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رفظم قطنم  حرش 

: هدنسیون

یناسارخ يدمحم  یلع 

: یپاچ رشان 

مالسلا هیلع  یلع  نب  نسحلا  مامالا 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

رفظم قطنم  23حرش 

باتک 23تاصخشم 

لوا 24دلج 

24هراشا

26راتفگشیپ

ناسنا 26ياهزایتما 

34لخدملا

34هراشا

قطنملا یلإ  هجاحلا  .134

قطنم ملع  فیرعت  .241

قطنم ملع  عوضوم  .345

ملع 55فیرعت 

قیدصت 56روصت و 

56هراشا

: 58هیبنت

رّوصت قیدصت و  60دراوم 

قیدصت 63ماسقا 

66هیبنت

نآ ماسقا  66لهج و 

يرظن يرورض و  72ملع 

يرورض ةرابرد  74یحیضوت 

سفن هجوت  75بابسا 

75هراشا
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: هّبنت تافتلا و  ینعی  هابتنا  : لّوا 75رما 

: نهذ تمالس  : مّود 75رما 

: ساوح تمالس  : مّوس 77رما 

: ههبش نادقف  : مراهچ 77رما 

: یلقع ریغ  تایلمع  : مجنپ 79رما 

رظن رکف و  80فیرعت 

قطنملا 87ثاحبا 

87هراشا

ظافلا ثحب  : لّوا 92باب 

92هراشا

101هجیتنلا

105هلالدلا

105هراشا

تلالد 105فیرعت 

تلالد 106ماسقا 

هیعضو تلالد  109ماسقا 

هیظفل 112تلالد 

112هراشا

: تانیرمت 117لح 

ظافلا 122تامیسقت 

122هراشا

: دوش یم  مسقنم  مسق  جنپ  هب  شیانعم  رابتعاب  دحاو  ظفل  لوا  123میسقت 

123هراشا

130تانیرمت

نیابت فدارت و  : مّود 131میسقت 

131هراشا

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1193زکرم  هحفص 6 

http://www.ghaemiyeh.com


نیابتم ظافلا  136میسقت 

لباقت 142ماسقا 

146تانیرمت

بکرم درفم و  : موس 147میسقت 

147هراشا

: بکرم 151ماسقا 

درفم 155ماسقا 

تانیرمت 161لح 

یّلک ثحابم  : مود 164باب 

164هراشا

167هلمکت

یفاضا 170ییزج 

کّکشم یطاوتم و  171یّلک 

قادصم 174موهفم و 

نونعم 176ناونع و 

182تانیرمت

عبرا 184بسن 

184هراشا

یّلک ود  ضیقن  ود  نایم  اه  190تبسن 

: 201هصالخلا

: 201تانیرمت

سمخ 203تایلک 

203هراشا

210تامیسقت

: هیلک ةدعاق  227ود 

یضرع 231یتاذ و 
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ماع ضرع  هصاخ و  234ضرع 

اه حیضوت  اه و  235هیبنت 

235هراشا

: لّوا 235هیبنت 

: مود 236هیبنت 

: موس 237هیبنت 

لمح 241ماسقا 

241هراشا

یضرع 252تامیسقت 

یلقع یعیبط و  ، یقطنم 260یّلک 

260هراشا

: یلیصفت 261نایب 

: 265تانیرمت

( تمسق ) نآ تاقحلم  فّرعم و  : مّوس 267باب 

267هراشا

267همّدقملا

278فیرعتلا

فیرعت 284ماسقا 

292هرانا

لاثملاب 299فیرعتلا 

299هراشا

هیئارقتسا 300ۀقیرط 

هیبشت هب  301فیرعت 

فیرعتلا 304طورش 

دشاب يواست  تبسن  اه  نآ  نیب  دشاب و  نایواستم  قیداصم  قدص و  ظاحل  زا  فّرعم  فّرعم و  : لّوا 304طرش 

دشاب فّرعم  زا  فرعا  رهظا و  یلجا و  بتارم  هب  هدننیب  هدنونش و  هدنناوخ و  ینعی  بطاخم ، دزن  رد  ینهذ  تروص  موهفم و  ینعم و  ظاحل  زا  دیاب  فّرعم  : مود 306طرش 
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306هراشا

: موس 307طرش 

315همسقلا

315هراشا

تمسق فیرعت  -1316

تمسق 318ةدیاف 

تمسق لوصا  -3323

تمسق عاونا  -4328

تمسق بیلاسا  -5335

تمسق ۀلیسو  هب  فیرعت  -6341

ءایشا موسر  دودح و  لیصحت  هار  -7343

یلقع لیلحت  345ۀقیرط 

یئانث یقطنم  تمسق  351قیرط 

تمسق فیرعت و  ثحبم  353تانیرمت 

نآ ماکحا  ایاضق و  : مراهچ 361باب 

361هراشا

ایاضق : تسخن 362لصف 

362هراشا

هیضق فیرعت  : فلا 362بلطم 

362هراشا

هتکن 366دنچ 

نوگانوگ تاهج  زا  هیضق  ماسقا  367بلطم ب:

367هراشا

ماسقا نیا  ۀیمست  371هوجو 

عوضوم رابتعا  هب  هیضق  372ماسقا 

375هیبنت
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تاروصحملاب ّالا  رابتعا  377ال 

نآ ظافلا  379روس و 

هفیطل 382هتکن 

هروصحم هلمهم و  ، هیصخش هب  هیطرش  383میسقت 

هیطرش يایاضق  رد  389روس 

هیلمح 390تامیسقت 

390هراشا

هیقیقح ، هیجراخ ، هینهذ : لّوا 390میسقت 

هلصحم هلودعم و  : مّود 393میسقت 

395هیبنت

تاهجوم : مّوس 396میسقت 

هیضق 396ةدام 

ایاضق 403تهج 

تاهجوم 405عاونا 

طئاسب 405ماسقا 

هبکرم 416ماسقا 

هقلطم ۀیرورض  -1427

هماع هطورشم  -2428

هقلطم ۀیتقو  -3429

هقلطم هرشتنم  -4430

هقلطم همئاد  -5431

هّماع ۀّیفرع  -6432

هماع ۀقلطم  -7433

هماع هنکمم  -8434

هطیسب تاهجوم  تبسن  : مّود 435لودج 

تابکرم تبسن  : مّوس 435لودج 
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تابکرم طئاسب و  تبسن  : مراهچ 436لودج 

باتک 437تانیرمت 

هیطرش ۀیضق  ۀصاخ  439تامیسقت 

439هراشا

هلصتم ۀیطرش  440تامیسقت 

هلصفنم هیطرش  444تامیسقت 

450تاهیبنت

: تسین جراخ  لاح  راهچ  زا  هیلمح  هیضق  فارطا  هک  دش  هتفگ  هیلمح  هیضق  ءازجا  نایب  رد  اقباس  لوا  451هیبنت 

تافرحنم : مّود 454هیبنت 

.تسا هدشن  ضرعتم  ار  اه  نآ  رفظم  موحرم  هک  مینک  یم  هفاضا  رگید  هیبنت  هس  تمسق  نیا  رد  مّوس  458هیبنت 

مراهچ 458هیبنت 

تسا هیطرش  يایاضق  بذک  قدص و  كالم  نایب  مجنپ  460هیبنت 

باتک 460تانیرمت 

ایاضق تابسانم  ماکحا و  : مّود 463لصف 

463هراشا

ضقانت .1467

467هراشا

ضقانت 469فیرعت.فلا 

ضقانت طورش  472ب:

478تاقحلم

تاهجوم 481ضئاقن 

طئاسب .1481

تابکرم 483ضیاقن 

سوکعلا .2489

يوتسم 490سکع.فلا 

هطیسب هبکرم و  ۀبلاس  تاهجوم  يوتسم  512سکع 
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: هبلاس هبجوم و  تاهجوم  516ناهرب 

ضیقن سکع  519ب:

هیلک هبلاس  521ناهرب 

هیئزج ۀبلاس  ضیقن  سکع  525ناهرب 

هیلک هبجوم  سکع  530ناهرب 

هیئزج ۀبجوم  يارب  532ناهرب 

: 536تانیرمت

ضقنلا .3541

شسرپ 541دنچ 

لومحم ضقن  هدعاق  .1542

: ناهرب 545نایب 

هیبنت 546ود 

تانیرمت 549باوج 

عوضوم ضقن  مات و  ضقن  هدعاق  2553 و 3 

هیقطنملا 560ههیدبلا 

563تسرهف

563هراشا

563لخدملا

563هراشا

ظافلا ثحب  : لّوا 565باب 

یّلک ثحابم  : مود 565باب 

( تمسق ) نآ تاقحلم  فّرعم و  : مّوس 568باب 

نآ ماکحا  ایاضق و  : مراهچ 569باب 

مود 575دلج 

575هراشا

تجح ثحابم  مجنپ  577باب 
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577هراشا

587سایق

587هراشا

سایق 587فیرعت.فلا 

سایق 593تاحالطصا.ب 

سایق 597ماسقا.ج 

597هراشا

یلمح ینارتقا  سایق  .1604

604هراشا

ینارتقا سایق  دودح  : لّوا 604بلطم 

ینارتقا سایق  یلک  دعاوق  : مّود 607بلطم 

: لّوا ةدعاق  .1607

: هیناث ةدعاق  .2609

: موس ةدعاق  .3611

: مراهچ ةدعاق  .4613

: مجنپ ةدعاق  .5615

هعبرا 617لاکشا 

لّوا 621لکش 

: لّوا لکش  631لودج 

مّود 632لکش 

: مود لکش  644لودج 

مّوس 644لکش 

: موس لکش  655لودج 

مّوس لکش  655تاهیبنت 

فلخ ۀقیرط  ای  لوا  655هیبنت 

ضارتفا لیلد  ای  مود  656هیبنت 
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مراهچ 665لکش 

: مراهچ لکش  673لودج 

هعبرا لاکشا  673تانیرمت 

یطرش ینارتقا  سایق  .2680

680هراشا

یطرش ینارتقا  682ماسقا 

تالصتملا نم  فلؤملا  .1693

تالصفنملا نم  فلؤملا  .2696

.تالصتم هب  هبجوم  تالصفنم  لیوحت  ۀقیرط.لوا  699شخب 

: هبجوم هیقیقح  699هلصفنم 

: هبجوم عمجلا  هعنام  701ۀلصفنم 

: هبجوم وّلخلا  هعنام  702ۀلصفنم 

: اه هبلاس.مود  703شخب 

: هبلاس ۀیقیقح  703ۀلصفنم 

: هبلاس وّلخلا  هعنام  705ۀلصفنم 

هلصفنملا هلصتملا و  نم  فلؤملا  .3729

هلصّتملا هیلمحلا و  نم  فلؤملا  .4737

: هلصفنملا هّیلمحلا  نم  فلؤملا  .5741

742همتاخ

ییانثتسالا سایقلا  .3743

743هراشا

ییانثتسا سایق  فیرعت  .1743

ییانثتسا سایق  فیلأت  .2743

ییانثتسا سایق  میسقت  .3745

ییانثتسا سایق  طورش  .4746

ییانثتسا سایق  ماکحا  .5747
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یلاصتا ییانثتسا  سایق  747ماکحا 

یلاصفنا ییانثتسا  سایق  750ماکحا 

سایق قحاول  : 755همتاخ

755هراشا

رمضم 755سایق 

بکرم ياه  767سایق 

فلخ 772سایق 

تاواسم 776سایق 

ءارقتسا .2781

781هراشا

: ءارقتسا فیرعت  يوغل و  يانعم  .1781

دنتسه ءارقتسا  رب  ینتبم  امومع  هیلک  ۀبلاس  ای  ، هیلک ۀبجوم  تروص  هب  هچ  میراد  عونتم  روما  فلتخم و  مولع  رد  اه  ناسنا  ام  هک  هیلک يا  دعاوق  هماع و  ماکحا  ۀیلک  .2781

: سایق اب  ءارقتسا  توافت  .3782

: ءارقتسا ماسقا  .4782

: نآ ّلح  راوشد و  شکرس و  ههبش يا  .5785

لیثمت .3792

سایق باب  798تانیرمت 

سمخ تاعانص  مشش  813باب 

813هراشا

813دیهمت

813هراشا

لالدتسا لکش  تئیه و  ۀیحان  .1813

لالدتسا تامدقم  يدابم و  ّداوم و  هیحان  .2814

816همّدقم

816هراشا

819تاینیقی
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819هراشا

تاّیلوا : 821فلا

تادهاشم 826ب:

تایبرجت 828ج:

تارتاوتم 834د:

تایسدح 838ه:

: 844تانیرمت

تانونظم .2848

848هراشا

: معا يانعم  هب  نظ  .1848

: صخا يانعم  هب  نظ  .2850

تاروهشم .3852

852هراشا

تاروهشم 854ماسقا 

854هراشا

لوبقلا تابجاو  : 855فلا

هّیحالص تابیدأت  856ب:

: رتشیب 856حیضوت 

862تایقلخ.ج

تاّیلاعفنا 868د:

869تایداع.ه

871تایئارقتسا.و

تاّیمهو .4875

تامّلسم .5882

882هراشا

تامّلسم دربراک  زا  882فده 
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تامّلسم 883ماسقا 

تالوبقم .6888

تاهبشم .7891

تالّیخم .8892

هّدام بسحرب  اه  سایق  894ماسقا 

894هراشا

سمخ تاعانص  895هدئاف 

ناهربلا هعانص  لّوا  899لصف 

899هراشا

ناهرب تقیقح  .1899

تسا سایق  یعون  ناهرب  .2903

ناهرب ماسقا  .3904

ّینا ناهرب  ماسقا  .4906

ناهرب لیصحت  يارب  هشیدنا  یساسا  قیرط  .5912

یّمل ناهرب  ماسقا  .6919

تّلع ماسقا  .7925

925هراشا

: یلعاف تّلع  .1925

: يّدام تّلع  .2929

يروص تّلع  .3930

یئاغ تّلع  .4930

ههبش عفد  لبق و  ثحبم  لیمکت  حیضوت و  .8932

ناهرب تامّدقم  طورش  .9940

ناهرب باب  یتاذ  .10946

یلّوا يانعم  .11951

هرظانم بادآ  ای  لدج  هعانص  مود  952لصف 
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952هراشا

لوصا دعاوق و  ، لّوا 952ثحبم 

952هراشا

لدج تعانص  تاحلطصم  .1952

؟ میراد لدج  تعانص  هب  يزاین  هچ  .2957

957هراشا

.دوش یم  ناهرب  هب  ذخا  عنام  هک  958یلماوع 

لدج ناهرب و  نایم  هسیاقم يا  .3960

لدج فیرعت  .4963

لدج دئاوف  .5964

باوج لاؤس و  .6967

لدج يدابم  .7970

970هراشا

: 971تامّدقم

لدج تامّدقم  .8974

لدج لئاسم  .9976

لدج بلاطم  .10978

لدج تعانص  تاودا  رازبا و  .11979

عضاوم مود  992ثحبم 

992هراشا

عضوم يانعم  .1992

نآ هب  هیمست  هجو  عضاوم و  ةدیاف  .2996

عضاوم فانصا  .3998

لاطبا تابثا و  عضاوم  .41006

رثا یلوا و  عضاوم  -51009

ایاصو موس  1013ثحبم 
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1013هراشا

لئاسلل تامیلعت  .11013

بیجملل تامیلعت  .21020

1020هراشا

1020همّدقم

هکرتشم تامیلعت  .31024

هباطخلا هعانص  موس  1028لصف 

1028هراشا

دعاوق لوصا و  : لّوا 1028ثحبم 

1028هراشا

هباطخلا یلا  هجاحلا  هجو  .11028

اهدئاوف هباطخلا و  فیاظو  .21032

هعانصلا هذه  فیرعت  .31033

هباطخلا ءازجا  .41034

دومع .51038

لئاق بسحرب  تاجاردتسا  .61039

لوق بسحرب  تاجاردتسا  .71041

بطاخم بسحرب  تاجاردتسا  .81043

لوق تداهش  .91047

لاح تداهش  .101049

لدج هباطخ و  قرف  .111052

هباطخ ناکرا  .121053

تابطاخم فانصا  .131055

نآ تاحلطصم  هباطخ و  فیلأت  روص  .141057

ریمض .151061

لیثمت .161063
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عاونا مود  1066ثحبم 

1066هراشا

دیهمت .11066

تارفانم هب  طوبرم  عاونا  .21067

تارجاشم هب  طوبرم  عاونا  .31072

تارواشم هب  طوبرم  عاونا  .41074

عباوت موس  1084ثحبم 

دیهمت .11084

ظافلا لاح  .21084

یباطخ لاوقا  بیترت  مظن و  .31088

هوجو هب  ذخا  .41092

رعشلا هعانص  مراهچ  1096لصف 

1096هراشا

دیهمت .11096

رعش فیرعت  .21104

رعش هدیاف  .31105

اهناج رد  رعش  ریثأت  ببس  .41107

؟ تسیچ هب  رعش  ماوق  .51109

تسا نآ  نیرت  غورد  ، رعش نیرت  نیریش  .61111

سفن رد  هلّیخم  يایاضق  ریثأت  .71115

تالّیخم يایاضق  دعاوق  .81120

ناسنا هاگآدوخان  ریمض  اب  رعش  ۀطبار  .91124

هطلاغملا هعانص  مجنپ  1128لصف 

1128هراشا

تامّدقم ای  لّوا  1128ثحبم 

1128هراشا
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هطلاغم ینعم  .11128

هطلاغم فادها  .21135

هطلاغم تعانص  دیاوف  .31137

نآ ّداوم  هطلاغم و  تعانص  عوضوم  .41139

هطلاغم تعانص  ءازجا  .51140

هطلاغم تعانص  هّیتاذ  ءازجا  مّود  1141ثحبم 

1141هراشا

هّیظفل تاطلاغم  .11142

1142هراشا

بّکرم ظفل  رد  هطلاغم  1144عاونا 

مسا كارتشا  هب  1144هطلاغم.فلا 

ظفل ۀیتاذ  تئیه  رد  1146هطلاغم.ب 

ماجعا بارعا و  رد  1147هطلاغم.ج 

یتارامم 1148ۀطلاغم.د 

لّصفم بیکرت  1151ۀطلاغم.ه 

بّکرم لیصفت  1154ۀطلاغم.و 

هیونعم تاطلاغم  .21155

1155هراشا

ساکعنا ماهبا  : 1157فلا

تاذلاب ام  ياجب  ضرعلاب  ام  ذخا  1159ب:

لمح 1160رابتعاءوس.ج 

هلئسم کی  رد  دّدعتم  لئاسم  1164عمج.د 

1167فیلاتءوس.ه

بولطم رب  1169هرداصم.و 

تّلع ياج  هب  تّلعریغ  عضو  1171ز:

هطلاغم تعانص  هّیضرع  ءازجا  ای  مّوس  1174ثحبم 
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1178تسرهف

تجح ثحابم  مجنپ  1178باب 

سمخ تاعانص  مشش  1180باب 

زکرم 1190هرابرد 
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رفظم قطنم  حرش 

باتک تاصخشم 

-1337 یلع ، يدمحم ، هسانشرس : 

حرش .قطنملا  يدادرارق :  ناونع 

.یناسارخ يدمحم  یلع  رفظم /  قطنم  حرش  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

-1381 مالسلا ،) هیلع   ) یلع نب  نسحلا  مامالا  مق : رشن :  تاصخشم 

.ج  2 يرهاظ :  تاصخشم 

؛ ) مراهچ پاچ  � 1 .ج  ) لایر  65000 متفه ؛ ) پاچ  هرود ، لایر (  130000 هرود ؛ )  ) لایر  75000 هرود ؛ )  ) لایر  60000 کباش : 
65000 :964-76686-00-5 ؛  متفه پاچ  ، 1 .ج مهن ؛ ) پاـچ  هرود ،  لاـیر (   300000 متـشه ؛ )  پاچ  هرود ،  لاـیر (   300000

5-00-3-01-7686-964: متفه پاچ  ، 2 .ج مراهچ ؛ ) پاچ  � 2 .ج  ) لایر

.تسا رفظم  اضردمحم  هتشون  قطنملا "  " حرش باتک  نیا  تشاددای : 

(. 1385 مراهچ : پاچ   ) 1 و2 .ج تشاددای : 

(. 1386 مجنپ : پاچ   ) .ج 1 و 2 تشاددای : 

(. 1389 متفه : پاچ  1 و 2 ( .ج تشاددای : 

 (. 1391 متشه :  پاچ  1 و 2 (  .ج تشاددای : 

(. 1393 مهن : پاچ  1 و 2 ( .ج تشاددای : 

.سیونریز تروص  هب  همانباتک  تشاددای : 

.قطنملا رگید :  ناونع 

ریسفت دقن و  قطنملا --  ،1904-1964 م .  اضردمحم ، رفظم عوضوم : 

قطنم عوضوم : 

حرش .قطنملا  ،1904-1964 م .  اضردمحم ، رفظم هدوزفا :  هسانش 
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BC50/م6م804228 1385 هرگنک :  يدنب  هدر 

160 ییوید :  يدنب  هدر 

م 48187-81 یلم :  یسانشباتک  هرامش 
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راتفگشیپ

ناسنا ياهزایتما 

لماک هکلب  تاملک و  نیا  ۀـلمج  زا.تسا  هدروآ  رد  ریرحت  ۀتـشر  هب  ار  يرامـش  یب  تاملک  یتسه  دوجو و  ۀحفـص  رب  شنیرفآ  ملق 
ریاس اب  ناسنا.دنا  هدش  هدیرفآ  وا  لامک  ریـسم  رد  وا و  دوجو  لیفط  ، ملاع رگید  تادوجوم  ۀـمه  هک  تسا  ناسنا  ، تقلخ ۀـملک  نیرت 
هنوگ نیا  ام  يارب  مک  تسد  درادن و  دوجو  رگید  ناویح  چـیه  رد  هک  دراد  دوجو  وا  رد  ییاهیگژیو  یلو  دراد  یتاکرتشم  تاناویح 

ار تازاـیتما  نیا  زا  یخرب  اـجنیا  رد.تسا  رـشب  رد  اـهنآ  ّمتا  قیداـصم  تسا و  رتزراـب  ناـسنا  رد  اـه  یگژیو  نیا  هـک  تـسا  دوهـشم 
: میرامش یمرب  راو  تسرهف 

رگید لاس  هد  هک  دهد  یم  لامتحا  الثم.دوش  هدامآ  نآ  يارب  هتفرگ و  رظن  رد  ار  رود  رایـسب  ةدنیآ  دـناوت  یم  ناسنا  : يرگن هدـنیآ  .1
عافد رکف  هب  نونکا  مه  زا  ، ور نیا  زا  ، دزاس دوبان  ار  وا  یجراخ  نمـشد  نالف  ای  دناسرب  یبیـسآ  وا  لام  ناج و  هب  یعیبط  ۀـثداح  نالف 

یم هدامآ  ار  دوخ  ، كانرطخ ياهدـمآ  شیپ  ربارب  رد  هتخادرپ و  یعاـفد  تازیهجت  لـئاسو و  ندروآ  مهارف  يزاسّدـس و  هب  هداـتفا و 
.دزاس

هب ( تاناویح - تاتابن - تادامج ) یعیبط لماوع  ۀـمه  دـننک و  یم  تیلاّعف  هزیرغ  ساسارب  ملاع  نیا  تاـناویح  ۀـمه  : راـیتخا يدازآ و  .2
، ناسنا اهنت.دنرادن  دوخ  زا  يرایتخا  نیرت  کچوک  ریـسم  نیا  رد  دنروآ و  یم  دیدپ  دوخ  زا  يراثآ  دنراد و  ییاه  تیلاّعف  ، ربج روط 

نایصع هک  تسا  يدوجوم  اهنت  ناسنا  ساسا  نیمه  رب.دنیزگ  یمرب  ار  یهار  ، یهارود رـس  رب  هدارا  لیم و  هب  دشاب و  یم  رگ  باختنا 
ُلا�بِْجلا ُموُجُّنلا َو  ُرَمَْقلا َو  ُسْمَّشلا َو  ِضْرَْألا َو  ِیف  ْنَم  ِتا�وا�مَّسلا َو  ِیف  ْنَم  َُهل  ُدُجْسَی  ّللا 

�
َه َّنَأ  َرَت  َْمل  َأ  نآرق : هدومرف  هب  دراد  ینامرفان  و 

ُبا�ذَْعلا (1) ِْهیَلَع  َّقَح  ٌرِیثَک  ّنلا َو 
ِسا� َنِم  ٌرِیثَک  ُّباَوَّدلا َو  ُرَجَّشلا َو  َو 

هدروآرب ار  شیوـخ  ياـهزاین  ۀـمه  دـناوت  یمن  ییاـهنت  هب  تسا و  یعاـمتجا  يدوـجوم  ناـسنا  هک  رذـگهر  نآ  زا  : ییوـگ نخـس  .3
شیاه هتـساوخ  هب  دـیآ و  قیاف  تالکـشم  رب  ات  دـنک  يراکمه  يرایمه و  هداد ، تسد  هب  تسد  اه  ناسنا  ریاـس  رب  دـیاب  هکلب  ، دزاـس

ار رما  نیا  يراجم  رازبا و  میکح ، يادخ  ، ور نیا  زا  ، دنک میهفت  نارگید  هب  ار  شیوخ  دـصاقم  هک  تسا  راچان  دـشوپب و  لمع  ۀـماج 
تایح تایرورض  زا  هک  سّفنت  اب  هارمه  هداد و  رارق  وا  رایتخا  رد 
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هب قطان  ار  وا  ساسا  نیا  رب  دـهد و  یم  ربخ  شیوخ  ناج  هناخناهن  زا  هدروآ و  نابز  هب  ار  یتاـملک  ، یتمحز نیرتمک  نودـب  ، تسا وا 
.دنیوگ يرهاظ  قطن 

هب ار  دوخ  تالوهجم  هتسویپ  رـشب  هک  تسا  رکف  ۀیاس  رد.تسا  هشیدنا  رکف و  نتـشاد  ناسنا  یگژیو  نیرت  گرزب  : هشیدنا رّکفت و  .4
ملاع یلک  نیناوق  قیاقح و  هب  هک  تسا  رکف  ۀطـساو  هب.دیازفا  یم  شیوخ  ۀیرطف  هیهیدب و  هیلّوا و  تامولعم  رب  هدرک و  لیدـبت  مولعم 

شیادیپ ۀفـسلف  هب  هاتوک  يا  هراشا  اجنیا  رد.دوش  یم  وگتفگ  حیحـص  ۀشیدنا  رّکفت و  دعاوق  زا  ، ییوطـسرا قطنم  رد.دبای  یم  تسد 
رد هطسفس  دـیامرف (1): یم  مسیلائر  شور  هفـسلف و  لوصا  ياـهیقرواپ  رد  ( هر  ) يرهطم دیهـش  موحرم  : مییاـمن یم  ییوطـسرا  قطنم 

: تفرگ تروص  رما  ود  رثا  رد  دالیم  زا  لبق  مجنپ  نرق  رد  ناتساب  نانوی 

.ضیقنوّدض یفسلف  دیاقع  ءارآ و  روهظ  .1

همکحم هب  راـک  دـش و  یم  ادـیپ  ، نیمزرـس نآ  مدرم  نیب  رد  هک  يداـیز  یلاـم  تاـعزانم  رثا  رد  هک  هباـطخ  ّنف  ةداـعلا  قوـف  جاور  .2
زا عافد  هب  نایچاشامت  زا  رایـسب  يرامـش  روضح  اب  یمومع  مکاحم  رد  تلاکو  تمـس  هب  نادنمـشناد  زا  یهورگ  دش و  یم  هدیـشک 
ای قح  » ییاعدـم ره  يارب  دنتـشاد  یعـس  هورگ  نیا...دـندرک  یم  داریا  يرثؤم  ياـه  هباـطخ  دـنتخادرپ و  یم  دوـخ  نیلّکوـم  قوـقح 
نآ ّقح  هکلب...تسین  عقاو  رد  یبذـک  قدـص و  ای  لطاب  ّقح و  دـندش  دـقتعم  هک  دیـسر  ییاج  هب  راک  مک  مک...دـنروآ  لیلد  « لـطاب

ملاع روما  ریاس  رد  هدیقع  نیا  جیردت  هب.دنادب  لطاب  ار  وا  ناسنا  هک  تسا  يزیچ  نآ  لطاب  دنادب و  ّقح  ار  وا  ناسنا  هک  تسا  يزیچ 
مولع و ۀمه  رد  تراهم  ۀطـساو  هب  ار  هورگ  نیا...تسا  ناسنا  كاردا  روعـش و  عبات  یّلک  روط  هب  تقیقح  : دنتفگ درک و  تیارـس  زین 
، فورعم ياهتــسیفوس  زا  یکی.تـسا  تسیفوـس  بّرعم  ییاطــسفوس  دــنتفگ و  یم  « دنمــشناد  » ینعی ، تسیفوـس دوـخ  ناــمز  نوـنف 

: دراد اعّدا  هس  وا  ، تسا سایگروگ 

.دوش دوجوم  يزیچ  تسا  لاحم  .1

.دوش هتخانش  - دوجو ضرف  رب  يزیچ  - هک تسا  لاحم  .2

.تسین ریغ  يارب  ( ییاسانش (و  فیصوت لباق  ، دوش هتخانش  يزیچ  لاحم  ضرف  رب  رگا  .3

دنتساخرب هزرابم  هب  نایئاطسفوس  اب  تّدش  هب  وطسرا  نوطالفا و  طارقس و 
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صوصخم ّتیفیک  ياراد  دنراد و  ّتیعقاو  ام ، كاردا  زا  رظن  عطق  اب  ، ءایـشا هک  دندرک  تباث  دندرک و  راکـشآ  ار  اهنآ  ياه  هطلغم  و 
ار دوخ  رکف  یحیحـص  زرط  هب  ناسنا  رگا  دنتـسه و  هک  روط  نآ  ، تادوجوم نایعا  لاوحا  هب  ملع  زا  تسا  ترابع  تمکح  دنتـسه و 

عمج ، باوص زا  اطخ  زیمت  ندرک و  رکف  تسرد  يارب  ار  یقطنم  دعاوق  روظنم  نیمه  هب  وطـسرا.دبایرد  ار  قیاقح  دـناوت  یم  دربب  هار 
.درک نیودت  و 

: مینک یم  ییوطسرا  قطنم  گرزب  نیّفلؤم  روهشم و  نادنمشناد  هب  ارذگ  رایسب  يا  هراشا  همتاخ  رد 

تسیب تّدم  هدمآ و  نتآ  هب  یگلاس  هدفه  ّنس  رد  دش و  ّدلوتم  ، دالیم زا  شیپ  لاس 384  رد  ، اریگاتسا رهش  رد  يو  «: سیلاطاطسرا .» 1
ياوشیپ ماما و  ار  وا  ، هفسلف رد.تفای  تافو  یگلاس  ّنس 62  رد  ، دالیم زا  شیپ  لاس 322  رد.درک  لیصحت  نوطالفا  تمدخ  رد  لاس 

.دنا هدناوخ  لّوا  مّلعم  ار  يو  ، قطنم رد  هتسناد و  نیئاشم 

: تسا لیذ  ثحابم  رب  لمتشم  باتک  نیا.دراد  مان  رازبا  ینعی  ؛» نونغرا » وا یقطنم  باتک 

.6 .تاّیلدج .5 .ناهرب باتک  .4 .سایق باتک  .3 .ایاضق باتک  .2 .تالوقم .1

.هطسفس

.دوزفا نآ  هب  مه  ار  رعش  هباطخ و  باتک  ادعب 

مان هب  هک  ، ار سمخ  تاّیلک  شخب  هتفای و  تافو  يدـالیم  لاس 303  رد  هک  تسا  یناردنکـسا  فورعم  فوسلیف  وا  «: سویروفروف .» 2
.تسا هدوزفا  وطسرا  قطنم  رب  دوش  یم  هدیمان  لخدم  ینعی  یجوغاسیا 

حیقنت ار  قطنم  باوبا  لوصف و  ، تاحالطصا زا  يرامش  هداد و  رایـسب  ّتیّمها  قطنم  هب  اهنآ  ، تسا نونیز  نانآ  ۀلـسلسرس  « نویقاور .» 3
تـسد رد  نانآ  زا  قطنم  رد  یـصاخ  باـتک  نونکا.دـندوزفا  قطنم  هب  زین  ار  یطرـش  تاـسایق  اـی  ، هیطرـش يایاضق.دـنا  هدرک  عضو  و 

.تسین

لاس 338 رد.دـش  دـّلوتم  باراـف  رهـش  رد  يدـالیم  اـــب 870  ربارب  يرمق  يرجه  خـیرات 257  رد  يو  «: یباراـف رـصن  وـبا  میکح  .» 4
بّقلم یناث  مّلعم  هب  داد و  یم  یّـصاخ  ّتیّمها  قطنم  هب  يو.تفاـی  تاـفو  قشمد  رد  ، یگلاـس داتـشه  ّنس  رد  (، يدـالیم  950) يرجه

.دش

يرجه لاس 370  رد  وا  : سیئّرلا خیش  هب  فورعم  «، انیس نب  هّللا  دبع  نب  نیسح  یلع  وبا  .» 5
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یقطنم بتک.تشذگرد  نادمه  رد  ، یگلاس ّنس 58  رد  ، يدالیم اب 1037  ربارب  يرجه  لاس 428  رد.دش  دـّلوتم  يدالیم  ربارب 980 
: زا دنترابع  وا 

.دشاب یم  یقطنم  باتک  نیرت  میظع  هک  « ءافش » قطنم : فلا

.تسا ءافش  ۀصالخ  هک  « تاجن » باتک ب:

.تسا قطنم  هب  طوبرم  نآ  لّوا  دلج  هک  « تاهیبنّتلا تاراشالا و  :» ج

«. ییالع ۀمانشناد  :» د

«. قطنملا یف  هزوجرا  :» ه

.تسا هدرک  يوریپ  یباراف  زا  ، یمالسا يامکح  ریاس  دننام  ، قطنم میسقت  رد  يو 

: تسا هدرک  يدنب  هتسد  ریز  ۀنوگ  هب  ار  یقطنم  لئاسم 

«. یجوغاسیا باتک  » یناعم ظافلا و  رد  ثحب  : فلا

.رشع تالوقم  رد  ثحب  ب:

.ایاضق رد  ثحب  ج:

.سایق ینعی  ایاضق  فیلأت  رد  ثحب  د:

.ناهرب رد  ثحب  ه:

.لدج رد  ثحب  و:

.ناهرب ضئاقن  رد  ثحب  ز:

.هباطخ رد  ثحب  ح:

.رعش رد  ثحب  ط:

.تسا ءاشم  برشم  وریپ  هفسلف  رد  انیس  نبا 

رد.تسیز یم  مّوس  یساّبع  رصع  رد  ( يدالیم مهدزای  نرق  ) يرجه مجنپ  نرق  مّود  همین  رد  يو  «: یلازغ دمحا  نب  دّمحم  دماح  وبا  .» 6
ّنـس 54 رد  ، يدـالیم ربارب 1111  يرجه  لاـس 505  رد.دـش  دـّلوتم  ناـسارخ  سوـط  رد  يدـالیم  ربارب 1058  يرجه  لاـس 450 
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: زا دنترابع  وا  یقطنم  بتک.تسا  مالسالا  هّجح  هب  روهشم  یلازغ.تفای  تافو  سوط  رد  ، یگلاس

«. میقتسملا ساطسقلا  .» 4 «. لمعلا نازیم  .» 3 «. ملعلا رایعم  .» 2 «. رظنلا ّکحم  .» 1

رد يدالیم  ربارب 1126  يرجه  لاس 520  رد  وا  «: دشر نب  دمحا  نب  دّمحم  دیلولا  وبا  .» 7
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.تفای تافو  یگلاس  ّنس 72  رد  ، يدالیم ربارب 1198  يرجه  لاس 595  رد  يو.دش  ّدلوتم  ، دوب سلدنا  یملع  زکارم  زا  هک  ، هبطرق

: زا دنترابع  قطنم  رد  وا  ياهباتک.تسا  هدرک  حرش  ار  وطسرا  قطنم  ياهباتک  زا  يرایسب  دشر  نبا 

ۀفـسالفلا تفاهت  رب  ّدر  هک  « تفاهتلا تفاهت  .» 3 .یطرـش تاسایق  ،و  هقلطم ۀمّدقم  ،و  سایق رد  هلاقم  دـنچ  .2 «. قطنملا یف  يرورضلا  .» 1
.تسا یلازغ 

لاس 581 رد  دـّلوتم و  يرمق  يرجه  ای 550  خیرات 545  رد  يو  : قارشا خیش  هب  فورعم  « یناجنز يدرورهس  نیّدلا  باهـش  خیـش  .» 8
.تسا هدیدرگ  لوتقم  هتفای و  تافو 

.داهن انب  « تملظ »و« رون » ناونع هب  ار  دوخ  هفسلف  تسا و  قارشا  بتکم  سّسؤم  وا 

: هدرک ناونع  ار  یقطنم  ثحابم  ریز  بتک  رد 

«. تاحراطم .» 3 ؛» تاحیولت .» 2 ؛» قارشالا همکح  .» 1

يرجه لاس 597  رد  هجاوخ.تسا  روهشم  یسوط  قّقحم  ریـصن و  هجاوخ  هب  يو  «: یـسوط نیّدلا  ریـصن  هجاوخ  دّمحم  نب  دّمحم  .» 9
اب هدوب و  ءاّشم  ۀفـسلف  تخـسرس  ناعفادـم  زا  یکی  يو.تفای  تافو  یگلاس  ّنـس 75  رد  ق.ه  لاس 672  رد  دـش و  دـّلوتم  سوط  رد 

: زا تسا  ترابع  وا  یقطنم  بتک.تسا  سیئرلا  خیش  درگاش  ، هطساو

ياهباتک نیرت  ّلصفم  زا  باتک  نیا.تسا  یملع  نیگنـس و  مامت  شتارابع  یلو  ، تسا یـسراف  باتک  نیا  هچرگ  « ساـبتقالا ساـسا  .» 1
.تسا یقطنم 

«. انیس نبا  تاراشا  حرش  .» 2

«. دیضنلا رهوجلا  » باتک نتم  .3

لوقنم و لوـقعم و  عماـج  ، قـالطالا یلع  هّللا  هیآ  ، یلح ۀـمّالع  هب  يو  «: یّلح رّهطم  نب  یّلع  نب  فـسوی  نب  نسح  نیّدـلا  لاـمج  .» 10
يرجه لاس 726  رد  ّدلوتم و  يرجه  خیرات 648  رد  يو.تسا  هدوب  یسوط  هجاوخ  نارصاعم  زا.تسا  روهشم  لوصا  عورف و  يواح 
رهوجلا » گنـسنارگ دنمـشزرا و  باتک  وا ، یقطنم  رثا  نیرتروهـشم  هدرک و  یم  یگدنز  هدنبادخ  ناطلـس  نامز  رد  يو.تفای  تافو 

.تسا « دیضّنلا

زا.تسا هتفای  تاـفو  قشمد  رد  ق.ه  لاس 776  رد  هدوب و  یلح  ۀـمّالع  نادرگاش  زا  يو  «: يزار دّـمحم  نب  دومحم  نیّدـلا  بطق  .» 11
: زا تسا  ترابع  وا  یقطنم  بتک.دور  یم  رامش  هب  هیماما  يامکح  نیّیلوصا و  ، اهقف
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.تسا روهشم  تامکاحم  مان  هب  هک  « تاراشا حرش  .» 3 «. علاطم حرش  .» 2 «. هیسمش حرش  .» 1

.تسا هدوب  یسوط  ۀجاوخ  یمان  زاتمم و  نادرگاش  زا  وا  «: يزاریش نیّدلا  بطق  .» 12

: زا تسا  ترابع  وا  یقطنم  ياهباتک 

.تسا قطنم  رد  نآ  مّود  لّوا و  دلج  ، تسا دّلجم  جنپ  رد  هک  « جاّتلا هّرد  .» 1

.دشاب یم  قطنم  نآ  لّوا  شخب  هک  « قارشالا همکح  حرش  .» 2

تافو ، یگلاس ّنـس 76  رد  لاـس 816، هـب  دــّلوتم و  ناــجرج  ةدــلب  رد  يرجه  لاـس 740  هـب  وا  «: یناـجرج فیرـش  دّیـس  ریم  .» 13
: زا دنترابع  وا  یقطنم  ياهباتک.تفای 

«. قطنملا یف  يربکلا  .» 1

«. قطنملا یف  يرغّصلا  .» 2

«. هیسمش حرش  رب  هیشاح  .» 3

.تسا هدوب  ینازاتفت  دعس  الم  نیرصاعم  زا  يو.يزار  بطق  شداتسا  « علاطم حرش  .» 4

يرمق لاس 980  رد  يو.تسا  هیلاعتم  تمکح  سّـسؤم  هعبرا و  « رافـسا » گرزب باتک  ةدنـسیون  يو  «: يزاریـش نیّهلأـتملا  ردـص  .» 14
: زا دنترابع  وا  یقطنم  ياهباتک.تسا  ییاهب  خیش  دامادریم و  نادرگاش  زا  وا.تسا  هتفای  تافو  يرجه  خیرات 1050  رد  ّدلوتم و 

رد هک  « قارشالا همکح  قطنم  رب  یـشاوح  .» 2 .تسا هدیـسر  پاچ  هب  دیـضّنلا  رهوجلا  نایاپ  رد  هک  « قیدـصّتلا روصّتلا و  یف  هلاـسر  .» 1
.تسا هدیسر  پاچ  هب  « قارشالا همکح  حرش  » ۀیشاح

.تسا هدش  حرش  همجرت و  نیون ، قطنم  مان  هب  ، یسراف هب  هک  « هیقطنملا نونف  یف  هیقرشملا  تاعمّللا  .» 3

هب يو  گنـسنارگ  باتک.دـشاب  یم  ق.ه  لاـس 1289  ۀتـشذگ  رد  ق.ه و  لاس 1212  دـّلوتم  «: يراوزبس يداه  ّالم  جاـح  موحرم  .» 15
: تسا شخب  ود  ياراد  باتک  نیا.تسا  هّیملع  ياه  هزوح  نیگنس  یسرد  ياهباتک  زا  « هموظنم حرش  » مان

.تسا یقطنم  یلاع  ياهباتک  زا  هموظنم  حرش  قطنم  شخب.تسا  تمکح  رد  مّود  شخب  قطنم و  رد  لّوا  شخب 

یف هیریصّنلا  رئاصبلا  » باتک بحاص  يو  «: يواّسلا نالهس  نب  رمع  نیّدلا  نیز  .» 16
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اب ربارب  يدـالیم  خیرات 1898  رد  ، رـصم رهزالا  هاگـشناد  ناریدم  ياروش  هدز و  هیـشاح  نآ  رب  « هدـبع دّـمحم  خیـش  » هک تسا  « قطنملا
.درک مالعا  هاگشناد  نآ  قطنم  یسرد  ياهباتک  ءزج  اه  هقیلعت  نامه  اب  ار  باتک  نیا  ، يرمق يرجه   1316

یم ریظن  مک  دوخ  ّنف  رد  تسا و  هزوح  یسرد  بتک  تاحالصا  نازاتشیپ  زا  وا  «: رّفظم اضر  دّمحم  خیـش  موحرم  دّدجم  هّللا  هیآ  .» 17
هب دوب و  ّقفوم  هار  نیا  رد  یتسار  هب.درب  راکب  دیدج  ةویش  هب  هزوح  یـسرد  ياهباتک  زا  یخرب  نیودت  رد  ار  شیوخ  ناوت  مامت.دشاب 

هدرک حوتفلا  حـتف  نیبملا و  حـتف  يو  ( هتـشون قطنملا  باـتک  رب  هک  یظیرقت  رد  «) نیـسای لآ  یـضترم  » ياـقآ ، مرتـحم دنمـشناد  ۀـتفگ 
مک ادـج  قطنم  ّنف  رد  ناشیا  « قطنملا تاداقتعا و« رد  وا  « ۀـّیمامالا دـئاقع  ، » لوصا ّنف  رد  ناشیا  « هقفلا لوصا  » گنـسنارگ باتک.تسا 

.تسا ریظن 

حرـش ، ساـبتقالا ساـسا  ، ءافـش : لـیبق زا  طوسبم  یقطنم  ياـهباتک  نوچ  هن  تسا و( هدومیپ  ار  هناـیم  هار  باـتک  نیا  رد  رّفظم  موـحرم 
هب ار  يرورـض  مزال و  بلاطم  ۀمه  ( هکلب هاتوک  رـصتخم و  رگید  ياهباتک  یخرب  دـننام  هن  تسا و  یّنف  عیـسو...و و  ، جاتلا هّرد  ، علاطم
هب ار  قطنملا  هتفرگ و  میمـصت  بناجنیا  ساسا  نیا  رب.تسا  اه  هزوح  یـسرد  یقطنم  ياـهباتک  نیرتهب  ءزج.تسا  هدرک  نییبت  ةزادـنا 

.مرکاش یمظع  تمعن  نیا  رب  ار  دنوادخ  مدومن و  حرش  ناشیا  هقف  لوصا  کبس 

یناسارخ يدّمحم  یلع  - هسدقملا مق  ناتسبات 1371 
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لخدملا

هراشا

رد دش  دهاوخ  حرطم  هدنیآ  رد  هک  یبلاطم  زا  یلامجا  يریوصت  ، یملع ره  زاغآ  رد  هک  تسا  لوادتم  نادنمـشناد  نایم  رد  زابرید  زا 
دمهفب ار  نآ  شزرا  ّتیمها و  ، هدش ملع  نآ  دراو  ییانیب  تریصب و  اب  وجشناد  ات  دننک  یم  نایب  ار  یتاّیلک  هتشاذگ و  وجـشناد  رایتخا 
وگزاب ار  رما  تشه  الومعم  ناینیـشیپ.دنک  تقو  فرـص  نآ  بسک  هار  رد  هدرک و  يراذگ  هیامرـس  نآ  يارب  ، ملع شزرا  ةزادنا  هب  و 

نادنمـشناد.تسا هدش  نایب  يدزی  هّللا  دـبع  ّالم  هیـشاح  باتک  ۀـمتاخ  رد  دـندوب و  فورعم  هینامث  سوؤر  ناونع  هب  هک  دـندرک  یم 
: زا دنترابع  هک  دننک  یم  نایب  دنرادروخرب  يرتشیب  ّتیّمها  زا  هک  ار  رما  هس  الومعم  ریخا ،

.رظندروم ملع  فیرعت  .1

.نآ عوضوم  نایب  .2

.رظندروم ملع  ةدئاف  نایب  .3

هدومرف ثحب  يردـق  اـهنآ  نوماریپ  هتخادرپ و  بلطم  هس  نیا  هب  قـطنم  ملع  ثحاـبم  يدورو  نـالاد  لخدـم و  رد  - هر - رّفظم باـنج 
.تسا

قطنملا یلإ  هجاحلا  .1

.تسا قطنم  هب  ام  زاین  ۀلئسم  هدومن  بلج  دوخ  هب  ار  فّنصم  هّجوت  هک  یبلطم  نیتسخن 

مادـک نتـشاد  الوصا  ؟ میراد يراظتنا  هچ  قطنم  زا  ام  ؟ دـنک یم  ّلح  ار  تیرـشب  لکـشم  نیمادـک  دراد و  يا  هدـیاف  هچ  قطنم  : لاوئس
؟ تسا اج  هب  یقطنم و  ، یئوطسرا قطنم  زا  راظتنا 

هیشاح باتک  ۀمتاخ  رد  هک  ، تسا قطنی  قطن  باب  ناکم  مسا  ای  یمیم  ردصم.تسا  قطن  زا  قتـشم  قطنم  ۀملک  : تفگ دیاب  باوج  رد 
.تسا هدش  نایب  هّللا  دبع  الم 

: دراد هبعش  ود  قطن 

.مّلکت ای  يرهاظ  قطن  .1

.لّقعت رّکفت و  ای  ینطاب  قطن  .2

.رّکفتم مه  تسا و  مّلکتم  مه  ینعی  ؛ انعم ودره  هب  تسا  قطان  ناویح  ناسنا 

مّلکت قطن و  ةّوق  ياراد  ار  ناسنا  اهنت  ( دسانـش یم  رـشب  هک  اجنآ  ات  ) ملاع نارادناج  ۀمه  نایم  رد  لاعتم  دـنوادخ  : ناسنا يرهاظ  قطن 
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تعیبط تشرس و  رد  ار  ورین  نیا  هدیرفآ و 
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نآ طّسوت  هک  هتشاذگ  ناسنا  رایتخا  رد  نابز  مان  هب  يرازبا.تسا  هداد  رارق  فورح  جراخم  هرجنح و  رشب  يارب.تسا  هداد  ياج  يو 
.دنک هدافتسا  شدصقم  دارم و  میهفت  ماگنه  زاین و  دراوم  رد 

دوخ هک  ) ار دوخ  ریمّـضلا  یف  ام  هتخاس و  مالک  تاملک  زا  ،و  هملک ، هّیئاجه فورح  زا  هتخاـس و  يراـج  ناـبز  رب  ار  یتـالمج  ناـسنا 
دشاب هتشادن  راکورـس  وا  اب  سکچیه  دنراذگب و  ینابایب  نایم  رد  ار  ناسنا  دازون  رگا.دنک  یم  وگزاب  ( تسا لوقعلا  ّریحم  یهاگتـسد 
دنچره ) ار یتاملک  هدرکزاـب و  ناـبز  هک  دـسر  یم  یّنـس  هب  ماجنارـس  و.تسه  وا  رد  قطن  هّوق  زاـب  ، دـنکن نیقلت  يو  هب  ار  یتاـملک  و 

یلو ، تسا يدازردام  يدادادـخ و  ، يرطف ، نتفگ نخـس  قطن و  تمعن  هکنآ  اب.تفگ  دـهاوخ  ( ینعم یب  طلغ و  اـی  هتـسکش  صقاـن و 
شیوخ هب  ّصتخم  نابز  روتسد  ياراد  ( ...و یبرع  - یـسراف ) ملاع رد  ینابز  ره.دراد  ینوناق  هطباض و  ، روما ریاس  لثم  مه  نتفگ  نخس 

رد ، لزنم طیحم  رد  نیدلاو  طسوت  ناسنا  دازون.درک  هدافتسا  دعاوق  نآ  زا  دیاب  حیحص  نتفگ  نخس  ،و  راتفگ تّحـص  يارب  هک  ، تسا
ییوگ و نخـس  دـعاوق  ات  دوش  یم  نیقلت  وا  هب  تاملک  هدـید و  شزومآ  مّود  مدـق  رد  ، هسردـم طیحم  رد  ّیبرم  مّلعم و  و  لّوا ، مدـق 

ّداوم ثیح  زا  هچ  ، دـیوگب نخـس  تسرد  دـناوت  یم  هدـش و  ّطلـسم  ییوگنخـس  ياهرایعم  رب  جـیردت  هب.دزوماـیب  ار  ینارنخـس  نییآ 
زا هچ  )و  عراضم - یـضام تئیه  لیبق  زا  ) ظافلا تآئیه  ثیح  زا  هچ  (، دریگب ددـم  يا  هّدام  هچ  زا  يدوصقم  ره  میهفت  يارب  هک  ) ظافلا

( .دنک هدافتسا  ییاه  تبسن  یفورح و  هچ  زا  هک  ) تاملک ظافلا و  نایم  طابترا  داجیا  ثیح 

تسرامم و اهنآ و  ندناوخ  اب  هک  تسا  وحن  فرص و  دنمشزرا  ملع  ود  ، دراد ربرد  ار  ییوگ  نخس  طباوض  هک  یملع  یبرع  نابز  رد 
زاب شزغل  زا  ار  دوخ  ، یبرع تارابع  تئارق  ای  یبرع و  هب  هملاکم  نتفگ و  نخـس  ماـگنه  دـناوت  یم  ناـسنا  ، اـهنآ دـعاوق  رب  تموادـم 

.لاقملا یف  أطخلا  نع  ناسّللا  ظفح  : زا تسا  ترابع  برع  تاّیبدا  وحن و  فرص و  ملع  ةدیاف  مالک  کی  رد.دراد 

نیا اب  ، دـنزب ار  شلد  فرح  دـیوگب و  نخـس  نآ  اب  دـناوت  یم  هداد و  يرهاظ  قطن  ناسنا  هب  ادـخ  هک  هنوگ  نامه  : ناسنا ینطاـب  قطن 
ندرک رکف  هشیدنا و  دنمـشزرا  تمعن  هداهن و  ّتنم  ام  رب  اناوت  اناد و  میکح و  دنوادخ  نینچمه.دش  هراشا  هک  تشاد  یطباوض  لاح 

زور دنک و  عورش  رفص  زا  هتسناوت  یمظع  تمعن  نیمه  ۀیاس  ریز  رشب  تسا و  هتشاد  ینازرا  ار 
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یفرگـش ياه  تفرـشیپ  هب  يویند  يّدام و  یگدنز  دعب  رد  مک  تسد  دیازفیب و  دوخ  لماکت  یّقرت و  رب  هظحل  هب  هظحل  هاگ  زور و  هب 
ناهج رد  ، رّکفت گرزب  تمعن.دشاب  یم  هداوناخ  کی  ناسب  ، تاطابترا ظاحل  زا  شتعـسو  ۀمه  اب  زورما  يایند  هک  اجنآ  ات  ، دـیآ لئان 

ات تقلخ  زاغآ  زا  هک  دینیب  یم  دینک  هعلاطم  ار  لسعروبنز  اه و  هچروم  یعامتجا  یگدـنز  امـش  رگا  تسین و  نارادـناج  تاناویح و 
اهنآ یگدـنز  رد  یـسوسحم  رییغت  هاگچیه  دـنهد و  یم  ماجنا  ار  ینّیعم  راـک  هزیرغ  ساـسارب  هتـشاد و  تخاونکی  یگدـنز  ، زورما هب 

.تسا هدماین  دیدپ 

هدـمآ و قئاـف  تـالوهجم  ندوـمن  نشور  هب  ، نیـشیپ تاـمولعم  هار  زا  ، نآ تـکرب  هـب  هداد و  ندرک  رکف  تـمعن  اـم  هـب  دـنوادخ  سپ 
.مییازفا یم  نیشیپ  تامولعم  رب  هدرک و  بسک  ار  يدیدج  تامولعم 

موـصعم ناـگمه  ، حالطـصا هـب  دنـشاب و  ّقـح  رب  هدوـب و  بیـصم  ناـشراکفا  ۀـمه  رد  رـشب  دارفا  ۀـمه  هـک  تـسین  هنوـگ  نـیا  نـکل 
ناشدئاقع راکفا و  رد  اهناسنا  رتشیب  دنموصعم و  تهج  ره  زا  دنتـسه  مالّـسلا  مهیلع  همئا  ءایبنا و  هک  دارفا  زا  كدنا  يرامـش.دنتسین 

نآ طّسوت  هتـشادنپ و  یعقاو  ّتلع  تسین  تابثا  ای  توبث  رد  ۀطـساو  درادن و  ّتیلع  هک  ار  يزیچ  الثم.دنوش  یم  هابتـشا  اطخ و  راچد 
.تسا ّتلع  هدرک  لایخ  يو  یلو  ، درادن یشزرا  تسا و  بولطم  هب  هرداصم  ، لالدتسا نیا  هک  یلاح  رد.دنک  یم  لالدتسا 

هدوب یضتقم  هک  یلاح  رد  دشاب  یم  لالدتسا  لباق  هک  هدرک  نامگ  تسا و  هتـشادنپ  هّمات  ّتلع  يو  هدوب  هصقان  ّتلع  هک  ار  يرما  ای 
زا هک  هتـشاد  دوـجو  یتـبوطر  هکنیا  زا  لفاغ.دـنک  یم  قارحا  هب  مکح  دوـمن  هدـهاشم  یـشتآ  هکنیا  فرـص  هب  اـضرف.هّمات  تلع  هـن 

.تسا هدرک  يریگولج  شتآ  يراذگریثأت 

هب يو  یلو  ، تسین وا  تالالدتسا  راکفا و  لوصحم  هجیتن ، نآ  اتقیقح  هک  دسر  یم  يا  هجیتن  هب  نآ  زا  هدرک و  لالدتسا  یقیرط  زا  ای 
.تسا نیمه  هجیتن  هک  هدرک  نامگ  طلغ 

دوجو ییادخ  سپ  هک  دسر  یم  هجیتن  نیا  هب  هار  نیا  زا  متفاین و  ار  ادـخ  متـشگ  هچره  نم  : دـیوگ یم  يّدام  دنمـشناد  دـینک  ضرف 
رب لیلد  ، نتفاین هکنیا  زا  لفاغ  ؛ هتفرگ مکحلا  مدع  رب  لیلد  ار  لیلدلا  مدع  ای.دریگ  یم  دوجولا  مدع  رب  لیلد  ار  نادـجولا  مدـع.درادن 

سپ :» دـیوگب دـناوت  یمن  « .ما هتفاـین  نم  :» دـیوگب دـناوت  یم  رثکادـح  وا.تسا  وا  نتـسنادن  یهاـگآان و  رب  لـیلد  هـکلب.تسین  ندوـبن 
هک هتشگن  شتعسو  ۀمه  اب  ار  ملاع  ۀمه  يو  اریز  « .تسین
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؟و میسرب يو  هب  راوتاربال  رد  شیامزآ  اب  رس و  مشچ  اب  هک  تسا  سوسحم  يّدام و  دوجوم  دنوادخ  رگم  الوصا  ؟ دنکب ییاعّدا  نینچ 
...تساراد ار  شدوخ  ةژیو  يا  هجیتن  یلالدتسا  ره  اذل 

هک دنک  یم  نامگ  دنک و  یم  هدافتسا  نآ  زا  ناهرب  ياج  هب  اهابتشا  يو  ، ناهرب هن  تسا  هطلاغم  ، تقیقح رد  هک  ار  یلالدتـسا  الثم  ای 
.دنادرگ یم  رود  ّقح  زا  ار  وا  تسین و  شیب  يا  هطلاغم  هک  یلاح  رد  ، دناسر یم  عقاو  هب  ار  وا  تسا و  ناهرب 

يزور مه  دـنوادخ  سپ.درم  دـهاوخ  يزور  ، یّیح دوجوم  ره  و.تسا  ّیح  دوجوم  دـنوادخ  : دـیوگب یـصخش  هک  هطلاـغم  نیا  لـثم 
.درم دهاوخ 

رارکت ینعم  کی  هب  يربک  يرغص و  رد  طسو  ّدح  هک  تسا  نآ  شندوب  جتنم  طرش  نکل  تسا و  یقطنم  لّوا  لکش  ، لالدتـسا رهاظ 
دوجوم اّما  و.تسا  رادرب  مدـع  ، ثداح دوجوم  ،و  دنتـسه دوجولا  نکمم  تادوجوم  صوصخ  يربک ، رد  ّیح  دوجوم  اـجنیا  رد.دوش 

ریـش نیا  سپ  تسا  هدنرد  يریـش  ره  تسا و  ریـش  نیا  : لثم رد  نینچمه  و.تسین  رادرب  مدع  ( تسا یلزا  میدـق و  هک  ) دوجولا بجاو 
.تسا یظفل  كرتشم  زا  هدافتسا  ۀطلاغم  هک  تسا  هدنرد 

يدساف جئاتن  هب  دساف  تامدقم  هار  زا  ًالِیلَق (1) ّالِإ 
�

ِْملِْعلا  َنِم  ُْمتِیتوُأ  ا�م  دراد َو  هک  ییاه  تیدودـحم  روصق و  رثا  رد  ناسنا  یهاـگ  و 
.دسر یم 

ملاـعلاف » هـک دـسر  یم  هجیتـن  نـیا  هـب  « ثداـح ّریغتم  لـک  ّریغتم و  ملاـعلا  » هار زا  دـشیدنا و  یم  یقطنم  دنمــشناد  کـی  دــینک  ضرف 
: دیوگ یم  يرگید  دنمشناد  یلو  « ثداح

ود نیا  زا  یکی  نامگ  یب  « میدـق ملاـعلاف  » هک دـسر  یم  هجیتن  نیا  هب  »و  میدـق ّرثؤملا  نع  نغتـسم  لـک  ّرثؤملا و  نع  نغتـسم  ملاـعلا  »
مّود رکف  هک  میدقتعم  ام.ددرگ  یم  نیـضیقن  عامتجا  نوچ  ؛ میدق مه  دـشاب و  ثداح  مه  ملاع  هک  درادـن  ناکما.تسا  لطاب  هشیدـنا 

زا زاین  یب  ینغتسم و  نکمم  دنتسه و  تانکمم  - هّللا يوس  ام  عیمج  ینعی  - ملاع هکاریز.دراد  هشدخ  لالدتسا  يارغـص  تسا و  لطاب 
هب دساف  تامّدقم  اب  مّود  رّکفتم  سپ  « ّرثؤملا یلا  جاتحم  نکمم  ّلک  » هک تسا  یمالسا  مالک  هفـسلف و  تامّلـسم  زا  هکلب  ؛ تسین ّرثؤم 

.تسا هتفای  تسد  يدساف  ۀجیتن 

دنزرف هک  یماگنه  : الثم ، هدش دقتعم  یحیحص  رما  کی  هب  دساف  تامّدقم  هار  زا  ای 
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.دش فوسک  زور  نامه  ، تفر ایند  زا  « مالسلا امهیلع  » میهاربا بانج  ؛ مرکا ربمایپ  دنبلد 

هزجعم دوب و  ّقح  رب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هتبلا.دنتفرگ  ربمایپ  زاجعا  ّتیناّقح و  دنـس  ار  هدـیدپ  نیا  نیملـسم  ماوع  زا  يرامش 
ّدر ار  نآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  صخش  ، ور نیا  زا  ؛ دوب لطاب  دندوب  هدرک  رایتخا  نانآ  هک  ار  یهار  یلو  ، تشاد مه  ناوارف  ياه 

: دندومرف هدرک و 

.دننک یم  تکرح  دوخ  رادم  رد  دیشروخ  هام و  ؟ تسیچ يارب  یفارخ  راکفا  نیا  »

زا هام  ةرک  اریز  « .دـیآ یم  دـیدپ  فوسخ  دوش و  یم  لئاح  دیـشروخ  هام و  نیب  نیمز  یهاـگ  یـسمش  هموظنم  رب  مکاـح  نیناوق  قبط 
یتمسق هب  رون  نیا  دش  هلصاف  هام  دیـشروخ و  نیب  نیمز  رگا  دریگ و  یم  دیـشروخ  زا  ار  شرون  تسا و  کیرات  درادن و  يرون  دوخ 
فوسک دوش و  یم  هلـصاف  ضرا  سمـش و  نایم  رمق  یهاـگ.دوش  یم  لـصاح  یگتفرگ  هجیتن  رد  دـسر و  یمن  نآ  ماـمت  اـی  رمق  زا 

حّلـسم مشچ  اب  تسین و  تیئور  لباق  يداع  مشچ  اب  اهتنم  دوش  یم  لئاح  الثم  هرهز  ةرایـس  یهاگ.ددرگ  یم  لصاح  صقان  ای  لماک 
.درک هدهاشم  تفایرد و  ار  نآ  ناوت  یم  پوکسلت  لیبق  زا  يزورما  زّهجم  لئاسو  و 

ياه هشیدنا  راکفا و  رب  يرورم  هک  تسا  یفاک  دوش و  یم  هابتشا  اطخ و  راچد  ناوارف  ، شیاه هشیدنا  راکفا و  رد  رشب  هکنیا  هصالخ 
قدص ناکما  هکنیا  رد.تسا  هدش  زاربا  هیرظن  هد  الثم  ، خیرات لوط  رد  ، هلئسم کی  رد  یهاگ  هک  مینکب  یّنف  ره  رد  نادنمشناد  یملع 
رـشب اـجنیا  رد.تسا  رکف  رد  ياـطخ  رب  دـهاش  نیرتهب  نیمه.تسا  اهـضقانتم  نیب  عمج  نوچ.تسین  ّکـش  درادـن  دوجو  اـهنآ  ۀـمه 
نوناق هشیدنا و  حیحـص  شور  دـنک و  رود  هابتـشا  اطخ و  زا  دـیامن و  همیب  ار  وا  ياه  هشیدـنا  راکفا و  هک  دوش  یم  ینیناوق  دـنمزاین 
دعاوق ، زاین دروم  نوناق  نآ.دهد  شرارق  حیحـص  ریـسم  رد  هتخاس و  مظنم  ار  وا  ياه  هشیدنا  دزومایب و  يو  هب  ار  ندرک  رکف  حیحص 

.تسا ندرک  رکف  حیحص  يارب  يرازبا  هک  تسا  ییوطسرا  قطنم 

قطن لصا  ، ناسنا هب  وحن  فرـص و  ملع  هک  هنوگ  نامه  تسا  يدادادخ  لقع  تمعن  اریز  ، دـهد یمن  لقع  رکف و  ناسنا  هب  قطنم  هتبلا 
ةویش قطنم ، ،و  دزومآ یم  ار  نتفگ  نخـس  حیحـص  هار  ، وحن فرـص و  هکلب.تسا  یعیبط  يرطف و  مه  نآ  هک  ، دزومآ یمن  ار  مّلکت  و 

.ار ندرک  رکف  حیحص 

ام راکفا  حیحـصت  ام  راظتنا  ؟ میراد يراظتنا  هچ  قطنم  زا  ام  هک  میتفایرد  ار  لاوئـس  نیا  باوج  هدـش و  انـشآ  قطنم  ةدـیاف  اب  اجنیا  اـت 
.تسا
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: متلق ول  :و  هلوق

نتـسناد دیاب  سپ  تسا  هشیدـنا  رد  ياطخ  زا  نهذ  ظفح  قطنم  ةدـیاف  رگا  : هکنیا نآ  دـیایب و  یـسک  نهذ  هب  يا  ههبـش  تسا  نکمم 
ار قطنم  هک  ( موصعم ریغ  ياهناسنا  ۀـمه  هکلب  (و  مینک یم  هدـهاشم  ار  يرایـسب  دارفا  ام  هکیلاح  رد.دـشاب  هتـشاد  ار  ریثأـت  نیا  ، قطنم
راکفا و رد  ، سیردـت هرود  دـنچ  زا  سپ  یهاگ  هدـمآرب و  یبوخ  هب  مه  نآ  ناحتما  ةدـهع  زا  هدـش و  انـشآ  نآ  دـعاوق  اب  هتخومآ و 
رد یهاـگ  تسا  نکمم  مه  یـسوط  هجاوخ  اـی  تسا  قطنم  ردـپ  هک  انیـس  نبا  : الثم.دـنوش یم  هابتـشا  اـطخ و  راـچد  ناشیاهلالدتـسا 

فلت تقو  نآ  نتخومآ  ،و  درادـن يا  هدـیاف  قطنم  : تفگ دـیاب  سپ.دروخب  مشچ  هب  تاهابتـشا  هنوـگ  نیا  زا  ناـشیاهباتک  تاـملک و 
(. تسا تالاکشا  زا  یکی  نیا  دوش و  ثحب  دیاب  دوخ  ياج  رد  هک  هدش  ییوطسرا  قطنم  هب  یناوارف  تالاکشا  هتبلا  (؟ تسا ندرک 

: مکل انلق  : هلوق

: میهد یم  خساپ  ود  ههبش  نیا  باوج  رد  ام  : دیامرف یم  فّنصم 

نتفگ و نخـس  ماگنه  یلو  ، دننک یم  مه  سیردت  دـنناوخ و  یم  ار  وحن  فرـص و  دـعاوق  هک  دنتـسه  يدایز  دارفا  : یـضقن خـساپ  .1
.دنوش یم  هابتشا  راچد  ، یبرع ۀملاکم 

مزتـلم نخـس  نیا  هب  لکـشتسم  دوـخ  هـک  یلاـح  رد.تـسا  تـقو  فـالتا  نآ  ندـناوخ  هدـیاف و  یب  برع  تاـّیبدا  تـفگ  دـیاب  سپ 
.میهد یم  نیشیپ  ههبش  زا  مه  ام  دیداد  ههبش  نیا  زا  یباوج  ره  لاح.تسین 

خـساپ یگژیو  دزاس و  یم  فعاضم  هکلب  ؛ هدرکن نک  هشیر  ار  لاکـشا  اـهنت  هن  هک  تسا  نیا  یـضقن  باوج  یگژیو  :) یّلح خـساپ  .2
رد هابتـشا  ای  رکف  رد  ياطخ  بجوم  دنچ  یلماوع  هک  تسا  نیا  یّلح  خساپ  ( .دـنک یم  ههبـش  عفر  شخب  ودره  زا  هک  تسا  نیا  یّلح 

: دوش یم  دنا  هدناوخ  ار  وحن  فرص و  قطنم و  هک  یناسک  قطن 

تسرامم و یلو.دـنا  هدرک  ظفح  هدـناوخ و  ار  ییاهزیچ  راو  یطوط  ینعی  ، هدـشن هکلم  نانآ  يارب  وحن  فرـص و  اـی  قطنم  ملع  : فلا
.دننک هدافتسا  نآ  زا  دوخ  ياج  رد  دوش و  هکلم  ناشیارب  دنک و  خوسر  ناشنهذ  رد  ملع  دعاوق  ات  دنا  هتشادن  تموادم 

رطاخ هب  ای  فرط و  شیامزآ  رطاخ  هب  یهاگ.دننک  یمن  تاعارم  ار  اهنآ  نتفگ  نخـس  ای  رکفت  ماگنه  یلو  ، هدش مه  هکلم  ياراد  ب:
.دننک یم  نایب  طلغ  ار  لالدتسا  ای  ، دنناوخ یم  طلغ  ار  یترابع  ( يراگنا لهس  ساسارب  ای  ) ادمع وا  نتخادنا  هابتشا 
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هدرک و هدایپ  اهابتـشا  یلو  ، دندرک یم  هدایپ  دروم  نالف  رد  دـیابن  ار  یّلک  ياربک  هک  دنـشاب  هتـشاد  قیبطت  رد  ياطخ  تسا  نکمم  ج:
.دنا هدروآ  راب  هب  ار  ییاطخ  نینچ 

.ددرگ یم  ّقح  زا  يژک  فارحنا و  ببس  نآ  لاثما  اهنیا و  لاح 

قطنم ملع  فیرعت  .2

فیرعت حیحـص  شور  ، تارّوصت شخب  رد  قطنم  هک  میتسناد  میدـش و  انـشآ  نآ  هب  اـم  جاـیتحا  قطنم و  ملع  هدـئاف  اـب  هکنیا  زا  سپ 
.میوش یم  انشآ  قطنم  ملع  فیرعت  اب  کنیا  ، دزومآ یم  ام  هب  ار  ندرک  لالدتسا  حیحص  شور  ، تاقیدصت شخب  رد  ندرک و 

«. رکفلا یف  اطخلا  نع  نهذلا  اهتاعارم  مصعت  هینوناق  هلآ  قطنملا  :» دنا هتفگ  قطنم  فیرعت  رد  میدق  راگزور  زا  روهشم  نایقطنم 

: دنوش یسررب  دیاب  بیترت  هب  هک  دراد  دوجو  هتکن  راهچ  فیرعت  نیا  رد 

.تسا یلآ  ياهشناد  مولع و  زا  قطنم  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  هلآ  ۀملک  : فلا

موـلع : دوـش یم  رکذ  اـجنیا  رد  تامیـسقت  نآ  زا  یکی  هک  دـنا  هدوـمرف  رکذ  یتامیـسقت  ، نّودـم موـلع  يارب  نادنمـشناد  : بلطم ناـیب 
: دنا هنوگود 

.یلاصا ای  یلصا  مولع  .1

.یمّدقم ای  یلآ  مولع  .2

دنشاب یم  مولع  نآ  دوخ  اهنآ  لیصحت  زا  ضرغ  هدوب و  تاّذلاب  بولطم  هلاصالاب و  دوصقم  هک  ییاه  شناد  : زا دنترابع  یلاصا  مولع 
موـلع دـننامه.دشاب  رگید  موـلع  يارب  يا  همّدـقم  اـهنآ  يریگارف  هکنیا  هن  ، تسا فدـه  لـئاسم ، نآ  هـب  یهاـگآ  تـفرعم و  لـصا  و 

تادوـجوملا ناـیعا  لاوحاـب  ملعلا  وـه  :» دـنا هتفگ  شفیرعت  رد  هک  يرظن  تمکح  هژیو  هب  ،و  یلمع يرظن و  تمکح  زا  معا  ، هیمکح
(1) هیرشبلا .» هقاطلا  ردقب  رمالا  سفن  یف  هیلع  یه  ام  یلع 

.اهنآ هب  لمع  هن  تسا  فده  نآ  نتسناد  ، هّیملع هّیرظن و  روما  رتشیب  الوصا  و 

.تسا حرطم  نآ  ضراوع  لاوحا و  زا  یهاگآ  یتسه و  دوجو و  تخانش  لصا  ، هفسلف رد  الثم 

تاّذـلاب دوـصقم  اـهنآ  دوـخ  تـسین و  ضرغ  اـهنآ  لـئاسم  دـعاوق و  نتــسناد  هـک  ییاـه  شناد  : زا دـنترابع  یمّدـقم  اـی  یلآ  موـلع 
فده يارب  يرازبا  هلیسو و  افرص  هکلب  ، دنتسین
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.دنتسه يرگید 

تیبولطم و ، یـشزرا ، دـعاوق نیا  نتخومآ  سفن  هنرگو  ، تسا لاقم  رد  ياطخ  زا  ناسل  ظفح  روظنم  هب  يوحن  یفرـص و  دـعاوق  ـالثم 
هب سپـس  ماـکحا و  طابنتـسا  دـعاوق  زا  دـهتجم  یهگآ  زا  تـسا  تراـبع  هـقف  لوـصا  مـلع  دـعاوق  زا  فدـه  ای.دـنرادن  یتـیعوضوم 

.درادن یتّیبولطم  ، نیناوق نیا  شزومآ  سفن  هنرگو  طابنتسا  داهتجا و  ماقم  رد  اهنآ  يریگراک 

...و ثیدح  - لاجر ملع  دعاوق  تسا  نینچمه 

اهنآ يریگراک  هب  یلـصا  فده  هکلب  ، تسین قطنم  ملع  دعاوق  لئاسم و  سفن  نتخانـش  ، فده ینعی  ، تسا یلآ  مولع  ۀـلمج  زا  قطنم 
ماـقم رد  رگید  هدــننک  لالدتــسا  ره  ناد و  یعیبـط  ، ناد یــضایر  ، یلوـصا ، شیاهلالدتــسا رد  فولــسیف.تسا  لالدتــسا  ماــقم  رد 

ات ، دـنک یم  میظنت  وگزاـب و  یقطنم  نیزاوم  ساـسارب  ار  دوخ  لالدتـسا  هدرک و  هدافتـسا  دـعاوق  نیا  زا  شدوخ  دارم  يارب  ، لالدتـسا
شیاه لالدتـسا  دشابن  علطم  یقطنم  دعاوق  زا  رگا  دیازفیب و  شیوخ  تامولعم  رب  رتشیب  هچره  دـیآ و  قئاف  لوهجم  قیاقح  رب  دـناوتب 

دـص ، دزادنا یم  ریت  هدیدن  ار  فده  هک  ، تسا یکیرات  رد  يزادناریت  ۀلوقم  زا  ، دشاب جتنم  یلالدتـسا  انایحا  مه  رگا.تسا  شزرا  یب 
.دسر یم  فده  هب  مه  يریت  اقافتا  هتشاد و  هلصاف  فده  زا  ریت 

: تسا مسق  ود  رب  راک  ۀطساو  تلآ و  : هینوناق ۀملک  ب:

تلآ هک  ، ربـت ،و  تسا ندـیرب  رـشن و  تلآ  هک  ، هّرا و  تسا ، ینک  مزیه  تلآ  هک  ، هشیت لـیبق  زا  ، هّصاـخ هیئزج و  روما  ۀلیـسو  تلآ و  .1
...و تسا  ندرک  ادج 

نایب و یناعم و  دـعاوق  دور و  یم  راک  هب  لاقم  رد  ياطخ  زا  ناسل  ظفح  يارب  هک  وحن  فرـص و  لـیبق  زا  ، هّماـع هّیلک و  روما  تلآ  .2
...و دراد  تیلآ  تغالب  تحاصف و  تفرعم  يارب  هک  عیدب 

رد یّلک  ّماع و  ياهـشور  اههار و  هلـسلس  کی  قطنم ، دـعاوق  ینعی.یّلک  ماع و  ینوناـق و  تسا  یتلآ  ینعی.تسا  یناـث  مسق  زا  قطنم 
هقف و ، مالک - هفـسلف : زا ّمعا  مولع  ۀمه  رد.تسا  مزال  هکلب  ، دنمدوس یلالدتـسا  ياهـشناد  مولع و  ۀمه  يارب  هک  دراذـگ  یم  ام  رایتخا 
رد یملع  چـیه.دراد  دربراک  دـعاوق  نیا...و  یمیـش  کـیزیف ، ، بط : لـیبق زا  یعیبط  مولع  تایـضایر و  ، لاـجر ، ثیدـح ، ریـسفت ، لوصا

تامولعم زا  هنوگچ  هک  دزومآ  یم  ام  هب  قطنم  ، مولع ۀمه  رد  هکلب  دناد  یمن  ینغتسم  دعاوق  نیا  زا  ار  دوخ  ، ناهج
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هک هلباقم  ربج و  ملع  هیبش.میزای  تسد  يرت  هزات  تامولعم  هب  یّصاخ  ياه  شنیچ  اب  ،و  هدرک هدافتـسا  دوخ  نیـشیپ  ياه  هتخودنا  و 
تالوهجم تالکشم و  دناوت  یم  ناد  یـضایر  اههار  نیمه  طسوت  هب  ،و  دنک یم  وگتفگ  یـضایر  تالداعم  ّلح  فلتخم  ياههار  زا 

یباـستکا و ياهــشناد  موـلع و  ۀـمه  رازگتمدـخ  ینعی  ، دــنا هـتفگ  موـلعلا  مداـخ  ار  قـطنم  ساـسا  نـیمه  رب.دــنک  ّلـح  ار  باـسح 
تسا نیا  فورعم  دراد و  دربراک  هفـسلف  رد  رتشیب  هچرگا  ) تساهنآ ۀمه  ۀمّدقم  قطنم  دنراد و  زاین  نادب  مولع  ۀمه  نوچ  ، یلالدتـسا

(. دراد دربراک  مولع  ۀمه  رد  هکلب  ، تسین هفسلف  هب  رصحنم  یلو  تسا  هفسلف  همّدقم  قطنم  هک 

رازبا ياـنعم  هب  تلآ و  مسا  نازیم.تسا  ندیـشک  شجنـس و  ياـنعم  هب  نزو  تسا و  نزو  زا  قتـشم  هک  دـنا  هتفگ  زین  نازیم  ار  قطنم 
.تسا ندرک  نزو  يانعم  هب  تسا و  سایق  رایع و  تلآ  مسا  ، هک دنیوگ  سایقم  رایعم و  زین  تسا و  وزارت  ای  ندیشک 

ملع رب  زین  ربج  يایاضق  لئاسم و  هکلب  ، تسین ینغتـسم  یقطنم  دعاوق  زا  ( میدرک هیبشت  نادب  ار  قطنم  هک  ) مه هلباقم  ربج و  ملع  یّتح 
رد میـشاب و  هتـشاد  تسرامم  نآ  اب  هدرک و  تموادم  نآ  رب  بترم  هداد و  ّتیمها  قطنم  هب  هک  دراد  اج  ، ور نیا  زا.تسا  ینتبم  قطنم 

.میروآ تسد  هب  ار  بولطم  ۀجیتن  ات  مییامن  ششوک  نآ  تانیرمت  ّلح 

يربـج و روـط  هـب  نآ  لـئاسم  اـب  ییانــشآ  شدـعاوق و  نتــسناد  دّرجم  هـب  هـک  تـسین  یملع  ، قـطنم مـلع  ینعی  : اـهتاعارم ۀــملک  ج:
و دعاوق ، نیا  اب  ییانـشآ  لّوا  مدق  رد  هکلب.دبای  ییاهر  هشیدنا  تافآ  زا  ،و  دنامب نوصم  هشیدنا  رد  ياطخ  زا  ناسنا  نهذ  ، یکیتاموتا

تـسد هب  ار  بوـلطم  هجیتـن  ناوـت  یم  دوـخ  ياـج  رد  رت  ماـمت  هچره  تـقد  اـب  دـعاوق  نآ  نتـسب  راـکب  تاـعارم و  اـب  ، مّود مدـق  رد 
نوـصم لاـقم  رد  ياـطخ  زا  يربـج  تروـص  هب  یمدآ  هک  دوـش  یمن  بجوـم  برع  تاـیبدا  دـعاوق  نتـسناد  فرـص  هچناـنچ.دروآ 
یـساسا هتکن  نیا  هب  نیا  زا  شیپ.دهد  یم  ار  هجیتن  نیا  هدرک و  يزاب  ار  یـساسا  شقن  ، دعاوق نآ  نتـسب  راکب  نتـسناد و  هکلب  ، دنامب

.دوش رکف  ياطخ  بجوم  تسا  نکمم  يرایسب  لماوع  هکلب  تسین  یفاک  نتسناد  سفن  هک  دش  هراشا 

فرص لیبق  زا  ) یلآ مولع  ریاس  زا  ار  نآ  تسا و  قطنم  فیرعت  ریخا  لصف  ، هملک نیا  تقیقح  رد  : رکفلا یف  أطخلا  نع  نهذلا  : هملک د:
تسا نیا  وحن  فرص و  ریخا  لصف  یلو  دنا  كرتشم  « اهتاعارم مصعت  هینوناق  هلآ  » رد زین  وحن  فرـص و  هک  اریز  ، دنک یم  ادج  ( وحن و 

نهذلا » تسا نیا  قطنم  ریخا  لصف  »و  لاقملا یف  أطخلا  نع  ناسللا  :» هک

18  : ص

رفظم قطنم  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1193زکرم  هحفص 44 

http://www.ghaemiyeh.com


اهنآ زا  یکی  هک  دهد  یم  ماجنا  راک  نیدنچ  ناسنا  نهذ  هک  تسا  تهج  نادب  ، هدروآ « رکفلا یف  » دـیق هک  نیا  »و  رکفلا یف  أطخلا  نع 
.درک میهاوخ  وگزاب  رکف  فیرعت  ماگنه  ار  نآ  لیصفت  تسا و  ندرک  رکف 

قطنم ملع  عوضوم  .3

رفظم موحرم  یلو  ، تسا تاقیدـصت  تاروصت و  ینعی  ، قطنم ملع  عوضوم  ناـیب  هب  عـجار  میروآ  یم  همدـقم  رد  هک  یبـلطم  نیموـس 
: میوگب دیاب  تمسق  نیا  حرش  نایب و  رد.دنک  یم  عورش  ملع  ۀملک  زا  ار  ثحب 

تیاهن رد  نآ  هنک  تقیقح و  یلو  ، تسا روما  نیرت  حـضاو  زا  نآ  ینهذ  موهفم  انعم و  هک  تسا  یظافلا  نیوانع و  زا  یتسه  دوجو و 
: تسا هدورس  نینچ  هراب  نیا  رد  يراوزبس  یجاح.تسا  افخ  ۀجرد 

ءایشالا فرعا  نم  هموهفم 

ءافخلا هیاغ  یف  ههنک  و 

یلو ، دـنیوگ ار  نتـسناد  ییاـناد و  لـهج  لـباقم  رد  ملع.تسا  تایهیدـب  زا  نآ  موـهفم  اـنعم و  مه  ملع  ۀـملک  ، دوـجو هملک  دـننامه 
ود یمیسقت  رد  ملع.دیسر  نآ  هنک  هب  ناوت  یمن  یناسآ  نیا  هب  هک  تسا  مهبم  لمجم و  رایسب  رایـسب  روما  زا  ملع  تقیقح  قادصم و 

: دوش یم  مسق 

.يروضح ملع  .2 .یلوصح ملع  .1

دوجوم القتسم  جراخ  رد  ، مولعم سفن  یلوصح  ملع  رد  ینعی  ، ملاع هاگشیپ  رد  مولعم  تروص  لوصح  : زا تسا  ترابع  یلوصح  ملع 
رـضاح و ملاع  نهذ  رد  یجراخ  مولعم  نآ  زا  یتروص  اـهنت  ،و  دـشاب هتـشاد  هلـصاف  ملاـع  هاگـشیپ  زا  گنـسرف  اهدـص  هچرگا  تسا 

.تسا لصاح 

ملع ندینش  ای  ندید  هار  زا  ، دنک یم  یگدنز  نوزامآ  ياهلگنج  رد  ملاع و  طاقن  نیرترود  رد  هک  یبیرغو  بیجع  دوجوم  هب  ام  الثم 
نهذ هنرگو  ، تسا بیاغ  ام  روضح  زا  مولعم  نآ  دوخ  یلو  ، میراد نهذ  طیحم  رد  نآ  زا  کیرات  ای  نشور  يریوصت  و.مینک  یم  ادیپ 

لامـش و بطق  ياـهخی  مه.دـنوش  يروآدرگ  نهذ  رد  ینیع  دوـجو  هب  تاـمولعم  ۀـمه  هک  درادـن  ار  نآ  ناوـت  شیاـجنگ و  ناـسنا 
...و ایند  میظع  ياههوک  مه  ،و  اه لگنج  هدیشک  کلف  هب  رس  ناتخرد  مه  ،و  ناهج ياه  هدکشتآ  شتآ  مه  ،و  بونج

هاگشیپ رد  شا  یجراخ  دوجو  اب  مولعم  سفن  روضح  : زا تسا  ترابع  يروضح  ملع 
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یم ناـسنا  یتـقو.تسا  هاـگآ  ، دوـخ « نم  » هب ،و  شیوـخ نتـشیوخ  هب  شدوـخ  سکره  هک  ، ناـمدوخ هب  اـهناسنا  اـم  مـلع  دـننام  ، ملاـع
ملاع شدوخ  مه  هقطان  سفن  ، تسا مولعم  ملاع و  داـّحتا  يداو  اـجنیا.دراد  روضح  يو  دزن  رد  « نم » نیا ، نم ۀـناخ  ، نم باـتک  : دـیوگ

.تسا مولعم  وا  دوخ  مه  و  تسا ،

هک رگید  ياهزیچ  تعاجش و  ، مرک ، فوخ ، یگنشت یگنسرگ - لیبق  زا  ، نامدوخ ۀیناسفن  تافـص  تالاح و  هب  ام  ملع  دننام  نینچمه 
.دوش مسجم  ام  نهذ  رد  شطع  ای  عوج  زا  یتروص  هکنیا  هن  میبای  یم  نادجولاب  ار  اهنیا 

يرگید تروص  طسوت  هکنیا  هن  ، دراد روضح  ام  نهذ  طیحم  رد  هینهذ  تروص  سفن  هک  ، نامدوخ ۀیناسفن  روص  هب  ام  ملع  دـننام  زین 
، میوش یم  هاگآ  نهذ  ۀحفص  رد  اهنآ  روص  شاقتنا  نهذ و  يرادرب  سکع  طسوت  هیجراخ  ءایشا  هب  يرآ.میوش  ملاع  تروص  نآ  هب 

.دمآ یم  شیپ  لاحم  لسلست  هنرگو  دنراد  روضح  نهذ  هقطان و  سفن  رد  دوخ  ، هینهذ روص  یلو 

ینعی.تسا يروضح  ملع  هب  هک  شا  هیتاذ  تـالامک  تافـص و  هب  دـنوادخ  ملع  شدوـخ و  تاذ  هب  یهلا  سدـقا  تاذ  ملع  دـننام  زین 
داّحتا ملاع  اجنآ.تسین  بیاغ  دوخ  زا  تسا و  رـضاح  شدوخ  رـضحم  رد  ( تسا وا  تاذ  نیع  هک  ) شتافـص سّدقم و  تاذ  نآ  دوخ 

ّقح یلعف  ملع  ، ءایـشا ۀـیجراخ  تادوجو  سفن.تسا  يروـضح  ملع  هب  شتاـقولخم  هب  دـنوادخ  ملع  نینچمه.تسا  لوـقعم  لـقاع و 
.تسا ادخ  رضحم  ناهج  دنشاب و  یم  یلاعت 

: دنراد قرف  هس  رگیدکی  اب  يروضح  یلوصح و  ملع 

سفن روضح  زا  تسا  ترابع  يروضح  ملع  یلو  ملاع ، هاگـشیپ  رد  مولعم  تروص  روضح  ای  لوصح  : زا دش  ترابع  یلوصح  ملع  .1
.ملاع دزن  رد  یجراخلا  هدوجوب  مولعم 

هب مولعم  یلو  ، تسا اهنآ  ( هیجراخ تادوجو  ینعی   ) هینیع تادوجو  زا  ریغ  ، یلوصح ملع  هب  مولعم  ( ۀـینهذ روص  اـی  ) هیملع تادوجو  .2
يزیچ مولعم  هکنآ  هن  ، تسه مه  یملع  دوجو  ناـسنا و  موـلعم  ، یجراـخ دوـجو  ناـمه  ینعی  ، تسا ینیع  دوـجو  نیع  يروـضح  ملع 

.رگید يزیچ  نآ  ینیع  دوجو  دشاب و 

تـسا تراـبع  رّوصت  نوچ.درادـن  ار  ماـسقا  نیا  يروضح  ملع  یلو  ، دوش یم  مسقنم  ، قیدـصت روـصت و  مسق  ود  هب  یلوـصح  ملع  .3
،و تسا مکح  قیدصت و  اب  لومحم  عوضوم و  تروص  لوصح  قیدصت  ،و  هیربخ ۀمات  تبسن  نودب  یئیش  تروص  لوصح  : زا
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.تسین حرطم  يروضح  ملع  رد  مادکچیه 

یلوصح ملع  زا  ثحب  یقطنم  صخـش  یلـصا  فدـه.دوش  یم  ثحب  دوخ  ياـج  رد  تسین و  اـم  رظندروـم  ، يروـضح ملع  زا  ثحب 
: هکنیا نآ  دنک و  یم  رکذ  يا  همّدقم  یلوصح  ملع  تامیسقت  فیرعت و  نایب  زا  شیپ  رّفظم  موحرم.تسا 

نتفرگارف ییاـناوت  دادعتـسا و  هک  دراد  ار  زاـیتما  نیا  رـشب  هداد و  رارق  رکفم  لـقاع و  ار  اـم  هتـشاذگ و  ّتنم  اـهناسنا  اـم  رب  دـنوادخ 
ریاس فالخرب  دـنک  یم  افوکـش  ار  اهنآ  لیـصحت  ۀـمادا  هسردـم و  هب  نتفر  اـب  تسا و  اراد  ار  مولع  عیمج  يرـشب و  یهلا و  فراـعم 

اب ناسنا  هلحرم  نیمادک  رد  تسا ؟ هلحرم  دنچ  ياراد  شناد  ملع و  دید  دـیاب  لاح.دنتـسین  ییاهدادعتـسا  نینچ  ياراد  هک  تاناویح 
ملع زا  ۀلحرم  نآ  هدش و  ادج  تادوجوم  ریاس  زا  ناسنا  هلحرم  مادک  رد  دنرت ؟ يوق  تاناویح  هکلب  ، كرتشم ، هدـنز تادوجوم  ریاس 

؟ تسا ناسنا  یناسنا  يالاو  شزرا  تسا و  رشب  صوصخم  كاردا  و 

: تسا هلحرم  هبعش و  راهچ  ياراد  ملع  : دیامرف یم  بلطم  نایب  يارب 

.هّیسح مولع  : لّوا هبعش  .1

شنیرفآ زا  شیپ  هقطان  سفن  حور و  دندوب  دقتعم  وا  ناوریپ  نوطالفا و  هک  هدوب  یثحب  یهلا  ۀفـسالف  نایم  میدق  راگزور  زا  : همدـقم
زا هک  یماگنه  یلو  ، هدوب هاگآ  قیاقح  ۀـمه  زا  ، ملاع نآ  رد  هدوب و  دوجوم  لثم  ملاع  مانب  يرگید  ملاع  رد  نآ  هب  حور  ّقلعت  ندـب و 
دید يولج  یمیخـض  ةدرپ  نوچمه  ندـب  ایوگ  ، هدرک شومارف  ار  اهنآ  یمامت  ، هتفرگ ّقلعت  یکاـخ  نت  نیا  هب  هدرک و  لّزنت  ملاـع  نآ 

رّکذـت و اـهنیا  ۀـمه  تقیقح  رد  ، دـنک یم  تاـمولعم  بسک  دور و  یم  هسردـم  هـب  هدـش  گرزب  ناـسنا  یتـقو.تسا  هـتفرگ  ار  حور 
.دنناد یم  يراکذتسا  ۀیرظن  رادفرط  ار  نوطالفا  تهج  نیدب.تسین  يدیدج  بلطم  تساه و  هتشذگ  يروآدای 

دوش یم  هدیرفآ  ندب  شنیرفآ  اب  نامزمه  هکلب  هتشادن ، دوجو  ندب  زا  شیپ  ، حور هک  دننآرب  شناوریپ  وطـسرا و  ، هیرظن نیا  ربارب  رد 
.تسه مه  ءاقبلا  ثودحلا و  هیناحور  و 

هب ملاع  نیا  رد  رازبا  نیا  طسوت  هک  تسا  وا  راک  رازبا  حور و  بکرم  ، ندب.دریگ یم  ّقلعت  ندب  هب  هدش و  هدیرفآ  درجم  لّوا  زا  ینعی 
رد هک  تسا  راد  هنماد  یثحب  نیا.دوش  یم  لیان  قیاـقح  هب  لـقع  شوگ و  مشچ و  هار  زا  دزادرپ و  یم  تاـمولعم  تـالامک و  بسک 

يأر نیمه  مالسا  رظن  زا  دنتسه و  هیرظن  نیا  رادفرط  رتشیب  یمالسا  ۀفسالف.تسا  حرطم  یسانش  تخانش  تخانـش و  ۀفـسلف  ثحابم 
ْمُِکتا�هَّمُأ �ال ِنوُُطب  ْنِم  ْمُکَجَرْخَأ  ّللا 

�
ُه َو  تسا : دییأت  لباق 
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َنوُرُکْشَت ْمُکَّلََعل  َهَِدْئفَْألا  َرا�ْصبَْألا َو  َعْمَّسلا َو  ُمَُکل  َلَعَج  ًاْئیَش َو  َنوُمَْلعَت 

(1)

امـش رایتخا  رد  تخانـش  رازبا  لاعتم  دنوادخ  دـیدرک و  عورـش  رفـص  زا  هاگنآ  دـیتسناد  یمن  چـیه  ، دـیدش هداز  ردام  زا  هک  يزور  )
تخانش رازبا  اهنیا  ،و  لومـش ناهج  هیّلک و  نیناوق  تخانـش  يارب  لقع  تاسوسحم و  تخانـش  يارب  شوگ  مشچ و  لیبق  زا  ، تشاذگ

(. دیراذگب تمعن  رکش  هک  دشاب  تسا  قیاقح  زا  امش 

: میئوگ یم  همدقم  نیا  هب  هّجوت  اب.دنراد  لیامت  يأر  نیا  هب  مه  فنصم  بانج 

تسا و یلاـخ  یـشناد  هشیدـنا و  رکف و  هنوگره  زا  وا  حور  سفن و  نهذ و  ۀحفـص  ، دوش یم  دـّلوتم  رداـم  زا  كدوـک  هک  یماـگنه 
.تسین اراد  ار  فراعم  زا  یتفرعم  چیه  لعفلاب 

نیا رد  تسا و  هتـسبن  شقن  هداـتفین و  نآ  رد  يریوـصت  سکع و  چـیه  هک  تسا  فاـص  يا  هـنیئآ  دـننامه  وا  ناور  ناـج و  هـحفص 
رازبا اـب  هارمه  ، یگداـمآ دادعتـسا و  نیمه  وا  ۀیامرـس  مامت.درادـن  چـیه  يدادادـخ  يرطف و  ّتیلباـق  هّوق و  دادعتـسا و  زا  ریغ  ، هلحرم

ياوــق ینعی  ، هیرهاــظ ّساوــح  ياراد  كدوــک  نـیمه  یلو.تـسا  هداد  رارق  وا  راــیتخا  رد  مـیکح  دــنوادخ  هـک  تــسا  یتخاــنش 
تاسوسحم ناهج  زا  یهگآ  هّیسح و  تامولعم  بسک  هب  اجیردت  اهنآ  تکرب  هب  هک  تسا  ییاواسب  ییاشچ و  ، ییایوب ، ییاونش ، ییانیب

تکرب هب  ، دوش یم  انـشآ  نوگانوگ  ياهادـص  اب  ، دوش یم  انـشآ  فلتخم  ياهگنر  اب  مک  مک  دـنک و  یم  زاـب  مشچ  ینعی.دزادرپ  یم 
اهوب ، اه هزم  ، اهادـص ، اهگنر ینعی  ، ءایـشا روما و  زا  کیره  زا  ؛و و  دـنک یم  كاردا  ار  ءایـشا  یمرن  يربز و  ، امرگ امرـس و  ، هسمال ةوق 
تسا بلاج  وا  مشچ  هب  اهگنر  یضعب  الثم.دهد  یم  زورب  دوخ  زا  اهنآ  لابق  رد  ار  یبسانم  لمعلا  سکع  هتفریذپ و  ار  یّصاخ  رثا...و 

زا دوش و  یم  زئمـشم  شرت  ای  خلت  ياه  هزم  یـضعب  زا.دراد  لمعلا  سکع  اهادص  ربارب  رد.دیآ  یم  شـشوخ  یبآ  ای  زبس  گنر  زا  و 
.ددرگ یم  طسبنم  نیریش  ةزم 

نارگید ردام و  ردپ و  ، تاسوسحم اب  لفط  ییانـشآ  لابند  هب  دوش  یم  تحاران  ای  داش  تدورب  ترارح و  ، ماسجا ، اهوب زا  هنوگ  نیمه 
هدش لوغـشم  نادب  الاح  یلو  ، دوب یلاخ  وب  ای  معط  ای  گنر  نالف  زا  زورید  ات  كدوک  ناج  سفن و  هک  دنمهفب  دـنناوت  یم  یبوخ  هب 
ملع تسا  ریاغم  روما  نیا  ساسحا  كاردا و  زا  شیپ  تلاح  اب  هک  ار  دـیدج  تلاح  نیا  ماـن.دراد  دوخ  سفن  رد  اـهنآ  زا  يریوصت  و 

، میدوب هتفرن  ههبج  ات  گنج  نادیم  ههبج و  زا  اضرف  هک  ، تسا لکش  نیدب  بلطم  ریوصت  مه  ام  دوخ  رد.میراذگ  یم  یسح 
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ار گـنج  نادـیم  ياـه  هنحـص  میتـفر و  ههبج  هب  هک  یماـگنه  یلو  ، دوـب یلاـخ  تباـب  نیا  زا  ناـمنهذ  هتـشادن و  نهذ  رد  يریوـصت 
ترابع یّـسح  ملع.تسا  ملع  شمان  دـیدج  تلاح  نیا.تشادـن  ههبج  هب  نتفر  زا  لبق  هک  دراد  هارمه  ار  يریواصت  ناـمنهذ  ، میدـید

یم ساـسحا  هیرهاـظ  ۀــناگجنپ  ساوـح  طـسوت  هـک  يا  هیداــم  روـما  : زا دــنا  تراــبع  تاــسوسحم.تاسوسحم  هـب  مـلع  : زا تـسا 
: زا دنترابع  هناگجنپ  ساوح.دندرگ 

.مینک یم  هدهاشم  ار  اهگنر  نآ  طّسوت  هک  ییانیب  ای  هرصاب  ةوق  .1

.میونش یم  ار  اهادص  نآ  طّسوت  هک  ییاونش  ای  هعماس  ةوق  .2

.میشچ یم  ار  اه  هزم  نآ  طّسوت  هک  ییاشچ  ای  هقئاذ  ةوق  .3

.مینک یم  مامشتسا  ار  اهوب  نآ  طّسوت  هک  ییایوب  ای  هّماش  ةوق  .4

یم هاگآ  اهنآ  تماخـض  يربز و  ای  تفاطل  ، یمرن زا  هدرک و  سمل  ار  دوخ  فارطا  ماسجا  نآ  طّـسوت  هک  ییاواـسب  اـی  هسمـال  ةوق  .5
.میوش

یلقع و لـئاسم  نیرت  قیمع  هب  اـت  دـنک  یم  عورـش  تاـسوسحم  زا  هک  تسا  رـشب  یملع  تاـجرد  زا  هجرد  نیتـسخن  : هّیـسح مولع  .1
یلقع و ، یفسلف یـضایر و  یعیبط  ياهـشناد  مولع و  عیمج  هب  ندیـسر  يارب  ناسنا  یلـصا  ۀیامرـس.دسر  یم  یعیبط  ءاروام  یفـسلف و 

ریاس بسک  تردـق  زگره  ، دـشاب تاساسحا  نیا  دـقاف  یـسک  رگا  هک  تسا  یّـسح  مولع  نیمه  يونعم  يدام و  ، یلک ییزج و  یلقن ،
تـسد زا  ار  يرهاظ  ساوح  زا  یّـسح  سکره  ینعی.املع  دقف  اّسح  دقف  نم  : دنا هتفگ  ور  نیا  زا.تشاد  دهاوخن  مه  ار  یملع  بتارم 

.تسا هداد  تسد  زا  ار  شخب  نآ  هب  طوبرم  ملع  ، دهد

نیا زا  دـیاب  هک  سفّنلل  هعیلط  ّسحلا  : دـنا هتفگ  زین.اهادـص  كاردا  زا  ، اونـشان مدآ  تسا و  زجاـع  اـهگنر  كاردا  زا  ، اـنیبان مدآ  ـالثم 
نارادناج اهتنم.تسا  کیرش  هدنز  تادوجوم  ریاس  اب  ( تسا یّـسح  كاردا  هک  ) تاکاردا زا  هلحرم  نیا  رد  ناسنا.درک  عورـش  هعیلط 

ياراد مک  تسد  و.دنتـسه  هناگ  جنپ  ّساوح  زا  یـضعب  ياراد  یخرب  يرهاظ و  هسمخ  ساوح  ۀمه  ياراد  ناسنا  دـننام  یخرب  رگید 
.تسا ییاواسب  ةوق  ياراد  زین  دلول  یم  كاخ  يال و  لگ و  لد  رد  هک  یمرک  الثم.دنتسه  هسمال  ّسح 

: دسیون یم  نیهلأتملا  ردص  موحرم 

لثم ) اردان ّالا  اهلک  ءاضعالا  یف  يرـسی  اهلک و  تاناویحلا  معی  اذـهل  سما و  اهب  هجاحلا  نال  سمللا  هساـح  یه  سحلا  بتارم  لواـف 
ناویح روصتی  الف  ( نخان رس و  يوم 
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ناف هسامی  هقـص و  الی  امب  ّسحی  نا  ّسحلا  تاجرد  صقنا  ناویحب و  سیلف  الـصا  سحی  مل  نا  ّهنال  ّسحلا  اذـه  هل  نوکی  نا  ّـالا و 
یّتلا ( مرک  ) دودلا یّتح  ناویح  لک  یف  هدـجت  ّسحلا  اذـه  :و  دـیامرف یم  هک  اجنیا  هب  ات  يوقا  متا و  ساسحا  هنم  دـعبی  امب  ساسحالا 

(1) عطقلاب .» سحی  ذا ال  ضبقنی  الف  عطقی  تابنلاک  برهلل ال  تصبقنا  ( ینزوس ) هربا اهیف  ( دورورف ) زرغ اذإ  ّهنإف  نیطلا  یف 

یخرب ییاونـش  ّسح  اـی  بلک  ییاـیوب  ّسح  الثم.دـنرت  يوـق  بتارم  هب  ناـسنا  زا  اهـساسحا  نـیا  زا  يا  هراـپ  رد  ، تاـناویح زا  یخرب 
یّتدم دندش و  هتـشک  رایـسب  يرامـش  دـمآ و  شیپ  یگنج  ناتـساب  نانوی  رد  هک  تسا  لقن.تسا  رتشیب  ناسنا  زا  بتارم  هب  تاناویح 
هدشن هدید  الصا  عقوم  نآ  ات  هک  ییاه  سکرک  یلاوح  نآ  رد  یتدم  زا  سپ.درک  رپ  ار  اضف  نفعت  يوب  دنام و  نیمز  يور  اه  هزانج 

اه و هدرم  ۀشال  زا  ات  ، دنا هدناسر  هقطنم  نیا  هب  ار  دوخ  رترود  خسرف  تسیود  زا  هک  دـش  مولعم  ، دـش صحفت  دـندش  هدـهاشم.دندوب 
.دننک قازترا  اه  هتشک 

.دوش هعجارم  يریمد  ناویحلا  هایح  باتک  هب  تاناویح  ملاع  اب  ییانشآ  يارب 

.رادقم مه  دنتسه و  هدام  ياراد  مه  هک  تسا  نیا  یّسح  روص  یگژیو 

يرادربـسکع و زا  سپ.دوـش  یم  ناـسنا  بیـصن  لاـیخ  ةوـق  طـسوت  هک  ییاـه  شناد  موـلع و  زا  تسا  تراـبع  نآ  :و  یلاـیخ ملع  .2
ماجنا یتافرـصت  هّیـسح  روص  نیا  رد  تسا  رداق  نهذ  ، نهذ رد  تاسوسحم  روص  شاقتنا  تاـسوسحم و  زا  سفن  نهذ و  يرادربملیف 

نالف زا  هیّـسح  تروص  نالف  هک  دنک  هبـساحم  دوخ  شیپ  ، لایخ ملاع  رد  دنک و  هسیاقم  رگید  ضعب  اب  ار  روص  نآ  زا  یخرب  دهد و 
نالف ، تسا رت  نیریـش  هزم  نالف.تسا  نآ  لثم  ای  رت  نشور  ، رت يوق  ، رگید رون  نالف  زا  ییانـشور  رون و  نالف  ای.تسا  رتدنلب  ، تروص

یم هدرک و  ریوصت  يا  هیلاـیخ  تادوجوم  هیّـسح  روص  نیا  زا  یهاـگ.تسا  رت  فیطل  رت و  مرن  ، مسج نـالف.تسا  شوخ  يوـب  ، يوـب
زا رپ  ییارحـص  ، توقاـی زا  یهوـک  ، دـنک یم  ریوـصت  نهذ  رد  ار  هوـیج  زا  ییاـیرد  الثم.دـنرادن  دوـجو  جراـخ  رد  زگره  هک  دزاـس 

: دیوگ یم  نیهلاتملا  ردص  هچنآ  دننامه  يدوجوم  ای.دنک  یم  روصت  ار  اپرازه  یناسنا  ، رام

(2) ...و » ناحانج  هل  سرف و  ندبک  هندب  رئاس  ناسنا و  سأرک  هسأر  ناویحک  »
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اهنآ اب  هک  يروما  (و  یگدـنز طیحم  بسانت  هب  یکدوک  ره  تسا و  يوق  یلیخ  یکدوک  نینـس  رد  ناکدوک و  رد  لاـیخ  ةوق  ـالوصا 
ردـقنآ یهاـگ  دـنارورپ و  یم  دوخ  نهذ  رد  ار  يا  هیلاـیخ  ياـهریوصت  ( هدـمآ شـشوخ  اـی  هدیـسرت  اـهنآ  زا  يوحن  هب  دراد و  سنا 

نیا ، تسا رت  يوق  یفطاع  یساسحا و  تاهج  هک  اهنز  رد.دوش  یم  دنلب  شدایرف  ، كانتشحو ۀنحص  ریوصت  زا  هک  تسا  يوق  شلایخ 
هب میهاوخ  یم  ییوگ  یم  یسک  هب  یتقو  الثم.دنک  رّوصت  ارنآ  هیبش  دناوت  یم  هدید  ار  يزیچ  هباشم  هک  یـسک.تسا  رتشیب  اهریوصت 

اهکراپ نیدایم و  اه ، هزاغم  ، اهنابایخ زا  يریوصت  هدید و  ار  مق  رهش  نوچ  ، هدیدن ار  دهشم  زگره  هک  وا  مینک  ترفاسم  سّدقم  دهشم 
هیلع اضر  ترـضح  مرح  الثم  ای.دراد  مق  دننام  ییاه  نابایخ  هک  دـنک  یم  ریوصت  مق  هیبش  دوخ  نهذ  رد  زین  ار  دهـشم  ، دراد نهذ  رد 
ماما ترایز  هب  میهاوخ  یم  ییوگ  یم  وا  هب  یتقو.تسا  حیرض  مرح و  ، اهقاور ، نحـص ، دبنگ اه ، هتـسدلگ  ياراد  هک  هدید  ار  مالّـسلا 

هب يزاسریوصت  نیا.دزاس  یم  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  مرح  هیبش  يریوصت  ءادهشلا  دیس  مرح  زا  شیپاشیپ  ، میورب مالّـسلا  هیلع  نیـسح 
ار اه  هزم  یخرب  دنراد و  هیلایخ  ياهریوصت  هدوب و  كرتشم  اهناسنا  اب  تاناویح  زا  يا  هراپ  زین  هلحرم  نیا  رد.تسا  لایخ  ةوق  ۀطساو 

.دیآ یم  ناششوخ  رتشیب  اهوب  یضعب  زا  دنراد و  تسود  رتشیب 

.دنتسه رادقم  ياراد  یلو  دنتسین  هّدام  ياراد  هک  تسا  نیا  هیلایخ  روص  یگژیو 

كاردا زین  ار  هیئزج  یناعم  هلـسلس  کی  هتـشاذگ و  رتارف  هیلایخ  هیّـسح و  روص  ، تاسوسحم زا  مدـق  دـناوت  یم  ناـسنا  : یمهو ملع  .3
ناسنا هک  ، هیّلک لباقم  رد  هیئزج.يّداـم  هن  دنتـسه  دّرجم  يرما  هدوب و  اـنعم  هلوقم  زا  هک  يروما  ینعی  ، روص لـباقم  رد  یناـعم  ) .دـنک

روما زا  تبحم  ) .دـنک یم  كاردا  ار  دوـخ  نیدـلاو  ّتبحم  یناـسنا  كدوـک  ـالثم  ( .دـنک یم  كاردا  لـقع  تکرب  هب  ار  هیّلک  یناـعم 
ار وا  هک  یناسک  نانمـشد و  توادـع  ( .دوشن كاردا  مهو  اب  یّلک  ّتبحم  هنرگو  دراد  نیدـلاو  هب  هفاضا  ینعی  ، تسا ییزج  يونعم و 

يونعم يرما  ، سرت هکنیا  اب  ، دنک یم  كاردا  هدیسرت  يا  هنحص  زا  هک  ار  فئاخ  مدآ  فوخ  زین  دنک و  یم  كرد  زین  دنرادن  تسود 
هدید غاد  هدز و  تبیـصم  ناسنا  هودنا  مغ و  نینچمه.تسا  كاردا  لباق  ، صخـش ةرهچ  ياه  هناشن  راثآ و  هار  زا  یلو  ، تسا ینطاب  و 
هیئزج یناعم  اهنیا  یمامت.دنک  یم  كاردا  ار  هدش  هداد  تراشب  رشبتسم و  مدآ  طاسبنا  رورس و  ینامداش و  زین  دنک و  یم  كاردا  ار 

: اردصالم موحرم  لوقب  ،و  دنتسه کیرش  ناسنا  اب  تاناویح  زا  یخرب  زین  مدق  نیا  رد.دنوش  یم  كاردا  همهاو  ةوق  اب  دنتسه و 
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یه هوقلا  کلت  لیخت و  ـال  سح و  تحت  لخدـت  ـال  اـیئزج  ینعم  اـهب  كردـی  هوق  هریغ  سرفلاـک و  هلماـکلا  تاـناویحلل  هّللا  قلخف  »
...و هرم  هب  سحی  نا  یلع  افوقوم  هرذح  نوکی  الف  هب  يذاتی  ناریغ  نم  الّوا  هار  اذا  دسالا  نم  رذحی  الثم  سرفلا  ناف  همهاولا 

(1) امه .» رذحی  الف  هروص  لوها  الکش و  هنم  مظعا  امه  رقبلا و  لمجلا و  يری  هرذحیف و  الّوا  بئذلا  يری  هاشلا  اذک  هب و  يذأتی 

: هدومرف زین  و 

(2) اهّما .» نم  ( دنفسوگ هّرب  ) هلخسلا اهکردت  یّتلا  هبحملا  بئذلا و  نم  هاشلا  اهکردی  یّتلا  هوادعلاک  »

.تسا ییزج  یلو  ، رادقم هن  تسا و  هّدام  ياراد  هن  هک  تسا  نآ  یمهو  ملع  یگژیو 

یظح یمهـس و  ناـگمه  ، یمهو یلاـیخ و  یـّـسح و  تاـمولعم  زا  هدوـب و  کیرــش  كاردا  رد  ناـسنا  اـب  رگید  تاـناویح  اـجنیا  اـت 
مدق هدشن و  فقوتم  اجنیا  رد  ناسنا  كاردا  یلو  ، درادن یکاردا  نآ  زا  شیب  دریذـپ و  یم  نایاپ  اجنیمه  هب  ناویح  تاکاردا.دنتـشاد 

.دراد يرترب 

تاناویح زا  کی  چیه  هک  تسا  یـصاصتخا  هبترم  کی  ياراد  ناسنا  ، میرذگب هک  نیـشیپ  ۀکرتشم  لحارم  زا  : یلقع كاردا  ملع و  .4
: دوش یم  نایب  الیذ  نآ  ياهیگژیو  هک  تسا  رکف  لقع و  هّوق  ، هلحرم نآ  تسین و  کیرش  ناسنا  اب  هتشادن و  روضح  هلحرم  نآ  رد 

دراد و دوجو  يا  هلحرم  نآ  زا  رتالاب  ، يا هبترم  ره  هکلب  ، دوش یمن  یهتنم  ییاـج  هب  تسین و  یلقع  تاـکاردا  يارب  يزرمودـح  : فلا
.دراد ار  نآ  هب  ندیسر  ناوت  رشب 

اهنامسآ و يادنلب  ات  ار  دوخ  هشیدنا  زاورپدنلب  رئاط  ینعی  ِضْرَْألا (3) ِتا�وا�مَّسلا َو  ِیف  ا�ذ  ا�م  اوُرُْظنا  ُِلق  دیامرف : یم  نآرق  هراب  نیا  رد 
عناـق يا  هلحرم  چـیه  هب  دـیروآرد و  زاورپ  هب  شقمع  لوط و  ضرع و  تعـسو و  ۀـمه  اـب  شنیرفآ  ملاـع  حطـس  رد  نیمز و  ياـفرژ 

نامتالوهجم ربارب  رد  ام  تامولعم  ، نادنمـشناد فارتعا  هب  تسا و  هار  زاغآ  رد  تسا و  هچوک  کی  مخ  ردنا  زونه  رـشب  یلو  ، دیـشابن
.تسا هنارکیب  یسونایقا  ربارب  رد  يا  هرطق  ناسب 
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رد ناـسنا  سح  اـسب  هچ  اریز.تسا  اـم  یمهو  یلاـیخ و  ، یّـسح تاـمولعم  تاـکاردا و  ۀـعومجم  ّربدـم  ریدـم و  هک  تـسا  لـقع  ب:
يادتبا رد  ای  ، دنیب یم  جک  هتسکش و  ، تسا ضوح  بآ  نورد  یتمـسق  نوریب و  نآ  زا  یتمـسق  هک  ار  یبوچ  الثم.دنک  اطخ  شکاردا 

هک تسا  لقع  نیا.تسا  دروم  اهدص  زا  زواجتم  شوگ  مشچ و  ياهاطخ.دـنیب  یم  رت  کیراب  ار  نابایخ  رخآ  دتـسیا  یم  هک  نابایخ 
شیوخ دصاقم  تهج  هلحرم  هس  نآ  حیحـص  تامولعم  زا  هدرک و  ادج  ناشدساف  زا  ار  اهنآ  حیحـص  ، تاکاردا نیا  ةرادا  ریبدـت و  اب 

.دنک یم  هدافتسا 

هک دروم  دـنچ  يارقتـسا  زا  الثم  ، دوش یم  عازتنا  هّیلک  دـعاوق  یناـعم و  ، هیئزج تاـمولعم  تاکردـم و  زا  هک  تسا  لـقع  تکرب  هب  ج:
دنع لفـسالا  هکف  كرحتی  ناویح  لک  » هک دـسر  یم  یّلک  ۀـجیتن  کی  هب  ، دـننابنج یم  ار  لفـسا  کف  اذـغ  ندـیوج  ماگنه  تاناویح 

زا هجرد  نالف  رد  ای  ، دوش یم  راخب  هب  لیدبت  دیآ و  یم  شوج  ترارح  زا  هجرد  نالف  رد  هک  بآ  دروم  دنچ  شیامزآ  زا  ای  «. غضملا
.دوش یم  راخب  هب  لیدبت  ترارح  هجرد  دص  رد  یبآ  ره  هک  دسر  یم  یّلک  ۀجیتن  نیا  هب  ، دوش یم  دمجنم  تدورب 

ردق ، مینک یم  ادج  هدنک و  اهنآ  زا  ار  اه  نآ  ۀیدرف  تایـصوصخ  هدرک و  هدهاشم  ار  يا  هیئزج  هیـصخش و  دراوم  ارقتـسا  رد  نیاربانب 
باب رد  هّللا  ءاشنا  تسا و  نهذ  ياـهتیلاعف  زا  یکی  ارقتـسا  ) .میباـی یم  تسد  یّلک  ياربک  کـی  هب  هتفرگ و  رظن  رد  ار  اـهنآ  كرتشم 

( .تشاد میهاوخ  هراشا  نهذ  بیرغو  بیجع  لامعا  نیا  هب  رکف  حیضوت  فیرعت و 

هک یتاـمولعم  زا  دریگ و  یم  یجیاـتن  اـهنآ  زا  هدرک و  هسیاـقم  رگیدــکی  اـب  ار  هیلاـیخ  هـیمهو و  ، هیـّـسح تاکردــم  تاـمولعم و  د:
ار يرتدیدج  تامولعم  دیدج و  مکح  رت و  هزات  ۀجیتن  ّبترم  و.دنک  یم  لیدـبت  مولعم  هب  ار  اهنآ  هدرب و  یپ  تالوهجم  هب  ، هتخودـنا

یّلک ملع  نیا.دنک  یم  یملع  شالت  هتشاد و  فّرصت  لخد و  دشاب  هتـشاد  یـسرتسد  نادب  لقع  هک  اج  ره  ات.دنک  یم  تیرـشب  دیاع 
لقع ۀطـساو  هب  ناسنا  ندوب  ناسنا  ناسنا و  شزرا.مولع  لمکا  لمکا و  ملع  زا  تسا  ترابع  دوش  یم  ناسنا  بیـصن  لقع  طسوت  هک 
هتـشر هب  نوگانوگ  نونف  فلتخم و  مولع  همه  نیا  ، ناسنا لماکت  ومن و  دـشر و  رطاخ  هب  تسا و  وا  یلمع  يرظن و  لقع  تاکاردا  و 
رـشب بیـصن  تفرـشیپ  همه  نیا  هک  تسا  لقع  ۀیاس  رد  تسا  لقع  ملع و  هب  اه  ناسنا  زایتما.تسا  هتـشگ  رادـیدپ  هدـمآرد و  ریرحت 

ياهخاک رد  هزورما  دنتسیز و  یم  اهگنج  اهراغ و  رد  اه  ناسنا  يزور.تسا  لوقعلا  ریحم  هک  هدش 
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رکیپ و لوـغ  ياـه  یتـشک  اـب  هزورما  دـندرک و  یم  رفـس  اـیرد  رد  خـی  ياـه  هـعطق  اـهبوچ و  هـتخت  اـب  يزور  اهناسنا.شارخنامـسآ 
ياملع تشادن و  عالطا  اکیرمآ  مان  هب  يا  هراق  دوجو  زا  يزور  رـشب.دنراذگ  یم  اپریز  ار  اهـسونایقا  ، هدیچیپ رایـسب  ياه  ییایردریز 

یم رامـش  هب  هداوناخ  کی  هلزنم  هب  ایند  مامت  هزورما  یلو  ، دـنراد تنوکـس  نیمز  تحاسم  مراهچ  کی  رد  اهناسنا  دـنتفگ  یم  تئیه 
ابو و ضرم  رگا  يزور.دوش  یم  رـشتنم  ملاع  رـسارس  رد  تعرـس  هب  ناهج  ۀطقن  نیرترود  زا  ، ربخ ره  هدـش و  يوق  تاطابترا  دـیآ و 

يرایسب ولج  ، یکشزپ عیسو  ياهتفرشیپ  رثا  رد  هزورما  یلو  ، دنکفا یم  نیمز  رب  يزییاپ  ناتخرد  گرب  لثم  ار  اهناسنا  دمآ  یم  نوعاط 
روآ تفگـش  نافوط  هلزلز و  ، لیـس لیبق  زا  تعیبط  رهق  یعیبط و  لماوع  اب  رـشب  ةزراـبم  ، ور نیا  زا  ، هدـش هتفرگ  اـهریمو  گرم  نیا  زا 

یهاگ هدرک و  رپ  ار  ایند  ياه  هناخباتک  رـشب  تامولعم  هزورما  یلو  ، دـش یم  متخ  هحفـص  کی  رد  رـشب  تامولعم  ماـمت  يزور.تسا 
.تسا هشیدنا  لقع و  تکرب  هب  اهنیا  یمامت  دوش و  یم  هتشون  باتک  رازه  نیدنچ  هچروم  مان  هب  یکچوک  دوجوم  ةرابرد 

يا هشیدنا  نیمه  وت  ردارب  يا 

يا هشیر  ناوختسا و  وت  یقبام 

: دیوگ یم  اردصالم 

دودـح یلإ  یّقرتلا  نوکی  اذـه  دـعب  )و  مهو لایخ و  سح و  ) تاکاردإلا هذـه  یف  ناسنالا  مئاهبلا  كراشی  ( مهو ّدـح  ات  ) نـالا یلا  «و 
بلطلا رذحلا و  یف  راصتقالا  عقی  مهوت و ال  لیخت و ال  ّسح و ال  تحت  لخدـی  مل  یّتلا  ءایـشألا  رومألا و  بقاوع  كردـیف  هیناسنإلا 

نم فرـشأ  یه  يرخا  هوـقب  ناوـیحلا  نیب  نم  ناـسنإلا  هّللا  ّزیمف  هرخـآلا  تاریخلا  بلطی  هلجـآلا و  رورـشلا  رذـحی  لـب  هلجاـعلا  یلع 
(1) اهرورش » هرخآلا و  تاریخ  اهراضم و  رومألا و  عفانم  كردی  اهب  ( لقع هّوق  ) ّلکلا

.تسا هدروآ  تاناویح  ریاس  زا  ناسنا  زایتما  اب  هطبار  رد  لماک  یثحب  نامیا  ناسنا و  باتک  رد  زین  يرهطم  دیهش  داتسا  موحرم 

: قطنملا ملع  :و  هلوق

: میوش یم  ایوج  هطبار  نیا  رد  ار  قطنم  شقن  سپ  ، میدش انشآ  تاکاردا  مولع و  نایم  رد  نآ  هاگیاج  هلقاع و  ةوق  تیمها  اب 
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هدش نیودت  لقع  ۀبناج  همه  یهانتمان و  تاکاردا  تافرـصت و  هب  ندیـشخب  ناماس  میظنت و  روظنم  هب  هک  تسا  یملع  اهنت  قطنم  ملع 
لقع یقطنم ، دعاوق.ددرگن  جراخ  تسار  هار  زا  هتـشگن و  رثأتم  اهنآ  زا  شماکحا  رد  دوشن و  عقاو  لایخ  ای  همهاو  هوق  ریثأت  تحت  ات 

هتفرگ و هرهب  یتسرد  هب  شا  یملع  ياه  هیامرس  زا  ات  ، دزومآ یم  وا  هب  ار  ندرک  رکف  تسرد  ةویش  هداد و  رارق  میقتسم  طارص  رد  ار 
.دناسرب تیقفوم  تمالس و  هب  دوصقم  لزنم  رس  هب  دروآرد و  تکرح  هب  ار  یملع  راطق  نیا  ، حیحص ریسم  رد 

ملع فیرعت 

نآ تقو  کنیا  ، دوب یلقع  تاکاردا  اب  قطنم  ۀطبار  لقع و  هاگیاج  یلوصح و  ملع  اب  ییانـشآ  يارب  يا  همّدـقم  میتفگ  نونکات  هچنآ 
زا شیپ  ام  هچرگا  ) دنک فیرعت  یلقع  یمهو و  ، یلایخ ، یّسح زا  معا  هملک  عیسو  يانعم  هب  ار  یلوصح  ملع  مرتحم  ّفلؤم  هک  هدیسر 

ترابع هب  ای  لقع  دزن  ، مولعم یئیـش  تروص  روضح  زا  تسا  تراـبع  یلوصح  ملع  : دـیامرف یم  ور  نیا  زا  (. میدرک هراـشا  نادـب  نیا 
رکذ لاثم  ود  فیرعت  نیا  ندـش  نشور  رتشیب  هچره  يارب.ناسنا  لقع  رد  ءایـشا  سکع  نتـسب  شقن  عابطنا و  زا  تسا  تراـبع  رگید 

: مینک یم 

يریوصت ، دیدنبب ار  ناتنامشچ  ای  دیراد و  یم  رب  نآ  زا  ار  دوخ  هاگن  هک  نآ  زا  سپ  ، دینک هاگن  یّـصاخ  گنر  هب  امـش  رگا  : لّوا لاثم 
یم ناتنامــشچ  لـباقم  رد  ار  نآ  ییوـگ  دـینک  یم  عوـجر  دوـخ  نـهذ  هـب  یتـقو  ددــنب و  یم  شقن  ناـتنهذ  رد  یجراـخ  گـنر  زا 
یم هتفگ  یلوصح  ملع  ینهذ  تروص  نیا  هب  ( .تسا هدرک  هریخذ  دوخ  رد  هدرک و  هیهت  نآ  زا  یملیف  سکع و  امش  نهذ  نوچ  ) دینیب

.ملاعلا يدل  مولعملا  هروص  لوصح  ینعی  ؛ دوش

دوخ نهذ  هب  ادـص  ندـش  شوماخ  زا  سپ  و  دـیهدارف ، شوگ  تعاس  گنز  ای  کیت  کیت  دـننام  یّـصاخ  يادـص  هب  رگا  : مّود لاـثم 
ریوصت نیا  هب  ، دیونـش یم  ار  ادص  نآ  نونکا  مه  ایوگ  هک  دیراد  نهذ  رد  ادـص  نآ  زا  ینـشور  ریوصت  هک  دـینیب  یم  دـینک  هعجارم 

زین ییاواـسب  ّسح  اـهوب و  اـه و  هزم  ةراـبرد  ، دوش یم  هتفگ  ملع  ، دراد رارق  نهذ  رد  هدـش و  هتـشادرب  یجراـخ  يادـص  زا  هک  ینهذ 
نهذ رد  هراومه  نآ  تروص  یلو  دیشاب  هدیشچ  ار  ینیریـش  ةزم  شیپ  لاس  هد  تسا  نکمم  اسب  هچ  ،و  تسا تروص  نیمه  هب  هلأسم 

ناترطاخ رد  دیـشاب و  هدرک  ساسحا  شیپ  اهلاس  ار  یتخـس  يامرـس  امرگ و  ای  ،و  دشاب یعادـت  راضحا و  لباق  هظحل  ره  هدوب و  امش 
نهذ رد  هک  ییاه  سکع  اهتروص و  هب  دراوم  نیا  مامت  رد  ، دشاب هتسب  شقن 
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.دنیوگ یم  یلوصح  ملع  اهنیا  همه  هب  ، دنک یم  سکعنم  دوخ  رد  ار  اهنآ  سکع  يا  هنییآ  ناسب  امش  نهذ  دراد و  ياج  امش 

قیدصت روصت و 

هراشا

: تسا هنوگود  یلوصح  ملع  : میزادرپ یم  نآ  مهم  ياه  میسقت  زا  یکی  هب  یلوصح  ملع  فیرعت  انعم و  اب  ییانشآ  زا  سپ 

.یقیدصت یلوصح  ملع  .2 .يروصت یلوصح  ملع  .1

هک تسا  هدش  هئارا  باب  نیا  رد  یفلتخم  ياه  هیرظن  تسا و  ناوارف  نخـس  ، قیدـصت هژیو  هب  قیدـصت و  روصت و  ّتیهام  اب  هطبار  رد 
ۀلاسر باب  نیا  رد  نیهلاتملا  ردص  موحرم  دننام  ناگرزب  زا  یخرب.درک  میهاوخ  هراشا  نوگانوگ  ياه  هاگدـید  تسرهف  هب  ، نایاپ رد 

رد ناشیا.تسا  هدش  پاچ  « دیـضنلا رهوجلا   » گنـس نارگ  باتک  نایاپ  رد  هک  هتـشون  « قیدصتلا روصتلا و  هلاسر  » مان هب  يا  هناگادـج 
فیرـش باـتک  رد  رفظم  موحرم  هک  هچ  نآ  و.تسا  هداد  حیـضوت  ار  قیدـصت  روصت و  موهفم  شدوخ  صاـخ  یناـبم  اـب  هلاـسر  نآ 

.دشاب یم  نیهلاتملا  ردص  رظن  رصتخم  ریرحت  بلاطم و  نآ  زا  يا  هدیکچ  هدروآ  قطنملا 

: مینک یم  زاغآ  یلاثم  اب  ار  ثحب  ، مادکره هاگیاج  قیدصت و  روصت و  تیهام  اب  رتشیب  هچره  ییانشآ  تهج 

رد هک  دنروآ  یم  یلاثم  رّفظم  موحرم  یلو.تسا  مئاق » دـیز  :» دـننام ، هدـمآ هطبار  نیا  رد  لوادـتم  لومعم و  یلاثم  « هیـسمش حرـش  » رد
: هدمآ « علاطم حرش  » رد زین  (1)و  نیمئاقل » هیواسم  هایاوز  ناف  ثلثم  لک  :» تسا هدمآ  تاراشا  قطنم 

مث یـسدنهلا  ناهربلا  مایق  لبق  اهیف  کشن  ّانا  یف  ءافخ  الف  امهنیب  هبـسنلا  نیتمئاقلل و  يواستلا  انروصت  ثلثملا و  ایاوز  انروصت  اذا  انا  »
(2) ...اقیدصت » یمسی...هیکاردا  هلاح  لصحیف  هب  انمزج  هیلع  انفقو  اذا 

ّثلثم لکش  ، یهایـس ۀتخت  ای  راوید  ای  ذغاک  ۀحفـص  يور  رب  دینک  ضرف.دیامرف  یم  نایب  لماک  حیـضوت  اب  ار  لاثم  نآ  رفظم  موحرم 
نید هب  ( دینیب یم  ار  یعلـض  هس  لکـش  نآ  امـش  دنا و  هدرک  میـسرت  نارگید  ای   ) دـیا هدیـشک  ( تسا یـسدنه  لاکـشا  زا  یکی  هک  ) ار

، هلیسو
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ملع شماـن  دـیدج  تلاـح  نیا  ، دـیتشادن هظحل  نآ  زا  شیپ  ار  ریوـصت  نیا  هک  دـیآ  یم  دوـجو  هب  امـش  نهذ  رد  ّثلثم  زا  يریوـصت 
.تسین نآ  رد  یقیدـصت  مکح و  هنوگ  چـیه  هک  تسا  ضحم  يرّوصت  ملع  کی  نیا.دـیدش  ملاـع  ثلثم  لکـش  هب  امـش  ینعی.تسا 

یمن ّثلثم  هب  هیواز  نیا  زا  اـم  یلو  ؛ تسا هیـضق  کـی  هلمج  نـیا  دوـخ  و.تـسا  ثـلثم  یـسدنه  لکـش  نـیا  : تـفگ ناوـت  یم  هـتبلا  )
هب یتقو  سپـس  ( تسا يرّوصت  ملع  ، ملع نیا  ، دش دهاوخ  نشور  لاثم  لیمکت  اب  تسا و  ام  رظنّدـم  هک  يرگید  ۀـیواز  زا  هکلب  ، میرگن
ای ، تسا عالـضالا  يواستم  ای  اه  علـض  رظن  زا  هک  ، تسا هیواز  هس  علـض و  هس  ياراد  ، مینک یم  هّجوت  لکـش  نیا  ياه  هشوگ  اـیاوز و 

نونکا ام.ایاوزلا  ّداح  ای  هیوازلا و  جرفنم  ای  ، تسا هیواّزلا  مئاق  ّثلثم  ای  مه  اه  هیواز  رظن  زا  و.عالـضالا  فلتخم  ای  نیقاسلا و  يواـستم 
نیا هک  دـیآ  یم  دـیدپ  امـش  نهذ  رد  ایاوز  نیا  زا  يرگید  ریوصت  هاگنآ  ، میراد تیانع  هیواّزلا  مئاق  عالـضالا و  يواستم  ثلثم  يور 
یم لاثم  ام  هک  رظن  نآ  زا  مه  زاب  هتبلا  ) تسا یقیدـصت  ره  زا  هداس  صلاخ و  یلاخ و  هک  ، تسا يرگید  ضحم  صلاـخ و  رّوصت  زین 

( تسا هیقیدصت  ۀیضق  تسا  هیواز  هس  ای  علض و  هس  ياراد  یثّلثم  ره  هک  ثیح  نیا  زا  هنرگو  میروآ 

رب يدومع  ّطخ  سپس  ، دینک میسرت  یقفا  یّطخ  هایس  هتخت  يور  امش  رگا.میور  یم  یسدنه  لاکـشا  زا  يرگید  لکـش  غارـس  سپس 
ۀیواز راهچ  میهد  دادـتما  مه  یقفا  طخ  نییاپ  تمـسق  زا  ار  يدومع  طخ  هچنانچ  ، دـنک عطق  ار  یقفا  طخ  ات  دـینک  میـسرت  نآ  يالاب 

رگا.دوش یم  لیکـشت  هیواز  ود  مینک  عطق  یقفا  طـخ  يور  ار  يدوـمع  طـخ  رگا  یلو  ) .دوـش یم  لیکـشت  يا  هجرد   90: ینعی همئاق 
دوش یم  لیکشت  هجرفنم  هّداح و  ۀیواز  ود  دشاب  جک  فرحنم و  رگا  دوش و  یم  لیکشت  همئاق  ۀیواز  ود  دشاب  میقتـسم  يدومع  ّطخ 
یم لصاح  ام  نهذ  رد  اهنآ  دروخرب  زا  هلصاح  ۀیواز  ود  زا  يریوصت  زین  یقفا و  يدومع و  طخ  ود  زا  يریوصت  مه  اجنیا  رد  نونکا 

همئاق ۀـیواز  ود  اب  ار  ثلثم  يایاوز  ۀـعومجم  میهاوخ  یم  نونکا.تسا  قیدـصت  زا  یلاخ  دّرجم و  رّوصت  ، ود نآ  زا  کـیره  هک  دوش 
ای تسا  همئاق  ۀـیواز  ود  اـب  يواـسم  یثلثم  ره  ياـیاوز  ۀـعومجم  اـیآ.تسا  هجرد  همئاق 180  ۀـیواز  ود  ۀـعومجم  هک  مینک  هسیاـقم 
ات تسا  یلالدتسا  يرظن و  هلئسم  نوچ  ، تسین هیضق  نتخاس  تبسن و  كاردا  هسیاقم و  زا  تبحص  زین  هلحرم  نیا  رد  ؟ دنراد فالتخا 

روصت ، دشاب يواست  هک  امهنیب  تبسن  ، نآ لومحم  ، هیضق عوضوم  تسا  طیـسب  لهج  کش و  دّرجم  هک  یـسدنه  ناهرب  ۀماقا  زا  شیپ 
مه زاب  سپ  ، هتفرگن ماجنا  سفن  ۀیحان  زا  یقیدصت  مکح و  یلو  هدش 
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.تسا روصت  دّرجم 

زا دریگ و  یم  مارآ  سفن  ماگنه  نیا  رد  ، میدرک ناهرب  ۀماقا  یسدنه  رظن  زا  قوف  ياّعدم  رب  هتفر و  ناهرب  غارس  هب  هک  یماگنه  یلو 
.دیامن یم  قیدصت  ناعذا و  ، رمالا سفن  عقاو و  اب  يواست  تبسن  تقباطم  هب  دتسیا و  یمزاب  هطبار  نآ  رد  شواک 

ماــن یقیدــصت  مـلع  دوـبن  نـیا  زا  شیپ  دوــش و  یم  لــصاح  نـهذ  يارب  ناــهرب  ۀــماقا  زا  سپ  هـک  هزاــت  دــیدج و  تلاــح  نـیا 
نآ ربارب  رد  میلـست  ناهرب و  زا  رثأت  اـب  ار  اـنعم  نیا  یتقو  هک  رمـالا  سفن  عقاو و  اـب  يواـست  تبـسن  ندوب  قباـطم  كاردا  : ینعی.دراد

دنک و یم  مکح  ناعذا  يواست و  هب  : ینعی ، دهد یم  ماجنا  ار  دوخ  راک  هتـشاذگ و  ار  دوخ  ریثأت  ام  ۀـقطان  سفن  شلابند  هب  میتفریذـپ 
رد.دراد ماـن  قیدـصت  هدرک  مارآ  ار  سفن  هک  دـیدج  كاردا  نیا  دـنک  یم  قیدـصت  ار  رمـالا  سفن  عـقاو و  اـب  تبـسن  نآ  تقباـطم 

باب زا  قیدـصت  مان  هب  كاردا  نیا  يراذـگمان  تسا و  نآ  کـفنیال  ۀـمزال  كاردا و  نیا  لاـبند  هب  ، سفن مکح  قیدـصت و  تقیقح 
.تسا « هنع ّکفنی  يّذلا ال  همزال  مساب  ءیّشلا  هیمست  »

ۀیواز ود  ، طخ ود  ، نآ ياـیاوز.ّثلثم  روصت   ) روصت راـهچ  یلوقب  هک  روکذـم  لاـثم  رد  هضحم  ۀـیرّوصت  تاـکاردا  ، فاـصوا نیا  اـب 
يواست كاردا  نامه  هک  ) یقیدـصت كاردا  زین  دـشاب و  یم  ( همئاق ۀـیواز  ود  ّثلثم و  ياـیاوز  روصت  ) روصت ود  یباـسح  هب  )و  همئاـق

رب ناهرب  هکنیا  هب  ) عقاو اب  تبـسن  نیا  تقباطم  كاردا  نایم  یقیدصت  كاردا  رد  قرف  ،و ال  دیدرگ صّخـشم  الماک  ( دشاب اه  تبـسن 
كاردا ود  ره  ( دنک تلالد  يواست  مدـع  رب  ناهرب  هکنیا  هب  ) عقاو اب  تبـسن  تقباطم  مدـع  ای  )و  دـش هراشا  هچنانچ  دوش  هماقا  يواست 

.تسا یفن  هب  قیدصت  یمّود  ،و  تابثا هب  قیدصت  یلّوا  اهتنم  ، تسا یقیدصت 

: هیبنت

ار ثحب  ، بلطم ندش  رت  حضاو  يارب  ،و  میوش یم  انشآ  قیدصت  روصت و  تقیقح  اب  کنیا  ، قیدصت رّوصت و  لاثم  اب  ییانـشآ  زا  سپ 
: میرب یم  شیپ  يا  همّدقم  اب 

.یلوصح ای  یلاعفنا  ملع  .2 .یلعف ملع  .1: دوش یم  مسق  ود  یمیسقت  رد  ملع 

هب هک  تسا  تاـمولعم  تالیـصفت  زا  یلاـمجا  ، یلعف ملع.تسا  مولعم  رب  قباـس  نیرفآ و  مولعم  هک  تسا  یملع  زا  تراـبع  یلعف  ملع 
ساسا رب  ،و  هتـشاد رایتخا  رد  ار  نامتخاس  کی  لماک  ۀشقن  هک  یـسدنهم  لثم.دوش  یم  هدیرفآ  تامولعم ، نآ  ساسارب  نآ و  تکرب 

ملع ، یلعف ملع  لماک  لاثم.دنک  یم  عورش  جراخ  رد  نامتخاس  داجیا  نتخاس و  هب  نآ 
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نـسحا ماظن  هب  ملع  ساسارب  تسا و  هاگآ  دبا  ات  تادوجوم  قلخ  رب  لزا  زا  دـنوادخ.تسا  ملاع  تاقولخم  تامولعم و  هب  یلاعت  قح 
.تسا هدیرفآ  ار  نآ 

ّرثأت و اب  ناسنا  سفن  تسا و  دوجوم  جراـخ  رد  ملع  ّقلعتم  مولعم و  ینعی  تسا  مولعم  عباـت  هک  یملع  : زا تسا  تراـبع  یلاـعفنا  ملع 
ءیـشلا هروص  لوصح  هک  ) یلوصح ملع.دوش  یم  ملاع  نادب  هیلقع  ای  هیمهو و  ای  ، هیلایخ هّیـسح ، ياوق  تکرب  هب  ای  نآ  زا  يریذـپرثا 

.تسا یلاعفنا  ملع  ینعی  هراب  نیمه  رد  ام  ثحب  دشاب و  یم  لیبق  نیا  زا  ( تسا لقعلا  دنع 

.دنتسه ادج  مه  زا  ۀلوقم  ود  رثأت  ریثأت و  ای  لاعفنا  لعف و  ۀلوقم 

ملع و ، رّوصت ۀـملک  ( نارگید انیـس و  نبا  نیهلأتملا و  ردـص  لیبق  زا  ) هفـسالف زا  نیقّقحم  ۀـیّرظن  ام و  ةدـیقع  هب  ، همدـقم نیا  ظفح  اـب 
نیا ینعی  ، لقع دزن  ءایشا  روص  روضح  : زا تسا  ترابع  اهنآ  يانعم  ،و  دنتـسه ینعم  کی  ياراد  ظفل  دنچ  : ینعی ؛ دنا فدارتم  كاردا 

لوصح رّوصت و  نامه  كاردا  ملع و  تقیقح  هکلب  ؛ دشاب نآ  ماسقا  قیدـصت  رّوصت و  دـشاب و  مسقم  كاردا  ملع و  هک  تسین  هنوگ 
: تسا هنوگود  نهذ  رد  روص  لوصح  تارّوصت.دور و  یم  راکب  انعم  نیمه  هب  هشیمه  و  تسا ؛ لقع  هاگشیپ  رد  تامولعم  روص 

رد ّکش  اب  یلو  ؛ امهنیب تبـسن  ، مایق ، دـیز رّوصت  لثم  تسا  قیدـصت  مکح و  زا  دّرجم  )و  مکح نودـب  ) هداس ضحم و  رّوصت  یهاگ  .1
یم يدـیق  دـنوسپ و  نودـب  ار  رّوصت  ۀـملک  اـم  هکیماگنه.دـنراذگ  یم  رّوصت  ار  كاردا  ملع و  زا  مسق  نیا  مسا  هک  بلـس  توبث و 

تروص لوصح  روصت و  مان  هتـسیاش  دوش و  یم  هدارا  ( قیدصت مکح و  نودب  ملع  كاردا و  ینعی  ) كاردا عون  نیمه  نآ  زا  میروآ 
.تسا

وا کفنیال  مزال  دیآ و  یم  قیدصت  مکح و  نآ  لابند  هب  دراد و  هارمه  ار  قیدـصت  مکح و  هک  تسا  یکاردا  ملع و  ، رّوصت یهاگ  .2
یلوـصح ملع  اـم  ثحب  دروـم  ملع  هک  اریز  ، تسین كاردا  ملع و  ، دوـخ ، قیدـصت مکح و  نیا  تقیقح  رد  هـک  تـسا  سفن  قیدـصت 

.رثأت لاعفنا و  هن  ، تسا داجیا  لعف و  ۀلوقم  زا  هک  تسا  سفن  لاعفا  زا  یلعف  ، سفن قیدصت  مکح و  نیا  ،و  تسا یلاعفنا 

تاهابتـشا هنوگ  نیا  ،و  تسا كاردا  نامه  قیدصت  هک  دنا  هدرک  نامگ  یخرب  تسا و  كاردا  نآ  کفنیال  مزال  قیدـصت  نیا  يرآ 
هک تفگ  ناوت  یم  سپ.دیآ  یم  شیپ  ناوارف  قطنم  مالک و  ، هفسلف ، لوصا رد  دنریگ  یم  ءیش  نآ  دوخ  ياج  هب  ار  ءیـشلا  مزال  هک 

رد یهاگ  «. قیدصّتلا مکحلا و  عبتتسی  وا  مکح  هعم  رّوصت  اّما  ،و  ضحم رّوصت  اّما  كاردالا  ملعلا و  »
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نیا.تسا كاردا  ملع و  ناـمه  نآ  زا  دارم  تسین و  قیدـصت  لـباقم  رد  هک  دوش  یم  هتفگ  روصّتلا  قلطم  اـی  ، قـلطم رّوـصت  تاریبـعت 
.تسا لماش  ار  قیدصت  ینعی  مکحلا  عم  رّوصت  دّرجم و  رّوصت  زا  کیره  هدوب و  مسق  ود  ره  مسقم  تاریبعت 

: میروآ یم  هدومرف  قیدصت  رّوصت و  ۀلاسر  رد  هک  ار  اردصالم  هاگدید  نایاپ  رد 

موکحملا روصت  عومجم  نع  هرابع  هنا  اهیناث...ءامکحلا  یلا  اذه  بسن  مکحلا و  نع  هرابع  هنا  اهدحأ  : رومأب قیدـصتلا  اورّـسف  مّهناف  »
و...هریغ علایطملا و  بحاص  بهذـم  وه  مکح  هعم  روصت  نع  هراـبع  هنا  اـهثلاث...يزارلا  بهذـم  وه  مکحلا و  هب و  موکحملا  هیلع و 

(1) ...هب » ناعذ  الا  هیضقلا و  ینعمب  سفنلا  رارقا  نع  هرابع  هنا  اهعبار 

رّوصت قیدصت و  دراوم 

.میزادرپ یم  مادکره  دربراک  دراوم  يراجم و  رّوصت و  قیدصت و  ّقلعتم  نایب  هب  قیدصت  رّوصت و  تقیقح  اب  ییانشآ  زا  سپ 

صوصخ رد  مه  نآ  ، تسا هّیربخ  هلمج  رد  هّماـت  تبـسن  زا  تراـبع  نآ  ،و  درادـن رتـشیب  ارجم  دروم و  کـی  قیدـصت  : قیدـصت دراوم 
دیز » رد الثم.میـشاب  هتـشاد  نآ  بلـس  عقاو و  اب  نآ  تقباطم  مدـع  ای  ، نآ توبث  عقاو و  اب  تبـسن  تقباطم  هب  نظ  اـی  ملع  هک  يدراوم 

هب رـصحنم  دـنک و  یم  مکح  دـیز  يارب  ماـیق  توـبث  هب  اـم  نهذ  : ینعی ، دوـش یم  هتفگ  قیدـصت  ، تبـسن هب  ّنظ  اـی  ملع  زا  سپ  مئاـق »
.تسا هّمات  تبسن  ياراد  ۀیربخ  تالمج 

: تسا دروم  راهچ  یلک  میسقت  کی  رد  يرّوصت  ملع  دراوم  رّوصت و  ّقلعتم  : روصت دراوم 

: دراد هبعش  هس  هک  تسا  يوحن  ۀملک  نامه  یقطنم  درفم  تسا و  بّکرم  لباقم  رد  درفم  زا  روظنم.تسا  تادرفم  لّوا  دروم  .1

نیمز و ةرک  ، ایـسآ ةراق  ، ناریا روشک  ، مق رهـش  ، دیز نوچ  یظافلا  دننام  ، تسا مسا  شمان  یقطنم  يوحن و  حالطـصا  رد  هک  : مسا : فلا
.میهد یم  رارق  یماکحا  عوضوم  هدرک و  روصت  دوخ  نهذ  رد  ار  اهنآ  يانعم  هک  رگید  مان  نارازه 

: دننام.دنیوگ هملک  یقطنم  حالطصا  رد  لعف و  يوحن  حالطصا  رد  : هملک ای  لعف  ب:
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.تسه مه  هثالث  ۀنمزا  دحا  هب  نرتقم  ، لعف هتبلا.دوش  یم  ریوصت  نهذ  رد  نآ  زا  ییانعم  ،و  دنک یم  ندز  ثدح  رب  تلالد  هک  برض 

.دنیوگ تادا  یقطنم  حالطصا  رد  فرح و  يوحن  حالطصا  رد  : تادا ای  فرح  ج:

...و یلع  ، یلا ، نم : دننام

: تسا روصت  لباق  تروص  راهچ  هب  هک.هیربخ  ۀمات  تبسن  روصت  .2

عولط هب  نیقی  لثم  ؛ تسا ینیقی  قیدـصت  شماـن  هک  تقباـطم  مدـع  اـی  تقباـطم  هب  یعطق  ملع  اـب  هارمه  روکذـم  تبـسن  رّوصت  : فلا
...و لیل  لوخد  - سمش

هک دنتسه  قیدصت  ماسقا  زا  ، مسق ود  نیا  تسا و  یّنظ  یقیدصت  شمان  هک  نآ  مدع  ای  توبث  هب  ّنظ  اب  هارمه  هّیربخ  تبسن  رّوصت.ب 
.دمآ دهاوخ  يدعب  ثحب  رد 

(. نیفرطلا يواستم  لامتحا  ود  ینعی  ) نآ رد  ّکش  اب  هارمه  هّیربخ  تبسن  رّوصت  ج:

فرط هک  ، تلاح نیا  رد  ، میهدـب دـیز  يارب  مایق  توبث  يارب  یفیعـض  لامتحا  ینعی  ) توبث هب  مهو  اب  هارمه  روکذـم  تبـسن  رّوصت  د:
رد هک  دـینک  ضرف  : الثم.درادـن هارمه  ار  تبـسن  هـب  قیدـصت  تـسا و  تارّوـصت  ءزج  ، تروـص ود  نـیا  ( تـسا نوـنظم  نآ  فلاـخم 
مه ار  امهنیب  تبـسن  هدرک و  رّوصت  دشاب  نوکـسم  هک  ار  لومحم  هدرک و  رّوصت  دشاب  خیرم  هک  ار  عوضوم  « نوکـسم خیرملا  » ۀیـضق

نوچ درادن  مکح  يزیچ  هب  سفن  ، ور نیا  زا  ، میراد کش  عقاو  اب  نآ  تقباطم  عوضوملل و  لومحم  توبث  رد  یلو  ، میا هدرک  كاردا 
.تسه ییاهرّوصت  یلو  ، تسین مزاج  تسا و  دّدرم 

رد هک...و  یّجرت  یّنمت و  و  ؟» مئاق دیز  له  :» ماهفتـسا ادیز ،» برـضت  ال  :» یهن «، ادیز برـضا  :» رما دننام  ؛ هیئاشنا ۀـّمات  تبـسن  رّوصت  .3
رمالا و سفن  عقاو و  ياراد  هیئاشنا  روما  نوچ  تسین  قیدصت  یلو  ؛ تسه دشاب  هیلع  توکّـسلا  حّصی  هک  يا  هّمات  تبـسن  اهنیا  یمامت 

تیعقاو هک  یماگنه  ؟ بذـک اـی  تسا  قدـص  هک  مینیبب  میجنـسب و  عقاو  اـب  ار  مـالک  نیا  اـت  دنتـسین  ءاـشنا  نیمه  زا  ریغ  ییازا  هب  اـم 
نوچ ، درادـن انعم  ، ناعذا قیدـصت و  سپ  تشادـن  انعم  عقاو  اب  تقباطم  مدـع  تقباطم و  یتقو  درادـن و  انعم  عقاو  اب  تقباـطم  ، دـشابن

.درادن دوجو  مالک  ءاشنا و  نیمه  ءاروام  یعقاو  ، تآاشنا رد  تسا و  عقاو  اب  ربخ  تقباطم  هب  داقتعا  زا  ترابع  قیدصت 

دننامه ؛ دـشاب اهیلع  توکّـسلا  حّـصی  هک  يا  هّمات  تبـسن  هن  ، هصقاـن تبـسن  یلو  دنتـسه  تبـسن  ياراد  هک  هصقاـن  تاـبّکرم  رّوصت  .4
«، دیز مالغ  :» الثم ؛ هیلا فاضم  فاضم و 
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هک «، کئاج يّذلا  :» لثم.هلصو لوصوم  و.لدب  نایب ، فطع  : لثم فاضم  هبش  و.دنتسین  هیربخ  ۀّمات  تبـسن  دیفم  هک  « ناردنزام يایرد  »
: دننام و  «... لماکلا ناسنالا  :» لثم ، فوصوم تفص و  : دننام هیلع و  توکّسلا  حّصی  ،و ال  تسین دارم  مهفم  بطاخم  يارب 

یلقتسم ۀلمج  ییاهنت  هب  ءازج  طرش و  زا  مادکره  ، هیطرش ۀلمج  رد  ءازج  تیئازج  طرش و  تیطرـش  زا  لبق  هچرگا  هک  ءازج  طرش و 
ءازج ءاف  ندمآرد  طرش و  رس  رب  طرش  تادا  لوخد  زا  سپ  یلو  ، دنتسه هّمات  ۀّیربخ  تبسن  ياراد  دنراد و  یتیعقاو  زا  ربخ  ؛و  دنتـسه

هکنیا رد  بیر  ،و ال  تسا ءازج  طرـش و  نایم  همزـالم  توبث  زا  تبحـص  دـنوش و  یم  هیـضق  ءزج  هداـتفا و  لالقتـسا  زا  ءازج  رـس  رب 
.دنک یمن  تیافک  دوصقم  نآ  هدافا  يارب  ییاهنت  هب  ءزج  ود  زا  مادکره 

موـی یلا  » لـثم رد  تیاـغ  : لـیبق زا  ، دـشابن يرما  هب  ناـعذا  قیدـصت و  مزلتـسم  اـهنآ  رّوـصت  هک  يا  هصقاـن  تاـبّکرم  یماـمت  نینچمه 
: لثم ءانثتسا  »و  حابصلا یتح  «،» همایقلا

«. دیز يوس  «، دیز ریغ  «،» ادیز ّالا  »

یهلا ياهتمعن  رگا  : ینعی ا�هوُصُْحت (1) ّللا �ال 
�

ِه َهَمِْعن  اوُّدـُعَت  ْنِإ  َو  هدومرف : دـنوادخ  : هیطرـش تالمج  باب  زا  هصقان  تابّکرم  يارب  لاثم 
مولعم کـی  تسا  طرـش  تاودا  زا  هک  « نا » فرح دوـخ  هفیرـش  ۀـیآ  نیا  رد.دیرامـشب  ار  اـهنآ  یماـمت  دـیناوت  یمن  ، دـینک هرامـش  ار 

يروصت مولعم  کی  ، تسا طرـش  لعف  هک  مه  « هّللا همعن  اوّدعت  » ۀلمج تسین و  اهیلع  توکّـسلا  حّـصی  امم  ییاهنت  هب  تسا و  يروصت 
هب هک  روکذم  ۀیطرش  ۀلمج  رد  نآ  ندوب  طرش  زا  رظن  عطق  هچرگا  ، تسین اهیلع  توکّسلا  حّصی  امم  هدوبن و  مالک  يانعم  نوچ  تسا 

هدوب و لماک  ۀیـضق  کی  « .دیرامـش یم  ار  ادـخ  ياهتمعن  اهناسنا  امـش  » ینعی « هّللا همعن  نودـعت  :» دوش یم  هتفگ  هیربخ  هلمج  تروص 
همزـالم توبث  ءازج و  کـی  يارب  ندوب  طرـش  راـبتعا  هب  هکلب  تسین  اـم  رظندروم  راـبتعا  نآ  هب  یلو  ، رّوصت دّرجم  هن  تسا  قیدـصت 

صقان بکرم  کی  تسا  هیلا  فاضم  فاضم و  هک  « هّللا همعن  :» ۀـملک نینچمه.تسین  هتخاس  اهنت  طرـش  زا  اـنعم  نیا  هک  تسا  اـمهنیب 
ءازج ( نون فذح  هب  موزجم  ) لکـش نیمه  اب  زین  « اهوصحت «ال  ۀـلمج.تسین سفن  تعانق  مکح و  قیدـصت و  لباق  ییاهنت  هب  هک  تسا 

اب طابترا  رد  ،و  هدماینرب همزالم  تابثا  ةدهع  زا  ییاهنت  هب  نوچ  تسا  صقان  بکرم  ، طرـش ءازج  ناونع  هب  زاب  تسا و  روکذـم  طرش 
هیطرش هلمج  زا  دارم  تبثم  دراد و  ینعم  مّدقم  طرش و 
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امـش ینعی  « هّللا همعن  نوصحت  «ال  دوش یم  هتفگ  هک  تسا  هیربخ  ۀـلمج  کی  ییاهنت  هب  دوخ  ، ندوب ءازج  زا  رظن  عطق  اـب  هچرگا  تسا 
هک میدیـسر  هجیتن  نیا  هب  هدرک  ءاصقتـسا  ار  اهتمعن  ۀمه  دییوگب  ، هدروآرد هرامـش  هب  هدرک و  ءاصحا  ار  ادـخ  ياهتمعن  دـیناوت  یمن 

تسین رظندم  ناونع  نیا  هب  یلو  ، دراد تمعن  رازه  دص  دنوادخ 

قیدصت ماسقا 

: زا دنا  ترابع  هک  میدش  انشآ  ملع  تامیسقت  زا  میسقت  هس  اب  لاح  هب  ات 

.يروضح ای  تسا و  یلوصح  ای  ملع  .1

.یلقع ای  یمهو و  ای  ، یّسح ای  ، تسا یلایخ  ای  ملع  .2

.قیدصت ای  تسا و  رّوصت  ای  ملع  .3

زا مّود  مسق  اـب  هطبار  رد  نونکا.يرظن  اـی  تسا  يرورـض  اـی  ملع  هک  دـش  دـهاوخ  حرطم  ادـعب  هک  میراد  مه  یمراـهچ  میـسقت  هتبلا 
: مینک یم  ثحب  یقیدصت  ملع  : ینعی ، مّوس میسقت 

.ّنظ .2 .نیقی .1: دراد هبعش  ود  دوخ  قیدصت 

: رگید ترابع  هب  ، حجارلا داقتعالا  قلطم  : زا تسا  ترابع  ّمعا  يانعم  هب  قیدصت 

: تسا فرط  ود  ياراد  يا  هیضق  ره  نوچ  ) رگید فرطرب  ربخ  هیضق و  فرط  ود  زا  یکی  حیجرت  قلطم 

دیز يارب  مایق  توبث  الثم  تبسن  عوقو  توبث و  فرط  .1

(. دشاب دیز  زا  مایق  بلس  هک  عوقو  بلس و ال  فرط  .2

: دراد تروص  ود  حیجرت  قلطم 

یم لـباقم  بناـج  لاـمتحا  یفن  اـب  هارمه  فنـصم  تراـبع  هـب  ،و  تـسا ضیقن  زا  عـنم  اـب  هارمه  هّیــضق  فرط  کـی  حـیجرت  یهاـگ 
عونمم دـصرددص  هکلب  ، تسین لـمتحم  اـهنت  هن  فلاـخم  بناـج  هدوب و  حـجار  اـم  دزن  ربـخ  نومـضم  قـفاوم و  بناـج  ینعی  ، دـشاب

یعطق و حـجار و  بلـس  بناج  ینعی  سکعلاب  ای  ، عنتمم عونمم و  بلـس  بناـج  دـشاب و  حـجار  توبث  بناـج  هک  تسین  یقرف.تسا 
نیب عمج  هنرگو  دوب  دـهاوخ  عنتمم  يرگید  دـش  یعطق  مادـکره  هک  دنتـسه  نیـضقانتم  نوچ  ، لـمتحم ریغ  عوـنمم و  تاـبثا  بناـج 
نیقی ( .تسا یقیدصت  ملع  عون  نیرت  یلاع  هک  ) حجار داقتعا  زا  مسق  نیا  مان.تسین  لوقعم  مه  نیضیقن  عامتجا  لامتحا  ای  نیضیقن و 

.دوش یم  هدافتسا  هینیقی  تامدقم  زا  تایضایر  مالک و  ، هفسلف ، هیلقع مولع  ثحابم  رد  تسا و 
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هک ربخ  نومـضم  بناج  الثم  ، موهوم فیعـض و  لامتحا  اب  اهتنم.دـشاب  یم  رگید  بناج  لامتحا  اب  هارمه  فرط  کی  حـیجرت  یهاگ 
الثم ) موـهوم شلامتحا.دـشاب  بلـس  هـک  فلاـخم  بناـج  تـسا و  %( الثم 90 ) حـجار يوـق و  شلامتحا.دــشاب  تاـبثا  بناـج  اـضرف 

.تسا موهوم  ، باجیا نونظم و  ، بلس بناج  ینعی  سکعلاب  ای  و.تسا  %( 10

هک درادـن  ناـکما  نینچمه.دوش  یم  نونظم  رگید ، فرط  ریزگاـن  دـش  موـهوم  هک  هیـضق  فرط  ره  دنتـسه و  سکاـعتم  نظ  مهو و 
نیرت لزان  هک  ، قیدصت زا  مسق  نیا  مان.دـیآ  یم  شیپ  نیـضیقن  نیّدـض و  عامتجا  هنرگو  دـشاب  نونظم  ود  ره  بلـس  تابثا و  بناج 

- موـلع رد  دوـش و  یم  هیکت  اـیاضق  نیا  يور  هـیفرع  تارواـحم  هیـصخش و  ياـیاضق  رد  اـعون  تـسا و  نـظ  ، تـسا قیدـصت  هـلحرم 
.دشاب ینیقی  ( يربک يرغص و  ینعی  ) ناهرب تامدقم  دیاب  نوچ  ، دوش یمن  هدافتسا  نآ  زا  الصا  - ناهرب اصوصخم 

یم لابند  لاثم  کی  بلاـق  رد  ار  بلطم  ، نظ نیقی و  ینعی  قیدـصت  مسق  ود  اـب  هطبار  رد  رتشیب  حیـضوت  يارب  کـلذ  حیـضوت  :و  هلوق
یهیدـب رگا  تسا و  يرظن  رگا  ) ینک شواـک  نآ  فارطا  رد  ینک و  هضرع  تنهذ  سفن و  هـب  ار  يا  هیـضق  یلاـع  باـنج  رگا  : مـینک

تسا عقاو  اب  قباطم  قداص و  ربخ  نیا  ایآ  ؟و  هن ای  تسا  تباث  هیضق  نآ  عوضوم  يارب  هیـضق  نآ  لومحم  ایآ  هک  ( شواک نودب  تسا 
: درادن مجنپ  مسق  هک  دش  دهاوخ  ادیپ  امش  يارب  هّیناسفن  تلاح  راهچ  زا  یکی  ؟ تسا عقاو  فلاخم  بذاک و  ای 

لمتحم و امـش  سفن  رد  امـش و  يارب  ( اهنت بلـس  بناج  ای  طقف  تابثا  بناج  الثم  ) هّیـضق ربخ و  فرط  کی  اـهنت  هک  تسا  نیا  اـی  .1
مایق توبث  بناج  هب  دصرددص  مزاج و  داقتعا  نیقی و  امـش  الثم  ینعی  ، تسا نیقی  مسق  نیا  مان  هک  تسا  عنتمم  رگید  فرط  رّـسیم و 

.تسین لمتحم  مه  دصرد  کی  مدع  بناج  دیراد و  دیز  يارب 

مه : ینعی ، تسا نکمم  لـمتحم و  امـش  سفن  رد  ( بلـس تاـبثا و  ، عوقو ـال  عوقو و  بناـج  ) هّیـضق فرط  ود  ره  هک  تسا  نیا  اـی  2.و 
يواسم ، لامتحا ثیح  زا  هّیـضق  فرط  ود  ای  تسین  جراخ  لاح  هس  زا  مسق  نیا.یهد  یم  ار  شعوقو  مدـع  مه  ربخ و  عوقو  لاـمتحا 

ینعی دیتسه  ضحم  كاش  دیز  مایق  هب  تبسن  امـش  الثم.تسا  کش  مسق  نیا  مان  هک  ، درادن ناحجر  يرگید  رب  مادک  چیه  دنتـسه و 
.دنیوگ ار  نیفرطلا  يواستم  لامتحا  ود  حلطصم  کش.توبث  مدع  لامتحا  دیهد و %50 یم  توبث  لامتحا  « هحماسملا عم  %» 50
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: دراد هبعش  ود  دوخ  مسق  نیا.دبرچ  یم  رگید  فرط  رب  تسا و  حجار  شلامتحا  هیضق  فرط  ود  زا  یکی  هک  تسا  نیا  رگید  مسق  .3

سیل دـیز  » لـثم رد  بلـس  بناـج  اـی  »و  مئاـق دـیز  » ۀیـضق رد  دـیز  يارب  ماـیق  توـبث  ـالثم  ) ربـخ نومـضم  بناـج  هـک  تـسا  نـیا  اـی 
تـسا فیعـض  موهوم و  حوجرم و  شلامتحا  ( تسین امـش  رظنّدـم  هک  ) نآ فلاخم  ضیقن و  بناج  يوق و  حـجار و  شلامتحا  « مئاقب
ماسقا زا  زین  نآ  هک  تسا  نظ  هیناـسفن  تلاـح  نیا  ماـن.میهد  یم  عوقو  مدـع  لاـمتحا  ربخ و %10 نومـضم  عوقو  لاـمتحا  ینعی %90

.تسا قیدصت 

الثم.تسا یمهو  فیعـض و  ربـخ  نومـضم  قـفاوم و  بناـج  لاـمتحا  ،و  هدوـب يوـق  حـجار و  فلاـخم  بناـج  هک  تسا  نیا  اـی  4.و 
.میمان یم  مهو  ار  مسق  نیا.تسا  حجار  يوق و  بلس  بناج  هک  ، میهد یم  بلس  لامتحا  ،و 80 % دیز يارب  مایق  توبث  لامتحا  %20

هک تسا  يروآدای  هتـسیاش.دراد  ناحجر  فلاخم  فرط  ، مهو رد  تسا و  حجار  قفاوم  فرط  ، ّنظ رد  اریز  ، تسا ّنظ  سکعرب  مه  و 
راهچ هب  ربخ  کی  عوقو  ـال  عوقو و  اـب  هطبار  رد  ار  سفن  تـالاح  میناوت  یم  نیارباـنب.ملع  هن  دنتـسه  لـهج  ماـسقا  زا  کـش  مهو و 

.درادن دوجو  یمجنپ  ّقش  ینعی.تسا  ییارقتسا  هن  يراصحنا  مه  میسقت  هک  مینک  میسقت  تلاح 

ایناث.دـشاب هتـشادن  فالخ  لامتحا  ،و  دـشاب يدـص  رددـص  یّتب و  یمزج و  ـالّوا  هک  يداـقتعا  زا  تسا  تراـبع  نیقی  : نیقی تلاـح  .1
رد بذک  لامتحا  میریذپب و  یمزج  قیدصت  هب  ار  توبث  بناج  هدرک و  ادیپ  توبث  بناج  هب  نیقی  تسین  یقرف  و.دشاب  عقاو  اب  قباطم 

نامه تسا و  قیدصت  ۀلحرم  نیرت  یلاع  نیقی.میهدن  فالخ  لامتحا  هدرک و  ادیپ  بلـس  مدع و  هب  مزج  ینعی  سکعلاب  ای.دشابن  نآ 
: دراد انعم  ود  نیقی  ۀملک  هدمآ  فنصم  یقرواپ  رد  هک  يروط 

اب دوش و  یم  لـصاح  لالدتـسا  رظن و  هار  زا  هک  تسا  عـقاو  اـب  قباـطم  مزاـج  داـقتعا  صوـصخ  نآ  صخـالا و  ینعملاـب  نیقی  : فـلا
.ددرگ یمن  لئاز  کّکشم  کیکشت 

ای دوش  لصاح  باستکا  رظن و  هار  زا  هکنیا  زا  معا  عقاو ، اب  قباطم  مزاج  داقتعا  قلطم  زا  تسا  ترابع  نآ  معالا و  ینعملاـب  نیقی  ب:
.يرگید زا  دیلقت  هار  زا 

تسا و معا  يانعم  هب  نیقی  هیف  نحن  ام  رد  یلو  دور ، یم  راک  هب  صخا  يانعم  هب  دـیلقت و  لباقم  رد  نیقی  ، سمخ تاعانـص  باب  رد 
.دوش یم  مه  دیلقت  لماش 
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بناـج هب  یمهو  لاـمتحا  اـب  هارمه  هیـضق  فرط  کـی  حـیجرت  رگید  تراـبع  هب  حـجار و  لاـمتحا  زا  تـسا  تراـبع  : نـظ تلاـح  .2
.تسا قیدصت  درف  نیرتلزان  نیا  ، لباقم

هب تبـسن  يوق  لامتحا  اب  هارمه  هیـضق  فرط  کی  هب  تبـسن  فیعـض  لامتحا  ینعی  حوجرم  لامتحا  زا  تسا  ترابع  : مهو تلاـح  .3
.لباقم بناج 

دیز زا  ار  مایق  بلـس  نینچمه  دـیز و  يارب  ار  مایق  توبث  ناسکی  روط  هب  ینعی  يواسم  لامتحا  ود  زا  تسا  تراـبع  : کـش تلاـح  .4
.وزارت ۀّفک  ود  دننامه  میهد  لامتحا 

هیبنت

: دنک یم  نایب  ار  بلطم  ود  فّنصم  هیبنت  نیا  رد 

مکح و قیدـصت و  ود  ره  رد  نوـچ  ، تسا یقیدـصت  ملع  ماـسقا  زا  نظ  نـیقی و  تلاـح  ، روکذـم هناـگراهچ  تـالاح  زا  : لّوا بـلطم 
هب ار  ناـنیمطا  نظ و  نیا  فرع  هک  تسا  یفرع  قیدـصت  نظ  رد  یلو  ، تـسا یلقع  یمزج و  قیدـصت  ، نـیقی رد  هـتبلا.تسه  فارتـعا 

روما رد  نآ  دربراک  رتشیب  دننک و  یم  دامتعا  هقث  ربخ  لیبق  زا  هینانیمطا  ۀینظ  روما  هب  دوخ  یگدنز  نووئـش  رد  دناد و  یم  ملع  ۀلزنم 
.تسا هیفرع  ةرمزور  تارواحم  هیئزج و  هیصخش و 

نوچ دنتـسین  ملع  ماسقا  زا  مهو  کش و  تلاح  ود  اّما.دور  یم  راک  هب  قیاقح  هب  ندیـسر  یلقع و  مولع  ناهرب و  رد  رتشیب  نیقی  یلو 
.دنتسه لهج  ماسقا  زا  سپ  ، تسین اهنآ  هارمه  یسفن  شمارآ  قیدصت و  مکح و 

راـچان هب  مینک  ادـیپ  ّنظ  هک  هیـضق  فرط  ره  هب  ینعی.دـنراد  سوکعم  بساـنت  دنتـسه و  ناـسکاعتم  هراومه  مهو  نظ و  : مّود بلطم 
هک درادـن  ناکما  مینک و  یم  ادـیپ  نظ  نآ  لباقم  فرط  هب  امتح  میباـیب  مهو  هک  فرط  ره  هب  نینچمه.تسا  یمهو  نآ  رگید  فرط 

.تسا ضقانت  هیضق  نیفرط  هب  نظ  ای  مه  و.دشاب  نونظم  ودره  ای  موهوم و  هیضق  فرط  ود  ره 

هک ینأش  یعون و  ّنظ  هب  هن  تسا  یقطنم  دارم  هک  یـصخش  یلعف و  ّنظ  هب  هتبلا  ) تسا لاحم  نییفانتم  هب  عطق  لثم  مه  نییفانتم  هب  ّنظ 
(. تسا یلوصا  دارم 

نآ ماسقا  لهج و 

هطبار نیا  رد.مینک  یم  ثحب  نآ  ماسقا  لهج و  ینعی  ملع  لباقم  ۀـطقن  هب  عجار  کنیا  ، میدرک وگتفگ  نآ  ماـسقا  ملع و  اـب  هطبار  رد 
: میراد بلطم  راهچ 

رد هک  ، دور یم  راک  هب  لقع  لباقم  رد  یهاگ  لهج  هملک  : لهج يانعم  : لّوا بلطم 
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یقطنم روظنم  حالطـصا  نیا  هک  دور  یم  راک  هب  ملع  لباقم  رد  لهج  یهاگ  تسا (1)؛ روظنم  انعم  نیمه  ثیدح  نآرق و  حالطـصا 
ریوصت فیرعت و  سکره  ،و  تسین فیرعت  لباق  اساسا  هکلب  ؛ درادن فیرعت  هب  يزاین  تسا و  هّیهیدب  روما  زا  ینعم  نیا  هب  لهج.تسا 

ای ( ردـصم مسا  ) ییاناد يانعم  هب  ملع  هکنیا  هصالخ  ،و  میتفگ ار  انعم  نیا  ملع  اب  هطبار  رد  البق  هکناـنچ  ، دراد نهذ  رد  نآ  زا  ینـشور 
.تسا هحضاو  روما  زا  رادقم  نیا  تسا و  يداوس  یب  نتسنادن و  ینادان و  يانعم  هب  لهج  تسا و  ( ردصم ) نتسناد

تسا و لباقت  تبسن  ، امهنیب تبسن  تسین و  یکـش  تسا  ملع  لباقم  ۀطقن  لهج  هکنیا  رد  ؟ دنراد یتبـسن  هچ  لهج  اب  ملع  : مّود بلطم 
: دراد عون  راهچ  لباقت  اّما  دنتسه  نالباقتم  ود  نآ 

.فیاضت .4 .هکلم مدع  هکلم و  .3 .داضت .2 .ضقانت لباقت  .1

یکی هک  يرما  ود  هب  ) .دنناضقانتم لهج  ملع و  هک  دنا  هتـشادنپ  یخرب  ؟ تسا عون  مادک  زا  لهج  اب  ملع  ۀلباقم  هک  درک  یـسررب  دـیاب 
رد ناشعامتجا  هن  هک  يا  هنوگ  هب  دـشاب  یم  ترفانم  تافانم و  لامک  امهنیب  )و  .دـنیوگ ناـضقانتم  دـشاب  یمدـع  يرگید  يدوجو و 

لباقت هک  تسا  نیا  فنـصم  دزن  ّقح  لوق  نیّققحم و  لوق  یلو.تسا  نکمم  دحاو  یئیـش  زا  ود  نآ  عافترا  هن  نکمم و  دـحاو  یئیش 
دیقم مدـع  هکلب  ، قلطم مدـع  هن  اّما  تسا  یمدـع  رما  هکلم  مدـع  يدوجو و  رما  هکلم.تسا  هکلم  مدـع  هکلم و  لـباقت  عون  زا  اـمهنیب 

هدرکن ادیپ  یلئالد  هب  انب  یلو  دنراد  ار  هکلم  ندوب  اراد  دادعتسا  ناکما و  هک  یتاعوضوم  صوصخ  زا  يدوجو  رما  نامه  مدع  ینعی 
.دنا

دـنیوگ و ار  نتـشاد  دـیق  هک  تسا  يدوـجو  رما  هـکلم و  ، دـّیقم ینعی  دـنیوگ  هـکلم  مدـع و  لوـصا  مـلع  رد  ار  دـیقم  قـلطم و  ـالثم 
الثم درکن  دیقم  ار  یمالک  یلوم  رگا.دراد  ار  دـییقت  تیلباق  تینأش و  هک  یمالک  نآ  رد  دـییقتلا  مدـع  ینعی  تسا  هکلم  مدـع  ، قلطم

: تفگن

نآ رد  دیق  نوچ  تسین  دـییقت  لباق  اتاذ  هک  یمالک  اّما.میراذـگ  یم  قلطم  ار  مالک  نیا  مان  « هبقر قتعا  :» تفگ هکلب  « هنمؤم هبقر  قتعا  »
.درک فاشکتسا  ار  شقالطا  ناوتن  میتفاین 

هکلم مدـع  « یمع ،و« دـشاب ندـید  ییاـنیب و  هـک  تـسا  يدوـجو  رما  ینعی  هـکلم  « رـصب :» دـنیوگ یم  رـصب  یمع و  دروـم  رد  ـالثم  اـی 
رگا هاگنآ.تاناویح  زا  يرایـسب  ناسنا و  لثم  دـشاب  انیب  ریـصب و  هک  تسا  نیا  شنأش  هک  يدوجوم  رد  هتبلا  رـصبلا  مدـع  ینعی.تسا 

نینچ
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نوچ.دوش یم  قالطا  انیبان  یمعا و  وا  رب  دهدب  تسد  زا  ار  شا  ییانیب  يا  هثداح  رثا  رد  ای  دوش  ّدلوتم  انیبان  ردام  زا  انایحا  يدوجوم 
ییانیب تینأش  نوچ  « ریصب » هن مینک و  یم  قالطا  « یمعا » هن تخرد  گنس و  لثم  تابن  ای  دامج  یئیش  کی  رب  اّما.تشاد  ییانیب  تیلباق 

.تسین وا  رد 

ملعلا مدـع  زا  ترابع  لهج  تسا و  نتـسناد  ییاـناد و  هک  يدوجو  رما  هکلم و  ، ملع ینعی  تسا  مسق  نیا  زا  مه  لـهج  ملع و  ۀلئـسم 
.دراد ندش  ملاع  دادعتسا  هک  ناسنا  دازون  لثم  ، دنتسه اراد  ار  ندش  ملاع  هّوق  دادعتسا و  هک  یناسک  زا  ملع  مدع  هتبلا  ، تسا

دیدرگ لمهم  درک و  هشیپ  يرورپ  نت  یلبنت و  رگا  و.دوش  یم  هتفگ  ملاع  وا  هب  دناوخ  سرد  تفر و  هسردـم  هک  هاگنآ  ناسنا  دازون 
ءامجع عمج  ) تاوامجع تادامج و  هب  هاگ  چـیه  یلو  ، لهاج .2 .ملاع .1: مینک یم  مسق  ود  ار  ناسنا  سپ  ، دوش یم  هتفگ  لـهاج  وا  هب 

اهنال ال ردـه  همیهبلا  حرج  يارابج  ءامجعلا  حرج  : هدـمآ ثیدـح  رد  و.تسا  مئاـهب  همیهب و  ياـنعم  هب  تسا و  مجعا  نآ  رّکذـم  هک 
تسا نیلباقتم  ، لهج ملع و  هطبار  سپ  ، تسین نانآ  رد  ندش  ملاع  تیلباق  دادعتـسا و  نوچ  دوش  یمن  قالطا  لهاج  ( تلعف امب  صاقت 

.هکلم مدع  هکلم و  لباقت  عون  زا 

: تسا مسق  ود  رب  لهج  : موس بلطم 

رّوـصت و هب  دـش  یم  مسقنم  ملع.تسا  مسق  ود  رب  زین  لـهج  دـش  مسق  ود  رب  ملع  هک  يروطناـمه  مـلع  اـب  لـهج  ۀـلباقم  ۀـنیرق  هـب  .1
: دراد هبعش  ود  مه  لهج  نینچمه.تقباطم  كاردا  اب  هارمه  یهاگ  تسا و  تبسن  كاردا  نودب  یهاگ  ملع  اریز  ، قیدصت

.یقیدصت لهج  : ب.يرّوصت لهج  : فلا

ار نآ  فاصوا  میا و  هدیدن  ار  هیضیف  ۀکرابم  ۀسردم  نونکات  : الثم ؛ تسا ءیـش  کی  تروص  لصا  هب  لهج  زا  ترابع  يروصت  لهج 
ياـضف نآ  کـیدزن  زا  یتـقو  یلو  ، تسا یلاـخ  هیحاـن  نیا  زا  اـم  نهذ  میرادـن و  نهذ  رد  ار  نآ  ریوـصت  ، ور نیا  زا  ، مـیا هدینـشن  زین 

.میوش یم  ملاع  نادب  میدید  ار  داهج  داهتجا و  میظع  هاگیاپ  یتوکلم و 

ار امهنیب  تبـسن  مایق و  ، دیز : الثم.تسا عقاو  اب  تبـسن  تقباطم  مدـع  تقباطم و  ، عوقو عوقو و ال  هب  لهج  زا  ترابع  یقیدـصت  لهج 
.تسین مه  یناعذا  یمکح و  ور  نیا  زا  ؛ میراد لهج  قیدصت  رد  میتسه و  عالّطا  یب  مایق  بلس  ای  توبث  زا  یلو  میا  هدرک  رّوصت 

.بکرم لهج  .2 .طیسب لهج  .1: دراد مسق  ود  لهج  رگید  میسقت  رد  .2
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یمن هک  دـناد  یم  هکلب.تسین  لفاغ  دراد  ربخ  دوخ  لهج  زا  یلو  ، دـشاب لهاج  ءایـشا  زا  یئیـش  هب  ناسنا  هک  تسا  نیا  طیـسب  لـهج 
هدنز تادوجوم  ای  دارفا  خیرم  ةرک  رد  ایآ  میناد  یمن  میتسه و  لهاج  خیرم  ةرک  رد  نینکاس  دوجو  هب  تبسن  ام  ۀمه  هکنیا  لثم  ، دناد

.تسین رتشیب  لهج  کی  نوچ  دنیوگ  طیسب  لهج  ار  ینادان  نیا.میناد  یمن  ار  خساپ  نیا  هک  میناد  یم  یلو  ، هن ای  دنا  نکاس  يا 

لهاج هک  دـشاب  هتـشادن  هّجوت  یلو  ، دـشاب لهاج  قیاـقح  زا  یتقیقح  روما و  زا  يرما  هب  یمدآ  هکنیا  زا  تسا  تراـبع  بکرم  لـهج 
.دناد یمن  هک  دناد  یمن  هنافسأتم  دناد و  یمن  تقیقح  رد  تسا و  ملاع  هک  درادنپب  هدوب و  لفاغ  دوخ  لهج  زا  هکلب  تسا 

دنادن هک  دنادن  دنادن و  هک  سکنآ 

دنامب رهدلا  دبا  بکرم  لهج  رد 

ۀمه هک  دندقتعم  نویرهد  ناکلسم و  یعیبط  نّویدام و  الثم.دراد  دوجو  ملاع  رد  هک  يا  هلطاب  تاداقتعا  هدساف و  بهاذم  ۀمه  دننام 
رب دـننک و  یم  راکنا  ار  یتسه  يادـخ  تسین و  يدوجوم  تعیبط  هّدام و  ياروام  ،و  دوش یم  هصالخ  تاّیدام  هّداـم و  رد  تادوجوم 
هک دـنناد  یمن  هدوب و  بکرم  لهج  رد  نّویدام  ، ملاع ناروابادـخ  یمامت  داقتعا  هب  یلو.دـنراد  رواب  ابلق  هتـشاد و  رارـصا  داـقتعا  نیا 

یلو دنتـسه  تثعب  مدع  هب  دـقتعم  دنتـسه و  اهثعب  اهتوبن و  رکنم  ، روابادـخ یهلا و  يامکح  زا  ییاههورگ  نینچمه.دـنور  یم  ههاریب 
متاخ تسا و  رّمتسم  يدبا و  اهنآ  تعیرـش  هک  دندقتعم  نایدوهی  نییحیـسم و  الثم  ای.دنناد  یم  بکرم  لهج  رد  ار  اهنآ  ملاع  نّویلم 

.دنتسه بکرم  لهج  رد  اهنآ  هک  میدقتعم  ناناملسم  ام  یلو  ، تسا عیارش 

هب لهج  .2 .رمالا سفن  عقاو و  هب  لـهج  .1: تسا لـهج  ود  زا  بّکرم  ، لـهج نیا  تقیقح  رد  هک  تسا  نیا  بکرم  لـهج  هیمـست  هجو 
شنامرد بکرم  لهج  یلو  ، دراد ناسآ  ینامرد  ّکش  طیـسب و  لهج  اریز  ، تسا لـهج  عون  ود  نیرت  تشز  لـهج  زا  عون  نیا.لـهج 

.تسا لکشم 

هبعـش ود  هـک  تـسا  یقیدـصت  لـهج  نـیا  و  تـسا ، طیـسب  لـهج  اـمومع  هـکلب  درادـن  مـسق  ود  يرّوـصت  لـهج  تـقیقح  رد  : هـتکن
.بکرم .2 .طیسب .1: دراد

يرّوصت لهج  رد  یلو  ، عقاو فالخ  هب  ولو  تسه  داقتعا  بّکرم  لهج  رد  هک  اریز  دوش  یمن  میـسقت  بّکرم  لهج  هب  يرّوصت  لهج 
.تسین راک  رد  یقیدصت  مکح و  ، داقتعا الصا 
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؟ لهج ماسقا  زا  ای  تسا  ملع  ماسقا  زا  بکرم  لهج  ایآ  : مراهچ بلطم 

هکنیا زا  ّمعا  تسا  مزاج  داقتعا  قلطم  ، عطق ای  ملع  زا  ناـشیا  روظنم  «. هتاذـب هجح  ملعلا  وا  عطقلا  :» دـنیوگ یم  لوصا  ملع  نادنمـشناد 
ناونع يور  نییلوصا.تسا  بکرم  لهج  شمان  هک.دـشاب  عقاو  اب  فلاخم  ای.تسا  نیقی  شمان  هک.دـشاب  عقاو  اـب  قباـطم  داـقتعا  نیا 

: تسا رّفظم  موحرم  لوق  ، دهاش دنراد و  هیکت  یمزج  داقتعا  عطق و 

یف عقاولل  اقباطم  نوکی  نا  هیف  ربتعی  فالخلا و ال  لمتحی  يّذلا ال  مزجلا  يا  عطقلا  وه  انه  ملعلا  نم  دارملا  نا  هیلع  هیبنتلا  بجی  امم  »
ینعی بکرملا  لهجلا  نیقیلا و  نم  معا  هتعباتم  بجت  هجحلا  وه  يّذلا  عطقلاف  عقاولل  اقباطم  الا  هاری  عطاقلا ال  رظن  یف  ناک  نا  هسفن و 

(1) عطاقلا .» دنع  فالخلا  لمتحی  مزج ال  هنا  ههج  نم  ملعلا  وه  هنع  ثوحبملا  نا 

: هک تسا  نیا  رب  هقطانم  عامجا  هکلب  هقطانم و  روهشم  : نییقطنم هاگدید  زا  اّما  و 

: زا دنترابع  هک  دراد  هبعش  راهچ  قیدصت 

.نظ .4 .بکرم لهج  .3 .دیلقت .2 .نیقی .1

هراشا رما  نیا  هب  نیقی  فیرعت  اب  هطبار  رد  مه  يدزی  هّللا  دبع  یلوم  موحرم  ، دنناد یم  قیدصت  ماسقا  زا  مه  ار  بّکرم  لهج  نییقطنم 
یقیدـصت ملع  یعون  مه  بّکرم  لهج  هکنیا  رب  روهـشم  لـیلد  هدـمع  و.تسا  یقیدـصت  ملع  یعون  مه  بّکرم  لـهج  هک  ، دـنا هدرک 

،و سفن تعانق  فارتعا و  تبـسن و  هب  ناعذا  مکح و  قیدصت و  مزج و  داقتعا و  مه  بّکرم  لهج  رد  : دنیوگ یم  هک  تسا  نآ  تسا 
ره.دراد دوجو  یلو  دشاب  عقاو  فالخرب  داقتعا  نیا  هچرگا.دراد  دوجو  مه  نیا  رد  دشاب  تاقیدصت  ریاس  رد  هک  يریبعت  ره  هصالخ 

.تسا قیدصت  مزلتسم  ای  ،و  تسا قیدصت  مکح و  نامه  دوخ  ای  هک  ، تسه مه  كاردا  ملع و  دوب  قیدصت  اجک 

رد رگا  هکنآ  لیلد  هب.یقیدصت  ملع  ماسقا  زا  هن  تسا  یقیدصت  لهج  ماسقا  زا  بّکرم  لهج  ام  ةدـیقع  هب  : دـنیامرف یم  رفظم  موحرم 
رد.دنک یم  تابثا  ار  ّقح  هب  ام  ياعّدـم  ندوب  کیدزن  ،و  قح باوص و  زا  روهـشم  ياعّدـم  ندوب  رود  ، مینک ّتقد  ملع  دوخ  فیرعت 

: میتفگ یلوصح  ملع  فیرعت 

زا ترابع  هملک  یعقاو  يانعم  هب  یقیقح و  ملع  : ینعی «. لقعلا دنع  ءیشلا  هروص  روضح  »
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هتشاد ملع  صاخ  يا  هسردم  دوجو  هب  میهاوخب  رگا  الثم.مولعم  ءیش  دوخ  هن  تسا  ام  نهذ  لقع و  رد  مولعم  یئیش  تروص  روضح 
لایخ ای  نامگ  ام  دـیایب و  ام  نهذ  رد  يرگید  ءیـش  تروص  هکنیا  هن  ، ددـنبب شقن  اـم  نهذ  رد  هسردـم  نآ  زا  یتروص  دـیاب  ، میـشاب

لهج.تسین نینچ  عقاو  رد  یلو  تسا ، ام  رظنّدم  هک  تسا  یمولعم  ءیش  نآ  تروص  اتقیقح  نهذ  رد  هلـصاح  تروص  نیا  هک  مینک 
یلو ، تسا نیمه  یعقاو  تبـسن  تروص  هک  مینک  یم  لایخ  هدـمآ و  نهذ  رد  يرگید  ءیـش  تروص  ، هک تسا  شامق  نیا  زا  بکرم 

.تسین عقاو  رد 

دوبن ملع  ماسقا  زا  یتقو  تسین و  ملع  ماـسقا  زا  بّکرم  لـهج  سپ  ، تسین قداـص  بکرم  لـهج  رب  ، ملع زا  روکذـم  فیرعت  نیارباـنب 
.تسین نایم  رد  یثلاث  ّقش  هطساو و  دوش و  یم  لخاد  لهج  ماسقا  رد  دبال 

نیاربانب.تسا لکش  يورک  نیمز  عقاو  رد  یلو  ، تسا راومه  حطسم و  نیمز  هک  هدش  دقتعم  امزاج  اعقاو و  یصخش  دینک  ضرف  : لاثم
يو نهذ  رد  ضرا  ندوب  حّطـسم  مان  هب  يرگید  تبـسن  تروص  هکلب  ، هدماین وا  نهذ  رد  ضرا  تیورک  ینعی  هیعقاو  تبـسن  تروص 

زا ریغ  رمالا  سفن  عقاو و  یلو  ، دشاب عقاو  قباطم  تروص  نیا  هک  درادنپ  یم  دقتعم  صخـش  اهنت.تسین  عقاو  قباطم  مه  نآ  هک  هدمآ 
ملع عقاو  رد  هنرگو  ، تسا ملاع  هک  دـنک  یم  لاـیخ  لـهجلا  بحاـص  اـهنت  تسین و  یعقاو  ملع  زا  يربخ  بّکرم  لـهج  رد.تسا  نیا 

ملع و ؛و  تسا لهج  ماسقا  زا  بّکرم  لهج  ، تابساحم نیا  اب  نیاربانب  تسا  هدشن  رضاح  نهذ  رد  مولعم  ءیش  سفن  تروص  تسین و 
ءیـشلا میـسق  هک  تسا  نکمم  رگم  ؟ دـشاب مه  ملع  ماسقا  زا  یمـسق  بّکرم  لهج  تسا  نکمم  هنوگچ  سپ  ، دنتـسه نالباقتم  لـهج 

.تسین بّکرم  لهج  رد  ملع  دشاب و  هتشاد  دوجو  ماسقا  ۀمه  رد  دیاب  مسقم  هک  یلاح  رد  ؟ دوش عقاو  ءیشلا  مسق 

قیدـصت و دـشاب  داقتعا  اـجک  ره  دراد و  دوجو  تبـسن  هب  داـقتعا  مه  بّکرم  لـهج  رد  : دـنیامرف یم  روهـشم  هک  تسا  نیا  رثکادـح 
: هک تسنیا  شباوج  یلو.تسه  مه  ملع  كاردا و 

تقباطم و ، عقاو اب  هسیاقم  رد  هک  تسا  نیا  مه  ضرف  دنک و  یمن  ضوع  ار  عقاو  و.تسین  یفاک  عقاو  اب  تقباطم  نودب  داقتعا  دّرجم 
.تسین راک  رد  یتقفاوم 

یلو تسا  ناسنا  حبـش  نآ  هک  میوش  دقتعم  ادج  مینک و  هدـهاشم  ار  یحبـش  رود  زا  ینابایب  طسو  رد  زاب و  ياضف  رد  رگا  لثملا  یف 
ناسنا تخرد  ؟ دوش یم  ناسنا  گنس  ینعی  ؟ دنک یم  ضوع  ار  عقاو  ام  داقتعا  ایآ.دشاب  يرگید  ناویح  ای  تخرد  ، گنس عقاو  رد 
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.میرب یم  دوخ  هابتشا  هب  یپ  میدش  کیدزن  یتقو  یلو  میدوب  هتشادنپ  ناسنا  ار  حبش  نآ  هابتشا  هب  ام  ؟ دوش یم 

ملع بّکرم  لـهج  سپ  ، مدوب هدرک  اـطخ  نم  هدوب و  ناوـیح  هک  دـش  موـلعم  یلو  تسا  ناـسنا  یهایـس  نآ  هک  مدرک  یم  لاـیخ  نم 
ًءا�م (1) ُنآْمَّظلا  ُُهبَسْحَی  ٍهَعیِِقب  ٍبا�رَسَک  تسین ،

يرظن يرورض و  ملع 

هچ يرّوـصت و  هچ  شمـسق  ود  زا  کـی  ره  هب  یلوـصح  ملع  هـک  تـسا  نـیا  باـتک  لخدـم  رد  مـلع  تامیـسقت  زا  میـسقت  نـیرخآ 
: دوش یم  مسقنم  رگید  مسق  ود  هب  یقیدصت 

.یباستکا يرظن و  ملع  .2 .یهیدب يرورض و  ملع  .1

تـــسد هــب  ندرک و  بــسک  هــب  هـــک  یتاقیدـــصت  تارّوـــصت و  زا  هتـــسد  نآ  : زا دـــنترابع  هیهیدـــب  هیرورـــض و  تاـــمولعم 
هک نهذ  هّجوت  لماوع  بابـسا و  زا  یکی  اب  ) اهنآ هب  نهذ  هّجوت  دّرجم  هب  هکلب  درادـن  زاین  ینیچ  همدـقم  تقد و  ، هعلاطم ، رکف ، ندروآ

همدـقم و یب  یناـهگان و  روطب  رفظم  موحرم  لوق  هب.دوش  یم  لـصاح  ناـسنا  يارب  ملع  نآ  ههادـبلاب  يرهق و  روط  هب  ( دـمآ دـهاوخ 
.دوش یم  لصاح  گنرد  یب  یلطعم  فّقوت و  نودب 

دراد نهذ  رد  نآ  زا  ینـشور  ریوصت  کی  یناسنا  ره  هک  تسا  يا  هیهیدب  میهافم  زا  یتسه  دوجو و  موهفم  : هیرورـض تاروصت  لاثم 
هئاسا ناسحا و  ملظ ، لدع و  ، لهج ملع و  ، ءیـش موهفم  ، یتسین ، مدـع موهفم  نینچمه.دـنمهف  یم  ار  نآ  مه  لاسدرخ  ناکدوک  یّتح 

.دنتسه یهیدب  روصت  همه 

تبـسن لوـمحم و  عوـضوم و  رّوـصت  دّرجم  هب  هدوـب و  هـیلوا  تایهیدـب  زا  هـک  « ءزجلا نـم  مـظعا  لـکلا  :» هیرورـض تاقیدـصت  لاـثم 
فارطا رّوصت  یلو  ، تسا تایهیدب  ءزج  ، تبـسن هب  قیدـصت  لصا  ، تاقیدـصت باب  رد  هتبلا.دوش  یم  لصاح  مکح  قیدـصت و  ، امهنیب

هیلّوا تایهیدـب  ءزج  مه  زاـب  هک  «. ناـعفتری ـال  ناـعمتجی و  ـال  نایـضقنلا  :» رگید لاثم.دـشاب  قـیقد  يرظن و  ، یّنف ـالماک  تسا  نـکمم 
«. هعلاط وا  هقرشم  سمشلا  :» رگید لاثم.تسا 

يزاین ، میوش ملاع  نآ  هب  میناوت  یم  ندرک  زاب  مشچ  درجم  هب  تسا و  تاسوسحم  زا  ینعی  ، تسا رهاظ  ّسح  تادـهاشم  هلمج  زا  هک 
و.تسا تاینادجو  زا  نطاب و  ّسح  تادهاشم  ۀلمج  زا  هک  « نابضغ ، ناعوج ، ناشطع انا  :» دننام نینچمه.درادن  هشیدنا  رکف و  هب 
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.تسا تایضایر  نف  هیلّوا  تایهیدب  زا  هک  « جوز هعبرالا  «،» نینثالا فصن  دحاولا  :» دننام

لـصاح ، فارطا رّوصت  درجم  هب  ای  اهنآ و  هب  سفن  هّجوت  دّرجم  هب  هک  یتاقیدصت  تارّوصت و  زا  دـنترابع  هیباستکا  هیرظن و  تامولعم 
نآ زا  یحیحـص  رّوصت  ات  تفای  ار  نآ  لوصف  سانجا و  درک و  هشیدنا  رکف و  ، درک هعلاطم  ، هلحرم نیا  زا  سپ  دـیاب  هکلب.دـنوش  یمن 

.مینک ادیپ  یسرتسد  یقیدصت  ملع  کی  هب  میناوتب  ات  دیچ  يربک  يرغص و  درک و  لالدتسا  دیاب  زین  و.میشاب  هتشاد 

قّمعت قیقحت و  بسک و  نودب  اهنیا  زا  کی  چیه  هک  ...و » قرب  مسج و  ، ّنج ، هتـشرف ، هقطان سفن  ، ناسنا رّوصت  :» يرظن تارّوصت  لاثم 
.ددرگن لصاح 

یمن لصاح  هیـضق  فارطا  رّوصت  دّرجم  هب  تکرح  ای  نوکـس  هب  قیدصت  ؟ كّرحتم ای  تسا  نکاس  نیمز  ایآ  : يرظن تاقیدـصت  لاثم 
یم هک  هیرظن  نامه.دوب  مکاح  یسویملطب  تئیه  ، ملع يایند  رد  لاس  اهدص  تهج  نیمه  هب  تسا  يویه  لالدتسا  دنمزاین  هکلب  ، دوش

.دننک یم  شدرگ  نآ  رود  هب  كالفا  دراد و  رارق  ملاع  زکرم  رد  تباث و  نیمز  ةرک  تفگ 

یناملآ رلپک  وا  زا  سپ  یناتـسهل و  کینرپک  نآ  راذـگ  هیاپ  هک  تسا  حرطم  ملع  ملاع  رد  دـیدج  تئیه  هک  تسا  لاـس  اهدـص  یلو 
رود هب  یتـکرح  دوـخ و  رود  هب  یتـکرح  : ینعی ، تسا یلاـقتنا  یعـضو و  تکرح  ياراد  تسا و  كرحتم  نیمز  هـک  يا  هـیرظن.تسا 

.تسا يرظن  قیدصت  کی  ، هلئسم نیا  سپ  دراد ؛ دیشروخ 

يارب یلالدتـسا  هورگ  ره.تسا  ثداح  ملاع  هک  دننآرب  نویهلا  نّویلم.تسا و  میدق  ملاع  هک  دنرواب  نیا  رب  نویدام  هکنیا  رگید  لاثم 
.تسا هیباستکا  هیرظن و  ۀیقیدصت  تامولعم  زا  زین  ملاع  مدق  ثودح و  ۀلئسم  نیاربانب.دنراد  دوخ 

: نیمسقلا حیضوت  : هلوق

هک ار  يروما  دوش و  یم  لصاح  اـم  يارب  هک  یتاـمولعم  : دـیامرف یم  هیرظن  هیرورـض و  تاـمولعم  رتشیب  حیـضوت  يارب  رفظم  موحرم 
هّیلک تاکردم  ای.دنوش  یم  لیـصحت  همهاو  ای  لایخ  هوق  ای  ساوح  طسوت  هک  هیئزج  تاکردـم  تامولعم و  زا  معا  مینک  یم  كاردا 

: دنتسین جراخ  لاح  ود  زا  ( دنوش یم  كاردا  لقع  طّسوت  هک  ) یفسلف یقطنم و  ۀیوناث  هیلّوا و  تالوقعم  و 

رظن و ّتقد  ندرک و  ورریز  بلطم و  یسررب  دنمزاین  ینعی.دوش  یم  لصاح  ناسنا  يارب  رظن  ناعما  نودب  تامولعم  نیا  زا  يا  هراپ  .1
رد هچ.تسین  نآ  رد  رکف 
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یلالدتـسا و يرکف و  تاّیلمع  هب  يزاین  سفن ، هّجوت  زا  سپ  نکل  تسا و  مزال  اهنآ  هب  سفن  هّجوت  هتبلا.تاقیدـصت  هچ  تارّوصت و 
هیهیدـب هیرورـض و  تاـمولعم  ماـن  هب  ، تاـمولعم زا  مسق  نیا.دوش  یم  لـصاح  مه  نآ  نودـب  هکلب  ؛ تسین يربک  يرغـص و  تطاـسو 

.تشذگ اهنآ  لاثم  هک.تاقیدصت  .2 .تاروصت .1: دنراد شخب  ود  هک  ؛ دنوش یم  هدیمان 

هیرکف تالداعم  هلـسلس  کی  دنمزاین  تامولعم  نیا  هب  لین  يارب  هکلب  ، ددرگ یمن  ناسنا  بیـصن  رظن  رکف و  نودب  روما  زا  يا  هراپ  .2
هک یّصاخ  بیترت  هب  سپس  هدرک و  لیصحت  ار  نآ  هّصاخ  ضارعا  ای  لوصف  سانجا و  دیاب  ادتبا  میتسه  فیرعت  ددصرد  رگا  ، میتسه

دیاـب تسخن  راـک  نیا  يارب  مینک  قیدـصت  ار  يرما  میهاوخ  یم  رگا  اـی  مینک و  فیرعت  ار  لوهجم  دوش  یم  متخ  صاـخ  هب  ماـع  زا 
هب ات  دنوش  تابثا  رتولج  دیاب  دندوب  يرظن  اهنآ  دوخ  رگا  میروآ و  تسد  هب  ار  همولعم  ۀـیقیدصت  تامدـقم  تامولعم و  هلـسلس  کی 

هتفرگ کمک  یقطنم  دعاوق  زا  دیاب  اهنآ  هب  هّبنت  زا  سپ  دنرادن  لالدتـسا  هب  يزاین  دنتـسه و  یهیدب  اهنآ  رگا  دنوش و  متخ  تایهیدب 
کی هب  هدیـسر و  بولطم  ۀـجیتن  هب  ات  مینک  تاعارم  ار  طئارـش  میهد و  رارق  مه  راـنک  ار  يربک  يرغـص و  نیا  یـصاخ  شنیچ  اـب  و 

.میبای تسد  يا  هزات  مولعم 

: دراد هبعش  ود  مه  نیا  هک  دنیوگ  یباستکا  يرکف و  ، يرظن مولع  ار  مولع  زا  هنوگنیا 

.هیرظن تاقیدصت  .2 .هیرظن تاروصت  .1

يرورض ةرابرد  یحیضوت 

هک دش  هتفگ  مه  ،و  دوش یم  لصاح  دوخبدوخ  هکلب  دشابن  هشیدنا  رکف و  دنمزاین  هک  تسا  یشناد  نآ  يرورـض  ملع  هک  دمآ  رتشیپ 
بابـسا و مه  سفن  هّجوت  ددرگن و  لصاح  سفن  هّجوت  نودـب  ،و  دـشاب یم  یهیدـب  رما  نآ  هب  سفن  هّجوت  جاـتحم  زین  يرورـض  ملع 

.دوش نایب  دیاب  تمسق  نیا  رد  هک  دراد  یلماوع 

هّجوت تسا و  سفن  هّجوت  هب  جاـتحم  زین  یهیدـب  اریز  ، تسا لـهاج  نآ  هب  تبـسن  یمدآ  یلو  تسا  تایهیدـب  زا  يرما  یهاـگ  : لوقنف
هنوگ نیا  هتبلا  ، تسین ملاع  نادب  ناسنا  ور  نیا  زا  ، تسا دوقفم  سفن  هّجوت  بابـسا  نآ  یهیدب ، نیا  دروم  رد  هک  دراد  یبابـسا  سفن 

یهاگآ لاحلا  یف  تایهیدب  ۀـمه  هب  یمدآ  هک  تسین  مزال  نینچمه  و.دـشاب  مولعم  زین  ناسنا  يارب  امتح  يرورـض  رما  ره  هک  تسین 
، یهیدب رما  کی  هب  ناسنا  لهج  هک  تسا  نشور  زین.تسا  ربخ  یب  يا  هراپ  زا  ،و  تسا ملاع  تایهیدب  زا  يا  هراپ  هب  هکلب  ، دشاب هتشاد 

هن تسین  رظن  رکف و  هب  جاتحم  هک  يرما  ینعی  یهیدب  نوچ  ؛ دنز یمن  نآ  تهادب  هب  يا  همطل 
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.دشابن يو  رد  سفن  هّجوت  بابسا  ای  دشاب  لفاغ  ولو  دنادب  ار  نآ  سکره  هک  يرما 

سفن هجوت  بابسا 

هراشا

: دوش یم  هصالخ  رما  جنپ  رد  یهیدب  رما  کی  هب  سفن  هّجوت  لماوع  بابسا و 

: هّبنت تافتلا و  ینعی  هابتنا  : لّوا رما 

شا هنازور  ياهتیلاعف  ۀمه  ناسنا  هکنیا  لثم  ؛ دسانـشن دنکن و  كرد  مه  ار  تایهیدـب  نیرت  یهیدـب  ، تلفغ رثا  رد  تسا  نکمم  ناسنا 
علاط دیـشروخ  هکنیا  زا  یلک  هب  دـشاب و  هتـشادن  نآ  هب  یهّجوت  اسب  هچ  یلو  دـهد  یم  ماجنا  نآ  تکربب  دیـشروخ و  رون  ریز  رد  ار 
عیمج رد  لـماع  نیا.دـنک  یم  ادـیپ  سمـش  عوـلط  هب  یلعف  مـلع  دـنک  یم  رایـشوه  ار  وا  یـسک  هـک  یماـگنه  دـشاب و  لـفاغ  تـسا 

یناگمه دراد و  عویـش  ( تایرطف تارتاوتم و  ، تاّیـسدح ، تاّیبرجت ، تادـهاشم تاـّیلوا ، ، یلک یئزج و  ، یقیدـصت.يرّوصت ) تایهیدـب
.تسا

.دوش یم  ملاع  ، سفن هّجوت  هابتنا و  زا  سپ  درادن و  ملع  یهیدب  رما  چیه  هب  لفاغ  مدآ 

: نهذ تمالس  : مّود رما 

ساوح لالتخا  هک  یناسنا.دشاب  یملاس  نهذ  حور و  ياراد  دـیاب  دـیامن  كاردا  مه  ار  تایهیدـب  نیرت  یهیدـب  دـهاوخب  رگا  ناسنا 
هب و.دوش  کش  راچد  مه  اهزیچ  نیرت  یهیدـب  رد  تسا  نکمم  ، هدـش دراو  وا  رب  يزغم  ۀبرـض  ای  دراد  ینهذ  یگدـنام  بقع  ای  دراد 

یمدآ نینچ  اتقیقح.دراد  دیدرت  زین  رگید  ياهزیچ  شتآ و  دوجو  رد  ، شدوخ دوجو  رد  یّتح  هک.دشاب  يرداال  كاکش و  حالطـصا 
دنیوگب 4- وا  هب  رگا  الثم  دمهف  یمن  دنک و  یمن  كاردا  مه  ار  روما  نیرت  یهیدب  یـضیرم  رثا  رد  هدـش  فرحنم  میقتـسم  ریـسم  زا 

یم يّددـعتم  لماوع  ینهذ  يرامیب  نیا  أشنم  تسا و  یهیدـب  تاقیدـصت  زا  قیدـصت  نیا  هکنآ  لاح  ، تسین كرد  هب  رداـق  يو  2*2
: دوش یم  هراشا  یخرب  هب  ریز  رد  هک  دشاب  دناوت 

دنتــسه و ینهذ  یگدـنام  بـقع  صقاـن و  ینهذ  ياراد  دــنوش  یم  دــلوتم  هـک  رداـم  زا  ناـکدوک  زا  یخرب  ، یعیبـط ناـصقن  : فـلا
.درک میهفت  اهنآ  هب  ناوت  یم  یتخس  هب  مه  ار  لئاسم  نیرت  ییادتبا  نیرتحضاو و 

لیبق زا  راوگان  يا  هثداح  رثا  رد  یلو  ، دشاب گنرز  شوهاب و  رایسب  هدش  ّدلوتم  هک  ردام  زا  یکدوک  تسا  نکمم  ؛ یضراع ضرم  ب:
مه ار  روما  نیرت  یهیدـب  دوش و  ساوح  لالتخا  راچد  هداد و  تسد  زا  ار  دوخ  تامولعم  ۀـمه  رگید  يدادـخر  ای  نارابمب  - فداصت

.دنک كاردا  دناوتن 

دشاب هدش  تیبرت  یلطاب  طلغ و  ةویش  اب  يدساف و  طیحم  رد  یناسنا  تسا  نکمم  ، دساف تیبرت  ج:
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هتفای تیبرت  یتسیلآ  هدـیا  ای  یتسیـس  یتپـس  بتکم  رد  هک  یناسنا.دـنادب  کیکـشت  لباق  ای  دـنک و  راکنا  مه  ار  روما  نیرت  حـضاو  و 
هتخابدوخ هدز و  برغ  ياهناسنا  زا  يرایـسب  دننام  تسا ، ینهذ  تایعقاو  رادفرط  ای  تسا  كاکـش  ای  هدوب  تایعقاو  ۀمه  رکنم  دشاب 

لّوا رما  دننام  زین  رما  نیا.تسین  لوبق  لباق  اهنآ  يارب  یمالـسا  یگدـنز  الوصا  هدرک و  قیبطت  ار  دوخ  برغ  یگنهرف  عضو  اب  هک  يا 
.تسا نهذ  تمالس  ، ملع كاردا و  طرش  تایهیدب  عیمج  رد  هدوب و  یناگمه  درطم و 

: ساوح تمالس  : مّوس رما 

ات دـشاب  اراد  لادـتعا  ّدـح  رد  ار  رما  نآ  هب  طوبرم  يرهاظ  ّسح  دـیاب  دـبای  یهاگآ  یّـسح  روما  زا  يرما  هب  دـهاوخ  یم  هک  یناسنا 
نتفرگ راک  هب  دنمزاین  دنچره  تسا  تایهیدب  زا  تسین و  رظن  رکف و  دنمزاین  یّسح  رما  نآ  هتبلا  ، دنک كاردا  ار  یّسح  رما  نآ  دناوتب 

تارصبم شخب  رد  : الثم.دوب دهاوخ  زین  ّسح  نآ  هب  هطوبرم  مولع  دقاف  دشاب  یسح  دقاف  هک  یسکره  ، ور نیا  زا  ؛ تسا يرهاظ  سح 
یم كاردا  دـنیب و  یم  ار  اهگنر  رگید  یبآ و  ، زبس ، شفنب ، زمرق گنر  ناـسنا  ، ملاـس مشچ  نتـشاد  سفن و  هّجوت  دّرجم  هب  اهیندـید  و 
دقف اّسح  دـقف  نم  «و  .تسا مورحم  اهگنر  كاردا  زا  ، هدـش فیعـض  رایـسب  رایـسب  وا  ییانیب  ةوق  ای  تسا  انیبان  هک  یناسنا  یلو  .دـنک ،

هدینـش و ار  اهادـص  یمدآ  ، ملاس ۀـعماس  ةوق  ندوب  اراد  سفن و  هّجوت  دّرجم  هب  اه  یندینـش  تاعومـسم و  شخب  رد  نینچمه  «، اـملع
مورحم تاوصا  ناهج  اهادص و  كاردا  زا  تسا  فیعـض  رایـسب  وا  ۀـعماس  ةوق  هک  سک  نآ  ای  اونـشان  درف  یلو  ، دـهد یم  صیخـشت 

رد.تسا التبم  نادب  ناسنا  نیا  هک  تسا  ییاونش  سح  نادقف  رطاخ  هب  هکلب  تسین  تاوصا  هب  ملع  ندوب  يرظن  رطاخ  هب  نیا  تسا و 
هکلب ترورـض و  تایهیدـب  همه  يارب  هدوـبن و  یناـگمه  لـماع  نیا  هتبلا.تسا  نینچ  زین  تاـسوملم  تامومـشم و  تاقوذـم ، شخب 

.تسا مزال  نآ  تمالس  هطوبرم و  ّسح  دوجو  ، هّیسح روما  تاسوسحم و  يارب  اهنت  هتشادن و  تیببس 

: ههبش نادقف  : مراهچ رما 

هدش ههبش  ءاقلا  هدش و  مهارف  وا  حور  نهذ و  نیمزرس  رد  یبسانمان  ياه  هنیمز  شیپاشیپ  دشاب و  ههبش  هب  قوبـسم  شنهذ  هک  یمدآ 
: هنومن ناونع  هب.دنک  راکنا  مه  ار  تاحضاو  تسا  نکمم  ، هدرک تسرد  دوخ  يارب  هک  یطلغ  ياهلالدتسا  تاطلاغم و  هار  زا  ای  دشاب 

رگزاغآ قارع  رودزم  میژر  هک  دوبن  هدیشوپ  ایند  نارادمتسایس  ناربهر و  زا  يدحا  رب 
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ار نمـشد  داتـسیا و  اوق  مامت  اب  دوخ  نایک  تیثیح و  زا  سدـقم  عافد  ماقم  رد  اهنت  یمالـسا  ناریا  ،و  دوب هلاس  تشه  یلیمحت  گـنج 
نیا ایند  مدرم  هّماع  ناهذا  رد  يرابکتسا  یعمج  ياه  هناسر  یناهج و  تاغیلبت  یلو  دیشک ، يا  هناحـضتفم  تسکـش  هب  درک و  ماکان 

ههبـش و نیا  اهلاس  هک  يا  هنوگب  تسا  گنج  رگزاغآ  بلط و  گنج  زواجتم و  ناریا  هک  دـندوب  هتخادـنا  اج  هدرک و  ءاقلا  ار  بلطم 
بالقنا نانمـشد  هک  دش  ثعاب  ناریا  تلم  تناتم  ربص و  ، ّتیناقح هک  اجنآ  ات  تشاد  دوجو  ایند  مدرم  ياه  هدوت  ناهذا  رد  لطاب  رما 

كرد لباق  مومع  يارب  هک  تسا  یعامتجا  لاثم  کی  نیا  دوب  راکتیانج  مادـص  گنج  رگزاغآ  هک  دـننک  فارتعا  احیرـص  یمالـسا 
.تسا

هنوگنیا زا  ، هدمآ دوجوب  خیرات  لوط  رد  نوگانوگ  ياه  کلسم  نایدا و  نابحاص  نایم  رد  هک  یتالداجم  یلدج و  روما  رد  نینچمه 
ياربک يرغـص و  هدوب و  تایهیدب  هدبا  زا  ام  ةدـیقع  هب  لیذ  هیـضق  ود  لثملا  یف  ، دوش یم  هدـهاشم  ناوارف  تاهبـش  ءاقلا  تاطلاغم و 

: تسا یهیدب  مه  اهنآ  ۀجیتن  هک  دنتسه  يرورض 

«. يرغص » دنتسه رگیدکی  ضیقن  مدع  دوجو و  .1

«. يربک » تسا لاحم  نیضیقن  عامتجا  .2

«. هجیتن  » تسا تالاحم  زا  دحاو  نآ  رد  دحاو و  ءیش  رد  مدع  دوجو و  عامتجا  سپ 

دوجوم مه  ، دحاو ناکم  رد  دـحاو و  نآ  رد  دـحاو  ءیـش  هک  تسین  لوقعم  ینعی  تسا  تالاحم  زا  هنوگ  نیمه  زین  نیـضیقن  عافترا 
مّلـسم و هیـضق  ود  نیا.دیآ  شیپ  نیـضیقن  عافترا  ات  مودعم  هن  دشاب و  دوجوم  هن  ای  ، دیآ مزال  نیـضیقن  عامتجا  ات  مودعم  مه  دشاب و 
ام يارب  یقیدـصت  ملع  کـی  یّتح  تسا  لاـحم  رگید  میریگب  یقیدـصت  ملع  زا  ار  هیـضق  ود  نیا  رگا  هک  يا  هنوگ  هب  دنتـسه  یعطق 
هک دننآرب  هدوب و  نیـضیقن  عامتجا  ۀلاحتـسا  رکنم  کیتکلاید  قطنم  نارادـفرط  لگه و  بتکم  ناوریپ  لاح  نیا  اب  یلو  ، دوش لصاح 
رب ینتبم  ییوطـسرا  قطنم  رد  ضقانت  لصا  هک  دـنروآ  یم  لیلد  و.تسا  تایرورـض  زا  هکلب  ، تسین لاـحم  نیـضیقن  عاـمتجا  اـهنت  هن 

نیا زا  ، دـناد یم  ضراوع  رد  ار  تارییغت  تباـث و  ار  ناـهج  تادوـجوم  هک  دـشاب  یم  ءایـشا  تاـبث  لـصا  نآ  و.تسا  يرگید  لـصا 
لّوحت رییغت و  لاح  رد  یتسه  ۀمه  هک  هدرک  تباث  ملع  هزورما  یلو.دیاشن  امهنیب  عمج  تسین و  ای  تسه  ای  يزیچ  ره  دنتفگ  یم  ، ور

هک « دوب ءایشا  تابث  » لصا ضقانت  ةدعاق  يانبم  سپ  ، تسا ندش  و 
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نع ءیشلا  بلس  يرورض و  هسفنل  ءیشلا  توبث  )و« تسا شدوخ  يزیچ  ره  هک  ) تیوه وه  هدعاق  نینچمه.تسا  هدش  ناریو  مه  نآ 
.دنتسه رکنم  ار  « تسا رتگرزب  ءزج  زا  لک  » نوناق »و  لاحم هسفن 

یتعامج.تسا ادیپ  یبوخب  ینادان  نیا  دنا  هدروآ  هک  ییاهلاثم  زا  هتـشادن و  ضقانت  نوناق  زا  یحیحـص  رّوصت  اهنآ  ام  ةدـیقع  هب  یلو 
دشاب دوجوم  هن  دحاو  نآ  رد  يزیچ  تسا  نکمم  : دنیوگ یم  هدش و  رکنم  ار  نیضیقن  عافترا  ۀلاحتسا  نوناق  زین  هلزتعم  نادنمشناد  زا 

.دننک یم  لاح  هب  ریبعت  نآ  زا  دشاب و  مدع  دوجو و  نیب  هطساو  هکلب  مودعم  هن  و 

: دسیون یم  یلح  همالع 

یه مودعملا و  دوجوملا و  نیب  هطـساو  اهنیه  ّنأ  یلا  هرعاشألا  نم  ینیوجلا  یـضاقلا و  هلزتعملا و  نم  هعابتا  مشاه و  وبأ  بهذ  : لوقأ
معأ مودعملا  ،و  دوجوملا نم  معأ  تباثلا  نوکیف  مدعلا  دوجولاب و  فصوت  دوجومل ال  هفـص  اّهنأب  اهوّدـحو  لاحلا و  اهوّمـس  هتباث و 

نافدارتم و دوجولا  توبثلا و  ّنأ  مدعلا و  دوجولا و  نیب  هطـساو  ّهنأب ال  ضاق  لقعلا  ّنإف  هرورـضلاب  لطاب  بهذملا  اذـه  ،و  یفنملا نم 
.(1) اهیلع » لالدتسالا  زوجی  الف  هیضقلا  هذه  نم  لقعلا  دنع  رهظأ  ءیش  نافدارتم و ال  یفنلا  مدعلا و  اذک 

لباقم رد  ههبـش  ، ّهلدا نآ  ّقح  هب  هک  هداد  باوج  نآ  زا  هدروآ و  لیلد  ود  نمـض  ار  لاح  هب  نیلئاـق  ۀـلّدا  دارملا  فشک  بحاـص  هتبلا 
.دش وربور  ناوتن  لالدتسا  قطنم و  نابز  اب  دشاب  تایهیدب  رکنم  هک  یناسنا  اب  و.تسا  تیهیدب 

: یلقع ریغ  تایلمع  : مجنپ رما 

يرظن مولع  ار  اـهنآ  ماـن  هک  تسا  یلقع  تاـّیلمع  هلـسلس  کـی  هب  جاـتحم  شندـش  مولعم  یقیدـصت  يرّوصت و  تاـمولعم  زا  یخرب 
تایلمع هب  جاتحم  اّما  دنـشاب  يرظن  ات  دنتـسین  یلقع  تایلمع  هب  جاتحم  یقیدصت  يرّوصت و  تامولعم  زا  يا  هراپ  یلو  ، دـنا هتـشاذگ 

هعلاطم رکف و  هب  جاتحم  اریز  دـنک  یمن  یبسک  يرظن و  ار  اهنآ  زاـین  نیا  یلو  دنتـسه  هینامـسج  هینادـجو و  ، هّیـسح دـننام  هیلقع  ریغ 
بذک رب  ناسنا  همه  نآ  ینابت  اتداع  هک  يرایـسب  عمج  رابخا  هب  دیاب  راچان  دوش  رتاوتم  ناسنا  دزن  يربخ  دشاب  رارق  رگا  الثم.دنتـسین 

ملع دیفم  هدش و  رتاوتم  شیارب  يربخ  ات  دنک  عامتسا  دادیور  کی  زا  ار  اهنآ  شرازگ  دهد و  ارف  شوگ  دشاب  یم  لاحم 
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.دسر یمن  بولطم  هب  هک  عامتسا  نودب  هنرگو  ددرگ 

هّدام کی  فشک  نآ و  ۀجلاعم  ضرم و  کی  صیخـشت  تقیقح و  کی  هب  لوصو  يارب  یهاگـشیامزآ  یبرجت و  لئاسم  رد  نینچمه 
تایهیدـب زا  ار  تایبرجت  لاح  نیا  اب  ، دـش لوغـشم  هبرجت  شیامزآ و  هب  هاگـشیامزآ  رد  اهلاس  اـههام و  اـهزور و  اهبـش و  دـیاب  عفاـن 

تسا هنوگ  نیمه.فرص  ینهذ  تایلمع  لقع و  رکف و  اب  هن  میا  هدیـسر  نادب  ینالوط  هبرجت  اب  نوچ  دنا  هدروآ  باسح  هب  هناگـشش 
لمحت ار  رفـس  جنر  دیاب  هتبلا  دنک  هدهاشم  ایند  ۀـقطنم  نالف  رد  ار  یناتـساب  رثا  ای  یخیرات  رهـش  نالف  دـهاوخ  یم  هک  یمدآ  شالت 

راک هکلب  تسین  يرکف  راـک  رظن و  رکف و  اهـششوک  یعـس و  نیا  یلو  ، دـنیبب ار  رظندروم  یئیـش  نآ  اـت  دوش  اـجنآ  راپـسهر  هدومن و 
جرخب يرتشیب  تقد  هدش و  ادص  عبنم  کیدزن  دیاب  ادص  کی  ندینش  يارب  هک  هنوگنامه  ، تسا هدهاشم  زاس  هنیمز  تسا و  ینامسج 

.درادن هار  اهنآ  رد  يرکف  تایلمع  نوچ  ددرگ  یمن  تامولعم  نآ  ندوب  يرظن  بجوم  تایلمع  هنوگنیا  اّما  ، میهد

.دنرادن یفانت  مه  اهنآ  تهادب  اب  نیا  تسا و  یببس  دنمزاین  یلو  دنتسه  تایهیدب  ءزج  هک  یتامولعم  رایسب  هچ  : هکنیا هجیتن 

رظن رکف و  فیرعت 

يورین اب  هک  هیلایخ  روص  دـنوش و  یم  كاردا  يرهاـظ  ساوح  اـب  هک  هّیـسح  روص  زا  ّمعا  ) هیئزج تاکردـم  تاـمولعم و  یلک  روطب 
دنتـسه هیهیدـب  هیرورـض و  تامولعم  هلمج  زا  امومع  ( دـنوش یم  لصاح  همهاو  هّوق  اب  هک  هیئزج  یناعم  دـندرگ و  یم  كاردا  لاـیخ 
كاردا هب  كردم  ، یلمع هچ  يرظن و  شخب  رد  هچ  هّماع  دعاوق  هیّلک و  تاکردـم  اّما  ؛ درادـن هار  اهنآ  رد  رظن  رکف و  هک  انعم  نیدـب 

: دنشاب یم  هتسد  ود  هضحم  ۀیلقع  تامولعم.تسا  یلقع 

تقیقح رد  هک  رگید  ۀتـسد.تشذگ  يرظن  يرورـض و  ثحب  رد  شیاهلاثم  هک  دنتـسه  هیقیدصت  هیروصت و  تایهیدب  زا  هتـسد  کی 
هب هشیدـنا  لـیلحت  هیزجت و  رکف و  تـقیقح  ناـیب  رد  دورو  زا  لبق.دنتـسه  يرکف  يرظن و  موـلع  هلوـقم  زا  تـسا  اـهنآ  مـظعا  شخب 

: مینک یم  يا  هراشا  قیاقح  تخانش  نوگانوگ  ياهشور 

رد هاگشیامزآ و  رد  دیاب.تسا  هبرجت  ّسح و  هار  انامه  تایعقاو  هب  لین  قیاقح و  تخانش  هار  اهنت  هک  دننآرب  نّویبرجت  نّویـسح و  .1
درادن دوجو  دیاین  تسد  هب  هبرجت  ّسح و  اب  هک  يزیچ  ره  مینک و  رواب  ات  مینیبب  ار  تقیقح  حیرشت  يوقاچ  ریز  رد  حیرشت و  نلاس 
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.تسین تخانش  لباق  ای  و 

اهاوه و زا  ار  دوخ  دـیاب  ناسنا  هک  تسا  سفن  بیذـهت  هیکزت و  ، قیاـقح اـب  ییانـشآ  يارب  حیحـص  هار  اـهنت  هک  دـننآرب  نّویقارـشا  .2
وا بلق  ات  دزیهرپب  يویند  يّدام و  تاوهـش  زا  دـبای و  راب  لقع  ملاع  هب  دـناهرب و  ماهوا  تالّیخت و  ملاـع  زا  زین  هیناـسفن و  ياهـسوه 

دـبات و یم  ناـسنا  بلق  رد  تقیقح  روـن  هاـگنآ  تسین  نآ  يور  رب  يراـبغ  هنوـگ  چـیه  هک  دـشاب  فاـص  یلقیـص و  يا  هنیئآ  ناـسب 
.تسا رت  يوق  یلوصح  ملع  زا  بتارم  هب  هک  ، دبای یم  دنک و  یم  نادجو  ار  تایعقاو 

ياپ اـب  دروخ و  یمن  درد  هب  دراد  ناوارف  اـطخ  نوچ  سح  قیرط.تسا  لـقع  قیرط  ، قیاـقح تخانـش  هار  اـهنت  هک  دـننآرب  نویلقع  .3
.درک تکرح  دیاب  هشیدنا  لقع و 

قطنم راـک  الوصا.دنتـسه  ربـتعم  هـّیلقع  تاـسایق  مـه  دراد و  شزرا  ءارقتـسا  هـبرجت و  سح و  مـه  وا  ناوریپ  وطـسرا و  قـطنم  رد  .4
.تسا ندرک  لالدتسا  حیحص  ياه  هویش  میلعت  ، يروص

تایآ و رد  دنراد و  تلاخد  همه  همه و  سفن  بیذهت  مه  لقع و  مه  هبرجت و  ّسح و  مه  قیاقح  تخانش  يارب  مالسا  بتکم  رد  .5
.تسا هدش  هراشا  روما  نیا  هب  ناوارف  تایاور 

هجیتن هدیـسر و  یلک  دعاوق  هب  مه  ّسح  هبرجت و  هار  زا  هدوب و  یکّتم  یلقع  تالالدتـسا  لقع و  رب  ییوطـسرا  قطنم  ساسا  نیاربانب 
یلقع تاّیلمع  لقع و  راک  اب  تسا  مزال  نیاربانب.دوش  یم  مدهنم  يروص  قطنم  ساسا  مینادب  دودرم  ار  یلقع  شور  رگا  و.دریگ  یم 

: میوش انشآ  تسا  هشیدنا  رکف و  نامه  هک  یقیدصت  يرّوصت و  تالوهجم  فشک  هار  رد 

: میناوخ یم  هیسمش  حرش  رد.دراد  هراشا  تقیقح  کی  هب  اهنآ  ۀمه  هک  هدش  ینوگانوگ  تافیرعت  رکف  يارب 

«. لوهجم رما  لیصحتل  همولعم  روما  بیترت  : رکفلا »

: میناوخ یم  ینازاتفت  نیدلا  دعس  الم  زا  هّللا  دبع  الم  هیشاح  نتم  رد 

«. لوهجملا لیصحتل  لوقعملا  هظحالم  : رکفلا »

: میناوخ یم  يراوزبس  يداه  الم  جاح  موحرم  ۀموظنم  رد 

يدابملا یلا  هکرح  رکفلا  »

دارملا یلا  يّدابم  نم  و 
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: میناوخ یم  تسا  ام  ثحب  دروم  هک  رّفظم  موحرم  قطنم  رد  و 

«. لوهجملا مولعملا و  نیب  لقعلا  هکرح  : رکفلا »

لکـشم و کـی  اـب  شلقع  تکرب  هب  ناـسنا  هک  یماـگنه  : مییوـگ یم  رّفظم  موـحرم  هاگدـید  زا  رکف  فـیرعت  لـیلحت  هیزجت و  يارب 
ایآ ؟ میدـق ای  تسا  ثداح  ملاـع  اـیآ  ؟ تسا مادـک  یعیبط  مسج  تقیقح  ؟ تسیچ ناـسنا  تیهاـم  هکنیا  لـثم  دوش  یم  وربور  لوهجم 

يرّوصت لوهجم  عون  زا  اـیآ  ؟ تسا عون  مادـک  زا  شلوهجم  هک  دروآ  یم  تسد  هب  ناوارف  تقد  اـب  ؟ كرحتم اـی  تسا  نکاـس  نیمز 
لوهجم نیا  تخانـش  يارب  ناسنا  لقع  ؟ یمالک ای  تسا  یفـسلف  ؟ یلمع ای  تسا  يرظن  یقیدصت  تالوهجم  زا  ایآ  ؟ یقیدصت ای  تسا 

ۀینهذ روص  نهذ و  یهانتمان  گرزب و  رابنا  دراو  هکنیا  زا  سپ  دور و  یم  نهذ  رد  هرـضاح  تاـمولعم  غارـس  مولعم  هب  نآ  لیدـبت  و 
هدرک و جارختـسا  ار  لوهجم  نیا  اب  بسانم  تامولعم  هتخادرپ و  راذگ  تشگ و  هب  تامولعم  عاونا  نایم  رد  دش  هیرّوصت  هیقیدصت و 
مظن و اب  ،و  هدیچ مه  رانک  ار  یقیدصت  ای  يرّوصت  تامولعم  نآ  ، ییوطـسرا قطنم  دـعاوق  قبط  هاگنآ  دـش  نآ  تخانـش  هب  ّقفوم  رگا 

لّوا زا  ام  لقع  تقیقح  رد  دسانش و  یم  ار  شلوهجم  هدمآ و  لوهجم  غارـس  هب  ، رپ یتسد  اب  هدومن و  بیکرت  ار  اهنآ  یّـصاخ  بیترت 
: تسا هتشاذگ  رس  تشپ  ار  هلحرم  جنپ  رخآ  هب  ات 

هب لیدبت  نآ و  ّلح  عفر و  ددصرد  دراد  یلوهجم  هک  دنادن  هتـشادن و  هّجوت  ناسنا  ات  : لوهجم لکـشم و  اب  ندـش  وربور  : لّوا ۀـلحرم 
ملاع ثودح  هب  قیدصت  ای  تسا  هتخانـشان  وا  يارب...و  اوه  ّنج  ، هتـشرف رّوصت  هک  دشاب  هتـشاد  هّجوت  دـیاب  ناسنا.دـیآ  یمنرب  مولعم 

.دیآرب هدشمگ  بلط  رد  ات  تسا  لوهجم  وا  يارب 

ای تسا  رهاوج  هلوقم  زا  اـیآ  ؟ تسا یتـالوهجم  عون  هچ  زا  شلوهجم  هک  دسانـشب  دـیاب  ناـسنا  : لوـهجم عوـن  ییاسانـش  : مّود ۀـلحرم 
یبسانم تامولعم  عون  هچ  زا  دناد  یمن  هدوبن و  ّقفوم  يدعب  ياهمدـق  رد  دسانـشن  ار  لوهجم  عون  ات  ؟ تادرجم ای  تایّدام  زا  ؟ ضارعا

عون هس  یناسنا  ۀشیدنا  و.دوش  یم  زاغآ  يرکف  ياهتکرح  يارب  هنیمز  ، دـش هتـشادرب  لقع  طّسوت  هک  مدـق  ود  نیا.دـنک  يرادرب  هرهب 
.دریگ یم  ار  ییاهن  ۀجیتن  دهد و  یم  ماجنا  تکرح  ینهذ و  ّتیلاّعف 

يدادادخ روط  هب  درک و  هریخذ  نهذ  رابنا  رد  هک  تسا  یتامولعم  يوس  هب  بولطم  لوهجم  زا  ریـس  ، رکف تکرح  نیلوا  : موس ۀـلحرم 
هب یلبق  لحارم  رد  ای.دراد  ار  اهنآ  یهیدب  و 
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.دوش یم  نهذ  تامولعم  رابنا  دراو  ، شواک روظنم  هب  دوخ  هتشاذگ و  راظتنا  قاطا  رد  ار  لوهجم  ، هدمآ لئان  اهنآ  بسک 

یم وروریز  ار  اهنآ  هتخادرپ و  راذـگو  تشگ  هب  ینهذ  تامولعم  ياـیند  ناـیم  رد  هک  تسا  نیا  رکف  تکرح  نیمود  : مراـهچ ۀـلحرم 
يارب یمولعم  ره  هک  اریز  تسا  رکف  راـک  ۀـلحرم  نیرتلکـشم  هلحرم  نیا.دـبایرد  ار  شیوخ  لوهجم  اـب  بساـنتم  تاـمولعم  اـت  دـنک 

هب تابن  دامج و  ای  شتآ  بآ و  تخانـش  هار  زا  تسا  ناسنا  ام  يرّوصت  لوهجم  رگا  : ـالثم.تسین دـنمدوس  یلوهجم  ره  فاشکتـسا 
بجعتم کحاض و  ناویح  ای  قطان  ناویح  هب  ات  مینک  ادیپ  ار  ناسنا  ّصاخ  ضرع  ای  لصف  سنج و  دـیاب  هکلب  دیـسر  میهاوخن  ناسنا 

.میسرب

هکلب ، میسر یمن  ملاع  ثودح  هب  هزاورد  تسام و  نامسیر و  نامسآ و  تخانـش  هار  زا  ، تسا ملاع  ثودح  ام  یقیدصت  لوهجم  رگا 
تاـمولعم هک  ) لوـلعم ّتلع و  ّببـسم و  ببـس و  ناـیم  دـیاب  نوـچ  مـینک  ادـیپ  ار  لوـهجم  نـیا  اـب  بساـنتم  ياربـک  يرغـص و  دـیاب 

یمورف ملاع  رد  ّتیلع  ماظن  ءیش و  لک  نم  ءیش  لک  رودص  مزلی  هنرگو  دشاب  تیخنس  ( دنتـسه لوهجم  هب  ندیـسر  تلع  ، یقیدصت
یمامت اعون  تسا و  وم  زا  رتکیراب  قیقد و  رایـسب  رایـسب  تسا  رکف  لقع و  یمّود  طـسوتم و  تکرح  هک  هلحرم  نیا  ، ور نیا  زا.دـشاپ 

هب مه  یهاگ  دـسرب و  هجیتن  هب  ات  دـنام  یم  اه  هتفه  اهزور و  هلحرم  نیا  رد  لقع  یهاـگ  دـیآ و  یم  شیپ  هلحرم  نیا  رد  تاهابتـشا 
.دراد نآ  ندوب  هداس  ای  هدیچیپ  لکشم و  عون  هب  یگتسب  هک  دریگ  یم  هجیتن  ندز  مهب  مشچ  کی  رد  تعرس و 

زا ، رپ یتسد  اب  دروآ  تسدـب  ار  لوهجم  اب  بسانتم  تامولعم  داد و  ماجنا  تیقفوم  اب  ار  مّود  تکرح  لقع  هکنیا  زا  سپ  : مجنپ هلحرم 
اب ار  هدروآ  تسدـب  تامولعم  دروآ و  یم  رد  راظتنا  زا  ار  لوهجم  نآ  هدیـسر و  راظتنا  قاطا  هب  هدـمآرد و  زاورپ  هب  تاـمولعم  راـبنا 
هب نیاربانب  « ثداح ملاعلاف  ثداـح  ریغتم  لـک  ریغتم و  ملاـعلا  :» دـیوگ یم  الثم.دـسر  یم  هجیتن  هب  هدـیچ و  مه  راـنک  یـصاخ  شنیچ 
هب دیامیپ  یم  ندز  مه  هب  مشچ  زا  رتدوز  تعرـسب و  ار  لحارم  نیا  یناسنا  رکف  اعون  و.دـنیوگ  رکف  هناگ  هس  تاکرح  نیا  ۀـعومجم 

بـسک ندرک و  رکف  ماقم  رد  یناسنا  چیه.میـسر  یم  اهنآ  هب  لیلحت  هیزجت و  اب  نکل  میتسین و  لحارم  نیا  هّجوتم  ابلاغ  هک  يا  هنوگ 
.تسین یلاخ  لحارم  نیا  زا  تامولعم 
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: معن : هلوق

: دنسر یم  بولطم  هب  هدرکن  یط  ار  لحارم  نیا  هک  هورگ  دنچ  رگم 

قیرط نآ  زا  ار  قیاـقح  ۀـمه  دنتـسه و  ینامـسآ  یحو  اـب  طـبترم  ّیندـل و  یهلا و  یماـهلا و  ملع  ياراد  هک  ( مالـسلا مهیلع  ) ءاـیبنا .1
نایب رد  ناربماـیپ  میرذـگب  هک  هرمزور  يداـع و  لـئاسم  زا  �یحُوی (1) ٌیْحَو  ّـالِإ 

�
َوُه  ْنِإ  �يوَْـهلا  ِنَع  ُقِْـطنَی  ـا�م  َو  دـننک : یم  تفاـیرد 

.دنا هدرک  تفایرد  ملاع  أدبم  زا  ار  ناشملع  هینوک  قیاقح  ، ماکحا ، تایقالخا فراعم ،

هّیعرـش ماکحا  زا  یمکح  هب  ماما  ملع  نایم.دنراد  یهاگآ  قیاقح  زا  ّیندل  ملع  هب  زین  ( نیعمجا مهیلع  هّللا  تاولـص  ) نیموصعم همئا  .2
نیا زا  .تسا ، یهلا  یماهلا و  ینّدـل و  ماما  ملع  : تسه قرف  تسا  يداهتجا  يرظن و  یباستکا و  هک  دـهتجم  ملع  اـب  ، روما زا  يرما  اـی 

.درادن مه  اطخ  ، ور

یم نادجو  دوهش و  ، هفشاکم ار  قیاقح  زا  یخرب  ، ّتیفرظ ییاناوت و  رادقم  هب  هک  هفشاکم  دوهش و  فشک و  لها  هتسراو و  نافراع  .3
لالدتسا بلاق  رد  ات  تسا و  هدننک  عناق  دیفم و  ناشدوخ  يارب  اهنآ  ياه  هتفای  اهتنم  دنرادن  لاقو  لیق  یلوصح و  ملع  هب  يزاین  ، دننک

.تسین عفان  نارگید  يارب  دیاینرد  ناهرب  و 

تامولعم نایم  رد  ریس  سپـس  يدابم و  تمـس  هب  لوهجم  زا  ریـس  هب  يزاین  ،و  دنتـسه يوق  ّسح  ياراد  هک  يا  هتـسجرب  ياهناسنا  .4
هدز و سدح  امیقتسم  تسا  هلوقم  مادک  زا  هکنیا  تخانش  لکـشم و  اب  ییورایور  دّرجم  هب  هکلب  ، دنرادن رکف  یلوا  تکرح  ود  ینعی 

نابحاص یلو  دـنراد  سدـح  شیب  مک و  اهناسنا  ۀـمه  هتبلا  یّنظ و  هن  دـشاب  یعطق  سدـح  دـیاب  هتبلا  ) .دـنروآ یم  تسد  هب  ار  مولعم 
تفای دهاوخ  ققحت  هدنیآ  رد  هتفاین و  ققحت  هک  ار  يروما  یّتح  دنراد و  يوق  رایـسب  سدح  اه  یـضعب  هکلب  دنتـسین  ناسکی  سدـح 

.دننز یم  سدح 

( .دش هنوگنامه  دندومرف و  ینیب  شیپ  یتسینومک  ياهماظن  یشاپورف  نوماریپ  ناریا  یمالسا  يروهمج  راذگناینب  هک  هچ  نآ  هیبش 

رون دریگ  یم  هلصاف  دیـشروخ  زا  هچره  هک  دنک  یم  هعلاطم  رمق  رون  فارطا  رد  هکنیا  لثم  دننز  یم  سدح  يرما  هب  نئارق  زا  یهاگ 
ماهلا و عونکی  سدح  تقیقح  رد  «. سمـشلا نم  دافتـسم  رمقلا  رون  :» هک دنز  یم  سدـح  ناهگان  دراد  بیـشنوزارف  دوش و  یم  رتمک 

زا يرایسب  دنراد و  ءایبنا  همئا و  ، ءایلوا ار  نآ  زا  رتالاب  تاجرد  هک  تسا  ماهلا  هجرد  نیرت  نیئاپ 
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يوق سدح  ياراد  هک  مه  دارفا  زا  هنوگ  نیا  لاح.دنا  هدوب  دنم  هرهب  تاماهلا  نیا  زا  شیوخ  تافاشتکا  تاعارتخا و  رد  نادنمـشناد 
تاعانـص باب  رد  ساسا  نیمه  رب  ،و  دنزاس یم  لیدـبت  مولعم  هب  ار  تالوهجم  سدـح ، اب  هکلب  دـنرادن  رظن  رکف و  هب  يزاین  دنتـسه 

.دنا هدروآ  باسح  هب  تایهیدب  ۀلمج  زا  ار  تایسدح  ، قطنم سمخ 

بولطم هب  امیقتـسم  یناهگان و  ، یعفد سدح  یلو  تسا  ندیـسر  لوهجم  هب  تامولعم  زا  اجیردت  رکف  : هک تسنیا  رکف  سدح و  قرف 
.تسا ندیسر 

يأر هـب  یعطق  سدـح  ، راـصما راـصعا و  ياـملع  عـیمج  يارآ  قاّـفتا  ندروآ  تسدــب  هار  زا  دــهتجم  : دــنیوگ یم  لوـصا  مـلع  رد 
رما نالف  رد  اهنآ  ياهقف  ۀمه  هک  دوب  دیعب  هنرگو  دنا  هتفرگ  دوخ  ماما  زا  ار  يأر  نیا  نیملسم  دبال  هک  دنز  یم  ( مالسلا هیلع  ) موصعم

.دنشاب قّفتم 

: لجال :و  هلوق

یـضعب هکلب  ، دنتـسین يواسم  سدح  رد  اهناسنا  هکنیا  دنتـسه و  تایهیدب  زا  تایـسدح  هکنیا  سدح و  رکف و  نایم  قرف  هب  تیانع  اب 
ناسنا هب  تبـسن  هیهیدب و  يایاضق  زا  ناسنا  کی  هب  تبـسن  يدحاو  ۀیـضق  اسب  هچ  : دـیامرف یم  دنتـسه  رتیوق  رگید  ضعب  زا  بتارمب 
يرکف لحارم  ّیط  هب  يزاین  ،و  دـسر یم  بولطم  هب  هعفد  ،و  تسا يوق  سدـح  ياراد  یلوا  ناـسنا  هک  اریز  ، دـشاب تاـیرظن  زا  رگید 

ماگب ماگ  اجیردت و  تامولعم  رد  ریـس  رظن و  رکف و  طسوت  دیاب  سدح  دـقاف  انایحا  ای  فیعـض و  سدـح  ةدـنراد  ناسنا  یلو.درادـن 
.دوش ّقفوم  رکف  ۀیناث  ۀلحرم  رد  رگا  مه  نآ  هزات.دزاس  مولعم  هب  لیدبت  ار  نآ  هتفر و  لوهجم  غارس 

: هدومرف ( هر ) يرهطم یضترم  دیهش  داتسا  : نهذ ياهتیلاعف  عاونا 

: دوش یم  نایب  راو  تسرهف  هک  دهد  یم  ماجنا  يدنچ  لامعا  ، نهذ »

زا ییاه  تروص  دنک و  یم  ادیپ  طابترا  یجراخ  ءایـشا  اب  ّساوح  هار  زا  نهذ.تسا  جراخ  يایند  زا  يریذپریوصت  نهذ  لمع  لّوا  .1
.تسا لعفنم  افرص  دوخ  راک  نیا  رد  ام  نهذ.دروآ  یم  درگ  دوخ  دزن  اهنآ 

ندرک رابنا  افرـص  شراک  ینعی  دنیـشن  یمن  راکیب  ام  نهذ  ، میدروآ درگ  دوخ  ۀـظفاح  رد  ییاـهتروص  ، ساوح هار  زا  هکنآ  زا  سپ  .2
یم رهاظ  دوخ  راکـشآ  هحفـص  هب  نهذ  ناهنپ  هاگرارق  زا  ییاه  تبـسانم  هب  ار  هدش  يرادهگن  ياه  تروص  هکلب  ، تسین اه  تروص 

لمع نیا  دیامن 
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«. یناعم یعادت  ،» تسا يروآدای 

.تسا بیکرت  هیزجت و  نهذ  مّوس  لمع  .3

...دنک یم  کیکفت  ار  اهنآ  نهذ  دنمهاب  هشیمه  جراخ  رد  هک  ار  زیچ  دنچ  ینعی  میمعت  دیرجت و  .4

لوهجم و رما  کی  فشک  يارب  هتسناد  مولعم و  رما  دنچ  ندرک  طوبرم  زا  تسترابع  هک  تسا  لالدتـسا  رکفت و  نهذ  مجنپ  لمع  .5
هیامرـس یعون  رکفت  : رگید تراـبعب  ، تسا اـه  هشیدـنا  ناـیم  رد  لـسانت  دـلاوت و  جاودزا و  یعوـن  ندرک  رکف  تقیقح  رد  هتـسنادن و 

هدنیاز و یبیکرت  اّما  تسا  بیکرت  یعون  دوخ  رّکفت  لمع  ، یلصا هیامرس  رب  ندرک  هفاضا  دوس و  لیصحت  يارب  تسا  هشیدنا  يراذگ 
(1) تسا .» ازان  میقع و  هک  هنافابلایخ  هنارعاش و  ياه  بیکرت  فالخرب  جتنم 

« لخدم ثحابم  نایاپ  »
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قطنملا ثاحبا 

هراشا

: دنراد شخب  ود  کیره  یقیدصت  يروصت و  ياهشناد  مولع و 

.دشاب هسمخلا  بابسألا  دحأب  سفن  هّجوت  دنمزاین  دنچره  دشابن  رظن  رکف و  هب  جاتحم  هک  یهیدب  يرورض و  .1

ياـه شناد  لیـصحت  يارب  يا  هدـش  نیودـت  میظنت و  یقطنم  دـعاوق  ملع و  لاح.دـشاب  رظن  رکف و  دـنمزاین  هک  یباـستکا  يرظن و  .2
لباـقم رد  یهاـگ  یلمع و  تمکح  يرظن و  تـمکح  دـنیوگ  یم  ـالثم  دور  یم  راـکب  یلمع  لـباقم  رد  یهاـگ  يرظن  ۀـملک  ) يرظن

ۀعوـمجم تقیقح  رد  قـطنم  ملع  هک  اریز  (. تسا یقطنم  روـظنم  یناـث  ياـنعم  هب  يرظن  هیف  نحن  اـم  رد  هـک  دور  یم  راـکب  يرورض 
يرظن ملع  تسا  رکفت  دنمزاین  هک  یملع  نآ  تسا و  ندیـشیدنا  حیحـص  نوناق  تسا و  هشیدـنا  رکف و  ياه  لمعلا  روتـسد  نیناوق و 
يزاین سفن  هّجوت  زا  سپ  دنوش و  یم  لصاح  اهنآ  هب  سفن  هّجوت  طسوت  هب  دوخ و  هبدوخ  یهیدب  يرورـض و  ياهـشناد  اّما  تسا و 
شخب رد.دوش  یمن  هدافتـسا  ملع  نیا  زا  هیمهو  تامولعم  شخب  رد  هک  دـش  نشور  ـالماک  سپ.دـنرادن  ینیچ  همدـقم  هشیدـنا و  هب 

رد هچ  دنـشاب  یهیدب  يرورـض و  هک  يا  هیلمع  هیرظن و  ۀیلقع  مولع  شخب  رد  زین  درادـن و  ییآراک  یقطنم  دـعاوق  مه  یلایخ  مولع 
.تسین یقطنم  دعاوق  يریگراکب  ياج  ، تاقیدصت هچ  تاروصت و 

نیا هک  تسا  شناد  بلاط  ملع و  رجاـت  ناـسنا  یلـصا  هیامرـس  هیهیدـب  هیقیدـصت  هّیروصت و  تاـمولعم  هکلب  تسین  یتجاـح  اـهنت  هن 
رکف و نودـب  یهاـگآ  نیا  هب  ناـسنا  هداد  رارق  وا  راـیتخا  رد  هک  يرازبا  طـسوت  هدوـمرف و  تیاـنع  رـشب  هب  دـنوادخ  ار  هیلوا  ۀـیامرس 

فقی ّدح  دیازفا و  یم  دوخ  تامولعم  هب  هدینادرگ و  شیوخ  بیصن  ناوارف  دوس  درک و  هدافتسا  هیامرـس  نیمه  زا  هدیـسر و  هشیدنا 
هدومن حتف  ار  یملع  ياه  هلق  یمامت  هک  دوش  یعدم  رـشب  هدیـسر و  نایاپ  هب  تامولعم  هک  دیـسر  میهاوخن  ییاج  هب  ینعی  ؛ درادن مه 

دنک و یم  بلج  دوخ  هب  ار  تیرـشب  هّجوت  دیامن و  یم  هرهچ  ناسنا  هار  ارف  رگید  لوهجم  اهدـص  میـسر  یم  هک  یمولعم  ره  هب  هکلب 
تـسا یندـشرپ  ناسنا  نهذ  فرظ  هن  دراد و  نایاپ  تامولعم  هن  دراد  یمرب  مدـق  ناـگنل  گـنل  ، شناد لّوا  سـالک  رد  تیرـشب  زونه 

هک دـسر  یم  يّدـح  هب  هرخـالاب  ددرگ و  یم  رتدودـحم  ناـشراداج  دوش  رتشیب  اـهنآ  فورظم  دـنچ  ره  هک  يّداـم  فورظ  سکعرب 
دراد ار  نآ  شیاجنگ  ددرگ و  یم  رت  عیـسو  رتراداج و  دوش  یم  هدوزفا  شتاـمولعم  رب  هچره  ناـسنا  نهذ  فرظ  دوش  یم  رپ  هناـمیپ 

تاوامس قیاقح  ملاع و  تامولعم  مامت  زا  هک 
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.دوش هاگآ  نیضرا  و 

فورظ ) یفرظ ره  ینعی  «. هب عسّتی  هناف  ملعلا  ءاعو  ّالا  هیف  لعج  امب  قیـضی  ءاعو  ّلک  :» (1) هیلع » هّللا  تاولـص  » نانمؤم ریما  ةدومرف  هب  و 
اب هتـسویپ  هک  ( تسا رـشب  نهذ  هک  ) شناد فرظ  رگم  ددرگ  یم  گنت  قیـضم و  دنهد  یم  رارق  نآ  رد  هک  یفورظم  هطـساو  هب  ( هّیدام

.دنک یم  ادیپ  يرتشیب  شیاجنگ  هدش و  رت  عیسو  ، مولع ینعی  فورظم  شیازفا 

دننک یعـس  تیدـج و  رتـشیب  هچره  هک  دراد  نادـیم  نیا  ناـنامرهق  ملع و  نادرم  ۀـناناج  هنادرم و  شـالت  تـمه و  هـب  یگتـسب  هـتبلا 
يدیـشروخ ناسب  هتفرگ و  رارق  یـشناد  ۀّلق  جوا  رد  هاگ  دـنوش و  یم  یملع  گرزب  راد  هیامرـس  هدرک و  بسک  ار  يرتشیب  تامولعم 

تقداب و یلو  دنک  یم  عورش  كدنا  يا  هیامرـس  اب  هک  یناگرزاب  رجات و  ریظن.دیامن  یم  يرگنـشور  ملع  نآ  نایهار  يارب  باتملاع 
بیـصن ینالک  دوس  یهاتوک  تدـم  رد  دـناوت  یم  هعماج  زاین  دروم  یـساسا و  ياهالاک  ۀـضرع  تراجت و  نونف  رد  یفاـک  تراـهم 
تراجت هک  تسین  یلقع  هنرگو  تسا  نینچ  الومعم  تداع و  بسحرب  هتبلا  ) دوش ناـهج  گرزب  ناراد  هیامرـس  ءزج  هدرک و  شیوخ 

باب زا  ) تسا هب  هبشم  هک  لام  رجات  نایم  و.تسا  هّبشم  ام و  ثحب  دروم  هک  ملع  رجات  نایم  هزات  )و  دشاب ندش  راد  هیامرس  ۀمات  ببس 
هراشا نآ  یـساسا  قرف  هب  رفظم  موحرم  هک  دراد  دوجو  اهقرف  ( رجحلا یف  شقنلاـک  رغـصلا  یف  ملعلا  لـثم  لوقعم  هب  سوسحم  هیبشت 

: دیامرف یم  هدرک و 

دیدج تامولعم  هب  ششالت  رادقم  هب  هک  دنادب  نیقی  دنک  تکرح  حیحـص  هار  زا  رگا  ینعی  تسا  هدش  نیمـضت  ملع  بساک  رجات و 
نافوط و لیـس و  زا  یعیبط  ۀـثداح  دـیاش  دربب  ار  وا  لام  ، يدزد دـیاش  هک  اریز  درادـن  نیمـضت  لام  رجاـت  یلو  تفاـی  دـهاوخ  تسد 

دیاش دربب و  ناوارف  دوس  ییالاک  ۀضرع  زا  هک  دوش  ثعاب  رازاب  عضو  دیاش  دـنک و  دوبان  ار  وا  یکناب  ياه  هدرپس  وا و  ییاراد  ، هلزلز
دنیبب تراسخ  یّلک  دناسر و  شورفب  تمیق  فصن  هب  ار  دوخ  ۀعتما  سانجا و  ددرگ  روبجم  رجات  هک  دـشاب  يوحن  هب  رازاب  عضو  مه 

.تسین سایق  لباق  ملع  تراجت  اب  و 

باـستکا ریـسم  رد  رـشب  هیامرـس  ، موـلع زا  هتـسد  نیا  هکلب  تسین  قـطنم  ملع  هـب  يزاـین  اـهنت  هـن  هیرورـض  تاـمولعم  شخب  رد  سپ 
مولع يارب  قطنم  دـعاوق  يرآ.دربب  دوس  دـنک و  تراجت  دـناوت  یمن  دـشاب  هیامرـس  دـقاف  یـسک  رگا  تسا و  تامولعم  زا  تالوهجم 

يا هیرظن 
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تاـمولعم هار  زا  اـی  دـسرب و  يروصت  لوهجم  کـی  هب  دراد  راـیتخا  رد  هک  يا  هیروـصت  تاـمولعم  هار  زا  هک  تسا  دـنمدوس  عفاـن و 
یم دای  ناسنا  هب  ار  ندرک  فیرعت  حیحص  ةویش  ، تاروصت تمـسق  رد  هک  تسا  نیا  قطنم  راک  شخب  نیا  رد  دوش و  هریچ  یقیدصت 

.دهد

تـسا مولع  ریاس  هفـسلف و  هب  طوبرم  اهنیا  ؟ تسا مادـک  حور  تقیقح  ؟ تسیچ ناسنا  تیهام  هک  تسین  ءایـشا  فیرعت  ماقم  رد  قطنم 
رب فیرعت  ددصرد  هک  یفوسلیف  هب  قطنم  اّما.دـنرادرب  تالوهجم  زا  هدرپ  دـننک و  ییاسانـش  ار  ءایـشا  تایهام  ناشعـسو  ّدـح  رد  هک 

هدرک عورش  سانجالا  دعبا  زا  ، ییامن متخ  صخا  هب  هدرک و  عورش  معا  زا  هک  دشاب  هنوگنیا  تفیرعت  هویش  دیاب  هک  دزومآ  یم  هدمآ 
هب فیرعت  صقان و  ، صخا ای  معا  هب  فیرعت  دنـشاب و  يواـسم  فّرعم  اـب  فّرعم  دـیاب  ، یهد ناـیاپ  هصاـخ  ضرع  اـی  بیرق  لـصف  هب 
ام تاروصت  نوچ.دـنیوگ  فّرعم  ار  هلـصوم  ۀـیروصت  تامولعم  نیا  مان  هاگنآ  دـشاب  یلجا  فّرعم  زا  فّرعم  دـیاب.تسا  طلغ  ، نیابم

: تسا هنوگود 

.دزاس یم  نشور  ار  ناسنا  مان  هب  یلوهجم  دراد و  یگدنیاز  هک  الثم  قطان  ناویح  روصت  : دننام ، لوهجم تقیقح  نآ  هب  هلصوم  .1

نودـب مه و  هب  طابترا  یب  مه و  زا  هتخیـسگ  روصت  رازه  نامـسآ و  ، تخرد ، دـیز روصت  لثم  ، لوهجم تقیقح  نآ  هب  هلـصوم  ریغ  .2
.تسا میقع  هتشادن و  یگدنیاز  هک  یقطنم  ماجسنا 

نیازا.دزومآ یم  ام  هب  ار  ندرک  فیرعت  حیحص  مسرو  هار  دنشاب و  هلـصوم  تاروصت  هک  دنک  یم  ثحب  فّرعم  اب  هطبار  رد  یقطنم 
مولع رد  میناوتب  اـت  تسا  لاد  میج  اـی  ، تسا فلا ب  : دـیوگ یم  هکلب  تسا  قطاـن  ناوـیح  ناـسنا  : دـیوگ یمن  صّـصختم  یقطنم  ، ور
قطان ناویح  ناسنا و  هب  لاثم  هکنیا.میراذگب  ار  فّرعم  «، «ب ياجب فّرعم و  «، فلا » ياجب نوگانوگ  ءایشا  فیرعت  ماقم  رد  فلتخم و 
تـسا قطان  ناویح  ناسنا  امتح  هک  دـیوگب  دـهاوخ  یمن  یقطنم  ّالا  تسا و  بلطم  هب  زومآ  شناد  لاقتنا  تعرـس  باـب  زا  دـننز  یم 

.تسا نینچ  نیا  فیرعت  ةویش  دشاب  قطان  ناویح  شیانعم  ناسنا  رگا  : دیوگ یم  هکلب 

ةویش هک  تسا  یقطنم  دعاوق  نیا  مه  تجح (1) ثحابم  تاقیدصت و  تمسق  رد 
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شزغل زا  هتفرگ و  ار  رـشب  تسد  قطنم  دعاوق  هیحان  ود  زا  شخب  نیا  رد  دنزومآ و  یم  امب  یلمع  ره  رد  ار  ندرک  لالدتـسا  حـیحص 
: دناهر یم 

لکش یلمح  ینارتقا  ، طرش ای  یلمح  ینارتقا  ییانثتسا ، ای  دشاب  ینارتقا  امش  لالدتسا  سایق و  هک  سایق  لکـش  تئیه و  ۀیحان  زا  یکی 
جتنم نآ  نودـب  تسا و  جـتنم  طئارـش  نآ  اب  هک  تسیچ  مادـکره  طئارـش  یلاصفنا و  ای  دـشاب  یلاصتا  ییانثتـسا  ، یناث لکـش  ای  لّوا 

دعاوق هن  دنک  تمالم  ار  دوخ  دیاب  دیسرن  یحیحص  هجیتن  هب  درکن و  تاعارم  یـسک  رگا  دوش و  تیاعر  جاتنا  طئارـش  دیاب  تسین و 
ْمُکَسُْفنَأ (1) اُومُول  ِینُومُولَت َو  �الَف  ار  قطنم 

تاروهـشم و ینظ و  داوم  دراد و  هجیتن  کی  یناهرب  داوم  هک  دور  یم  راـکب  لالدتـسا  رد  هک  تسا  ییاـیاضق  ةّداـم  هیحاـن  زا  رگید 
هدافتسا هیلدج  تامدقم  زا  مصخ  تاکـسا  يارب  الثم  دور  یم  راکب  یـصاخ  دروم  رد  مادکره  دراد و  يا  هجیتن  مادکره  تاموهوم 

تسا ثداح  ملاع  دیوگ  یمن  یقطنم  هنرگو  تسا  یقطنم  راک  اهنیا.نک  هدافتـسا  هیناهرب  تامدقم  زا  تقیقح  هب  ندیـسر  يارب  ، نک
رد روکذـم  ظافلا  ياج  هب  یقطنم  ، ور نیازا.تسا  فوسلیف  راک  نیا  « ثداح ملاعلاف  ثداح  ریغتم  لک  ریغتم و  ملاعلا  » هک لیلد  نیا  هب 

: دیوگ یم  دنک و  یم  هدافتسا  زمر  زا  لومحم  عوضوم و 

دننک و یم  هدافتـسا  اهزمر  نیا  زا  ایاضق  شخب  رد  مه  رفظم  موحرم  هدنیآ  رد  «. تسا میج  فلا  سپ  تسا  میج  تسا و ب  فلا ب  »
قطنم ملع  عوضوم  هک  تفگ  ناوت  یم  دنراد و  راکورس  تجح  فّرعم و  اب  قطنم  دعاوق  سپ  ، دنیآ یم  شیپ  یقطنم  ةویـش  هب  الماک 

ثحاـبم زا  مادـکره  انمـض  ، تاقیدـصت تاروصت و  قلطم  هن  هلـصوم  تاقیدـصت  تاروصت و  ینعی  تسا  تجح  فرعم و  صوصخ 
زا سمخ  تایلک  ، عبرا بسن  ، ییزج یلک و  ثحبم  الثم.دوش  یم  نایب  اه  نآ  رد  دورو  زا  شیپ  هک  دـنراد  یتامدـقم  تجح  فرعم و 

سکع - يوتـسم سکع  ایاضق ، ثحابم  دـش و  میهاوخن  انـشآ  فرعم  اـب  میـشابن  انـشآ  اـهنآ  اـب  اـت  دنتـسه و  فرعم  ثحب  تامدـقم 
ثحابم ام  تاظحالم  نیا  اب.تسا  يرورض  تجح  ثحابم  زا  لبق  اهنآ  نتسناد  هک  دنتسه  تجح  ثحابم  تامدقم  زا  ضقانت  ، ضیقن

: دوب دهاوخ  باب  شش  رب  لمتشم  اعومجم  هک  میهد  یم  رارق  یلصا  ءزج  هس  رد  ار  نامباتک 

( لّوا ءزج  )

ظافلا ثحابم  : لّوا باب 
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یلک ثحابم  : یناث باب 

تسا فرعم  تاقحلم  زا  هک  تمسق  ثحبم  فرعم و  ثحابم  : ثلاث باب 

یناث ءزج 

...و ضیقن  سکع و  زا  نآ  ماکحا  ایاضق و  ثحابم  : عبار باب 

تروص لکش و  ثیح  زا  نآ  لیکشت  ةوحن  تجح و  ثحابم  : سماخ باب 

ثلاث ءزج 

.تّجح ةّدام  زا  ثحب  سمخ و  تاعانص  ثحابم  : سداس باب 
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ظافلا ثحب  : لّوا باب 

هراشا

عوضوم هک  اجنآ  زا  : ظافلا ثحابم  هب  نتخادرپ  زا  ضرغ.تسا  ظافلا  ثحابم  « قطنملا » دنمـشزرا باتک  ۀناگـشش  باوبا  زا  لّوا  باـب 
: دیآ شیپ  تالاؤس  نیا  تسا  نکمم  تسا  تّجح  فّرعم و  قطنم  ملع 

.دوش یم  ثحب  نآ  ماکحا  ظافلا و  زا  قطنم  ملع  رد  ارچ  .1

؟ دنراد ظافلا  ثحب  هب  يزاین  هچ  قطنم  لها  .2

؟ تسا هدش  نایب  قطنم  رد  ارچ  ، تسا برع  تایبدا  تغل و  بتک  رد  ثحابم  نیا  رگا  .3

ۀبتر رد  هک  يروما  ینعی  دنتـسه  هیناث  تالوقعم  ۀـلمج  زا  تجح  فرعم و  تسا و  تجح  فرعم و  زا  ترابع  یقطنم  ثحب  عوضوم 
نهذ ، لّوا ۀلحرم  رد  هک  یقیاقح  ینعی  یلوا  تالوقعم  لباقم  رد  دنیآ  یم  دوجوب  نهذ  رد  دـنوش و  یم  كاردا  لقعت و  هثلاث  هیناث و 

یم روصت  ار  تیقطان  تیناویح و  تیهام  لّوا  مینک  یم  روصت  نامنهذ  رد  هک  ار  تیقطان  تیناویح و  الثم.دـنک  یم  لقعت  ار  اهنآ  اـم 
دوخ لّوا  ای  ( يوناث لوقعم  «) تسا قطان  ناویح  ناسنا  » میئوگ یم  میروآ و  یم  نهذب  ار  نآ  تیفرعم  ناونع  سپس  ( یلوا لوقعم  ) مینک

هب ملع  زا  سپ  مینک و  یم  ادیپ  ود  ره  رد  تبـسن  هب  قیدصت  هدروآ و  نهذ  رد  ار  « تسا ناویح  یناسنا  ره  »و« تسا ناسنا  دیز   » ۀیـضق
نینچمه.تسا هیناث  تالوقعم  زا  تجح  هلئسم  و.دنتسه  لوهجم  نآ  رب  لیلد  تجح و  هیـضق  ود  نیا  : میئوگ یم  ( یلوا لوقعم  ) ود نآ 

زا...و ، يوتـسم سکع  ، هیـضق ، ّتیـضرع تیـسنج ، ، تیلـصف ، تیعوـن ، تیئزج ، تیّلک : لـیبق زا  ، قـطنم رد  ثـحب  دروـم  نیواـنع  یماـمت 
.تسا هیناث  تالوقعم 

زا قطنم  ملع  رد  ارچ  سپ  ، دنشاب هیناث  تالوقعم  زا  هک  تسا  يا  هینهذ  روص  یناعم و  زا  ثحب  ، یقطنم صخش  یلـصا  ضرغ  نیاربانب 
ثحب هب  يزاین  هچ  یقطنم  ؟ دوش یم  وگتفگ  ( یظفل كرتشم  لوقنم و  ، بکرم درفم و  ، نآ عاونا  تلالد و  لیبق  زا  ) نآ ماکحا  ظافلا و 

؟ دراد ظافلا  زا 

درادـن و ظافلا  اب  يراکورـس  امیقتـسم  دـنک و  یم  هینهذ  روص  یناعم و  زا  ثحب  یقطنم  هکنیا  اـب  : میئوگ یم  شـسرپ  نیا  خـساپ  رد 
ظافلا ثحابم  تسین  مه  ظافلا  ثحابم  زا  زاین  یب  یقطنم  یلو  ، ظافلا هن  دنتـسه  یناعم  هلوقم  زا  تجح  فرعم و  هک  تسین  يدیدرت 

ار یقطنم  ، یساسا زاین  ود  یلک  روط  هب.دوش  یم  حرط  یلصا  فده  نامه  هب  ندیسر  ياتسار  رد 
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.دنک وگتفگ  ترورض  رادقم  هب  ظافلا  فارطا  رد  هک  دراد  یماو 

نایم رد  نارگید  هب  اه  هشیدنا  راکفا و  لاقتنا  مهافت و  ياه  هار  هک  میناد  یم.دنتـسه  هدافتـسا  هدافا و  رادم  تاملک  ظافلا و  : لّوا زاین 
: تسا ناوارف  اهناسنا 

لقتنم نارگید  هب  ار  یتامولعم  قارشا  توکـس و  اب  نتآ  رد  ات  دیاب  ینوطالفا  تسین و  یناگمه  یلو  تسا  نکمم  تاقارـشا  هار  زا  .1
.دنک

صوـصخم هتــشادن و  تیموـمع  زین  هار  نـیا  میناـمهفب  يرگیدــب  ار  یتـقیقح  تسدورــس  ، وربا ، مـشچ هراـشا  اـب  هـکنیا  رگید  هار  .2
.تسه مه  دودحم  تسا و  تاسوسحم 

.تسین دنمدوس  مومع  يارب  زین  نیا  هک  دصاقم  نتشون  تباتک و  هار  زا  .3

.تسا یندشن  زین  نیا  هک  یجراخ  دوجوم  راضحا  هار  زا  .4

صخش.تسا هملاکم  هار  نیمه  نارگید  تادارم  هدافتـسا  نارگید و  هب  دصاقم  هدافا  مهافت و  يارب  هار  نیرتناسآ  هک  راتفگ  هار  زا  .5
رب لالدتسا  ای  فیرعت  ددصرد  هک  یفوسلیف  و.دنک  هدافتـسا  ظافلا  زا  دیاب  دناسرب  نارگیدب  ار  دوخ  تادارم  دهاوخب  رگا  مه  یقطنم 
رد بترم  ظافلا  هک  اجنآ  زا  و.دراد  زاین  ظافلا  هب  زین  وا  سپ  دیامن  ءاقلا  ار  شیوخ  دصاقم  دناوت  یم  تردن  هب  ظافلا  نودب  دیآ  یم 

نیابتم و فدارتم و  رگید  یخرب  ، يونعم كرتشم  یـضعب  ، لمجم یـضعب  ، یظفل كرتشم  یـضعب  ، لوقنم ظافلا  ضعب  دنرییغت و  لاح 
لالدتسا ماقم  رد  ییوگ و  لمجم  زا  فیرعت  ماقم  رد  ات  میتسه  روما  نیا  ییاسانش  دنمزاین  ور  نیازا.دنتسه  ککشم  یطاوتم و  یلک 

هتبلا ، میرواین رگید  يانعم  هب  يربک  رد  ییاـنعم و  هب  يرغـص  رد  ار  طـسو  دـح  ،و  میزیهرپب تسا  یظفل  كرتشم  هک  یطـسو  ّدـح  زا 
زا ثحب  هکلب  ، دنک ثحب  ( برع تغل  لثم   ) یصاخ تغل  کی  يروتسد  دعاوق  ظافلا و  يور  هک  تسین  یفرـص  يوحن و  لثم  یقطنم 

یلک مه  نآ  ظافلا  ثحابم  تسین  یموق  هب  رـصحنم  تسا و  یلک  ملع  قطنم  هک  اجنآ  زا  ینعی.تسا  ماع  ثحب  کی  قطنم  رد  ظاـفلا 
.تسا دوجوم  یتغل  ره  رد  هک  لباقت  نیابت و  ، فدارت ، یظفل كرتشم  زا  ثحب  لثم  تسا 

هیلک هبجوم  روس  زا  ثحب  ماقم  رد  نابز  برع  یقطنم  لثملا  یف  دوش  یم  ادـیپ  صاخ  تغل  هب  طوبرم  ياـهثحب  هب  زاـین  یهاـگ  يرآ 
سیل «؟ ریخ ای  دـشاب  دـناوت  یم  هیلک  هبجوم  روس  تسه و  قارغتـسا  مومع و  دـیفم  « مـال فلا و  » اـیآ هک  دـنک  یم  حرطم  ار  ثحب  نیا 

زا اـی  دـنفورح  تاودا و  زا  نآ  تاوخا  ناـک و  ؟ هن اـی  دنتـسه  موـمع  دـیفم  نآ  تاوـخا  ّلـک و  ؟ هن اـی  تسه  هیلک  هبلاـس  روـس  « اـمّلک
هب کمک  ياتسار  رد  مه  برع  تغل  هب  صاخ  ياهثحب  نیا  هک  ؟ لاعفا
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وحن و فرص و  رد  برع و  تایبدا  هیرابتعا و  هیلقن و  مولع  رد  الومعم  ثحابم  هنوگنیا  هناتخبـشوخ  یلو  تسا  یقطنم  یلـصا  فده 
، ظافلا هک  تسا  نیا  ظافلا  زا  ثحب  هب  یقطنم  لّوا  زاین  سپ  ، تسین قطنم  رد  اهنآ  حرط  هب  یتجاح  هدـش و  نایب  هقف  لوصا  یناـعم و 

نازیم سایقم و  کی  اب  لالدتـسا  ای  فیرعت  ماـقم  رد  اـت  دـش  انـشآ  نآ  هب  طوبرم  تاـیلک  اـب  دـیاب  دنتـسه و  هدافتـسا  هداـفا و  رادـم 
.مینک اشفا  هتخاس و  المرب  ار  تالالدتسا  ۀطلاغم  میجنسب و  ار  نارگید  ای  شیوخ  مالک  یحیحص 

ثحابم حرط  یلـصا  ببـس  دیاش  تسا و  رت  مهم  بتارم  هب  لّوا  زاین  زا  زاین  نیا  فنـصم  ةدیقع  هب  : ظافلا ثحابم  هب  یقطنم  مّود  زاین 
ماقم هب  يراک  الـصا  ینعی  تسه  مه  رکفتم  ناسنا  یـصخش  زاـین  تسا و  رت  عیـسو  شا  هنماد  دـشاب و  لـماع  نیمه  قطنم  رد  ظاـفلا 

یهاگآ و ددصرد  هدربورف و  رکفت  بیج  رد  رس  هتسشن و  شیوخ  ۀبتکم  رد  صخش  هکلب  میرادن  نارگید  اب  هملاکم  مّلعت و  میلعت و 
.تسین ظافلا  زا  زاین  یب  مه  زاب  تسا  یهاوگ 

يرمالا سفن  یقیقح و  دوجو  ، تادوجو زا  عون  ود  هک  دنـشاب  یم  یتسه  دوجو و  خنـس  راهچ  ياراد  دنتـسه  جراـخ  رد  هک  ییایـشا 
دنتسین یسک  رابتعا  عبات  ، هن ای  دنکب  رابتعا  ای  كاردا  ار  اهنآ  یسک  هچ  دندوجوم  دوخ  فرظ  رد  رمالا و  سفن  عقاو و  رد  ینعی  تسا 

: زا دنا  ترابع  هعبرا  تادوجو.دنتسه  لعاج  لعج  ربتعم و  رابتعا  هب  هتسباو  يرابتعا و  یلعج و  رگید  دوجو  ود  و 

هک اهزیچ  زا  يرایسب  یتسه  لثم  تسا  نیوکت  ملاع  جراخ و  ناهج  رد  ام و  نهذ  زا  جراخ  رد  ءایشا  دوجو  روظنم  : یجراخ دوجو  .1
یضرا و تادوجوم  ، تادامج ، تاتابن ، تاناویح زا  تسا  رود  رایـسب  وت  زا  ای  تسا  وت  یکیدزن  رد  وت و  رـس  يالاب  رب  وت و  فارطا  رد 

.تسین یجراخ  تادوجوم  يارب  مه  يرصح  ّدح و  هک  يوامس 

يا هّوق  ام  هب  دنوادخ  ینعی  تسین  هینهذ  میهافم  هیجراخ و  ءایشا  روص  هب  ملع  زا  ریغ  يزیچ  تقیقح  رد  ینهذ  دوجو  : ینهذ دوجو  .2
طیحم رد  اهریوصت  نآ  يرادـهگن  ظفح و  هیجراخ و  تادوجوم  زا  يرادربسکع  نآ  ياهرنه  زا  یکی  هک  نهذ  ماـن  هب  هدومرف  اـطع 

هدرک يرادربـملیف  نهذ  هدـش و  پاـچ  هدـش و  ریوـصت  نآ  رد  هک  يروـص  تـسا و  دوـجوم  جراـخ  رد  زین  نـهذ  دوـخ.تسا  نـهذ 
رد هک  فیعـض  يا  هلحرم  هتبلا  ، تسا یجراخ  دوجو  زا  يا  هلحرم  زین  ینهذ  دوجو  تقیقح  رد  هک  دنوش  یم  هدیمان  هینهذ  تادوجو 

.تسا هدش  حرطم  ینهذ  دوجو  اب  هطبار  رد  معالا  ینعملاب  تایهلا  یفسلف و  ثحابم 
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دوجو هنماد.دنتـسین  ربتعم  رابتعا  لعاج و  لـعج  عضاو و  عضو  عباـت  هدوب و  هیقیقح  ياـهدوجو  زا  ینهذ  یجراـخ و  دوجو  نیارباـنب 
يّدام دوجولا ، نکمم  ای  دنتـسه و  دوجولا  بجاو  اـی  هیجراـخ  تادوجو  اریز  ، تسا رت  عیـسو  هیجراـخ  تادوجو  زا  ، بتارم هب  ینهذ 

رد دشاب  تاذلاب  دوجولا  بجاو  هک  يا  هیجراخ  دوجو  زا  یکاردا  ریوصت و  ام  نهذ  یلو  ضارعا  ای  دنتـسه  رهاوج  ، دّرجم ای  دنتـسه 
سفن دوجو  ناگتـشرف و  دوجو  لـثم  ) هدّرجم تادوـجو  زا  زین  دـنک و  یم  كاردا  ار  تقیقح  نآ  یلقع  ناـهرب  طـسوت  دراد و  نهذ 

يدوجولا نکمم  زا  زین  دراد و  يریوصت  دـندوجوم  لعفلاب  جراخ  رد  هک  يا  هیّدام  تادوجو  زا  زین  دراد و  كاردا  یهاگآ و  ( هقطان
زا ییایرد.توقای  زا  یهوک  دـننام  دراد  يریوصت  دـش  دـهاوخن  تفای  مه  هدـنیآ  رد  تداع  قبط  هدـشن و  تفای  جراخ  رد  زگره  هک 

.اه لاثم  رگید  رس و  ود  ناسنا  هویج ،

هنوگنیا هک  نیدض  عامتجا  ، لسلـست ، رود موهفم  لیبق  زا  دراد  یکاردا  ریوصت و  دنتـسه  دوجولا  عنتمم  جراخ  رد  هک  يروما  زا  زین  و 
روصتم اهنآ  موهفم  ام  نهذ  رد  یلو  دوش  یمن  تفای  جراخ  رد  هک  انعم  نیدـب  درادـن  هار  ملاع  رد  لطاب  هدوب و  لـطاب  لاـحم و  روما 

عوضوم و روصت  رب  عرف  ، مکح قیدـصت و  نوـچ  ، میـشاب هتـشاد  اـهنآ  نـالطب  هلاحتـسا و  هب  مکح  میتـسناوت  یمن  زگره  هنرگو  تسا 
جراخ فرظ  یلو  ، دیآ یم  رامـش  هب  زین  هیهیدب  میهافم  زا  هک  دراد  مدع  زا  یموهفم  انعم و  ام  نهذ  نینچمه.تسا  تبـسن  لومحم و 

دوجو و همه  هکلب  ، دشاب مدع  شمـسا  هک  دیهد  ناشن  جراخ  رد  ار  يزیچ  دیناوت  یمن  امـش  مادعا و  فرظ  هن  تسا  تادوجو  فرظ 
یّلک موـــهفم  لـــیبق  زا  دــــنک  یم  كاردا  ار  هیناـــث  یلوا و  تــــالوقعم  هـــیلک و  میهاــــفم  اــــم  نـــهذ  زین  و.تـــسا  یتـــسه 

يدوجو طیحم  دوش و  یمن  تفای  زگره  فاصوا  نیمه  اب  روما  نیا  جراخ  رد  هک  سنج  عون و  تجح ، ، فرعم ، مسج ، ناویح ، ناـسنا
صخشتی مل  ام  ءیـشلا  نال  ،» تایهام تایلک و  هن  تسا  صاخـشا  تایئزج و  دوش  یم  تفای  جراخ  رد  هچنآ  اریز  ، تسا ام  نهذ  اهنآ 

.تسا هیجراخ  تادوجو  ۀنماد  زا  رت  عیسو  ( ام ملع  ینعی  ) هینهذ تادوجو  ۀنماد  نیاربانب  «، دجوی مل 

هچروم لیبق  زا  هدنز  تادوجوم  زا  یخرب  دننامه  ناسنا  هکنیا  رد  (1) یظفل : دوجو  .3
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يدادرارق هدوب و  لـعاج  لـعج  عضاو و  عضو  ربـتعم و  راـبتعا  عباـت  دنتـسه و  یلعج  يراـبتعا و  هک  میراد  دوجو  زا  عون  ود  ( . 1 - 1
ندـمآ راـک  يور  دادرارق و  وغل  ضحم  هب  تسه و  مه  يراـبتعا  رما  نیا  دـشاب  ربتعم  دادرارق  راـبتعا و  نآ  هک  یماداـم  اـت  دنتـسه و 

رییغت هیبش.دبای  یم  رییغت  یمیدق  تارابتعا  همه  ، دیدج رابتعا 
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ناسنا هچ.تسا  یعمج  هتـسد  یگدنز  ياراد  ندمتم و  ناسنا  تسین  يدیدرت  تسا  یندـم  یعامتجا و  یگدـنز  ياراد  لسعروبنز  و 
رانک رد  یـصاخ  ۀـمانرب  اب  هک  يزورما  ینویلیم  میظع و  رایـسب  تاعمتجم  هچ  دنتـشاد و  طیـسب  يودـب و  یگدـنز  هک  نیتسخن  ياه 

.دنهد (1) یم  همادا  یناسنا  زیمآ و  تملاسم  یگدنز  هب  رگیدکی 

تیلباق دادعتـسا و  ردـق  هب  هعماج  ياضعا  زا  يوضع  ره  هک  تسا  يرایمه  يراـکمه و  ، لـماعت ، نواـعت دـنمزاین  ، یعاـمتجا یگدـنز 
يا هعماـج  هعماـج  اـت  دـهد  یم  ماـجنا  نسحا  وحن  هب  هتفرگ و  شود  رب  ار  یعاـمتجا  ياـهراک  زا  يا  هشوگ  هدرک و  شـالت  شیوخ 

ترازو تیریدـم  تراظن و  تحت  یمظنم  تالیکـشت  اـب  هتفرگ و  هدـهع  هب  ار  يزرواـشک  مهم  رما  يا  ّهدـع  ـالثم  ، دـشاب دـنمتداعس 
رد يا  هّدـع  ، دـنروآ یمرد  شدرگ  هب  ار  هعماـج  تعنـص  مـیظع  ياـهخرچ  اـه  هناـخراک  رد  يا  ّهدـع  ، دـننک یم  شـالت  يزرواـشک 

يوگخـساپ هدش و  سانـش  نید  يا  ّهدع  ینید  عماوج  رد  دنزادرپ و  یم  هعماج  زاین  دروم  فلتخم  مولع  لیـصحت  رما  هب  اههاگـشناد 
مزال نیناوق  بیوصت  هب  هدرک و  عامتجا  سلجم  رد  مدرم  ناگدـنیامن  ناونع  هب  زین  يا  هّدـع  ، دـنوش یم  مدرم  يونعم  ینید و  لـئاسم 

دننک و یم  يدصت  فلتخم  داعبا  رد  ار  هعماج  ةرادا  تیریدم و  تلود  تئیه  مان  هب  يا  هدع  دنوش و  یم  لوغشم  روشک  ةرادا  تهج 
دننک یم  یگدیـسر  نامدرم  يواعد  هب  دـنریگ و  یم  ار  اه  هدافتـساءوس  تافالتخا و  جرمو و  جره  ولج  هیئاضق  ةوق  ماـن  هب  يا  هدـع 

حیحص ندمت  شیاسآ و  هافر و  هب  ات  دننک  یم  شالت  رگیدکی  يارب  رگیدکی و  تمدخ  رد  نآ  ياضعا  ۀیلک  هک  يا  هعماج  هصالخ 
یناسنا

(1

دوجو ود  نآ  یگنهرف  يداصتقا و  یعاـمتجا و  بـالقنا  زا  مّعا  دـیآ  یم  دوجو  هب  هعماـج  کـی  رد  هک  یبـالقنا  نیداـینب و  لوحت  و 
.یبتک یظفل و  دوجو  : زا دنترابع 
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هعماج نایم  نینچمه  تسا ، هدعاق  فالخ  تسین  نینچ  عماوج  ضعب  رد  رگا  لاح  تسا  ناسنا  یعیبط  هدعاق و  قبط  نیا  هتبلا  ( . 1 - 1
نآ جراخ  زا  یلیمحت  نودب  تسا و  وا  یتاذ  یعیبط و  ، یعامتجا یگدـنز  ینعی  تسا  عبطلاب  یندـم  رـشب  ایآ  هک  تسا  یثحب  ناسانش 
زا ینعی  تسا  ناسنا  نوگانوگ  ياهزاین  ، رگ لیمحت  لماع  هدـش و  لیمحت  وا  رب  تیندـم  ینعی  تسا  ربجلاب  یندـم  ای  ؟ هدرک رایتخا  ار 

اهدص بط و  نکسم و  سابل و  كاروخ و  زا  یمـسج  یحور و  ، يونعم يدام و  ياهزاین  هلـسلس  کی  ياراد  یمدآ  هک  رذگهر  نآ 
مه رگراک و  مه  دشاب  زرواشک  مه  ینعی  دـیآرب  اهزاین  هیلک  ةدـهع  زا  دـناوت  یمن  ییاهنت  هب  دوخ  دراد و  رگید  يدام  يونعم و  زاین 

تالکشم تسناوت  یم  رگا  هنرگو  هداد  یعامتجا  یگدنز  هب  نت  ریزگان  هدنسیر  هدنفاب و  مه  رادماد و  رورپماد و  مه  بیبط و  ءانب و 
یعامتجا نیناوق  عبات  هاگچیه  درادرب  هار  رـس  زا  ییاهنت  هب  ار  شیوخ  لماکت  عناوم  دـنک و  لح  فلتخم  داعبا  رد  ار  دوخ  نوگاـنوگ 

یم مّود  هیرظن  رادفرط  مه  يا  هّدع  دنتـسه و  لّوا  هیرظن  رادفرط  نادنمـشناد  روهـشم  ؟ دـیزگ یمن  رب  ار  یعامتجا  یگدـنز  هدـشن و 
.دنک یم  یگدنز  یعامتجا  یندم و  رشب  لاحره  هب  یلو  ، دوش ثحب  دیاب  دوخ  ياج  رد  هک  دنشاب 
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سپ دوب  دـهاوخن  لداعتم  ریـسم  رد  هعماج  دـشاب  تنایخ  هدافتـسا و  ءوس  ینکـشراک و  ات  هنرگو  تسا  دنمتداعـس  يا  هعماج  دنـسرب 
.دراد هبناج  همه  لماعت  نواعت و  هب  جایتحا  یعامتجا  یگدنز 

کـچوک و تاـعمتجم  زا  مـعا  ) يرگراـک ، يرنه یگنهرف ، ، یملع ۀــعماج  کـی  دارفا.تـسا  مهاـفت  هـب  جاـتحم  يراـکمه  نواـعت و 
تادارم دنـشاب و  علطم  عمتجم  ياه  همانرب  حرط و  زا  ، رگیدکی ياه  هشیدنا  راکفا و  زا  دنـشاب  هتـشاد  مهافت  رگیدکی  اب  دیاب  ( گرزب

نودـب هنرگو  تلم  هب  تلود  تلود و  هب  تلم  ، راد هناـخراک  هب  رگراـک  ، رگراـک هب  اـمرفراک  لوئـسم و  ، دـنناسرب نارگید  هب  ار  دوـخ 
.درب دنهاوخن  شیپ  زا  يراک  لماک  مهافت 

: دراد دوجو  ییاههار  رگیدکی  هب  راکفا  لاقتنا  مهافت و  يارب  هاگنآ 

هتفای راکفا و  ، قارشا قیرط  هب  نتآ  مولع  یمداکآ  غاب  رد  هک  دیاب  ینوطالفا  تسا و  نویقارشا  صوصخم  هار  نیا  هک  قارشا  هار  زا  .1
.دزاس لقتنم  شنادرگاش  هب  ار  شیاه 

ءیش نآ  نارگید  هب  دوخ  ریمضلا  یف  ام  تادارم و  دصاقم و  ندینامهف  يارب  اهناسنا  ینعی  : ءایـشا ۀیجراخ  تادوجو  راضحا  هار  زا  .2
.تسا رت  عماج  رت و  لماک  نوچ  تسا  نیمه  دصاقم  میهفت  رد  هیلوا  ۀقیرط  هک  دننک  راضحا  بطاخم  دزن  ار  یجراخ 

شبحاص زا  ار  هماج  نآ  ، طایخ میهفت  يارب  دزودـب  شیارب  میرک  يدهـشم  هماج  ناسب  يا  هماج  طایخ  دـهاوخ  یم  هک  یـسک  ـالثم 
دوجو رهـش  نالف  رد  هک  ینامتخاس  دـننام  دـنک  انب  شیارب  ینامتخاس  دـهاوخ  یم  رامعم  زا  ای  دـنک  یم  راضحا  طاـیخ  دزن  هتفرگ و 

.دنور یم  نامتخاس  دزن  رامعم  هارمه  ، اّنب میهفت  يارب  دراد 

.تسین رثؤم  دیفم و  رشب  دصاقم  مامت  يارب  دراد و  یتالاکشا  هقیرط  نیا 

.دنک راضحا  نیبطاخم  ای  بطاخم  دزن  ار  نآ  دوخ  يزیچ  ره  میهفت  يارب  یمدآ  هک  دراد  تمحز  جنر و  رایسب  : الوا

ناوتب ات  دوش  یمن  تفای  جراخ  رد  زگره  هک  هینهذ  میهافم  لثم  دـشاب  راضحا  لباق  ات  تسین  یجراخ  ءیـش  ، قیاقح زا  يرایـسب  : ایناث
.دینایوب دیناشچ و  ای  دیناونش و  ای  داد  ناشن  نیبطاخم  هب  ار  نآ 

هاگـشناد رد  بطاخم  دزن  درادن  تردق  یـسک  ار  نالبـس  ياههوک  هتـشر  الثم.تسین  نکمم  هیجراخ  ءایـشا  زا  يرایـسب  راضحا  : اثلاث
ءیـش راضحا  ۀقیرط  زا  ، ور نیا  زا  دننیبب  ارنآ  نیبطاخم  دـنک و  راضحا  هیـضیف  ۀـسردم  سردـم  رد  مالّـسلا و  هیلع  قداص  ماما  میظع 

مه یجراخ 
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.درک مهافت  تسب و  یفرط  ناوتن 

هچنآ هیبش  دـنامهفب  ار  نآ  ءاضعا  ریاس  تسد و  هراشا  اب  یبلطم  ره  میهفت  يارب  ناسنا  ینعی  : وربا مشچ و  ، تسد ، رـس ةراـشا  هار  زا  .3
: هک اریز  دراد  یناوارف  تالاکشا  زین  هقیرط  نیا  دنهد  یم  ماجنا  گنگ  دارفا  نایاونشان و 

.دنتسین هّیسح  ةراشا  لباق  هینهذ  میهافم  هیونعم و  روما  : الوا

.دیآ یمن  تسد  هب  هراشا  اب  مه  تارصبم  زا  ریغ  هّیسح  روما  : ایناث

نادب ناوتیم  هدیعب  هطسوتم و  هبیرق و  ةراشا  هب  تسا  ناسنا  دید  ضرعم  رد  ناسنا و  لباقم  هک  يزیچ  صوصخ  مه  تارصبم  رد  : اثلاث
.دنتسین رادرب  هراشا  مودعم  بیاغ و  روما  یلو  درک  هراشا 

دـننک و یم  میهفت  رگیدـکی  هب  ار  دوخ  دـصاقم  تسا ) هدافتـسا  هدافا و  قیرط  نیرت  یمومع  نیرتناسآ و  هک  ) راتفگ هار  زا  اـهناسنا  .4
هرجنح و قلح و  نابز و  زا  ار  نآ  رازبا  لاعتم  دـنوادخ  تسا و  دـنمدوس  عفان و  هقیرط  نیا  راـکفا  دـصاقم و  تاـمولعم و  ۀـمه  يارب 
مالک و ، اه هملک  زا  دزاـسب و  هملک  دـناوت  یم  هیئاـجه  هّعطقم و  فورح  زا  یتحار  هب  هک  هداد  رارق  رـشب  راـیتخا  رد  فورح  جراـخم 

نیا تلالد  هک  اجنآ  زا.دـناسرب  نارگیدـب  ار  دوخ  دـصاقم  دریگ  یم  راکب  شراتفگ  رخآ  اـت  لّوا  زا  هک  یتـالمج  طـسوت  هب  هلمج و 
.دـنهد یم  رارق  یـصاخ  ییانعم  يارب  زاین  ساسارب  ار  یظفل  ره  ( تسا یلعج  یعـضو و  هکلب  ) تسین یعیبط  یتاذ و  یناـعم  رب  ظاـفلا 

(1)

هب ار  دوخ  دارم  هلیـسو  نیدـب  دـننک و  یم  راضحا  ناگدنونـش  نهذ  رد  ار  هبولطم  هدوصقم و  یناـعم  نآ  ظاـفلا  تطاـسو  اـب  هاـگنآ 
ملکتم ناسنا  یلـصا  فدـه  هک  یناعم  هب  ندیـسر  يارب  دنتـسه  ییاهلپ  رازبا و  تالآ و  ظافلا ، ، تقیقح رد.دـننک  یم  میهفت  نارگید 
رادیدپ نهذ  رد  هدش  عضو  نآ  يارب  ظفل  هک  یصاخ  يانعم  نامه  هکلب  دیآ  یمن  نهذب  ییانعم  ره  یظفل  ره  ندینـش  زا  هتبلا  تسا ،

دنراد عضو  هب  ملع  الوا  هک  یناسک  يارب  اهنت  هکلب  ، دنک یمن  یعادت  صوصخم  يانعم  نآ  مه  يا  هدنونـش  ره  يارب  هتبلا  دوش و  یم 
هب هورگنیا.دنراد  تفلا  سنا و  صوصخم  يانعم  اب  ینعم  نآ  رد  ظفل  لامعتسا  ترثک  رثا  رد  ایناث  و 
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ملکتم يوس  زا  تاملک  ظافلا و  ءاقلا  هک  اجنآ  زا.دنبای  یمرد  ار  ملکتم  دارم  يانعم  تعرـس  هب  هدنیوگ  زا  یظفل  نآ  ندینـش  ضحم 
نآ تطاسو  ظفل و  هب  یهجوت  الصا  بطاخم  ، دنتسه یناعم  هب  ندیسر  يارب  يا  هلیسو  ظافلا  هکلب  ، تسین هلاصالاب  تاذلاب و  دوصقم 

يزیچ تسا و  ینعم  رد  یناف  ظفل  هک  تسا  تهج  نادب  نیا.تسا  هدرک  تفایرد  ار  ینعم  دوخ  امیقتـسم  ایوگ  هکلب  درادن  لاقتنا  رد 
.تسین يربخ  یناف  زا  تسا و  هیف  ینفم  نامه  تسه  هچره  دش  یناف  رگید  زیچ  رد  هک 

تسا و ظفل  نامه  ینعم  ینعم و  نامه  ظفل  ایوگ  هک  تسا  یناعم  ظافلا و  نایم  گـنتاگنت  مکحتـسم و  يوق و  يرایـسب  ۀـطبار  نیا 
.ءیش نآ  دوخ  راضحا  ای  قارشا  هیبش  هدش  راضحا  ینعم  دوخ  هطساو  نودب  امیقتسم و  ایوگ 

اهنآ ملکتم  اتقیقح  هک  تسا  تاملک  ظافلا و  نآ  تسا و  زیچ  کی  هکلب  دشاب  هدرک  داجیا  ار  زیچ  ود  ملکتم  هک  تسین  نینچنیا  هتبلا 
ار انعم  ملکتم  ایوگ  هدـش و  هداد  تبـسن  انعم  هب  ضرعلاب  ایناث و  دوجو  نیمه  هدـیناشوپ و  یظفل  دوجو  دـیز  هب  ـالثم  ، هدرک داـجیا  ار 

.دراد دوجو  انعم  ظفل و  نیب  هک  تسا  یّیوق  دنویپ  طابترا و  نامه  رثا  رد  نیا  هدرک  داجیا 

زا یمدآ  دنک و  یم  تیارـس  مه  ظافلا  هب  یناعم  ییابیز  یتشز و  ، حـبق نسح و  هک  تسنیا  انعم  ظفل و  کیدزن  رایـسب  طابترا  دـهاش 
یفورح ، یناعم نودب  ظافلا.دنرادن  يریـصقت  ظافلا  هک  یلاح  رد  تسا  رفنتم  تشز  ظفل  ندینـش  زا  درب و  یم  تذل  ابیز  ظفل  ندینش 

حیبق و یهاگ  ابیز و  نسح و  یهاگ  یناعم  ظاحلب  یلو  هدش  تسرد  يا  هملک  اهنآ  زا  بیکرت و  رگیدکی  اب  هک  یفورح  دنتسین  شیب 
.دندرگ یم  تشز 

تساه مان  نیرتاراوگ  نیرت و  نیریـش  زا  قشاع  دزن  قوشعم  مان  درب و  یم  تذل  شقوشعم  بوبحم و  مان  ندینـش  زا  یمدآ  لثملا  یف 
هب یلو  ، دسانـش یمن  ياپ  زا  رـس  وا  يارب  دیزرو و  یم  قشع  قوشعم  هب  قشاع  تقیقح  رد  تسا و  وا  بوبحم  مان  هکنیا  ظاحلب  افرص 

دوجو قشاع  امـش  الثم  ) دـنیبب نزرب  يوک و  ره  رـس  رب  ار  وا  مان  هتـسویپ  دراد  تسود  دوش و  یم  نامداش  مه  قوشعم  ماـن  زا  نآ  عبت 
اهنآ يارسو  نحص  هب  نآ  عبت  هب  یلو  دیراد  مالّسلا  هیلع  تراهط  تمصع و  نادناخ  هب  قشع  دیتسه و  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  سدقم 
اسب هچ  هک  یلاح  رد  ( دیئوج یم  افش  مه  مالّسلا  هیلع  ءادهشلا  دیـس  تبرت  زا  دیزاس و  یم  هسوب  قرغ  ار  اهنآ  دیزرو و  یم  قشع  زین 

ندینـش زا  شوگ  هک  دـشاب  یبیرغو  بیجع  راجنهان و  یمـسا  کی  ندوب  قوشعم  مسا  زا  رظنلا  عطق  عم  هسفن و  دـح  یف  قوشعم  مان 
مان نوچ  یلو  تسا  رفنتم  نآ  نتفگ  زا  نابز  نآ و 
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.دیآ یم  ششوخ  مه  نآ  زا  انعم  رابتعاب  تسا  ابیز  يانعم  کی 

تـسا رفنتم  مان  نآ  زا  ددرگ و  یم  نیگمـشخ  هدـش و  سوبع  تخـس  دوش  دای  تمظع  هب  رگا  هژیو  هب  نمـشد  مان  ندینـش  زا  ناـسنا 
.دشاب نیکمن  ابیز و  یظفل  یمسا و  هتاذ  ّدح  یف  مسا  نآ  هچرگا 

منک فذح  اه  هنذأم  يالاب  زا  ار  دّمحم  مان  مهاوخ  یم  نم  : دـیوگ یم  هریغم  هب  یـصوصخ  سلجم  رد  هیواهلا  هیلع  هیواعم  لثملا  یف 
رتشیب لاقتنا  نیا  ، رتیوق انعم  ظفل و  دنویپ  طابترا و  هچره  دوب  رفنتم  مه  ربمایپ  مان  ندینـش  زا  عبتلاب  تشاد و  توادع  مالـسا  اب  هیواعم 
یتـشز هک  درب  یم  راـک  هب  ار  یظفل  ناـسنا  ( هدیـشوپ عضاوم  ) تروـع زا  ریبـعت  ماـگنه  ، ور نیا  زا.تسا  رتداـیز  حـبق  نسح و  تسا و 

.دشاب هتشاد  يرتمک 

رد ـالثم  تـسین  ییاـبیز  نـیا  کـشخ  کـیکر و  ظاـفلا  رد  هـک  دوـش  یم  اـنعم  لاـمج  ییاـبیز و  ببــس  ، ریبـعت تبالــص  ینیریش و 
نیتم ابیز و  اهنآ  زا  یخرب  یلو  دراد  تلالد  بلطم  کی  رب  همه  ، وشرود ، وش مگ  ، ورب امرفب ، ای.دیگرمتب  دینیشنب و  ، دیئامرفب : ياهریبعت

ظاـفلا یخرب  ، یناـعم ظاـحلب  تسا و  تناـها  بجوـم  یخرب  تسا و  نیهوـت  هن  میرکت و  بجوـم  هن  یخرب  تـسا و  مـیرکت  ببـس  و 
.دنتسه نسح  هن  حیبق و  هن  یخرب  نسح و  یخرب  ، حیبق

ظافلا و ، هدافتـسا هدافا و  قیرط  نیرتمهم  هکنیا  اـب  : تسا هیراـبتعا  تادوجو  ۀـلمج  زا  هیبتک  تادوجو  : یبتک تادوجو  : یبتک دوجو  .4
ییاهنت هب  مه  ظافلا  اـّما  ، دـنز یم  رود  نآ  روحم  رب  مهفت  میهفت و  هدروآ و  باـسحب  هدافتـسا  هداـفا و  رادـم  ار  اـهنآ  دوب و  تاـملک 

دنیوگ یم  نخـس  مهاب  بل  هب  بل  هک  یهافـش  نیبطاخم  نیهفاشم و  يارب  اهنت  وگتفگ  اریز  ، تسین ناسنا  ياهزاین  ۀـمه  يوگخـساپ 
دارم تفایرد  زا  دنیآ  یم  ایندب  ادعب  هدوبن  رصع  نآ  رد  هک  یناسک  ای  دنتـسه و  بئاغ  سلجم  نآ  زا  هک  ییاهناسنا  دشاب و  یم  دیفم 
یلع رذ و  وبا  ناملـس و  دننام  ترـضح  نآ  ۀباحـص  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  نیهفاشم  الثم  ) دنمورحم قیرط  نیا  زا  هدنیوگ 

نآ رد  هک  یناناملـسم  ای  دنتـسیز  یم  طاقن  یـصقا  رد  یلو  هدوب  ربمایپ  رـصع  رد  هک  یناناملـسم  اّما  ، دندوب مالّـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب 
هدینـشن شکرابم  بل  ود  زا  ار  نآرق  تایآ  هدیدن و  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  ربمایپ  دنا  هدش  ّدلوتم  ربمایپ  زا  سپ  هدوبن و  رـصع 

دنویپ تمایق  ات  هدنیآ  هتـشذگ و  نایم  دنناسرب و  ناگدنیآ  هب  ار  شیوخ  راکفا  دـصاقم و  دـنناوتب  اهناسنا  هکنیا  يارب  ، ور نیا  زا  ( .دـنا
نیعم فرح  ره  دندش و  هیطخ  شوقن  طخ و  عارتخا  زا  راچان  دننک  داجیا 

73  : ص

رفظم قطنم  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1193زکرم  هحفص 100 

http://www.ghaemiyeh.com


دننک هدافتـسا  هیطخ  شوقن  نیا  زا  ظافلا  راضحا  ياج  هب  ات  دنداد  رارق  ییانعم  يارب  ار  يا  هملک  ره  دنتـشون و  یـصاخ  لکـش  هب  ار 
ایناث و دنک و  یم  داجیا  ار  شوقن  طوطخ و  تاذـلاب  الوا و  هدنـسیون  هتبلا  ، طخ دوجو  نامه  ظفل  تسا و  ظفل  دوجو  ، طخ ایوگ  سپ 

یلا تاذـلاب و  الوا و  هقیقح و  هباتکلا  یلا  بسنی  هک  تسا  دوجو  کی  سپ  دروآ  یم  دـیدپ  ار  ظافلا  اـه  نآ  ۀطـساو  هب  ضرعلاـب و 
.ضرعلاب ایناث و  ازاجم و  ظفللا 

يرگید عون  ای  رگید  زیچ  هک  دریگب  میمصت  هک  نامز  ره  دنتـسه و  ربتعم  رابتعا  عبات  هک  دنتـسه  هیرابتعا  روما  زا  مه  هیبتک  تادوجو 
دنمزاـین مـه  دنتـسه و  راـتفگ  ظاـفلا و  هـب  جاـتحم  مـه  هدافتـسا  هداـفا و  ماـقم  رد  اـهناسنا  سپ.دـبای  یم  رییغت  هلئـسم  دوـش  هتـشون 

ةدـننکراضحا یبتک  دوجو  ینعی  تسا  ّبترت  ، ءایـشا ۀـعبرا  تادوجو  نایم  تقیقح  رد  تباتک  ماـگنه  هک  تسا  نتفگ  نایاش.راتـشون 
رد دنتـسه و  ءایـشا  ۀیجراخ  تادوجو  زا  یکاح  هینهذ  یناعم  دنتـسه و  بطاخم  نهذ  رد  یناعم  هدـننکراضحا  ظافلا  تسا و  ظافلا 

.یبتک دوجو  مراهچ  یظفل و  دوجو  موس  ینهذ و  دوجو  مّود  تسا  یجراخ  دوجو  لّوا  تقیقح 

: یسودقلا هرس  سدق  یسوط  نیدلا  ریصن  هجاوخ  موحرم  لوقب 

ینعملا یلع  یه  هرابعلا و  یلع  لدت  هباتکلا  ،و  هباتکلا یف  دوجو  ، هرابعلا یف  دوجو  ،و  ناهذألا یف  دوجو  ،و  نایعألا یف  دوجو  ءیـشلل 
.الصأ (1) فلتخت  هعیبط ال  هلالد  یجراخلا  یلع  ینهذلل  عاضوألا و  فالتخاب  نافلتخت  ناتیعضو  ناتلالد  امه  ،و  ینهذلا

: دنیوگ یم  هموظنم  حرش  رد  يراوزبس  یجاح 

هطبار رومألا  تادوجولا  یف  اذا 

هطلاغملا (2) هعانص  مک  دشری 

عبط ینهذ  ینیع و  کلت  و 

عضو یبتک  یظفل و  همث 

هجیتنلا

هتسشن و دوخ  یـصخش  ۀناخباتک  رد  هک  رّکفتم  ناسنا  کی  نارگید  هب  اه  هشیدنا  راکفا و  لقن  هدافتـسا و  هدافا و  ماقم  زا  رظن  عطق  اب 
، بکرم درفم و  زا  ظفل  نوگانوگ  تالاوحا  هب  ییانشآ  ، ظافلا ثحابم  هب  مه  زاب  تسا  یلقع  یملع و  ياه  یسررب  هعلاطم و  لوغشم 

74  : ص

،ص 21. لّوا دلج  ، تاراشا حرش  ( . 1 - 1
،ص 11. هموظنم ( . 2 - 2

رفظم قطنم  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1193زکرم  هحفص 101 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12193/KOLI/AKS BARNAMEH/#content_note_74_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12193/KOLI/AKS BARNAMEH/#content_note_74_2
http://www.ghaemiyeh.com


.تسا دنمزاین  ککشم  یطاوتم و  ، صتخم لوقنم و  ، يونعم یظفل و  كرتشم  ، هیبشت هراعتسا و  ، زاجم تقیقح و 

نامه ظفل  ایوگ  هک  يا  هنوگ  هب  دراد  دوجو  یمکحتـسم  يوق و  رایـسب  رایـسب  دـنویپ  گنتاگنت و  ۀـطبار  ینعم  ظفل و  نایم  هصالخ 
ظافلا و وا  هک  یلاح  رد  دنک  یم  ءاقلا  نیبطاخم  هب  ار  یناعم  امیقتـسم  ملکتم  ایوگ  دنتـسه و  یکی  ودره  ظفل و  نامه  ینعم  ینعم و 
یناعم و هب  لوصو  ۀلیـسو  یناعم و  بلاوق  ظافلا  نکل  ، دـنامهف یم  ار  شیوخ  دـصاقم  اهنآ  هطـساو  هب  هدروآ و  ناـبز  هب  ار  تاـملک 

.تسا هدرک  راضحا  نهذ  رد  ار  انعم  دوخ  ایوگ  دنتسه  یناعم  رد  یناف 

دوخ نهذ  رد  ار  اـهنآ  هتـشاد و  هشیدـنا  رکف و  یعونتم  تاـعوضوم  فلتخم و  روما  اـب  هطبار  رد  شیوـخ  رمع  تدـم  رد  ناـسنا  ره 
هکلب دوش  یمن  رـضاح  ام  نهذ  رد  نایرع  تخل و  هّیجراخ  قیاقح  یناعملا و  تاذ  هک  مینیب  یم  مینک  تقد  نوچ  یلو  ، هتخاس مسجم 
اهتنم میهد  یم  رارق  ناسنا  فرعم  هدرک و  روصت  ار  قطان  ناویح و  ظفل  مه  نامنهذ  رد  هک  تسا  يروصت  یلیخت و  ظاـفلا  اـب  هارمه 

ایوگ.دوش یم  نایب  تسا  رتیوق  لاق  نابز  زا  هک  لد  لاحنابز و  اب  یهاگ  مینک و  یم  مه  ظفلت  هدروآ و  ناـبزب  ار  تقیقح  نیا  یهاـگ 
ایوگ دشیدنا  یم  هک  مه  ییاهنت  هب  نینچمه  دنک  یم  هدافتسا  ظافلا  زا  نارگید  اب  دازآ  ثحب  هثحابم و  ماقم  رد  هک  هنوگنامه  ناسنا 

زا هداد و  رارق  بطاخم  ار  شیوخ  نتـشیوخ  ییوگ  دیوگ و  یم  لد  زار  دـنک و  یم  تاجانم  شیوخ  سفن  اب  هدرک و  سفن  ثیدـح 
ظفل سپ  دشاب  تآرم  ینعم و  بلاق  ، یناسل يرهاظ  يدام  ظفل  رگا  اهتنم  ، دسر یم  دوخ  دصاقم  هب  دنک و  یم  هدافتـسا  یلایخ  ظافلا 

: دراد ام  راتفگ  دیؤم  یبلطم  یسوط  ۀجاوخ  موحرم  هطبار  نیا  رد  تسا و  تآرم  یلوا  قیرطب  یلایخ 

اذهلف ناهذألا  یف  ( ینعم ظفل و  مکحتـسم  دـنویپ  ینعی  ) هروکذـملا هقالعلا  خوسرل  کلذ  هینهذ و  ظافلأب  نوکت  دـق  هیّنهذـلا  لاقتنالا 
ببـسب ضرعت  یتللا  طالغالا  اهریغت و  یناعملا  اهریغت  یناعملا و  یف  اهلاثمأ  مهوت  یلا  ظافلألاب  هصاخلا  لاوحألا  تدأت  اّمبر  ببـسلا 

.اهیلع (1) اضیأ  هینهذلا  ظافلألا  لامتشال  یناعملا  یلا  يرسی  امنإ  الثم  مسالا  كارتشاب  نوکی  ام  لثم  ظافلألا 

هابتشا هب  دوش و  هابتشا  اطخ و  راچد  هینهذ  ظافلا  رد  رکفتم  ناسنا  کی  رگا  نیاربانب 
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هتـشاد و ییانعم  هتـشذگ  رد  هک  یظفل  الثم  دنک  رییغت  ظفل  تالاوحا  رگا  تسا  نینچمه  دنک  لامعتـسا  رگید  ظفل  ياج  هب  ار  یظفل 
وا ياه  هشیدنا  راکفا و  رد  هابتـشا  نیا  انیقی.دنک  لامعتـسا  میدـق  يانعم  نامه  رد  ارنآ  هدـش  لقتنم  دـیدج  يانعم  هب  انعم  نآ  زا  نالا 

یتمسق دنک و  یم  تیارس  مه  ینعم  رد  هابتشا  هب  ظفل  رد  هابتشا  مکحتسم  يوق و  طابترا  نامه  وترپ  رد  تشاذگ و  دهاوخ  ریثأت  مه 
: مییوگ یم  لاثم  باب  زا  تسا  نآ  هب  نتشادن  هّجوت  یظفل و  كارتشا  رثا  رد  تاطلاغم  زا 

.یبتک یظفل 4. ینهذ 3. یجراخ 2. .1: دراد دوجو  راهچ  ناسنا 

یناـسفن فیک  ناـسنا  سپ  تسا  هیناـسفن  تاـیفیک  ۀـلوقم  زا  هینهذ  تروص  تسا و  هینهذ  تروـص  ناـسنا  : دـیوگب یـسک  رگا  لاـح 
تسا و ناسنا  هب  ملع  ۀینهذ و  تروص  نامه  هک  تسا  ینهذ  ناسنا  يرغص  رد  ناسنا  زا  دارم  نوچ  تسین  شیب  يا  هطلاغم  نیا.تسا 

سایق دـشیدنا و  یم  یـسک  الثم  ای.یفیک  یـضرع و  هن  دراد  يرهوج  تیهام  هک  تسا  ناسنا  تیهام  یجراخ و  ناسنا  هجیتن  زا  دارم 
رثا رد  تاـطلاغم  هنوگنیا  تسا  عومـسم  فیک  ناـسنا  سپ  تسا  عومـسم  فیک  یظفل  ره  تسا و  ظـفل  ناـسنا  هک  دـنک  یم  تسرد 

.دش (1) رکذ  هک  يا  هناگراهچ  ياهدوجو  نایم  تسا  ناسنا  ۀملک  یظفل  كارتشا 

تـالاوحا ظاـفلا و  ثحاـبم  اـب  مزـال  رادـقمب  تسا  بجاو  ( یقطنم فوسلیف  يراوزبـس  یجاـح  لوقب  (و  یقطنم صخـش  رب  نیارباـنب 
زا یلاخ  حیحـص و  یناعم  ظافلا و  زا  دـهد و  ناماس  شراکفا  هب  دـناوتب  ات  دوش  انـشآ  كارتشا  زاجم و  تقیقح و  زا  اهنآ  نوگانوگ 

کی زا  هکلب  ، درادـن برع  مالک  تالاوحا  زا  ثحب  يوحن  یفرـص و  لـثم  یقطنم  هک  دـش  هتفگ  ررکم  هتبلا.دـبلطب  دادمتـسا  لاکـشا 
یلک قطنم  ظاـفلا  ثحاـبم  تسین و  موق  نود  یموق  هب  صتخم  تسا و  یلک  قطنم  دـعاوق  نوـچ  ، دـنک یم  ثحب  یلک  ماـع و  تهج 

ثحب نیابت  ، یظفل كارتشا  ، فدارت ثحابم  دننام  ، تسا لوادتم  جـئار و  تاغل  عیمج  رد  هک  تسا  یظافلا  تالاوحا  هب  عجار  تسا و 
یلصا فده  هنرگو  تسا  هّمدقم  باب  زا  ظافلا  زا 
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يّالم دندیدرگ و  وا  دیرم  نامدرم  دنکفا و  تماقا  لحر  اجنآ  رد  یحابص  دنچ  هدمآرد و  ییاتسور  هب  ییالم  هک  دنا  هدروآ  ( . 1 - 1
راوـید يور  رب  تفگ  دراو  هزاـت  يّـالم  هـب  دـندوب  عـمج  دجـسم  رد  ناـمدرم  هـک  يزور  هدرک و  يریبدـت  دـیدب  نـیا  نوـچ  اتـسور 

ار رام  لکـش  اتـسور  راک  هنهک  يّالم  هلـصافالب  تشون و  تسا  فرح  هس  هک  ار  ام  ۀـملک  اج  همه  زا  ربخ  یب  يّـالم  راـم و  : دـسیونب
یگدرسفا یگدنمرش و  ۀیام  نامدوخ و  يّالم  هتشون  : دنتفگ همه  ؟ تسا رام  کیمادک  هتـشون  هک  تساوخ  مدرم  زا  دیـشک و  ریوصتب 

!!. دش دراو  هزات  يّالم 
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.تسا هلصوم  تاقیدصت  تاروصت و  هینهذ و  روص  زا  ثحب  یقطنم 

: دیوگ یم  يراوزبس  يداه  الم  جاح  موحرم  گرزب  میکح 

یقطنملا فوسلیفلل  مزالف 

قلطم هجوب  ظفللا  رظنی  نأ 

هدافتسالا هدافالا و  یف  و 

هدارم حراش  لوق  مزلی 
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هلالدلا

هراشا

انـشآ تلالد  ةوحن  اـب  دـیاب  سپ  تسین  رّـسیم  اـنعم  رب  ظـفل  تلـالد  نودـب  مهنآ  تسا و  ظاـفلا  ، هدافتـسا هداـفا و  رادـم  هک  اـجنآ  زا 
؟ تسا ثحب  دروم  مسق  مادک  اثلاث  ؟ تسا مسق  دنچ  تلالد  ایناث  ؟ تسیچ تلالد  الّوا  : میوش

تلالد فیرعت 

هک دـیوش  یم  هجوتم  امـش  ، دلـسگ یم  ار  امـش  راکفا  ۀتـشر  گنز  يادـص  ناهگان  دـیتسه  هعلاطم  لوغـشم  هتـسشن و  لزنم  رد  اـمش 
ندروآرد ادـصب  ای  لزنم  رد  نتفوک  ندینـش  زا  امـش  نهذ  اـجنیا  رد.دراد  راـک  لزنم  لـها  اـب  تسا و  امـش  لزنم  رد  تشپ  یـصخش 

ای تسا  یـصخش  دوجو  زا  فشاک  گـنز  يادـص  ، دـیرب یم  یپ  دراد  يراـک  امـش  اـب  هک  لزنم  رد  تشپ  یـصخش  دوجو  هب  ، گـنز
: دراد دوجو  زیچ  هس  لاثم  نیا  رد.دیامن  یم  یصخش  دوجو  رب  تلالد 

.دشاب گنز  يادص  نامه  هک  فشاک  )و  هدننک تلالد  ) ّلاد .1

.دشاب لزنم  نوریب  رد  یناسنا  دوجو  هک  فشکنم  لولدم و  .2

زا هنرگو  دیدش  لقتنم  یـصخش  دوجو  هب  نآ  ندینـش  زا  امـش  تسه و  ادص  نیا  رد  هک  یگژیو  نامه  زا  تسا  ترابع  هک  تلالد  .3
يرما ره  هب  ناسنا  رد  گنز  ندینش  زا  زین  دیوش و  یمن  لقتنم  یصخش  دوجو  هب  نیشام  ای  قربودعر  يادص  ولو  ییادص  ره  ندینش 

.دراد دوجو  یّیوق  ۀقالع  کی  لولدم  ّلاد و  نایم  نیاربانب  ، دوش یم  لقتنم  ینیعم  ءیش  هب  هکلب  دوش  یمن  لقتنم 

دوجو هب  ملع  ، نآ دوجو  هب  ملع  زا  هک  يزیچ  ره  هک  تسا  نآ  هیلک  هدـعاق.دوب  هیظفل  ریغ  هیعـضو  تلـالد  زا  یلاـثم  دـش  رکذ  هچنآ 
فشک و نیا  ببـس  دوب و  لّوا  ءیـش  رد  هک  یتفـص  نآ  لولدـم و  ار  یمّود  ءیـش  لّاد و  ار  یلّوا  ءیـش  نآ  دوـش  ادـیپ  رگید  ءیش 

لزنم بحاص  هک  گنز  يادص  زا  هچ  دراد  ینوگانوگ  ياه  هولج  رگید  ءیـش  هب  لاقتنا.دنمان  تلالد  دـیدرگ  نهذ  لاقتنا  تلالد و 
یلع ّلدـت  مادـقألا  رثأ  (و  دـنک یم  تیادـه  يرذـگهر  هب  ار  ناـسنا  هک  ناـسنا  ياـپدر  هچ  دـنک و  یم  لـقتنم  یـصخش  دوجو  هب  ار 

.دناسر یم  شتآ  هب  ار  اهنآ  هک  دود  هچ  )و  ریسملا

«. رخآ ءیش  دوجو  یلا  کنهذ  لقتنا  هدوجوب  تملع  اذإ  هلاحب  ءیشلا  نوک  یه  ؛و« دش نشور  تلالد  فیرعت  سپ 
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تلالد ماسقا 

رد هچ  ) يا هدیدپ  تسا  لاحم  تسا و  یببس  ياراد  یببسم  ره  تسا و  لیلاعم  للع و  تاببـسم و  بابـسا و  ماظن  ملاع  ماظن  نامگ  یب 
ءیـش و لک  نع  ءیـش  لک  ردصل  هنرگو  دشاب  تیخنـس  لولعم  تلع و  نایم  دیاب  نینچمه  ددنویپب  عوقوب  ، تلع نودب  ( جراخ فرظ 

زیچ هب  يزیچ  زا  نهذ  لاقتنا  نیا  دنک و  یم  ادیپ  رگید  ءیـش  هب  ملع  ءیـش  هب  ملع  زا  نهذ  زین  تلالد  رد.هلثم  موزلملاف  لطاب  مزاللا 
؟ تسیچ ببس  نآ  لاح  دراد  مزال  یتلع  ببس و  امتح  هک  تسا  هدیدپ  ثداح و  رما  کی  زین  رگید 

یکی زا  نهذ  لاـقتنا  ببـس  گـنتاگنت  طاـبترا  نآ  هک  دراد  دوـجو  یمکحتـسم  دـنویپ  هقـالع و  زیچ  ود  نآ  ناـیم  نـهذ  طـیحم  رد 
.دوش یم  يرگیدب 

؟ تسیچ نآ  ببس  هدش و  ادیپ  اجک  زا  زیچ  ود  نایم  ینهذ  طابترا  هقالع و  نآ  دیسرپب  دیاش 

هقالع و زیچ  ود  نآ  نایم  رمـالا  سفن  عقاو و  رد  جراـخ و  رد  هکنیا  زا  تستراـبع  ینهذ  ۀـقالع  نیا  شیادـیپ  أـشنم  میهد  یم  خـساپ 
هب امهدحا  هب  ملع  زا  همزالم  هب  ملع  طسوتب  سپس  دنک و  یم  ادیپ  همزالم  نآ  هب  ملع  تسخن  نهذ  تسا و  راک  رد  همزالم  طابترا و 

ساـسارب دوش  یم  لـقتنم  موزلم  دوجو  هب  ، مزـال هب  ملع  زا  درب و  یم  یپ  مزـال  دوجوب  ، موزلم هب  ملع  زا  ینعی  دوش  یم  ملاـع  يرگید 
.همزالم یعطق  نوناق 

لماع چـیه  تسا و  لقع  مکح  هب  هیتاذ و  همزالم  یهاگ  ) دراد نوگانوگ  ماسقا  عاونا و  جراخ  رد  ءیـش  ود  نیب  همزالم  هک  اـجنآ  زا 
اتاذ هنرگو  تسا  ربتعم  رابتعا  عضاو و  عضو  ياضتقم  هب  یهاگ  تسا و  ناسنا  جازم  عبط و  مکح  هب  یهاگ  درادن و  تلاخد  یجراخ 

(. تسین یمزالت  اعبط  و 

: تسا هدش  میسقت  یساسا  مسق  هس  هب  تلالد  ، ور نیا  زا 

.هیعضو تلالد  .3 .هیعبط تلالد  .2 .هیلقع تلالد  .1

هک يا  هنوگ  هب  دـشاب  هتـشاد  دوجو  هیلقع  هیتاذ و  ۀـمزالم  ( لولدـم يرگید  تسا و  لاد  یکی  هک  ) ءیـش ود  ناـیم  رگا  : هیلقع تلـالد 
.دنیوگ هیلقع  تلالد  ار  تلالد  نیا  دوش  تفای  مه  يرگید  دش  تفای  امهدحا  جراخ  رد  هاگره 

نیا هک  دوش  یمن  تفای  دروم  کی  یّتح  ینعی  دـشاب  هتـشاد  صقن  هّدام  هک  تسین  رادرب  فلخت  هک  تسا  نآ  هیلقع  ۀـمزالم  یگژیو 
دوجو امهدحا  دوجو  زا  هتشادن و  دوجو  همزالم 
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هک تسین  رادرب  فالتخا.درادن  هار  اهنآ  رد  ءانثتـسا  دنتـسه و  لومـشناهج  دنراد و  ّتیلک  یلقع  نیناوق  ماکحا و  دیاین  مزال  يرگید 
هب دود  ةدهاشم  زا  نیمز  ةرک  يور  ياهناسنا  ۀمه  ینعی  تسا  یناگمه  هکلب  دوش  فلتخم  اه  هقیلس  عیابط و  صاخـشا و  فالتخا  هب 

.دنوش لقتنم  يرما  دوجو  هب  یتیعمج  ره  ای  یسکره  هکنیا  هن  دنوش  یم  لقتنم  نآ  هب  دنرب و  یم  یپ  شتآ  دوجو 

هب اهنآ  هب  ملع  راثآ و  ةدـهاشم  زا  لقع  مکح  هب  ناسنا.تسا  تارثؤم  راثآ و  ، تاببـسم بابـسا و  ، لیلاعم لـلع و  یلقع  تلـالد  لاـثم 
دوجو ای  ملاع  ییانـشور  سمـش و  عولط  نایم  هک  میناد  یم  همه  الثم  دنک  یم  ادیپ  ملع  دوش و  یم  لقتنم  اناوت  اناد و  يرثؤم  دوجو 

ملاع ییانشور  جراخ  رد  رگا  هاگنآ  ائیضم » ملاعلا  ناک  ادوجوم و  راهنلا  ناک  هعلاط  سمـشلا  تناک  املک  دراد و« دوجو  همزالم  زور 
ییانشور تلالد  سپ  ، میشاب هدیدن  ار  سمـش  صرق  دوخ  هچرگا  مینک  یم  ادیپ  سمـش  صرق  عولط  هب  ملع  لقع  مکح  هب  میدید  ار 

.تسا یلقع  تلالد  کی  سمش  صرق  عولط  رب  یهاگحبص 

مکح هب  یلو  مینیب  یمن  ار  ملکتم  هچرگا  درک  ظفلت  ار  یظفل  يا  هدنیوگ  دیسر و  شوگب  ییادص  يراوید  تشپ  زا  هاگره  نینچمه 
ۀمزالم ملکتم  مالک و  ، ظفال ظفل و  ناـیم  هک  تسا  نیا  يرواد  نیا  تلع.دراد  دوجو  يا  هدـنیوگ  راوید  نیا  تشپ  : میئوگ یم  لـقع 

.دراد دوجو  هیلقع  هیجراخ 

همزالم اهزیچ  ود  نیا  زا  مادکره  نایم  عناص  عونـصم و  زاس ، تعاس  تعاس و  ، رامعم نامتخاس و  ، ترارح شتآ و  لثم  رد  نینچمه 
.تسا راک  رد  هیلقع 

یضتقم و ناسنا  جازم  عبط و  هک  يا  همزالم  ینعی  دشاب  هتشاد  دوجو  یعبط  ۀمزالم  عونکی  جراخ  رد  زیچ  ود  نایم  رگا  : هّیعبط تلالد 
.دنیوگ هیعبط  تلالد  ارنیا  تسا  نآ  لماع 

رد دیاش  دـنک و  یم  لوبق  ضقن  هدام  تسه و  مه  رادرب  فلخت  هیلقع  ۀـمزالم  فالخرب  دـش  يا  هقیلـس  یجازم و  یعبط و  رگا  هتبلا 
اهجازم اه و  هقیلس  عیابط و  نوچ  ، رادرب فالتخا  مه  تسا و  رادربءانثتـسا  مه  هیعبط  تلالد.دشابن  همزالم  نآ  مه  دروم  دنچ  ای  کی 
ۀمزالم هیعبط و  تلالد.دشاب  عنتمم  همات  تلع  زا  لولعم  فلخت  دشاب و  هتـشاد  تیلک  هک  تسین  هیلقع  همزالم  دـننام  تسا و  فلتخم 

: دنا هدرک  هدنسب  لاثم  هتسد  ود  هب  رفظم  موحرم  هک  دراد  یناوارف  ياهلاثم  هیعبط 

فداصت الثم  دنک  یم  درد  ساسحا  یتقو  هک  تسا  هنوگنیا  اهناسنا  تعیبط  : لّوا هتسد 
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ینیگنس نکـشرمک و  ياهدرد  یناسنا  تسا  نکمم.دیوگ  یم  خآ  ددرگ  یم  هک  فرط  ره  هب  هدش  هتفوک  ندب  ءاضعا  مامت  هدرک و 
رنن سول و  یجنران و  كزان  یسک  تسا  نکمم  نینچمه  ، دراذگب نانمـشد  لد  هب  ار  خآ  کی  ترـسح  یلو  دشاب  هدنکفا  هیاس  وا  رب 

زا دـشیدنا  یم  روما  زا  يا  هراپ  هب  یتقو  ، عبط ياضتقم  هب  یناسنا  هکنیا  ای  دـنک  رک  ار  کلف  شوگ  خواو  خآ  نیرتکچوک  اب  دـشاب و 
یم یتقو  ، دشک یم  هآ  دروخ و  یم  ترسح  هدنارذگ  تلاطب  هب  ار  شرمع  دنیب  یم  یتقو  الثم  دشک  یمرب  يدرـس  هآ  ، ترـسح يور 

.دشک یمرب  لد  زا  یهاکناج  هآ  ، هدرکن رایتخا  حلاص  تسود  هتسیاش و  رسمه  بسانم ، لغش  دنیب 

هکنیا ای  دشکب  هآ  هظحل  ره  تهج  نودب  یسک  ای  دشکن و  هآ  روما  نیا  ربارب  رد  یسک  تسا  نکمم  هتبلا  ، دنتسه نینچ  اهناسنا  بلاغ 
هدرک يراتسرپ  يرامیب  زا  یحابص  دنچ  الثم  دنوش  یم  هلصوح  یب  هدش و  گنت  اهنآ  رب  هصرع  هدمآ و  هوتسب  يرما  زا  یتقو  اهناسنا 
تسا عبط  ياضتقم  هب  زین  نیا  فا  دیوگ  یم  یهاگ  ور  نیا  زا  هدمآ  گنت  هب  وا  تسد  زا  هک  دراد  یناطیش  كدوک  ای  هدش  هتـسخ  و 
هظحل ره  يدرف  ای  درب  شیپ  ار  اهراک  یلدایرد  یفاک و  هلـصوح  ردص و  حرـش  اب  هکلب  دیوگن  فا  زگره  يدرف  تسا  نکمم  هنرگو 

.دهد ناشن  يرگید  لمعلا  سکع  ای  دروآ  نابزب  يرگید  ۀملک  نتفگ  فا  ياج  هب  یسک  تسا  نکمم  ای  دیوگب  فا 

نآ زا  هدرک و  ادص  ات  دننکش  یم  ار  ناتـشگنا  ياهدنب   ) دننک یم  عباصا  عقرفت  ، تعیبط تداع و  ياضتقم  هب  يدایز  دارفا  : مّود ۀتـسد 
ندرک رکف  ماگنه  یناسک  ای  دنرادن  ندز  فرح  لاح  دنوش و  یم  هدرول  هل و  راک  زا  تلالم  یگتسخ و  ماگنه  هب  ای  ( دنوش یم  مارآ 

یمراهچ دنک و  یم  يزاب  شغامد  اب  يرگید  ، ) دننک یم  يزاب  ناشنساحم  اب  یـضعب  ،و  دننک یم  يزاب  یتعاس  ای  رتشگنا  ای  حیبست  اب 
مارآ رکف  ماقم  رد  یناسنا  تسا  نکمم  تسا و  فلتخم  عیابط  ، دـشیدنا یم  هتـشذگ و  وربا  شوگ و  يالاب  رب  اـی  یناـشیپ  رب  تشگنا 

.دشاب

زا دنراد و  یعیبط  ۀـمزالم  اهنیا  یمامت  هک  دـننک  یم  هّرد  ناهد  هدیـشک و  هزایمخ  ساوح  یتسـس  یگدولآ و  باوخ  ماگنه  يدارفا 
.دنتسه رادرب  فالتخا  فلخت و  دش  رکذ  هک  هنوگنامه  یلو  میرب  یم  یپ  تاموزلم  هب  مزاول 

هیعـضو تلـالد  ارنآ.دـشاب  صاـخ  حالطـصا  دادرارق و  عـضو و  مه  نآ  أـشنم  دـشاب و  همزـالم  ءیـش  ود  ناـیم  رگا  : هیعـضو تلـالد 
تـسا يزمر  قوشعم  قشاع و  نایم  ای  دنرب  یم  راکب  ار  زمر  نآ  دننیب  یم  ار  رگدـکی  ات  هک  تسه  يزمر  سک  ود  نایم  الثم.دـنیوگ 

نارگید هک 
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نادنمـشناد نایم  ای  ، دـنرادن یعالطا  نآ  زا  نارگید  هک  تسا  حالطـصا  يرما  یموق  تیعمج و  نایم  الثم  ای  ، دـنرادن یعـالطا  نآ  زا 
هدرک و هملاکم  اهنآ  اب  ملاـع  رد  یموق  ره  هک  یظاـفلا  اـی  ، دنتـسین علطم  نآ  زا  نارگید  اـسب  هچ  هک  دراد  دوجو  یتاحالطـصا  یملع 
رب هک  یـشوقن  طوطخ و  نینچمه  تسا  دادرارق  عضو و  طسوتب  یناعم  رب  ناشتلالد  امامت  دنناسر  یم  رگیدکی  هب  ار  شیوخ  دـصاقم 

الثم ای  دنراد  هیعضو  تلالد  زین  روما  نیا.تسا  یبلطم  هب  هراشا  انعم و  دیفم  مادکره  دوش و  یم  هتـشون  راوید  ای  ذغاک  هحفـص  يور 
هدـش هتفرگ  راک  هب  مئالع  ، یگدـننار ییامنهار و  مئالع  ای  تسا  يرابتعا  یعـضو و  زین  نآ  دراد  گنگ  سرخا و  ناسنا  هک  یتاراشا 

نادرگ ره  تارباخم  هب  حبـص  ره  ار  زومر  نآ  میـس  یب  طـسوت  دراد و  گـنج  نیداـیم  رد  شترا  کـی  هک  ییاـهزمر  ، تارباـخم رد 
هب هراشا  فلا  فرح  اب  نافرع  رد  لثملا  یف  هیلقن  هیلقع و  مولع  زا  معا  دراد  دوجو  نوگانوگ  مولع  رد  هک  يزومر  دهد و  یم  عالطا 

.ناسنا يارب  نیس  فرح  لوا و  لقع  هب  ءاب  فرح  اب  دننک و  یم  یهلا  سدقا  تاذ 

یمامت رد  دیـسر و  ملاع  رارـسا  هب  دش و  قشاع  دـیاب  هک  تسا  رارـسا  زومر و  زا  رپ  تایرابتعا  ناهج  تایعقاو و  ملاع  هکنیا  هصالخ 
.هلالدلا ینعم  اذه  دوش و  یم  ادیپ  موزلم  هب  ملع  مزال  هب  ملع  سپ  زا  ، يدادرارق ۀمزالم  هب  ملع  اب  دراوم  نیا 

هیعضو تلالد  ماسقا 

هدافا رادم  اریز  تسا  ظافلا  ثحابم  شخب  رد  ام  ثحب  دروم  هیعضو  تلالد  اهنت  ( هیعـضو ، هیعبط ، هیلقع ) تلالد ۀناگ  هس  عاونا  نایم  زا 
هیعـضو و هکلب  تسین  هیلقع  هیتاذ و  زین  یناـعم  رب  ظاـفلا  تلـالد  تسا و  ملکتم  دارم  رب  نآ  تلـالد  طـسوتب  ظـفل  ندوـب  هدافتـسا  و 

.تسا (1) عضاو  عضو  عبات  هیرابتعا و 

: يراوزبس یجاح  لوقب  هچرگا  میراد  راکورس  هیعضو  تلالد  اب  ام  سپ 

.ظفاللا (2) هدارإب  ناقلعتت  ممألا و ال  راصعألا و  فالتخاب  نافلتخت  ماودأ ال  معأ و  متأ و  هیعبطلا  هیلقعلاف و  ّالإ  و 

رت یمئاد  رت و  یمومع  رتـیوق و  رتلماـک و  بتارم  هب  هیعبط  هیلقع و  تلـالد  ، تسا ظاـفلا  رد  هک  ثحب  دروـم  ثیح  زا  رظن  عـطق  ینعی 
فالتخا اب  هک  تسا  نیا  تیمودا  لیلد.تسا 
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الثم ) .دنکیرش نآ  رد  اه  تما  همه  دوش و  یمن  فلتخم  اه  تّما  فالتخا  هب  هک  تسا  نآ  تیمعا  لیلد  دنوش و  یمن  فلتخم  راصعا 
هدارا هچ  هکلب  دنتـسین  ظفال  ةدارا  هب  هتـسباو  هک  تسا  نآ  ّتیمتا  لیلد  )و  دـنوش یم  لقتنم  شتآ  دوجو  هب  دود  ةدـهاشم  زا  ناگمه 

لالدتـسا لوا  هب  رخآ  زا  درب و  راک  هب  شّوشم  رـشن  ّفل و  ترابع  نیا  رد  یجاح  موحرم  تقیقح  رد  ) تسه تلالالد  نیا  هن  ای  دنکب 
( .درک

تالالد زا  مادـکره  هکلب  ، تسین هیعـضو  تلالد  صوصخم  میـسقت  نیا  هتبلا.هیظفل  ریغ  .2 .هیظفل .1: دوش یم  مسق  ود  هیعـضو  تلالد 
رد میسقت  نیا  هتبلا  ، دوش یم  نشور  الماک  رما  نیا  دندروآ  هک  ییاهلاثم  زا.دنوش  یم  میسقت  عون  ود  نیا  هب  هیعـضو  هیعبط و  هیلقع و 
اّما ، دوش یم  لصاح  عبط  ياضتقم  هب  ای  لقع  مکحب  هک  تسا  تلالد  لصا  مهم  نوچ  درادـن  يا  هرمث  هیعبط  هیلقع و  تلالد  اب  هطبار 

هیعضو تلالد  فالخرب  درادن  يریثأت  ، ظفل ریغ  ای  دنشاب  هتشاد  یتلالد  نینچ  ای  ظفل  ۀطساوب  ، عبط ای  دشاب  لقع  ظفل و  نآ  زا  فشاک 
یمازتلا ینمضت و  یقباطم و  مسق  هس  هب  هیظفل  ۀیعـضو  تلالد  ینعی  ود  نآ  زا  مسق  کی  اریز  ، تسا رمث  رمثم  نآ  رد  میـسقت  نیا  هک 

میسقت نیا  تقیقح  رد.دنراد  یساسا  شقن  تجح  فرعم و  باب  رد  هک  تسا  مسق  هس  نآ  نتسناد  یلـصا  فده  دوش و  یم  میـسقت 
.تسا اهنآ  اب  ییانشآ  تهج  يا  همدقم 

اعمج هک  میروآ  یم  یلاثم  کیره  يارب  هدرک و  مسقنم  هیظفل  ریغ  هیظفل و  مسق  ود  هب  ار  هیعـضو  هیعبط و  هیلقع و  تلالد  زا  کیره 
: دنوش یم  مسق  شش 

ملکتم و دوجو  رب  تلالد  لقع  مکح  هب  ظفل  نیا  هک  رادـج  ءارو  زا  دـیز  ظفل  هب  ملکت  ظـفلت و  تلـالد  لـثم  هیظفل  هیلقع  تلـالد  .1
.میشاب هدیدن  ار  وا  ولو  دنک  یم  یظفال 

دوـجو رب  عونـصم  تلـالد  ، هدنـسیون دوـجو  رب  راتـشون  تلـالد  دـننامه  رثؤـم  دوـجو  رب  رثا  تلـالد  لـثم  هیظفل  ریغ  هیلقع  تلـالد  .2
.ران دوجو  رب  ناخد  تلالد  ، عناص

.درد ساسحا  رب  خآ  ، هنیس درد  رب  حا  حا  تلالد  لثم  هیظفل  هیعبط  تلالد  .3

.سرت رب  نآ  يدرز  ، تلاجخ رب  هرهچ  یخرس  تلالد  لثم  هیظفل  ریغ  هیعبط  تلالد  .4

یظفل هدـننک  تلالد  هک  قطان  ناویح  رب  ناسنا  ۀـملک  تلالد  وا و  یجراخ  لکیه  رب  دـیز  ظفل  تلالد  لـثم  هیظفل  هیعـضو  تلـالد  .5
.هدش عضو  انعم  نیا  يارب  هک  تسا 

دننام دـشاب  روما  ریاس  زا  ظفل  زا  ریغ  نآ  ةدـننک  تلالد  هک  تسا  يا  هیراـبتعا  هیعـضو و  تلـالد  نآ  هیظفل و  ریغ  هیعـضو  تلـالد  .6
طوطخ و تسد و  اب  فلتخم  ءایشا  هب  هراشا 
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يور رب  هک  فلتخم  ياهـشقن  شوقن و  دـننام  تسا و  وا  یبتک  دوجو  دراد و  تلالد  وا  لکیه  رب  هک  دـیز  ۀتـشون  لثم  تاـج  هتـشون 
دنتسه ییانعم  لبنس  زمر و  هک  دوش  یم  هدهاشم  هریغ  یناتساب و  راثآ  رد  نیطالس و  ياهخاک  رد  ای  لزانم و  ردرس  ای  راوید  ای  ذغاک 

اه هداج  رانک  رد  هک  ییاهولبات  دـننام  دـنا و  هدرک  حالطـصا  نآ  رب  ملع  نآ  نابحاص  تسه و  هفلتخم  مولع  رد  هک  يزومر  دـننام  و 
هار مادک  زا  میدیـسر  یهارود  رـس  یتقو  ای  میراد و  دصقم  ات  رتمولیک  دنچ  الثم  هک  دنک  یم  نیعم  ار  تفاسم  ةزادـنا  هدـش و  بصن 

تسار هب  شدرگ  عونمم ، فقوت  ، عونمم روبع  تمالع  هک  رهش  لخاد  ياهولبات  لثم  نینچمه  میـسرب  دصقم  هب  ات  مینک  تکرح  دیاب 
هک زمرق  غارچ  تسا و  هار  راهچ  زا  روبع  ندرک و  تکرح  تمالع  هک  زبس  غارچ  لیبق  زا  یگدننار  ییامنهار و  مئالع  عونمم و  الثم 

.تسا ییاوه  ۀلمح  لامتحا  زمرق و  تیعضو  ةدنهد  ناشن  هک  رطخ  ریژآ  دننام  تسا و  فقوت  تمالع 
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هیظفل تلالد 

هراشا

: میراد ثحب  ود  هطبار  نیا  رد  تسا و  ثحب  دروم  هیظفل  ۀیعضو  تلالد  اهنت  دراد و  هبعش  ود  هیعضو  تلالد 

.ماسقا نایب  .2 .فیرعت نایب  .1

زا هک  يا  هنوگ  هب  دراد  دوجو  یمکحتـسم  يوق و  رایـسب  دنویپ  هقلع و  عونکی  نآ  بسانم  يانعم  اب  ظفل  ره  نایم  ام  نهذ  طیحم  رد 
يانعم هن  دیآ  یم  نهذ  هب  قطان  ناویح  يانعم  ناسنا  ظفل  ندینـش  زا  الثم  دنک  یم  ردابت  نهذ  هب  نآ  صاخ  يانعم  یظفل  ره  ندـینش 

: دراد لماع  ود  نآ  یقیقح  يانعم  يوسب  ظفل  کی  ندینش  زا  نهذ  لاقتنا  هینهذ و  ۀقلع  نیا.عبطلاب  دراب  لایس  مسج 

هن تسا  یعـضو  انعم  رب  ظفل  تلالد  نوچ   ) دـشاب هدرک  عضو  اذـک  ياـنعم  يارب  ار  اذـک  ظـفل  ، عضاو هکنیا  ینعی  هیعـضو  ۀـمزالم  .1
(. یلقع یتاذ و  ای  یعبط 

هنرگو دوش  لقتنم  انعم  نآ  هب  ، ندینـش ماگنه  ات  تسا  انعم  نالف  ياراد  ظفل  نالف  هک  دنادب  ینعی  دـشاب  عضو  هب  ملاع  مه  عمتـسم  .2
يانعم هب  دـسا  ظفل  ندینـش  زا  زگره  ، تسا اـنعم  هچ  هب  دـسا  ۀـملک  برع  تغل  رد  هک  دـناد  یمن  تسین و  عضو  هب  ملاـع  هک  یـسک 
لاقتنا دشاب  لامعتسالا  ریثک  انعم  رد  ظفل  رگا  هتبلا.دوش  یم  لقتنم  ظفل  يانعم  هب  عضو  هب  ملاع  یلو  دوش  یمن  لقتنم  سرتفم  ناویح 

.درادن ینهذ  تفلا  سنا و  نادنچ  نوچ  تسا  یئیطب  لاقتنا  دشاب  لامعتسالا  لیلق  رگا  تسا و  عیرس  نهذ 

: مینک یم  فیرعت  هنوگنیا  ار  هیظفل  تلالد  نیاربانب 

صاـخ ياـنعم  هب  نهذ  نآ  ندینـش  زا  هک  یتـیثیح  تلاـح و  ياراد  ( ناـسنا ـالثم  ) ظـفل کـی  ندوـب  زا  تـسا  تراـبع  هـیظفل  تلـالد 
هب هراشا  « هب دوصقملا  » ۀـملک نیا  « هب دوصقملا  ینعملاب  » هدرک دـیق  فنـصم  ددرگ  لصاح  نادـب  ملع  دوش و  لـقتنم  ( قطاـن ناویح  ) نآ

لوصا ج 1 حرش  رد  ام  دنا و  هدرک  نایب  لیصفت  هب  لوا  ءزج  هقف  لوصا  ظافلا  ثحابم  تامدقم  زا  متشه  همدقم  رد  هک  تسا  یبلطم 
یم یناعم  یعادت  هلوقم  زا  ار  يروصت  تلالد  دنناد و  یم  هدارا  عبات  ار  تلالد  فنصم  هک  تسا  نیا  هیضق  لامجا.میا  هداد  حیـضوت 

.دیآ یم  نهذ  هب  یتبسانم  یندا  اب  هک  دنناد 

: دوش یم  مسقنم  نیابتم  مسق  هس  هب  یساسا  میسقت  کی  رد  هیظفل  ۀیعضو  تلالد  : هیظفل تلالد  ماسقا 
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.هیمازتلا .3 .هینمضت .2 .هیقباطم .1

هقباطم ینّمضت  چیه  ،و  مازتلالا نمضتلاب و  هقباطملا  نم  ءیـش  ینعی ال  تسا  يرگید  اب  نیابم  يرگید و  زا  ریغ  ماسقا  نیا  زا  مادکره 
.تسین هقباطم  نّمضت و  مه  یمازتلا  چیه  ،و  تسین مازتلا  و 

نیبام عومجم  رب  تلالد  يارب  باتک  ظفل  الثم.دـنیوگ  یقباطم  تلـالد  ار  هل  عوضوم  ياـنعم  ماـمت  رب  ظـفل  تلـالد  : هیقباـطم تلـالد 
ياـهقرو ، دـلج دوخ  لـماش  هک  تسا  نیدـلجلا  نیب  اـم  عومجم  روظنم  ، فراـعملا هرئاد  باـتک  : میئوگ یم  یتقو  هدـش  عضو  نیتفدـلا 

مامت رب  تلالد  ینعی  تسا  یقباطم  تلالد  عون  زا  انعم  نیا  رب  باتک  ۀـملک  تلالد  ددرگ و  یم  اه  هشقن  اه و  سکع  ، بوتکم یلاخ ،
.هل عضو  ام 

رب ظفل  دوش و  هدارا  انعم  نیمه  ناسنا  ۀـملک  زا  لامعتـسا  ماقم  رد  رگا  هاگنآ  هدـش  عضو  قطان  ناویح  يارب  ناسنا  ظـفل  رگید  لاـثم 
.دوب دهاوخ  یقباطم  دنک  تلالد  انعم  نیمه 

لثم ای  رتمک  هن  رتدایز و  هن  دـشاب  هزادـنا  ناسنا  تماق  رب  هک  تسا  يا  هماج  لثم  یقباطم  تلالد  رد  انعم  هب  تبـسن  ظـفل  لـثم  : هیبشت
.دهد یم  ناشن  ار  ینعم  لکیه  مامت  هک  تسا  ییامن  مامت  هنیئآ 

.دنراد یگنهامه  قباطت و  رگیدکی  اب  انعم  ظفل و  هک  تسا  تهج  نادب  دنیوگ  یقباطت  ای  یقباطم  هک  ار  یقباطم  تلالد  : هیمست هجو 

یم تلالد  هک  هّللا  ۀـملک  یهلا و  سدـقا  تاذ  يانعم  لثم  تسا  طیـسب  يانعم  کی  یقباطم  ياـنعم  یهاـگ  -1: یقباطم تلالد  ماسقا 
هداـم و ، هیداـم ءازجا  زا  بیکرت  تسا و  تطاـسب  ياراد  اـنهذ  اـجراخ و  تسا و  هیلاـمک  تافـص  عـیمج  عمجتـسم  هک  یتاذ  رب  دـنک 

تاذ بکرم و  ، یقباطم يانعم  یهاگ  درادن و  هار  تاذ  نآ  رد  لصف  سنج و  )و  تسا بیکارتلا  ّرـش  هک  ) نادـجو نادـقف و  تروص ،
ینهذ و بکرم  یهاگ  دـندوجوم و  جراخ  رد  هک  یئازجا  اـی  دـیز  لـکیه  دـننام  تسا  یجراـخ  بکرم  یهاـگ  مهنآ  تسا  ءازجـالا 

دنیآ یم  هک  نهذ  طیحم  رد  یلو  دـندوجوم  دوجو  کـی  هب  تیقطاـن  تیناویح و  ، جراـخ رد  هک  ناـسنا  دـننام  تسا  یلیلحت  یلقع و 
.تسین یجراخ  بیکرت  هنرگ  دنک و  لیلحت  هیزجت و  لوصف  سانجا و  ای  لصف  سنج و  هب  ار  اهنآ  تسا  رداق  لقع 

ماقم رد  هدـش و  عضو  ییانعم  يارب  یظفل  هک  تسا  یـضرف  رد  یقیقحت  ، يریدـقت یهاگ  تسا و  یقیقحت  هیقباطم  تلـالد  یهاـگ  .2
هدش و لامعتسا  ناوارف  انعم  نآ  رد  مه  لامعتسا 
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.قطان ناویح  رد  ناسنا  لثم  هتفای  ققحت  اتقیقح  هقباطم 

نآ ءزج  رد  ای  هشیمه  هکلب  هدشن  لامعتسا  انعم  نآ  دوخ  رد  هاگچیه  یلو  هدش  عضو  ییانعم  يارب  ظفل  هک  تسا  یضرف  رد  يریدقت 
، ور نیا  زا  هدـشن  لامعتـسا  یلو  تفای  یم  ققحت  هقباطم  دـش  یم  لامعتـسا  انعم  نآ  دوخ  رد  رگا  هک  هتفر  راکب  نآ  مزال  جراخ  ای  و 

.دنیوگ يریدقت 

دوصقم ، انعم رب  ظفل  تلالد  هک  تسا  نآ  هیلصا  تلالد.هیعبت  ای  تسا  هیلـصا  ای  تلالد  : تسا هیظفل  تلالد  قلطم  نآ  زا  میـسقت  نیا  .3
رـصحنم یقباطم  تلالد  رد  نآ  هدوب و  انعم  نیا  ندناسر  یلـصا  فدـه  هدـش  عضو  ظفل  هک  لوا  زا  ینعی  دـشاب  تاذـلاب  هلاصالاب و 

.تسا

لک رب  تلالد  نمـض  رد  هک  اـنعم  ءزج  رب  ظـفل  تلـالد  لـثم  دوش  یم  هدـیمهف  مـالک  زا  ملکتم  دارم  عبت  هب  هک  تسنآ  هیعبت  تلـالد 
.تسا

هکنیا نمـض  هدوب و  لخاد  انعم  لصا  نمـض  رد  ءزج  نیا  هک  هل  عوضوم  يانعم  ءزج  رب  ظفل  تلالد  زا  تسا  ترابع  : هینمـضت تلالد 
.درادن لالقتسا  تلالد  نیا  دنک و  یم  تلالد  مه  ءازجا  کت  کت  رب  دراد  لک  رب  تلالد 

رب ناسنا  ظفل  تلالد  نینچمه  اهنت  تسرهف  رب  باتک  تلالد  ، دـلج رب  اهنت  باتک  تلالد  اـی  قرو  کـی  رب  باـتک  ظـفل  تلـالد  لاـثم 
نینچمه فرع  تواضق  « باتکلا اذـه  کتعب  :» دـیوگب عیاب  دـننک و  هلماعم  ار  یباـتک  رفن  ود  رگا  نیارباـنب.اهنت  ناویح  اـی  اـهنت  قطاـن 

يرتشم ، هدوب باتک  دـلج  يادـعام  نم  روظنم  : دـیوگب عیاب  ادـعب  رگا  هاگنآ  تسا  عیبم  نیتفدـلا  نیباـم  عومجم  هک  تسا  نیا  يرتشم 
يا هعومجم  ینعی  باتک  یتخورف و  باتک  هکلب  يدرکن  ءانثتسا  ار  يزیچ  شورف  ماگنه  هک  دنک  یم  جاجتحا  وا  هیلع  هدرکن و  لوبق 

.دراد تلالد  شدلج  رب  نمضتلاب  باتک  ظفل  لاثم  نیا  رد  ، ینک ءانثتسا  يرادن  قح  سپ  تسا  نآ  ءزج  مه  دلج  هک 

هینمـضت تلـالد  اـت  دوـب  دـهاوخن  یئزج  هنرگو  دـشاب  ءازجـالا  تاذ  بکرم و  یقباـطم  ياـنعم  هک  تسا  نآ  هینمـضت  تلـالد  طرش 
.درادن هار  طیسب  يانعم  رد  سپ  ، دشاب

لامعتسا قطان  ناویح  رد  ار  ناسنا  هکنیا  لثم  دوش  یم  هدارا  عبتلاب  مالک  زا  دصرددص  هینمـضت  تلالد  یهاگ  : هینمـضت تلالد  ماسقا 
هب هتبلا  () .دنک لامعتـسا  ناویح  يانعم  رد  اهنت  ار  ناسنا  هکنیا  لثم  لالقتـسال  اب  یهاگ  دراد و  تلالد  اهنت  ناویح  رب  انمـض  هک  هدرک 

هب رصحنم  یعبت  تلالد  تسه و  یمازتلا  ینمضت و  یقباطم و  لماش  هیلصا  تلالد  باسح  کی 
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.تسا هدش  نایب  بجاو  تامیسقت  موس  میسقت  ، لوا دلج  ، هقف لوصا  حرش  رد  هک  تسا  هیلقع  تلالد 

نیا لیلد  نیمه  هب  انمـض.دنیوگ  ینمـضت  ار  تلالد  نیا  تسا  ّلک  رب  تلالد  نمـض  رد  ینعم  ءزج  رب  ظفل  تلالد  نوچ  : هیمـست هجو 
.تسا هیقباطم  تلالد  رب  عرف  تلالد 

مان هیمازتلا  تلالد  تسا  ینعم  نآ  کفنی  مزال ال  نکل  دـشاب و  یم  هل  عوضوم  زا  جراخ  هک  ییانعم  رب  ظـفل  تلـالد  : هیمازتلا تلـالد 
تباـتک نوچ  ملق  رب  بکرم  تاود و  تلـالد  ، تسین نکمم  نوتـس  راوید و  نودـب  فقـس  نوچ  راوید  رب  فقـس  تلـالد  دـننام.دراد 

اب دبع  دربن و  ملق  ذغاک و  زا  یمـسا  روایب و  یتاود  میارب  : دیوگب شدبع  هب  ییالوم  رگا  ور  نیا  زا.تسین  روسیم  ذـغاک  ملق و  نودـب 
رذـع دـبع  رگا  دـنک و  باتع  وا  رب  دراد  قح  یلوم  دـنک  تعانق  تاود  ندروآ  هب  اهنت  تسین  يذـغاک  ملق و  یلوم  دزن  هکنیا  هب  ملع 
درادن نتفگ  هب  يزاین  تسا و  نم  دوصقم  کفنیال  مزال  تاود  : دیوگ یم  یلوم  ، ملق هن  دـیتساوخ  نم  زا  بکرم  طقف  امـش  هک  دروآ 

.همانهاش رب  یسودرف  یناولهپ و  رب  متسر  دوج و  رب  متاح  تعاجش و  رب  دسا  تلالد  دننام  و 

يانعم نآ  » هکنیا دـیق  اب  تسا و  هل  عوضوم  لخاد  رب  ظفل  تلالد  نوچ  دوش  یم  جراـخ  ینمـضت  تلـالد  « هل عوضوم  جراـخ  » دـیق اـب 
زا ام  الثم  تسج  زارتحا  دنتـسین  مه  وا  ۀـمزال  یلو  جراخ  ، یظفل هل  عوضوم  زا  هک  یناوارف  یناعم  زا  « دـشاب هل  عوضوم  مزال  ، یجراخ

.تسین يا  همزالم  نوچ  میوش  یمن  لقتنم  ایرد  ، نامسآ يانعم  هب  ناسنا  ندینش 

ناطلـس و دـننام  دنتـسه  مه  باکر  مزالم  یلو  نوریب  يرگید  تیهام  تاذ و  زا  مادـکره  هک  یقیفر  ود  دـننام  هیمازتلا  تلالد  : هیبشت
.الثم وا  رواشم 

.دراد تلالد  مزال  جراخ  رب  هک  تهج  نادب  دنیوگ  هیمازتلا  ار  تلالد  نیا  : هیمست هجو 

ات تسا و  هل  عوضوم  يانعم  دوخ  رب  ظفل  تلالد  زا  سپ  مزال  جراخ  رب  ظفل  تلالد  نوچ  تسا  یقباطم  تلـالد  عرف  هیمازتلا  تلـالد 
.تسین یمزال  جراخ  دشابن  ییانعم  نینچ 

: دراد طرش  ود  هیمازتلا  تلالد 

.دشاب ینهذ  مزالت  ، شمزال جراخ  يانعم  اب  ظفل  یقباطم  يانعم  نایم  .1

: دوش یم  مسق  هس  یمیسقت  رد  مزال  : کلذ نایب 

.ییانشور سمش و  ، ترارح ران و  لثم  دراد  مه  ار  مزال  نآ  دش  تفای  موزلم  نیا  جراخ  رد  یتقو  ینعی  یجراخ  دوجو  مزال  : فلا
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ناـــسنا و لـــثم  دراد  ار  مزـــال  نـــالف  دــــش  روـــصت  اـــنعم  نـــالف  نـــهذ  طـــیحم  رد  یتـــقو  ینعی  ینهذ  دوـــجو  مزـــال  ب:
.هیناث تالوقعم  ۀیلک  تیلصف و  ، تیئزج ، تیعون ، تیلک

تیدرف ، هعبرـالل تـیجوز  لـثم  دراد  ار  مزـال  نـیا  نـهذ  رد  هـچ  دوـش و  تفاـی  جراـخ  رد  تیهاـم  نـیا  هـچ  ینعی  تیهاـم  مزـال  ج:
ءیـش ود  ناـیم  نهذ  طـیحم  رد  دـیاب  ینعی  تسا  ینهذ  موزل  صوـصخ  هیمازتـلا  تلـالد  طرـش.تانکمم  يارب  یتاذ  ناـکما  ، هثـالثلل

ملع نودب  هیعقاو  هیجراخ و  ۀمزالم  هنرگو  دوش  ادیپ  مزال  هب  ملع  ، موزلم هب  ملع  زا  ات  میشاب  هتـشاد  مه  مزالت  هب  ملع  دشاب و  همزالم 
دوج و هب  متاح  مان  ندینش  زا  تسا  همزالم  یگدنشخب  مرک و  ییاط و  متاح  نایم  هک  دنادب  بطاخم  رگا  الثم  تسین  یفاک  مزالت  هب 

.الف ّالا  دوش و  یم  لقتنم  وا  تواخس 

.دشاب صخالا  ینعملاب  ّنیب  موزل  کی  ینهذ  موزل  دیاب  .2

: هک تسنیا  شلامجا  یلو  دمآ  دهاوخ  نآ  لیصفت  هک  تسا  مسق  هس  رظن  کی  زا  موزل  : کلذ نایب 

.تعاجش دسا و  ، لهج ملع و  ، رصب یمع و  لثم  دوش  یم  روصت  مه  مزال  ، موزلم روصت  دّرجم  هب  هک  صخالا  ینعملاب  نّیب  موزل  : فلا

ناسنا يارب  ندوب  بتاک  ، ندوب کحاض  لثم  دوش  یم  لصاح  همزالم  مزال و  موزلم و  روصت  زا  سپ  هک  معالا  ینعملاب  نّیب  موزل  ب:
.همدقملا يذ  يارب  همدقم  بوجو  و 

قیدـصت لـباق  ناـهرب  نودـب  هک  ملاـع  ثودـح  لـثم.تسا  لالدتـسا  هـب  جاـتحم  روکذـم  تاروـصت  رب  نوزفا  هـک  نـّیب  ریغ  موزل  ج:
هطـساو دنمزاین  میوش و  لقتنم  مزال  هب  موزلم  روصت  دّرجم  هب  ات  دـشاب  صخالا  ینعملاب  نیب  موزل  کی  دـیاب  ام  ثحب  رد  موزل.تسین 

رصب نودب  ییانیبان  یمع و  روصت  هک  رصب  یمع و  لثم  دشاب  یلقع  ، صخالا ینعملاب  نّیب  موزل  نیا  هک  قرف  هتبلا.میشابن ال  لاقتنا  رد 
.رکم هابور و  ، تعاجش دسا و  ، دوجو متاح  لثم  دشاب  یفرع  ای  تسا و  لیحتسم  القع  ییانیب  و 
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: تانیرمت لح 

: دینک صخشم  ار  تالالد  ماسقا  عاونا و  بیترت  هب  لیذ  ياهلاثم  رد  نیرمت 1.

.تسا هیظفل  ریغ  ۀیعضو  تلالد  عون  زا  نیعم  تقو  رب  تعاس  ۀبرقع  تلالد.دهد  یم  ناشن  ( الثم ) ار حبص  هد  ، تعاس ۀبرقع  : فلا

.دنک یم  هفرس  بترم  هدرک و  ولهپ  هنیس  هدروخ و  امرس  تدش  هب  يدمحا  ياقآ  ب:

ار ییاضتقا  نینچ  ناسنا  عبط  هک  تسا  هیظفل  هیعبط  تلالد  عون  زا  یگدروخامرس  هنیس و  درد  رب  ( حا حا  ) ندرک هفرـس  يادص  تلالد 
.دراد

مایق نیا  تلالد  ، دنزیخ یمرب  ياج  زا  ناشیا  مارتحا  هب  همه  ، دوش یم  هسلج  دراو  یگرزب  ناهگان  دنا  هتـسشن  یـسلجم  رد  یهورگ  ج:
.تسا هیظفل  ریغ  هیعضو  تلالد  عون  زا  مارتحا  رب 

هرهچ هتسشن و  وا  یناشیپ  رب  مرش  قرع  ، تلاجخ زا  هدماینرب و  باوج  ةدهع  زا  وا  دوش و  یم  هدیـسرپ  یبلطم  ییاعدارپ  صخـش  زا  د:
تسا و نازرل  شیادص  دراد و  هرهچ  رب  هار  رابغ  هکیلاح  رد  دسر  یم  هار  درگ  زا  نانز  سفن  يرگید  صخـش  ای  دوش  یم  زمرق  شا 

ریغ هیعبط  تلالد  عون  زا  سرت  رب  يدرز  نیا  تلاجخ و  رب  یخرـس  نآ  تلـالد  ، هدـیدرگ درز  شا  هرهچ  هدـیرپ و  شراـسخر  گـنر 
.تسا هیظفل 

تیاضر مدع  ۀناشن  هب  ای  دهد  یم  تکرح  نیئاپ  فرطب  ار  شرـس  رما  نآ  رب  تیاضر  ۀناشن  هب  وا  دیـسرپ و  یم  ار  یبلطم  یـسک  زا  ه:
.تسا هیظفل  ریغ  ۀیعضو  تلالد  عون  زا  نآ  مدع  تیاضر و  رب  رس  تکرح  تلالد  نیا  دهد  یم  تکرح  الاب  تمسب  ار  شرس 

: دیهد رارق  نآ  بسانم  ۀناخ  رد  ار  لیذ  ياهلاثم  هدرک و  میسرت  ( يدومع ای  یقفا  هناخ  هس  ياراد  ) یلودج افطل  نیرمت 2.

: هیلقع تلالد  : فلا

.نابدرن دوجو  رب  ماب  تشپ  هب  ندرک  دوعص  تلالد 

.درب تقرس  هب  ار  نآ  يدزد  هکنیا  رب  جاتحیام  عاتم و  ندرک  مگ  تلالد 

(. رثؤم رثا و  ) بتاک دوجو  رب  طخ  تلالد 

.ترارح زا  هجرد  دص  هب  ندیسر  رب  بآ  ششوج  نایلغ و  تلالد 

: هیعبط تلالد  ب:

يرسکبس تقامح و  رب  ییوگرپ  تلالد  ، یتحاران درد و  كاردا  رب  ندرک  هلان  تلالد 
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ندومن هرهچ  یگرزب  يور  زا  نتفر و  هار  رد  رتخبت  تلالد  ، نتـشاد بت  رب  ناسنا  ضبن  تعرـس  تلالد  ، تناتم راقو و  رب  ییوگ  مک  و 
.ینیب گرزب  دوخ  ربکت و  رب 

: هیعضو تلالد  ج:

.زامن تقو  لوخد  رب  ، نذؤم توص  تلالد 

.تسا کیدزن  هاگیاج  هب  نآ  ندیسر  تسا  هار  رد  رگا  کیدزن و  نهآ  هار  هاگتسیا  زا  نآ  تکرح  هکنیا  رب  راطق  قوب  تلالد 

دنتـسه عون  مادک  زا  ریز  ياهلاثم  هک  دینک  صخـشم  افطل  ( مازتلا - نمـضت - هقباطم ) تسا عون  هس  هیظفل  تلالد  هک  دیتسناد  نیرمت 3.
؟ دینک صخشم 

.تسا هقباطم  تلالد  عون  زا  « درفم لوق  » رب « هملک » ظفل تلالد  : فلا

.تسا ینمضت  تلالد  عون  زا  « درفم » ای اهنت  « لوق » رب « هملک » ظفل تلالد  ب:

.تسا یمازتلا  عون  زا  راوید  رب  فقس  تلالد  ج:

.تسا یمازتلا  عون  زا  هویم  دوجو  رب  تخرد  تلالد  د:

.تسا یمازتلا  نآ  كرحم  هدننار و  دوجو  رب  هرایس  ظفل  تلالد  ه:

.تسا ینمضت  نآ  ياهقاطا  اه و  هفرغ  رب  لزنم  راد و  ظفل  تلالد  و:

.تسا یمازتلا  عون  زا  نآ  يوسب  قیرط  رب  امرخ  تخرد  ظفل  تلالد  ز:

رکنم و عیاب  ؟ هن ای  هدش  هتخورف  مه  قیرط  ایآ  هک  دنراد  عازن  لزنم  قیرط  رد  هدرک و  يرادیرخ  یلزنم  يرگید  زا  یـصخش  نیرمت 4.
شورهار اـب  هک  تسنیا  روظنم  میتخورف  ار  هناـخ  : دـنیوگ یم  یتقو  اـفرع  تسا و  عیبم  رد  لـخاد  مه  قیرط  هک  تسا  یعدـم  يرتشم 

نوچ تسا  هیمازتلا  تلـالد  عون  زا  ؟ هن اـی  تسه  عیبـم  رد  مه  قیرط  هکنیا  رب  « لزنم » ۀـملک تلـالد  نونکا  ، شهاربآ اـب  ار  غاـب  ، متخورف
.تسا نوریب  « راد » هل عوضوم  زا  قیرط 

هاگنآ درک  راک  حبـص  ناذا  لوا  ات  رگراک  دنک  راک  وا  يارب  هرـسکی  حبـص  ات  بش  هک  هدرک  ریجا  ار  يرگراک  ییامرفراک  نیرمت 5.
امرفراک ؟ هن اـی  تسا  دادرارق  ءزج  مه  سمـش  عولط  اـت  حبـص  ناذا  زا  هک  داـتفا  رد  عازن  اـمرفراک  وا و  ناـیم  دیـشک و  راـک  زا  تسد 

ات هکنیا  رب  بش  ۀـملک  تلالد  لاح  ینک  راک  دـیاب  ار  هدـنامیقاب  رادـقم  نیا  تسا و  لماش  ار  سمـش  عولط  ات  بش  هک  تسا  یعدـم 
.تسا هینمضت  تلالد  عون  زا  تسا  سمش  عولط 

تعاجش رب  دسا  تلالد  : دنیوگ یم  روهشم  لاح  تسا  ناهد  يوب  نفعت  مه  یکی  تسا و  تعاجش  دسا  ياهیگژیو  زا  یکی  نیرمت 6.
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هک دوب  نیا  هیمازتلا  تلالد  رد  یناث  طرش  هک  تسنآ  تلع  ؟ تسیچ تلع  دیآ  یم  رامش  هب  هیمازتلا  تلالد  عون  زا  نهد  يوب  نفعت  رب 
یمن روصت  ندوب  مفلا  رخب  ، دسا روصت  درجم  هب  زگره  تسا و  دوقفم  قوف  لاثم  رد  طرـش  نیا  دشاب و  صخالا  ینعملاب  نّیب  شموزل 

.دوش
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ظافلا تامیسقت 

هراشا

زا هک  قسج  ۀملک  دننام  نینچمه.تسا  دـیز  بولقم  هک  زید  ظفل  دـننام  دـنک  یمن  تلالد  ییانعم  چـیه  رب  ینعی  تسا  لمهم  ای  ظفل 
انعم نآ  رد  تسا و  ییاـنعم  ياراد  ینعی  لمعتـسم  اـی  و.تسین  اـنعم  ياراد  هّداـم  ظاـحل  زا  یلو  تسا  یـضام  نزو  رب  تـئیه  ظاـحل 

ياراد ؟ تسا یتئیه  هچ  رب  الثم  هک  دوش  یم  ثحب  نآ  یظفل  دعب  زا  یهاگ  لمعتـسم  ظفل.رجح  ، رجـش ، دیز دننام  دوش  یم  لامعتـسا 
تغل و مولع  وحن و  فرـص و  ، دـیوجت ملع  هب  طوبرم  ثحاـبم  هنوگ  نیا  دوش ؟ ءادا  دـیاب  هنوـگچ  شفرح  نـالف  ؟ تسا يا  هداـم  هچ 
ای دراد  ینعم  کی  ایآ  الثم  هک  دوش  یم  وگتفگ  نآ  يانعم  ۀـظحالم  هب  ینعملا و  نم  هل  اـمب  ظـفل  کـی  زا  یهاـگ  یلو  تسا  ظاـفلا 

؟ زاجم رگید  ضعب  تقیقح و  یضعب  ای  دنا  یقیقح  یناعم  ۀمه  ؟ ینعم دنچ 

تامیـسقت هتـسد  ود  ياراد  ینعملا  نم  اهلامب  لمعتـسم  ظافلا  مینک و  یم  ثحب  هیواز  نیمه  زا  ظافلا  ثحابم  اـب  هطبار  رد  قطنم  رد 
: دنتسه

ظافلا زا  هتـسد  نـالف  هک  دوش  یم  ثحب  برع  تغل  رد  ـالثم  تسا  تغل  نـالف  صوصخم  هک  یتامیـسقت  ینعی  هصاـخ  تامیـسقت  .1
.ریخ هتسد  نالف  دنتسه و  مومع  دیفم 

يراج و روهشم  ریغ  روهشم و  زا  معا  ایند  ةدنز  ياهنابز  هیلک  رد  هکلب  ، تسین یتغل  صوصخم  هک  یتامیسقت  ینعی  هّماع  تامیسقت  .2
زا ، تلـالد ثحبم  زا  سپ  راـبتعا  نیا  هب  ظاـفلا  تامیـسقت  ۀلئـسم.دراد  ثحب  تامیـسقت  زا  هتـسد  نیا  هب  عـجار  یقطنم.تسا  يراـس 

.مینک یم  وگزاب  تسا  میسقت  هس  هک  ار  هماع  تامیسقت  ّمها  ، ور نیا  زا  ؛ تسا باب  ثحابم  نیرتمهم 

: تسین جراخ  لاح  هس  زا  میجنسب  هدرک و  هسیاقم  شا  هیف  لمعتسم  يانعم  اب  ار  یلمعتسم  ظفل  هاگره 

نیا هب  ظفل.دشاب  هدایز  زا  طرشب ال  حالطصا  هب  ددعتم و  هن  دشاب و  ظفل  کی  ینعی  ، دوش یم  عقاو  مسقم  دحاو  وه  امب  ظفل  یهاگ  .1
.دمآ دهاوخ  هک  دراد  مسق  جنپ  رابتعا 

ینعی دریگ  یم  رارق  میسقت  دروم  هدایزلا  ددعتلا و  طرشب  يا  ، ءیش طرشب  ظفل  ینعی  ، تسا میـسقت  دروم  ددعتم  وه  امب  ظفل  یهاگ  .2
.ظفل کی  هن  دشاب  ظفل  دنچ  ای  ود 

دریگ یم  رارق  مسقم  ددعتم  ای  دشاب  دـحاو  هکنیا  زا  طرـشب  قلطم و ال  وحن  هب  ظفل  ینعی  ، دوش یم  مسقنم  ظفل  وه  امب  ظفل  یهاگ  .3
ظفل ددعت  تدحو و  دزاس و  یم  ودره  اب  هک 
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.تسین لیخد  نآ  رد 

: دوش یم  مسقنم  مسق  جنپ  هب  شیانعم  رابتعاب  دحاو  ظفل  لوا  میسقت 

هراشا

.زاجم تقیقح و  لجترم 5. لوقنم 4. .3( يونعم هن  یظفل  ) كرتشم صتخم 2. .1

ياراد دـشاب  ددـعتم  انعم  رگا  دـنیوگ و  صتخم  دـشاب  دـحاو  انعم  رگا  دـشاب  دـحاو  ظفل  یتقو  هک  تسا  نآ  ماسقا  نیا  یلامجا  نایب 
: دوش یم  مسق  جنپ  عومجم  هک  زاجم  تقیقح و  لجترم و  لوقنم و  كرتشم و  زا  تسا  هبعش  راهچ 

: هناگجنپ ماسقا  یلیصفت  نایب 

ظفل هک  هنوگنامه  رگید  نایب  هب.دـنیوگ  صتخم  ظفل  تسا  دـحاو  يانعم  ياراد  طـقف  طـقف و  هک  ار  يدـحاو  ظـفل  : صتخم ظـفل  .1
رد هک  یهاگراب  نحـص و  نآ  رب  هدـش و  عضو  يدـحاو  يانعم  يارب  هک  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  رهطم  مرح  ظـفل  دـننام  تسا  دـحاو 
هب صتخم  ظـفل  هک  تسا  تهج  نادـب  دـنیوگ  صتخم  ار  ظـفل  نیا  هکنیا  دراد  تلـالد  تسا  دوجوم  نآ  زا  ینـشور  ریوصت  ناـهذا 

مـسق ود  انعم  رظن  زا  صتخم  هتبلا.تسا  انعم  نیمه  نداد  ناشن  تهج  يا  هنیئآ  تسا و  ینعم  نیا  تماق  رب  یـسابل  تسا و  انعم  نیمه 
: دوش یم 

هیلع اضر  ماما  مرح  ، هیـضیف هسردـم  ، دـیز ۀـملک  لثم  تسین  نیریثک  رب  قدـص  لباق  هک  ییانعم  رب  دـنک  یم  تلالد  ینعی  ؛ یئزج : فلا
.مالّسلا

ۀمه رب  تسا و  قطان  ناویح  هک  ناسنا  ظفل  يانعم  لثم  تسا  نیریثک  رب  قدـص  لـباق  هک  ییاـنعم  رب  دـنک  یم  تلـالد  ینعی  ؛ یّلک ب:
.تسا یلک  زین  ( نهآ ینعی  ) دیدح ظفل  يانعم  نینچمه  تسا  قابطنا  لباق  شقیداصم  دارفا و 

نیمز ةرک  يور  ناسنا  اهدرایلیم  رب  يواسم  روط  هب  هک  ناسنا  دننام  تسا  ناسکی  دارفا  ۀمه  رب  شقدـص  ینعی  ) تسا یطاوتم  ای  یلک 
یلک و باب  رد  الیـصفت  هّللا  ءاشنا  هک  تسا  توافتلاب  دارفا  رب  شقدـص  ینعی  تسا  ککـشم  ای  ( دـنک یم  قدـص  دوش و  یم  قالطا 

.دمآ دهاوخ  یئزج 

تـسین ددـعتم  يانعم  نوچ  دـش  لخاد  صتخم  شخب  رد  دـشاب  نیریثک  رب  قدـص  لباق  هک  یلک  كرتشم و  يانعم  : كرتشم ظـفل  .2
یظفل كرتشم  نآ  هب  هک  دـشاب  كرتشم  ظفل  رگا  یلو.دراد  ددـعتم  دارفا  تسا و  نیریثک  رب  قدـص  لباق  یلو  تسا  انعم  کـی  هکلب 

ای ود  لقادح  تسا و  ظفل  کی  ینعی  ، ددعتم انعم  دشاب و  دحاو  ظفل  : هکنیا زا  تسترابع  نآ  دنیوگ و  یم 
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یلع مادکره  مهنآ  ( دش جراخ  زاجم  تقیقح و  سپ  ) هدش عضو  ددعتم  یناعم  عیمج  يارب  ظفل  هک  تیفیک  نیاب  مهنآ  دراد  انعم  دنچ 
.تسا (1) هل  عوضوم  هناگادج  هدح و 

یب ای  رگیدکی  زا  عالطا  اب  ددعتم  ياهعـضاو  ای  ینیعم  عضاو  دحاو  نامز  رد  امتح  هک  تسین  نیا  « ندوب مه  ضرع  رد  » زا روظنم  هتبلا 
دنشاب و مه  لوط  رد  ینامز  ثیح  زا  تسا  نکمم  هکارچ  ، انعم کی  يارب  مادکره  ، دنهد رارق  ددعتم  یناعم  يارب  ار  ظفل  کی  ، عالطا

ظفل نیا  عضاو  هک  تسنیا  روظنم  هکلب.دنشاب  كرتشم  لاح  نیا  اب  دعب  ای  لبق  لاس  هد  رگید  يانعم  دوش و  هل  عوضوم  نالا  انعم  کی 
عضو مه  دیدج  يانعم  کی  يارب  القتسم  تسا  ظوفحم  یناعم  هک  یلاح  نیع  رد  هکلب  هدرکن  لقتنم  رگید  يانعم  هب  انعم  کی  زا  ار 
ندـش هدارا  لـباق  مه و  ضرع  رد  همه  هک  دراد  هل  عوضوم  هدزاـی  دـعب  هب  ـالاح  زا  تشاد  ینعم  هد  لاـحبات  هچناـنچ  ـالثم  دوش  یم 
یظفل كارتشا  یگژیو  ، تیـصوصخ نیا.دیآ  یم  دیدپ  وا  رد  لامتحا  هدزای  دوش و  یم  لمجم  باطخ  دـباین  يا  هنیرق  رگا  دنتـسه و 

: میروایب برع  تغل  زا  لاثم  دنچ.دراد  ناوارف  لاثم  مه  تاغل  عیمج  رد  تسا و 

...و ، وناز ، سوساج الط ، ، همشچ ، مشچ لیبق  زا  ددعتم  یناعم  نایم  تسا  یظفل  كرتشم  نیع  ۀملک  : فلا

.دشاب هایس  دیفس و  هک  تسا  یظفل  كرتشم  داضتم  يانعم  ود  نایم  نوج  ۀملک  ب:

.نآ زا  یکاپ  نانز و  رد  یگدعاق  نایم  تسا  یظفل  كرتشم  ءرق  ۀملک  ج:

.تسا نتخورف  ندیرخ و  يانعم  هب  عیب  ۀملک  د:

.هدمآ نتخورف  ندیرخ و  يانعم  هب  مه  ءارش  ۀملک  ه:

: یسراف تغل  زا  لاثم  دنچ 

ریـش رب  مه  ،و  دوش یم  قالطا  یلگنج  ناویح  رب  مه  دوش و  یم  هتفرگ  دنفـسوگ  واـگ و  زا  هک  فورعم  عیاـم  رب  مه  ریـش  هملک  : فلا
.ددرگ یم  قالطا  بآ 

.يراکش زاب  رب  مه  دوش و  یم  قالطا  برد  ندوب  زاب  رب  مه  زاب  ۀملک  ب:

دننامه دشاب  هدش  عضو  ددعتم  یناعم  نآ  کیاکی  يارب  ظفل  نیا  )و  دش جراخ  صتخم  ) دشاب ددعتم  انعم  دحاو و  ظفل  رگا  : لوقنم .3
زاجم تقیقح و  سپ  ) یظفل كرتشم 

95  : ص

عضولا ال ددـعت  كرتشملا  یف  ربتعملا  ناک  امل  ّهنا  یفخی  ـال  مث  : هدومرف ملاعم ص 26  رب  هیـشاح  رد  ءاملعلا  ناطلـس  موحرم  ( . 1 - 1
مه ضرع  رد  یناعم  مامت  انمـض.هددعتم  هصاخ  ناعمل  دحاولا  عضولاب  عضو  اّمم  « اذه » ظفل لثم  هنم  جرخیف  هل  عوضوملا  ددعت  درجم 

لجترم لوقنم و  هلیسو  نیدب  ) دشاب رگید  ضعب  رب  قباس  یناعم  زا  یضعب  يارب  ظفل  عضو  هچرگ.دنشاب  مه  لوط  رد  هکنیا  هن  دنتسه 

رفظم قطنم  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1193زکرم  هحفص 124 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12193/KOLI/AKS BARNAMEH/#content_note_95_1
http://www.ghaemiyeh.com


(. یتأیس امک  دش  جراخ 

رفظم قطنم  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1193زکرم  هحفص 125 

http://www.ghaemiyeh.com


مادـکچیه دنتـشاد و  لامعتـسا  همه  دوب و  مه  ضرع  رد  یناعم  ۀـمه  كرتشم  رد  هک  تسا  نیا  كرتشم  اب  لوقنم  قرف  (. دـش جراخ 
يارب قباس و  میدـق  يانعم  يارب  ظفل  عضو  لوقنم  رد  یلو  دورب  نیب  زا  میدـق  يانعم  دـیدج  ياـنعم  ندـمآ  اـب  هک  دـش  یمن  روجهم 

نفد نهذ  رابنا  رد  دوش و  یم  جراخ  هنحـص  زا  میدـق  يانعم  نآ  اب  سنا  دـیدج و  يانعم  يارب  عضو  اب  تسا و  قحال  دـیدج  ياـنعم 
.دوش یم 

دراد و دوجو  تبـسانم  هیلا  لوقنم  ای  دیدج  يانعم  اب  هنم  لوقنم  ای  میدق  يانعم  نایم  لوقنم  رد  : هک تسنیا  مه  لجترم  اب  لوقنم  قرف 
.تسین هنوگنیا  لجترم  رد  یلو  دوش  یم  هداد  لقن  تبسانم  تیاعر  اب 

: لوقنم يارب  لاثم  دنچ 

رب هکلب  ینییعت  لوقنم  وحن  رب  هن  هتبلا  ) هدـش هداد  لقن  انعم  نآ  زا  عرـش  فرع  رد  یلو  تسا  اعد  يانعم  هب  تغل  رد  هولـص  ظـفل  : فلا
هک یـصوصخم  تدابع  يارب  )و  دوش یجّالح  دـیاب  لوصا  ملع  ثحابم  رد  هک  هیعرـشتم  اـی  هیعرـش  تقیقح  لکـش  هب  اـی  ینّیعت  وحن 

يانعم تبـسانم.تسا  هدش  يراذـگمان  دوش  یم  متخ  میلـست  اب  عورـش و  ریبکت  اب  تسا و  صوصخم  راکذا  ناوکا و  تائیه و  ياراد 
.تسا اعد  رب  لمتشم  یعرش  هولص  دراد و  دوجو  اعد  مه  دیدج  يانعم  رد  هک  تسنیا  میدق  اب  دیدج 

یصاخ دصق  رد  هدش  تقیقح  عرـش  فرع  رد  یلو  ، يزیچ دصق  قلطم  ینعی  هدوب  قلطم  دصق  يانعم  هب  برع  تغل  رد  جح  ۀملک  ب:
صخا صاخ  دصق  هجحیذ و  لوا  ۀهد  ینعی  نیعم  تاقوا  رد  جح  کسانم  ماجنا  روظنم  هب  دشاب  همظعم  ۀکم  ادخ و  ۀـناخ  دـصق  هک 

.تسا زرحم  ینعم  ود  نایم  بسانت  تسا و  دصق  قلطم  زا 

ّتین و اب  هک  تسا  صوصخم  كاسما  ياـنعم  هب  عرـش  فرع  رد  یلو  تسا  كاـسما  قلطم  ياـنعم  هب  برع  تغل  رد  موص  ۀـملک  ج:
.تسا ظوحلم  تبسانم  مه  دیدج  يانعم  تغل و  نایم  تسا و  هارمه  هژیو  طئارش  اب  نیعم و  نامز  رد  ینیعم و  روما  زا  تبرق و  دصق 

: یفرع لوقنم  زا  لاثم  دنچ  کنیا  تسا و  یعرش  لوقنم  هب  طوبرم  اهلاثم  نیا 

مئاوـقلا تاذ  هک  یتاـناویح  صوـصخ  هب  اـهبرع  ماـع  فرع  رد  یلو  تسا  هدـنبنج  قـلطم  ياـنعم  هب  برع  تغل  رد  ّهباد  هـملک  : فـلا
.تسا يوغل  يانعم  دارفا  زا  يدرف  هک  دوش  یم  قالطا  سرف  صوصخ  رب  یلوقب  دوش و  یم  قالطا  دنشاب  ( نایاپراهچ ) عبرالا

رب نونکا  ماع  فرع  رد  یلو  تسا  ناوراک  هلفاق و  يانعم  هب  تغل  رد  هرایس  ۀملک  ب:
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.دنتسه هدننکریس  راّیس و  ودره  دوش و  یم  قالطا  لیبموموتا 

ماـع فرع  رد  یلو  دـنک  یم  ناریط  تسا و  لاـب  ود  ياراد  هک  تسا  یناوـیح  ره  ياـنعم  هـب  تـغل  رد  ، رئاـط ثنؤـم  هرئاـط  ۀـملک  ج:
.ددرگ یم  قالطا  امیپاوه  صوصخ  رب  هزورما  ، برع

.دوش یم  قالطا  وگدنلب  هب  اهبرع  ماع  فرع  رد  یلو  داد  ادن  بیغ  زا  یفتاه  : میئوگ یم  الثم  تسا  هدنهد  ادن  يانعمب  فتاه  ۀملک  د:

.دوش یم  قالطا  ؟ روپیش رب  اهبرع  ماع  فرع  رد  یلو  تسا  رگاشفا  رایسبرایسب  يانعم  هب  تغل  رد  عایذم  ه:

: لوقنملا :و  هلوق

: تسه رما  راهچ  یلوقنم  ره  رد 

«. دیدج يانعم  » هیلا لوقنم  .4 «. میدق يانعم   » هنم لوقنم  .3 «. هدنهد لقن  تیعمج  ای  صخش  » لقان .2 «. ظفل دوخ  » لوقنم .1

.یحالطصا لوقنم  یفرع 2. لوقنم  .1: دوش یم  میسقت  شخب  ود  هب  شلقان  رابتعاب  یلوقنم  ره 

هک تسا  يدروم  رد  یحالطـصا  لوقنم  روکذـم ، ياـهلاثم  دـننامه  دـشاب  فرع  ، لـقان هک  دوش  یم  هتفگ  يدروـم  رد  یفرع  لوـقنم 
- هولص ظفل  لثم  دراد  مان  یعرش  لوقنم  دنشاب  هعرشتم  ای  عراش  لقان  رگا  هاگنآ  دشاب  ینیعم  درف  ای  نیعم  هورگ  صاخ و  فرع  ، لقان
تجح و فرعم و  لثم  دوش  یم  هدیمان  یقطنم  لوقنم  ، دنـشاب نییقطنم  لقان  رگا  دراد و  یـصاخ  يانعم  نیملـسم  دزن  هک  موص  ، جـح

...و یفسلف  ، یهقف ، یلوصا لوقنم  اذکه  يوحن و  لوقنم  دشاب  يوحن  ملاع  لقان  رگا 

يارب ظفل  ینعم و  دـنچ  تسا و  ظفل  کی  مه  لجترم  رد.تسا  لوقنم  دـننام  تهج  ره  زا  توافت  کی  زج  لـجترم  : لـجترم ظـفل  .4
ياـنعم ندـمآ  اـب  تـسا و  یلبق  عـضو  رب  قوبــسم  دـیدج  ياـنعم  يارب  ظـفل  عـضو  هدـش و  عـضو  هناگادـج  یناـعم  نآ  زا  کـیره 

یتبـسانم دـیدج  میدـق و  يانعم  نایم  لجترم  رد  هک  تسنیا  رد  لوقنم  اب  لجترم  قرف  اهنت.تسا  روجهم  یلک  هب  یلبق  يانعم  ، دـیدج
يرایسب دننام  تسا  ناوارف  لجترم  يارب  لاثم.دش  یم  بسانم  هظحالم  لوقنم  رد  یلو  ، دوش یمن  تبـسانم  هظحالم  تسین و  راک  رد 

چیه شقلخ  هن  شتقلخ و  هن  هک  دنراذگ  یم  نسح  ار  یسک  مسا  یهاگ.ثراح  بلغت و  ، دیزی لیبق  زا  هیصخش  مالعا  زا 
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.دوش یم  بذک  بکترم  اهتقو  رتشیب  هک  دنراذگ  یم  قداص  ار  يدرف  مسا  یهاگ  تسین و  نسح  مادک 

نیا هب  ( هکلب دشاب  هدش  عضو  یناعم  نآ  کیاکی  يارب  هک  تروص  نیا  هن  ) تسا انعم  دـنچ  ای  ود  ياراد  هک  یظفل  : زاجم تقیقح و  .5
رثا رد  لامعتسا  نیا  هکنیا  نودب  ، دوش یم  لامعتسا  هنیرق  هقالع و  هب  طقف  یناعم  ۀیقب  رد  هدش و  عضو  اهنآ  زا  یکی  يارب  هک  تروص 
دوخ تسا و  زاجم  یمود  رد  تقیقح و  یلوا  يانعم  رد  ظفل.دوب  دـهاوخ  لوقنم  هنرگو  دـشاب  هدیـسر  ینیعت  عضو  ۀـجرد  هب  ترثک 

: لاثم دنچ  دنیوگ  يزاجم  يانعم  ار  یمّود  یقیقح و  يانعم  ار  یلوا  يانعم 

.تسا زاجم  عاجش  لجر  رد  تقیقح و  سرتفم  ناویح  رد  دسا  .1

.تسا زاجم  رگ  هلیح  لجر  رد  تقیقح و  راکم  ناویح  رد  بلعث  .2

.تسا زاجم  دیلب  لجر  رد  تقیقح و  قهان  ناویح  رد  رامح  .3

هب زونه  یلو  هدش  روهـشم  نآ  رد  ظفل  لامعتـسا  ترثک  رثا  رد  هک  يزاجم  ینعی  تسا  روهـشم  یهاگ  زاجم  : لّوا ۀـتکن  دـنچ  یتاکن 
رد.تسا روهشم  ریغ  زاجم  یهاگ  دور و  یم  راک  هب  هنیرقلا  عم  مه  زاب  هکلب  دشاب  هتشادن  هنیرق  هب  يزاین  هک  هدیـسرن  تقیقح  هجرد 

هیلوصا بتک  رد  هک  ، تسا مّدقم  مادک  روهشم  يزاجم  یقیقح و  يانعم  نایم  رما  نارود  رد  هک  تسا  یثحب  روهـشم  زاجم  صوصخ 
.دوش یم  یسررب 

هراعتسا شمان  دور  یم  راک  هب  تعاجش  هقالع  هب  عاجـش  لجر  رد  هک  دسا  لثم  دشاب  تهباشم  ۀقالع  رگا  تیزاجم  ۀقالع  : مود هتکن 
رد هک  دـنا  هدرک  رکذ  رگید  ۀـقالع  جـنپ  تسیب و  تغالب  بتک  رد.تسا  لسرم  زاجم  شمان  دـشاب  تهباشم  ریغ  ۀـقالع  رگا  تسا و 

.درادن نایب  هب  يزاین  هدمآ و  لاثم  رکذ  اب  ماسقا  نیا  همه  يراوزبس ص 14  یجاح  قطنم  هموظنم  هیشاح 

هفراص هشیمه  زاجم  ۀـنیرق.تسین  هدارا  لباق  يزاجم  يانعم  مالک  زا  نآ  نودـب  دنتـسه و  هنیرق  دـنمزاین  هشیمه  تازاجم  : موس ۀـتکن 
دشاب هتـشادن  رتشیب  يزاجم  يانعم  کی  ظفل  رگا.دنک  یم  لمح  يزاجم  يانعم  هب  فرـصنم و  یقیقح  يانعم  زا  ار  مالک  ینعی  تسا 
ینعی تسه  مه  هنیعم  ۀـنیرق  شمان  دـشاب  راک  رد  يزاجم  يانعم  دـنچ  ای  ود  رگا  یلو  ، درادـن يرگید  مسا  هفراـص  زجب  زاـجم  ۀـنیرق 

یناعم ریاس  نیب  زا  هیزاجم  یناعم  زا  یکی  هدننک  نییعت 
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رب يا  هنیرق  رگا  نیاربانب.دور  یم  راک  هب  هحابا  رد  یتح  بابحتسا و  رد  ازاجم  یهاگ  دراد و  بوجو  رد  روهظ  رما  لعف  الثم.يزاجم 
يانعم هک  تسا  هنّیعم  مه  هدرک و  فرـص  بوجو  زا  ار  لعفا  هغیـص  هک  تسا  هفراص  مه  دـش  مئاـق  شبوجو  نودـب  لـمع  ناـحجر 

.تسا هدرک  نییعت  ار  بابحتسا  يزاجم 

زا یکی  ینعی  تسا  هنّیعم  مه  شا  هنیرق  دوب و  دـهاوخ  لـمجم  دـیایب  هنیرق  نودـب  رگا  دراد و  مزـال  هنیرق  هشیمه  مه  یظفل  كرتشم 
(. دوش لابند  دیاب  ملاعم  لوصا و  رد  اهثحب  نیا  لیصفت  ) دنک یم  نییعت  ار  هیقیقح  یناعم 

: لّوا هیبنت  : هیبنت ود 

بانتجا هیظفل  تاکرتشم  هیزاجم و  ظافلا  لامعتسا  زا  دیاب  یلقع  تالالدتـسا  نیهارب و  باب  رد  هچ  تافیرعت و  دودح و  باب  رد  هچ 
ماهبا و لامجا و  ببـس  یظفل  كرتشم  زاجم و  هک  یلاح  رد  تسا  فّرعم  تیهام  زا  یهاگآ  ییاسانـش و  ، دودح زا  ضرغ  اریز  ؛ درک

یظفل كرتشم  هک  یلاـح  رد  تسا  ّقح  هب  ندیـسر  ناـهرب  زا  ضرغ  نینچمه.دروخ  یمن  فیرعت  دردـب  سپ  دـنوش  یم  تـالامتحا 
مه یظفل  كرتشم  ای  زاجم  ۀـنیرق  هکنیا  رگم  مینک  ییوج  هرهب  میناوت  یمن  ناهرب  رد  یظفل  كرتشم  زا  سپ  ، دوش یم  هطلاـغم  ببس 

ینامز ات  هتبلا  ، درک هدافتـسا  دیابن  مه  لجترم  لوقنم و  ظافلا  زا  تالالدتـسا  دودح و  رد  نینچمه.دنک  ماهبا  عفر  ات  دـشاب  شهارمه 
رگید ، دـیدج يانعم  هب  ظفل  راصحنا  میدـق و  يانعم  ندـش  اروجهم  زا  سپ.تسا  هدـشن  روجهم  كورتم و  یّلک  هب  میدـق  يانعم  هک 

یم بلاـج  هیفرع  تارواـحم  رد  تاـیانک  تازاـجم و  زا  هدافتـسا.دوش  یمن  ضرغ  ضقن  نوچ  درادـن  یعناـم  هنیرق  نودـب  لامعتـسا 
.میسرب تقیقح  هب  ات  مینک  هدافتسا  تسرد  ظافلا  زا  هشیمه  تسا  اجب  یلالدتسا  یملع و  بلاطم  هئارا  رد  یلو  ، دیامن

: تسا مسق  ود  مه  لوقنم  ظفل  ، تسا مسق  ود  عضو  هک  روطنامه  : مّود هیبنت 

.ینّیعت لوقنم  ینییعت 2. لوقنم  .1

رتشیب دـننام  دـشاب  هداد  لقن  دـیدج  يانعم  هب  میدـق  يانعم  زا  ار  ظفل  نیا  دـصق  رایتخا و  اب  ینیعم  لـقان  هک  تسا  نآ  ینییعت  لوقنم 
هداد رارق  دیدج  يانعم  يارب  ار  ظفل  نیا  ینّیعم  عرتخم  ای  يا  هژیو  ّنف  بحاص  ای  دنمشناد  هک  هفلتخم  نونف  مولع و  رد  هلوقنم  ظافلا 

.تسا

ینّیعت و عضو  دصق  نودـب  هنیرق  کمک  هب  یقیقح  يانعم  ریغ  رد  ار  ظفل  نآ  مدرم  هکلب  ، درادـن ینیعم  لقان  هک  تسنآ  ینّیعت  لوقنم 
نیا رورم  هب  سپس  دنا  هدرک  لامعتسا  لقن 
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نیمه قالطالا  دـنع  هداتفا و  ولج  یقیقح  زا  يزاجم  يانعم  ماجنارـس  هک  اجنآ  ات  هدـش  روهـشم  لامعتـسالا و  ریثک  انعم  نآ  رد  ظـفل 
جح موص و  هصاخ و  تدابع  نیا  رد  هولـص  ندش  تقیقح  دننام  هدوبن  يرگید  يانعم  ایوگ  هک  ثیحب  دنک  یم  ردابت  يزاجم  يانعم 
ربنم يالاب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  هک  درادن  ینییعت  عضو  هنرگو  تسا  لامعتـسا  ترثک  رثا  رد  هک  هصوصخم  تادابع  رد 
ظفل ینعی  تسا  نّیعت  تسه  هچنآ  سپ  مدرک  عضو  يا  هژیو  ياـنعم  نیا  يارب  ار  هولـص  ۀـملک  زورما  زا  : دـیامرفب مـالعا  نیملـسم  هب 

.تسا هتفای  نّیعت  دیدج  يانعم  رد  دوخ  هبدوخ 

تانیرمت

.دنتسه تالوقنم  قطنم  لوصا و  نادنمشناد  حالطصا  رد  هناگجنپ  تاحالطصا  نیا  نیرمت 1. باوج 

.میدروآ یعونتم  ياهلاثم  ناشیارب  مادکره  يانعم  نایب  ماگنه  نیرمت 2. باوج 

زا سپ  تسین و  قحال  قباس و  مادـکچیه  يارب  ظفل  عضو  دنتـسه و  مه  ضرع  رد  یناـعم  ۀـمه  یظفل  كرتشم  رد  نیرمت 3. باوج 
.دوش یم  روجهم  میدق  يانعم  هکلب  تسین و  تایصوصخ  نیا  لوقنم  رد  یلو  دنتسه  ظوفحم  یناعم  نآ  ۀمه  مهنیا 

هنیعم هنیرق  دیاب  اذل  ، دوش یم  لمجم  هنیعم  ۀنیرق  نودب  اتاذ و  هک  تسا  نآ  هنیرق  هب  یظفل  كرتشم  يدـنمزاین  تلع  نیرمت 4. باوج 
.دشاب هتشاد 

یتجاح رجهلا  دعب  یلو  دنتـسه  هنیرق  دنمزاین  هدشن  روجهم  یلکب  اه  نآ  رد  میدق  یلوا و  يانعم  هک  ینامز  ات  اه  لجترم  تالوقنم و 
.یناثلا هدارا  یلع  هنیرق  هدحو  کلذ  ناک  لب  تسین  هنیرق  هب 
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نیابت فدارت و  : مّود میسقت 

هراشا

.تسا نیابت  فدارت و  نوماریپ  ، ظافلا ثحابم  هناگ  هس  تامیسقت  زا  مّود  میسقت 

تسا و یلقع  رـصح  ) دنتـسین جراخ  لاح  ود  زا  مینک  هسیاقم  رگیدـکی  اب  اهنآ  يانعم  رابتعا  هب  ار  ظفل  دـنچ  ای  ود  هاگره  یّلک  روطب 
(. درادن ثلاث  قش 

هلمجلاب دـنرادن و  رتشیب  هل  عوضوم  کی  دـنا و  هدـش  عضو  انعم  نامه  يارب  دنتـسه و  انعم  کی  ياراد  ددـعتم  ظاـفلا  نآ  یماـمت  .1
: رعاش لوقب  دنراد و  تلالد  انعم  کی  نآ  رب  همه  تسا و  دحاو  انعم  یلو  دنددعتم  رثکتم و  ظافلا 

دحاو کنسح  یتش و  انتارابع 

ریشی لامجلا  كاذ  یلا  لک  و 

ود هک  یماگنه.تسا  ندوب  فیدر  مه  فدارت  هملک  يوغل  يانعم  دنمان و  هفدارتم  ظافلا  ، نادنمـشناد حالطـصا  رد  ار  ظافلا  هنوگنیا 
رب راوس  مهرـس  تشپ  شا  هچب  نز و  دوخ و  هک  یـسک  ای  دوش  یم  هتفگ  نافدارتم  دنوش  یم  راوس  بکرم  کی  رب  مهرـس  تشپ  رفن 

.دنتسه تافدارتم  دنوش  یم  تلکیسروتوم 

هفدارتم ظافلا  اذل  دنوش  یم  دراو  نآ  رب  يرگید  زا  سپ  یکی  دنراوس و  انعم  بکرم  رب  هک  دنتـسه  ییاه  بکار  مه  ظافلا  نیا  ایوگ 
.دنراد مان 

: نیدلا بطق  لوقب  و 

.نیفدارتم (1) نانوکیف  هیلع  نابکار  نالادلا  ناظفللا  بوکرم و  ینعملا  ّناک  رخآ  فلخ  دحا  بوکر  وه  يّذلا  فدارتلا  نم  اذخا 

تافدارتم دـنک  یـسررب  ار  ایند  فلتخم  تاـغل  گـنهرف  سکره  رگا  دروخ و  یم  مشچ  هب  ناوارف  هفدارتم  ظاـفلا  یتغل  ره  رد  : لاـثم
: میروآ یم  برع  تغل  زا  ییاهلاثم  اذل  هدش  هتشاگن  یبرع  هب  « قطنملا  » ینعی ثحب  دروم  باتک.دبای  یم  ناوارف 

: هتکن ) دنراد تلالد  سرتفم  ناویح  رب  اهنیا  ۀمه  رفنضغ  - ثیل - عبس - دسا : فلا

ظافلا زا  ار  وا  اذل  تسین  وا  هب  رـصحنم  یلو  تسا  عبـس  لماک  قادصم  ، دسا هچرگا  تسا  هدنرد  قلطم  يانعم  هب  تغل  رد  عبـس  هملک 
هب تبـسن  ّهباد  لـثم  سرتـفم  ناویح  صوصخ  هب  هدـش  لوقنم  اـهبرع  فرع  رد  هکنیا  رگم  تسا  هشدـخ  لـباق  ندرک  رکذ  ینعم  نیا 

(. عبس ظفل  هیحان  زا  تسا  شودخم  لاثمّالا  سرف و  ای  نایاپراهچ 

101  : ص

رفظم قطنم  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1193زکرم  هحفص 131 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12193/KOLI/AKS BARNAMEH/#content_note_101_1
http://www.ghaemiyeh.com


هیسمش ص 30 حرش  (1 ( .) 1 - 1

رفظم قطنم  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1193زکرم  هحفص 132 

http://www.ghaemiyeh.com


.دنراد تلالد  تسا  ناریش  کچوک  يوخا  هک  یجراخ  نیعم  ناویح  نآ  رب  دنتسه و  هبرگ  يانعم  هب  ودره  هطق  هّره و  ب:

ناسنا و : سابتقالا ساسا  رد  یسوط  نیدلا  ریصن  هجاوخ  رشبلا  داتسا  لوقب  دنتسه و  قطان  ناویح  يانعم  هب  ودره  هک  رـشب  ناسنا و  ج:
مهدزیس ۀمدقم  رد  ؟ لیحتسم ای  تسا  نکمم  فدارت  الوصا  ایآ  هک  تسا  یثحب  تغل  لها  نادنمشناد  نایم  هتبلا  ) دنیوگ ار  مدرم  رـشب 

زا ار  هفدارتم  ظافلا  دوجو  هک  هدـش  یـشم  روهـشم  ياـنبمرب  اـجنیا  رد  هدـش و  هراـشا  نادـب  لّوا  دـلج  هقف  لوصا  حرـش  تامدـقم  زا 
(. دنناد یم  تاملسم 

رگید ترابعب  دـحاو و  يانعم  رد  ددـعتم  ظافلا  كارتشا  زا  تسترابع  نآ  دـش و  نشور  فدارت  دافم  الماک  روکذـم  نایب  اب  : فیرعت
.زاجم تقیقح و  لجترم و  ، لوقنم ، كرتشم لباقم  رد  ، انعم کی  ظفل و  نیدنچ 

تآرم دنراد و  تلالد  یناعم  نآ  زا  یکی  رب  ظافلا  زا  مادکره  دنتـسه و  ددعتم  مه  یناعم  ددـعتم و  ظافلا  هک  تسا  نآ  مّود  مسق  .2
يانعم هب  تنیابم  دنمان  هنیابتم  ظافلا  ار  ظافلا  نیا  مان  ، ظفل دـنچ  هن  تسا  ظفل  کی  هب  صوصخم  مه  ییانعم  ره  دنتـسه و  انعم  کی 

دوبن دـحاو  بوکرم  یتقو  دوب و  دـهاوخن  دـحاو  بوکرم  ياراد  ظافلا  دوب  نیابتم  ددـعتم و  فلتخم و  هک  یماـگنه  تسا  تقراـفم 
: دسیون یم  هراب  نیا  رد  هیسمش ص 30: حرش.دوش  یم  لصاح  تقرافم  سپ 

ناسنالاک و نیبوکرملا  نیب  هقرفتلل  اـهنیب  هقراـفملا  ققحتیف  ادـحاو  بوکرملا  نکی  مل  ینعملا  فلتخا  یتم  هقراـفملا و  هنیاـبملا  نـال 
.سرفلا

: دنتسه نیابتم  انعم  ثیح  زا  رگیدکی  اب  لیذ  تاملک  : لاثم

.دنیوگ ار  نیتفدلا  نیبام  ۀعومجم  : باتک

.دنیوگ دور  یم  راک  هب  نتشون  يارب  هک  ار  ینیعم  رازبا  تلآ و  : ملق

.دنیوگ ار  ناسنا  رس  يالاب  ياضف  : ءامس

.مینک یم  یگدنز  نآ  رد  اهناسنا  ام  هک  دنیوگ  ار  يورک  مسج  نیا  : ضرا

.دنیوگ ار  هدارالاب  كرحتم  ساسح  یمان  مسج  : ناویح

.دنیوگ ار  اتسیا  ومن و  دشر و  نودب  حور و  یب  مسج  : دامج

.هن ای  دشاب  هتشاد  یگدنرب  هچ  دنیوگ  ار  ریشمش  قلطم  : فیس

.دنیوگ ار  هدنرب  ریشمش  صوصخ  : مراص
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.دنیوگ ار  قطان  ناویح  : ناسنا

.دنیوگ ار  ریکفتلا  قطنلا و  هل  تبث  تاذ  : قطان

ياه هماج  لثم  تانیابتم  لثم  دوش و  یم  هتخود  دوجوم  کی  تماق  رب  هک  تسا  نوگاـنوگ  ياـه  هماـج  لـثم  تاـفدارتم  لـثم  : هیبشت
.دراد یگ  هدنبیز  یلکیه  رب  يا  هماج  ره  هک  تسه  ددعتم  ياه  لکیه  يارب  فلتخم 

روط هب  ) دنوش رثکتم  مه  یناعم  ظافلا  رثکت  اب  میـشاب و  هتـشاد  ینعم  ، ظافلا دادعت  هب  : هکنیا زا  تسا  ترابع  نیابت  يانعم  سپ  : فیرعت
ای و  تافدارتم » » تسا دـحاو  ینعم  ددـعتم و  ظافلا  ای  »و  تاـنیابتم » دـنددعتم ودره  اـی  « صتخم  » دـندحاو ودره  اـی  ینعم  ظـفل و  یلک 

یلبق و میـسقت  رد  مراهچ  لّوا و  تمـسق  هک  ( تازاجم قیاقح و  ، تالجترم ، تالوقنم - تاکرتشم ) تسا دحاو  ظفل  دـنددعتم و  یناعم 
(. تسا حرطم  میسقت  نیا  رد  موس  مّود و  تمسق 

: دارملاف : هلوق

تسا و فدارت  لباقم  رد  تسا و  ثحب  دروم  نونکا  مه  هک  میراد  ظافلا  ثحابم  رد  نیاـبت  کـی  اـم  : هک تسا  نیا  هجوت  لـباق  هتکن 
مه اب  یتبـسن  هچ  ؟و  نیابت ود  نیا  نایم  قرفلاام  تسا  بسن  رگید  يواست و  لباقم  رد  هک  میراد  عبرا  بسن  باب  رد  مه  نیاـبت  کـی 

؟ دنراد

اب اهنآ  ۀـیجراخ  قیداصم  ظاحل  زا  ار  ینهذ  یلک  موهفم  ود  هک  یماگنه  ینعی.تسا  یقادـصم  نیاـبت  ، اهتبـسن باـب  رد  نیاـبت  : باوج
: تسین جراخ  تلاح  راهچ  زا  مینک  یم  هسیاقم  رگیدکی 

ناسنا لک  :» میئوگ یم  هک  قطان  ناسنا و  دننام  دنک  یم  قدص  يرگید  دارفا  عیمج  رب  مادکره  ینعی  دنتـسه  نایواستم  یلک  ودره  ای 
«. ناسنا قطان  لک  قطان و 

دارفا ضعب  رب  قلطم  صخا  یلو  تسا  قداص  ، قلطم صخا  دارفا  عیمج  رب  ، قلطم معا  هک  دنتـسه  قلطم  صخا  معا و  یلک  ودره  اـی  و 
بتاک ناسنالا  ضعب  » هکلب ابتاک  ناـسنا  لـک  سیل  یلو  « ناـسنا بتاـک  لـک  :» میئوگ یم  هک  بتاـک  ناـسنا و  لـثم  تسا  قداـص  معا 

«. لعفلاب بتاکب  سیل  ناسنالا  ضعب  لعفلاب و 

چیه زا  دـننک و  یم  قدـص  يرگید  قیداصم  دارفا و  زا  يا  هراپ  رب  جراخ  رد  مادـکره  هک  دنتـسه  هجو  نم  نیماـع  یلک  ودره  اـی  و 
فرط ودره  زا  هکلب  تسین  یلک  قدص  فرط 
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ناسنا لثم  «) ضیباب سیل  ناسنالا  ضعب  سکعلاب و« »و  ضیبا ناسنالا  ضعب  :» ضیبا ناسنا و  دننام  تسا  هیئزج  هبجوم  ییزج و  قدـص 
(. لاغز « ) ناسناب سیل  دوسالا  ضعب  )و« تسوپ هایس 

ناـسنا و دـننام  دنتـسین  قداـص  يرگید  قیداـصم  زا  یقادـصم  چـیه  رب  جراـخ  رد  مادـکچیه  هک  دنتـسه  نینیاـبتم  یلک  ود  ره  اـی  و 
.دش نشور  اهتبسن  باب  نیابت  سپ  « ناسناب سرفلا  نم  ءیش  سرفب و ال  ناسنالا  نم  ءیش  ال  :» سرف

،و ریاغتم نیابتم و  رگیدـکی  اب  انعم  ظاحل  زا  ظفل  دـنچ  ای  ود  ینعی  تسا  ییانعم  یموهفم و  نیابت  اهنت  ظافلا  ثحابم  رد  نیابت  نکیل 
یقادـصم ظاحل  زا  اّما  دـنک  یم  ردابت  نهذ  هب  يرگید  زا  ریغ  ییاـنعم  ظـفل  ره  زا  دنتـسه و  دوخ  هب  صاـخ  ياـنعم  ياراد  مادـکره 

باب رد  نیابت  نامه  ) سرف ناسنا و  دـننامه  دـشاب  هیلک  تریاغم  یلک و  نیابت  مه  جراخ  رد  ریاغم  ياـنعم  ود  نیا  ناـیم  تسا  نکمم 
لمح لباق  يرگید  رب  مادـکچیه  ، یعانـص عیاش  لـمح  هب  رگید  تراـبع  هب  دـنریاغم ) قادـصم  مه  موهفم و  ثیح  زا  مه  هک  اهتبـسن 

ود سپ  ، رعشلا هل  تبث  تاذ  ینعی  رعاش  ملاع و  لثم  ، دنـشاب هجو  نم  نیماع  هیجراخ  قیداصم  ثیح  زا  تسا  نکمم  نینچمه.دنتـسین 
یکی : دـنراد قارتفا  هدام  ود  دـشاب و  زین  ملاع  رعاش  کی  ای  رعاش  ملاع  کی  هک  دـنراد  عامتجا  هدام  کی  جراـخ  رد  اـّما  دـشاب  اـنعم 

قطان و ناویح  ینعی  ناسنا  ) ملاع ناسنا و  لثم  دنشاب  قلطم  صاخ  ماع و  تسا  نکمم  زین  و.رعاش  ریغ  ملاع  يرگید  ملاع و  ریغ  رعاش 
دنیوگ و ار  ریـشمش  قلطم  هک  فیـس  رد  هنوگنیمه.دنتـسه  نیابتم  یمازتلا  اب  یقباطم  لولدم  اجنیا  رد  ( ملعلا هل  تبث  تاذ  ینعی  ملاع 
زا تسا  نکمم  زین.دنتسه  قلطم  صخا  معا و  یقادصم  ظاحل  زا  یلو  ، دنتسه نیابتم  مه  اب  اموهفم  دنیوگ  ار  هدنرب  ریشمش  هک  مراص 
هل تبث  تاذ  » يانعم هب  هک  قطان  تسا و  « قطان ناویح   » يانعم هب  هک  ناـسنا  دـننام  ، دنـشاب یلک  يواـست  هب  ناـیواستم  ، قیداـصم ثیح 

یلو تسا  ّلـک  زا  ریغ  ( ینهذ هچ  یجراـخ و  هـچ  ) ءزج نوـچ  ؛ دـنریاغتم ینعم  ثـیح  زا  تـسا و  ناـسنا  ینهذ  یلیلحت  ءزج  »و  قـطنلا
معا اه  تبـسن  باب  نیابت  زا  ام  ثحب  دروم  نیاـبت  سپ  «. ناـسنا قطاـن  لـک  قطاـن و  ناـسنا  لـک  » هک اریز  ، دنتـسه ناـیواستم  اقادـصم 

یقادــصم نیاـبت  اـب  هارمه  یموـهفم  نیاـبت  ره  یلو  تـسا  هارمه  یموـهفم  نیاـبت  اـب  هاوخاـن  هاوـخ  یقادــصم  نیاـبت  ره  اریز  ، تـسا
.دش رکذ  هک  ینایب  هب  تسا  هجو  نم  مومع  یهاگ  قلطم و  صخا  معا و  یهاگ  يواست و  یهاگ  تسا و  نیابت  یهاگ  هکلب  ، تسین
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نیابتم ظافلا  میسقت 

دوخ صاخ  يانعم  ياراد  یظفل  ره  دوش و  ددـعتم  مه  یناعم  ، ظافلا دادـعت  هب  هک  دـنیوگ  ار  یظاـفلا  نآ  هنیاـبتم  ظاـفلا  هک  میتسناد 
اهنآ یناعم  رابتعا  هب  دـنیوگ  نیابتم  ظافلا  ار  ظافلا  هکنیا  ) .دـشاب هتـشاد  تریاغم  رگیدـکی  اب  ظافلا  دوخ  لثم  ظافلا  یناـعم  دـشاب و 

(. تسا رابتعا  نیمه  هب  ظافلا  زا  یقطنم  ثحابم  ۀیلک  هتبلا  اهنت  ظفل  رابتعا  هب  هن  تسا 

: دوش یم  میسقت  هتسد  هس  هب  مه  نیابتم  ظافلا  دراد  ینوگانوگ  ماسقا  ، یناعم ریاغت  نوچ  و 

.دنراد لثامت  تبسن  هک  نالثامتم  ای  نالثم  .1

.دنتسه فلاخت  تبسن  ياراد  هک  نافلاختم  ای  نافالخ  .2

: مینک یم  رکذ  نایب  ود  هب  ار  هعومجم  نیا  دنتسه و  لباقت  تبسن  ياراد  هک  نالباقتم  .3

.یلیصفت یلامجا 2. نایب  .1

کی رد  ،و  دنتـسه كرتشم  تهج  عماج و  ردق  ياراد  یهاگ  دنتـسه  ریاغتم  رگیدکی  اب  هک  زیچ  ود  : نیابتم ظافلا  ماسقا  یلامجا  نایب 
اهنآ يور  هیواز  نیا  زا  ،و  دوش یم  هظحالم  مکح  ماقم  رد  مه  تکراشم  كارتشا و  ۀبنج  دـنکرتشم ، رگیدـکی  اب  یتیهام  تقیقح و 
دیز : دـیوگ یم  هک  عون  رد  كارتشا  تیناسنا و  ۀـبنج  زا  رکب  دـیز و  لثم  ، مینک یم  تباـث  اـهنآ  يارب  ار  یماـکحا  ،و  مینک یم  ثحب 

دوـجوم اهدادعتـسا  نیا  ناـسنا  وـه  اـمب  ناـسنا  رد  دنتـسه و  ناـسنا  ود  ره  نوـچ  نینچمه  مه  رکب  ، دراد ار  ملع  تباـتک و  دادعتـسا 
.دنیوگ نالثامتم  ای  نالثم  ار  نیابتم  رما  ود  نیا  مان.تسا 

مه عماج  ردق  رگا  دنتـسه و  نیابتم  رگیدکی  اب  تهج  همه  زا  هکلب  ، دنرادن یکارتشالا  هب  ام  عماج و  ردق  الـصا  ءیـش  ود  نآ  یهاگ 
نیا زا  تسا و  ظوحلم  هیعون  ای  هیـصخش  تایـصوصخ  تاهج و  هکلب  تسین  رظنّدم  دوش و  یمن  هظحالم  كارتشا  تهج  نآ  دـنراد 

هدحاو و تهج  زا  دحاو و  لحم  رد   ) ءیش ود  نآ  عامتجا  : تسا هنوگود  دوخ  مسق  نیا.مینک  یم  رداص  یماکحا  ود  نآ  يارب  هیواز 
.تونب توبا و  ، ضایب داوس و  ، لهج ملع و  ، مدع دوجو و  دننام  ، تسا نالباقتم  شمان  تسا  عنتمم  لاحم و  ( دحاو نامز  رد 

مان هک  دنق  رد  ینیریش  يدیفـس و  ، امرخ رد  ینیریـش  یهایـس و  دننام.تسا  نکمم  یهاگ  دحاو  لحم  رد  عامتجا  هک  نیا  رگید  مسق 
.دنارذگ یم  نافلاختم  ار  ود  نآ 

هناگادج ار  روکذم  مسق  هس  زا  کیره  ، یلیصفت نایب  رد  نیابت  ماسقا  : یلیصفت نایب 
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: مینک یم  يروآدای  مادکره  مکح  ماسقا و  ، عونتم ياهلاثم  نایب  اب 

امهامب دـنا و  كرتشم  رگیدـکی  اـب  ( هیـسنج اـی  هیعون  ) یتّیهاـم تقیقح و  کـی  رد  هک  يزیچ  ود  زا  دـنترابع  : نـالثامتم اـی  نـالثم  .1
یم راک  ود  نآ  يور  هیواز  نیا  زا  تسا و  ظوحلم  تیهام  کی  رد  ود  نآ  كارتشا  ۀـبنج  هکنیا  ینعی  ، دنتـسه ثحب  دروم  ناکرتشم 

دّمحم رفعج و  الثم  دـنیوگن  نـالثم  ار  ود  نآ  ، یکارتشا ۀـبنج  زا  رظن  عطق  اـب  هنرگو  مینک  یم  رداـص  یماـکحا  ود  نآ  يارب  مینک و 
كرتشم تیناسنا  رد  ودره  یلو  دنراد  دوخ  هب  صتخم  یتاصخـشم  مادکره  دنتـسه و  ناسنا  دارفا  زا  ینیعم  درف  يارب  مسا  مادـکره 

نوچ مه  ود  نیا  تسا و  تباث  ناسنا  يارب  مکح  عقاو  رد  هک  تسا  هیواز  نیا  زا  مینک  یم  تباث  ود  نآ  يارب  یماکحا  رگا  دنتسه و 
تقیقح کی  رد  یلو  دنتـسه  دوخ  هب  صتخم  یعون  مادکره  هک  سرف  ناسنا و  دننام  زین.دنراد  ار  مکح  نالف  دنتـسه  ناسنا  دارفا  زا 

رد رگا  هتبلا.یـصاصتخا  ياه  هبنج  زا  هن  دنراد  رارق  ثحب  دروم  هیواز  نیا  زا  دـنراد و  كارتشا  رگیدـکی  اب  تیناویح  مان  هب  هیـسنج 
امهاـمب ار  رکب  دـیز و  میـشاب و  هتـشاد  یـصاصتخا  ياـه  هـبنج  هـب  رظن  دوـش و  رظن  عـطق  یکارتـشا  ياـه  هـبنج  زا  مّود  لّوا و  لاـثم 

.دوب دنهاوخ  نافلاختم  هکلب  ، هدوبن نالثم  رگید  میریگب  رظن  رد  ناریاغتم  ناعون  امه  امب  ار  سرف  ناسنا و  ، ناریاغتم

لثم تیناسنا  رد  هک  رفعج  نسح و  دـننام  ) دـشاب هیعون  تقیقح  کی  رد  ، ظفل ود  نایم  تلثامم  كارتشا و  رگا  : لـثامت ماـسقا  عاونا و 
.دنرادن يرگید  مسا  تسا و  نالثامتم  نالثم و  اهنت  ظفل  ود  نآ  مسا  تروص  نیا  رد  ( دنتسه ناسنا  ودره  ینعی  دنا  مه 

تاناویح عاونا  زا  ودره  ینعی  دـنکرتشم  ّتیناویح  بیرق  سنج  رد  هک  ، سرف ناسنا و  لثم  ) دـشاب هیـسنج  تقیقح  رد  تلثاـمم  رگا  و 
.دنیوگ یم  مه  ناسناجتم  ار  ود  نآ  نالثامتم  نالثم و  رب  نوزفا  ( دنتسه

الثم 4 ربارب  يواسم و  ددع  ود  لثم  دنیوگ  یم  مه  نایواستم  ، نالثم رب  هوالع  ار  ود  نآ  دنشاب  مه  لثم  مه  رادقم  تیمک و  رد  رگا  و 
اب 8. اب 4،8 

رد هک  یمسا  نآ  یلو  ، هزم ود  ، گنر ود  لثم  دنیوگ  یم  زین  ناهباشتم  ، نالثم رب  هوالع  دنشاب  هتشاد  لثامت  تئیه  تیفیک و  رد  رگا  و 
.تسا نالثامتم  نالثم و  انامه  تسا  يراس  يراج و  اهنیا  ۀمه 

ود عامتجا  هک  میناوخ  یم  یهقف  بتک  رد  لثملا  یف  تسا  لاحم  دـحاو  ءیـش  رد  ناشعامتجا  هک  تسنیا  نـالثم  نوناـق  : هیلک هدـعاق 
نآ رد  دحاو  كولمم  کی  رب  لقتسم  کلام 
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دنتسه لقتـسم  کلام  مه  مادکره  هک  ددرگ  یمرب  نیـضیقن  عامتجا  هب  نیلثم  عامتجا  تسا و  نیلثم  عامتجا  نوچ  تسا  لاحم  دحاو 
رد رگا  هاگنآ  دنراد  تهباشم  ثلثامم و  یلو  دنزیچ  ود  اهنیا  هک  تسا  ضرف  فلخ  هکنیا  نمـض  ، ههادبلاب لاحم  وه  دنتـسین و  مه  و 
ود ، يدرک ضرف  رما  ود  هک  ار  هچ  نآ  سپ  دنرادن  تیئود  دنتـسه و  زیچ  کی  اهنیا  هک  تسا  نیا  شیانعم  دـنوش  عمج  دـحاو  ءیش 

دنرادن و مه  دنراد و  تیئود  مه  ینعی  تسا  ضیقن  ود  عامتجا  بجوم  هک  نیا  رب  هوالع  فلخ  اذـه  تسا و  دـجاو  رما  تسین و  رما 
.تسا لاحم  ضقانت  نیا 

یم لقن  ار  ترابع  نیع  هدـیزگرب و  يراوزبس ص 9  يداه  الم  موحرم  ۀـموظنم  قطنم  هیـشاح  زا  ار  یعماج  بلاج و  ناـیب  اـجنیا  رد 
: مینک

لثمف روصتلا  یف  اّما  يدابملا  ءدبمب  یمسی  وه  هیلا و  امهنم  لک  یهتنی  ءدبم  نم  قیدصتلا  روصتلا و  نم  دحاو  لک  یف  دب  هنا ال  ملعا 
اهنال اهریغ  یّتلا  هیقیدصتلا  يدابملا  نم  هکرـش  رثکا  اذه  ناعفتری و  ناعمتجی و ال  نیـضیقنلا ال  نا  لثمف  قیدـصتلا  یف  اّما  دوجولا و 

هّینینث عافترا  هببـس  عوضوم  یف  نیلثملا  عامتجا  مدع  نال  ناعمتجی  نیـضیقنلا ال  نا  یلا  عجری  ناعمتجی  نیلثملا ال  نا  لثمف  هیلا  عجرت 
رما دانساب  اما  اهمزاول و  هیهاملا و  یف  نادحتملا  امه  نالثملا  ذا  انهه  فتنم  وهف  اهمزاول  هیهاملا و  بسحب  اما  نیلثملا  زایتماب  اهئاقب  ذا 
یف کش  ضورفملا و ال  هنال  یقبت  عقاولا و  یف  هینینثالا  عفترا  دحاو  عوضوم  یف  اعمتجا  اذاف  ءاوسلا  یلع  امهیلا  هتبـسنف  امهیلا  جراخ 
نال اهیلا  اضیا  عجری  ناعفتری  ناعمتجی و ال  نیدضلا ال  نا  لثم  اذـک  )و  دوب اجنیا  ات  دـهاش  لحم  ) ناضیقن اهعافترا  هینینثالا و  ءاقب  نا 

: قراشلا یف  لاق  امک  امهعافترال  مزلتسم  امهعامتجا  نال  هدوربلا  هرارحلا و  عامتجا  عانتماب  مکحی  لقعلا 

وه امنا  هناف  هریغ  ءیـشلا و  نیب  تافانملا  فالخب  تاذلاب  تافانم  ، هعفر ءیـشلا و  نیب  لباقتلا  هقیقح  یه  یّتلا  عامتجالا  یف  تافانملا 
یهتنا و رخالا  عفر  امهنم  لک  مازلتـسال  یه  امنا  هدوربلا  هرارحلا و  نیب  هعنامملا  ناب  مکحی  لقعلا  ناف  تاذـلاب  هعفرل  امزلتـسم  هنوکل 

نا لثم  اذـک  مدـقمب و  سیل  مدـقتملا  نا  هلزنمب  وهف  هسفن  یلع  ءیـشلا  مدـقت  وه  هنالطب  یلع  لیلدـلا  نال  لطاب  رودـلا  نا  لثم  اذـک 
...لطاب لسلستلا 

تسا ظوحلم  تریاغم  ۀبنح  ینعی  دنتسه  رظنّدم  ناریاغتم  امهامب  دنراد و  نیابت  ریاغت و  رگیدکی  اب  هک  دنتـسه  یظفل  ود  : نافلاختم .2
.دوش یم  مکح  اهنآ  يور  هیواز  نیا  زا  و 
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،و ورمع دیز و  لثم  تسین و  لمح  لباق  يرگید  رب  مادکچیه  هک  سرف  ناسنا و  لثم  دنتـسه  رهاوج  زا  ودره  یهاگ  نافلاختم  هاگنآ 
ینعی تسا  نکمم  ناشعامتجا  تروص  نیا  رد  هک  ضایب  ناسنا و  ، داوس ناسنا و  لثم  تسا  ضارعا  زا  يرگید  رهوج و  یکی  یهاگ 

دنتـسه ناریاغتم  هک  ینیریـش  یهایـس و  لثم  دنتـسه  ضارعا  تافـص و  زا  ودره  یهاگ  دوسا و  مه  دشاب و  ناسنا  مه  يدحاو  ءیش 
ياهلاثم فنـصم  هتبلا  ) تسین رظن  روظنم  اهنآ  كارتشا  تهج  ـالعف  یلو  تسا  نکمم  اـمرخ  لـثم  دـحاو  ءیـش  رد  ناـشعامتجا  یلو 

شتآ و ، اوـه بآ و  سرف ، ناــسنا و  : لــثم تـسا  رهوـج  ود  لــیبق  زا  یخرب  درادــن و  ناــیب  هـب  يزاــین  هـک  دــنا  هدروآ  يددــعتم 
تعاجـش و ، تقر لوـط و  ، توـالح داوـس و  : لـثم تـسا  تافـص  لـیبق  زا  اـهلاثم  یخرب  نـیمز و  نامـسآ و  ، هاـم دیـشروخ و  ، كاـخ

(. ...و ترارح  ضایب و  ، مرک

: فلاختلا :و  هلوق

لثم ؛ تسا صخـش  هیـصخش و  تقیقح  رد  یهاگ  : دراد یماـسقا  مه  فلاـخت  نینچمه  تشاد  یفلتخم  عاونا  لـثامت  هک  هنوگ  ناـمه 
سنج رد  ودنیا  هتبلا  زاب  درادن  رگید  عون  هب  یطبر  ،و  دنراد یماکحا  اهیگژیو و  مادـک  ره  دنتـسه و  صخـش  ود  هک  دّـمحم  رفعج و 
ریاغتم مهاب  سنج  رد  زیچ  ود  تسا  نکمم  یهاگ.میـشیدنا  یمن  یکرتشا  ياه  هبنج  نآ  هب  ام  ماقم  نیا  رد  یلو  دـنکرتشم  تیناویح 

دیفس هبنپ  الثم  دشابن  ظوحلم  مه  یکارتشا  تهج  نامه  زاب  یلو  ، دنشاب كرتشم  تاذ  زا  جراخ  یـضرع و  فصو  کی  رد  دنـشاب و 
هس ره.دنرادن  يرگید  هب  یطبر  هک  دراد  دوخ  هب  صتخم  یماکحا  مادکره  یلو  دنتسه  دیفـس  نینچمه  مه  فرب  ، رکـش دنق و  ، تسا

...میرادن یثحب  اهنآ  يور  هیواز  نیا  زا  ام  یلو  دنتسه  دیفس 

: رهظی هنم  :و  هلوق

رگا رجح  رجـش و  ، فرب هبنپ و  ، تابن ناویح و  ، سرف ناسنا و  ، رفعج دّـمحم و  تاـملک  : لّوا ۀـتکن  : تسا حرطم  هتکن  هس  ماـقم  نیا  رد 
اهنآ یـصاصتخا  ياه  هبنج  رگا  دنیوگ و  نالثم  ار  اهنآ  دشاب  رظنّدم  یجراخ  فصو  ای  سنج  ای  عون  رد  ود  نآ  كارتشا  ياه  هبنج 

.دوش لاثم  ناونع  ود  يارب  رابتعا  ود  هب  دحاو  لاثم  هک  درادن  یعنام  سپ  ، دنیوگ نافلختم  ار  اهنآ  دشاب  رظنّدم 
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: رهظی :و  هلوق

رد توالح  داوس و  لثم  درادن  دشاب  نکمم  دـحاو  لحم  رد  ناشعامتجا  هک  يزیچ  ود  هب  صاصتخا  نافلاختم  دـش  مولعم  : مّود هتکن 
نابز زا  یناوارف  ياهلاثم  هک  رهوج  ود  لیبق  زا  دوش  یم  يراـج  تسا  لاـحم  مه  ناـشعامتجا  هک  يریاـغتم  ءیـش  ود  رد  هکلب  ، اـمرخ

.دنتسه نالثم  هن  یتأیس و  امک  دنتسه  نالباقتم  هن  اهنآ  مامت  رد  دش و  لقن  رفظم  موحرم 

: نا مث  : هلوق

: دیآ یم  ینعم  ود  هب  فلاخت  : موس هتکن 

.دش رکذ  لاح  هب  ات  تسا و  نالباقتم  نالثم و  میسق  هک  صخالا  ینعملاب  .1

نوچ دوش  یم  لماش  مه  ار  نالباقتم  هدوب و  معا  اـنعم  نیا  هب  تسا و  نـالثامتم  لـباقم  هتکن  ناـفلاختم  زا  دارم  هک  معا  ياـنعم  هب  .2
.دوب دنهاوخ  نافلاختم  انعم  نیا  هب  مه  نالباقتم  دنتسه و  نالثم  میسق  ودره 

: تسا حرطم  ثحب  ود  نالباقتم  اب  هطبار  رد  : نالباقتم .3

.لباقت ماسقا  نایب  .2 .نالباقتم فیرعت  نایب  .1

رـس رگیدکی  اب  هاگچیه  دـننازیرگ و  دـنراد و  ترفن  رگیدـکی  زا  ) يرفانتم ینهذ  موهفم  ینعم و  ود  زا  دـنترابع  نالباقتم  : فیرعت اّما 
هب ادتبا.تسا  عنتمم  دحاو  نامز  رد  ، هدحاو تهج  زا  ، دحاو لحم  رد  ناشعامتجا  هک  دـنوش ) یمن  عمتجم  اجکی  هتـشادن و  يراگزاس 

: میزادرپ یم  فیرعت  تاکن  حیضوت 

ناسنا مه  نآ  رد  دحاو  یئیش  هک  تسا  لاحم  ینعی  دنوش  یمن  عمج  دحاو  یئیـش  رد  هک  دنتـسه  یموهفم  ود  ناسنا  ناسنا و ال  : فلا
(. ناضقانتم ) دشاب ناسنا  مه ال  و 

مه دـحاو  صخـش  تـسین  نـکمم  ینعی  تـسا  لاـحم  دـحاو  عوـضوم  رد  ناـشعامتجا  هـک  دنتــسه  یناوـنع  ود  ریــصب  یمعا و  ب:
(. هکلم مدع  هکلم و  ) انیب ینعی  ریصب  مه  دشاب و  ( انیبان ) یمعا

تونب و مه  دشاب و  هتـشاد  يردپ  توبا و  رفن  کی  هب  تبـسن  هدـحاو و  تهج  زا  دـحاو  صخـش  هک  درادـن  ناکما  : تونب توبا و  ج:
(. ناضقانتم ) يرسپ

(. ناداضتم ) داوس مه  دشاب و  ضایب  ياراد  مه  دحاو  نآ  رد  ، مسج مان  هب  يدحاو  لحم  هک  درادن  ناکما  : ضایب داوس و  د:

: دندومرف دمآ و  نایم  هب  عامتجا  مدع  زا  نخس  اهنت  هکنیا  : فلا : فیرعت تاکن  اّما  و 
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یلو تسا  لاحم  عامتجا  دـننام  زین  عافترا  نالباقتم ، ماسقا  زا  يا  هراپ  رد  هک  تسا  نآ  يارب  ، ناعفتری :و ال  دـنتفگن یلو  ناعمتجی  ـال 
تاهج دـیاب  میتسه  نالباقتم  قلطم  فیرعت  ماقم  رد  نوچ  تسا و  نکمم  عاـفترا  تسا و  لاـحم  عاـمتجا  طـقف  اـهنآ  زا  يا  هراـپ  رد 

.تسا دوجوم  ماسقا  ۀمه  رد  هک  میشاب  هتشاد  رظنّدم  ار  هکرتشم 

عامتجا هک  دـیوگن  یـسک  دوش و  لماش  زین  ار  ضایب  داوس و  ناـیم  لـباقت  فیرعت  نیا  هک  تسا  نیا  يارب  « دـحاو لـحم  یف  » دـیق ب:
ناشعامتجا دنتـسه و  نالباقتم  اهنیا.درادـن  یعنام  دـنوش و  یم  عمج  اجکی  ذـغاک  ضایب  اب  بکرم  داوس  اریز  ، تسین لاـحم  نیدـض 

ینعی تسا  لاحم  دحاو  ّلحم  رد  عامتجا  هکلب  ( تسا نآ  دهاش  امـش  لاثم  درادن و  یعنام  هک  ) دوجو رد  عامتجا  هن  اهتنم  تسا  لاحم 
تسا ضیبا  هک  ذغاک  یکی  ، هتفرگ رارق  مه  رانک  مسج  ود  روکذم  لاثم  رد.تسا  لاحم  دوسا  مه  دشاب و  ضیبا  مه  اتاذ  دحاو  مسج 

ینک كاـپ  ار  بکرم  رگا  ، ور نیا  زا  هدـش ، دراو  رگید  لـحم  رب  داوـس  یلحم و  رب  ضاـیب  تفـص.تسا  دوـسا  هک  بکرم  يرگید  و 
رد.تسا هدش  لصاح  نالباقتم  عامتجا  دشاب  دوسا  مه  ضیبا و  مه  تسا  دـحاو  مسج  هک  بکرم  رگا.تسا  ضایب  نانچمه  ساطرق 
تیدوـسا لـحم  يرگید  تضیبا و  لـحم  یکی  هدرک و  عاـمتجا  دوـجو  رد  مـسج  ود  هـکنیا  اـّما.تسا  نـینچ  نـیا  زین  ذـغاک  بناـج 

.دنتسه نالباقتم  ضایب  داوس و  سپ.درادن  یعنام  ، تسا

لاـثم نیا  رد  هک  دـیوگن  یـسک  دوش و  لـماش  ار  تونب  توبا و  لاـثما  روکذـم  فیرعت  هک  تسا  نآ  يارب  « هدـحاو ههج  نم  » دـیق ج:
نیا.تسا نکمم  ، ود نیا  عامتجا  دشاب و  « نبا » مه »و  با » مه دحاو  صخـش  درادن  یلاکـشا  نوچ  ، هدرک ادیپ  ضقن  هدام  امـش  فیرعت 

یعنام عامتجا  نیا  تسا و  « نبا » دلاخ هب  تبسن  تسا و  « با » رکب هب  تبـسن  ( دیز الثم  ) دحاو صخـش  ینعی  تسا  تیثیح  ود  زا  عامتجا 
مه ود  نیا  اریز  ، دوش یم  زین  تّونب  تّوبا و  لماش  فیرعت  ، نیاربانب.دـشاب لاحم  عامتجا  اـت  دـشاب  « هدـحاو ههج  نم  » دـیاب سپ  ، درادـن

.هدحاو تهج  طرش  هب  تسا  لاحم  ناشعامتجا  دنتسه و  نالباقتم 

نالباقتم اهنیا  هک  دیوگن  یـسک  دوش و  لماش  ار  تدورب  ترارح و  لاثما  روکذم  فیرعت  هک  تسا  نآ  يارب  « دحاو نامز  یف  » دـیق د:
دننام هدـننک  مرگ  لئاسو  اب  یتدـم  زا  سپ  ، دوب درـس  هرجح  نیا  ياضف  الثم  تسا  نکمم  دـحاو  لحم  رد  ناـشعامتجا  نوچ  دنتـسین 

رب طورـشم  دنتـسه  ناداضتم  تدورب  ترارح.دـندش و  عمج  ناکم  کی  رد  امرگ  مه  امرـس و  مه  سپ.دـش  مرگ  ژافوش  اـی  يراـخب 
نامگ یب  میئازفایب  ار  « دحاو نامز  یف  » دیق هکنیا 
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لباقت و فیرعت  ، روکذـم ۀـثالث  دویق  ندوزفا  اب  سپ.درـس  مه  دـشاب و  مرگ  مه  ییاضف  ای  یمـسج  هک  تسا  لاـحم  دـحاو  ناـمز  رد 
.عنام مه  تسا و  عماج  مه  نالباقتم 

لباقت ماسقا 

نالباقتم تسا و  مسق  راـهچ  ياراد  لـباقت  یلک  روط  هب.تسا  نـالباقتم  لـباقت و  ماـسقا  عاونا و  ناـیب  نـالباقتم  باـب  رد  مّود  بلطم 
: دنتسه عون  راهچ 

: بلس باجیا و  ای  نیضیقن  ای  نیضقانتم  ای  ضقانت  لباقت  .1

ضیقن ال ،و  ناسنا ،ال  ناسنا ضیقن  ، تسا باجیا  ، بلـس ضیقن  تسا و  بلـس  ، باجیا ضیقن  سپ  ، هعفر یئیـش  لک  ضیقن  : هیلک هدعاق 
: دننام.تابثا ای  یفن  ، تسا يرگید  ضیقن  مادکره  تسا و  ینیفرط  ضقانت  نوچ  ، تسا ناسنا  ، ناسنا

...و ، رینم ریغ  شخب و  ییانشور  داوس ، داوس و ال  (، مدع ای  ) دوجو دوجو و ال  ، یئیش یئیش و ال  ، ناسنا ناسنا و ال 

جراـخ ناـفیاضتم  ناّدـض و  سپ  ) تسا یمدـع  يرگید  يدوـجو و  امهدـحا  هـک  يرما  ود  زا  دـنترابع  ناـضقانتم  : ناـضیقن فـیرعت 
رگید یئیـش  مدع  اب  ناسنا  یلو  دنتـسه  ضقانتم  « ناسنا «ال  اب « ناسنا » لثملا یف  ، يدوجو رما  نامه  مدـع  هکلب  ، قلطم مدـع  هن  هتبلا  ( دـش
لاحم دحاو  یئیـش  رد  ناشعامتجا  هک  تسا  نآ  ناضیقن  یگژیو.تسا  نکمم  ناشعامتجا  دـنرادن و  یـضقانت  رجح  ،ال  رجـش الثم ال 

زا یهورگ.ههادـبلاب  لاحم  وه  تسا و  نیـضیقن  عامتجا  نوچ  ، ناسنا مه ال  دـشاب و  ناـسنا  مه  یئیـش  هک  درادـن  ناـکما  ینعی  ، تسا
رد دحاو  یئیـش  هک  تسین  نکمم  ینعی  تسا  لاحم  دحاو  یئیـش  زا  مه  نیـضیقن  عافترا.دـنرادن  لوبق  ار  یگژیو  نیا  يّدام  ۀفـسالف 
هک ) ّتنس لها  نیملکتم  زا  يا  هدع  ةدیقع  هب.ههادبلاب  لاحم  وه  تسا و  نیضیقن  عافترا  نوچ  ، مودعم هن  دشاب و  دوجوم  هن  ، دحاو نآ 
دش جراخ  مه  هکلم  مدع  هکلم و  لباقت  دیق  نیا  اب  ) .دنناد یمن  لطاب  ار  عافترا  ( دنا هتـشاذگ  لاح  ار  شمان  دنتـسه و  هطـساو  هب  لئاق 

(. دیاش عافترا  یلو  دیاشن  عامتجا  هک 

: دننام.تسا يدوجو  رما  نامه  مدع  ، هکلم مدع  يدوجو و  رما  هکلم  : هکلم مدع  هکلم و  لباقت  .2

نم یف  رـصبلا  مدـع  ینعی  تسا  یمدـع  رما  ، یمع نتـشاد و  دـید  ییاـنیب و  ینعی  تسا  يدوجو  رما  هکلم و  ، رـصب : یمع رـصب و  : فلا
.اریصب نوکی  نا  نکمی 

تسا هکلم  مدع  تبوزع  نتشاد و  نز  ینعی  تسا  هکلم  جوزت  : تبوزع جوزت و  ب:
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.اجوزتم نوکی  نا  هنأش  نم  نم  یف  جوزتلا  مدع  يا 

نتـشادن و شیر  ینعی  تسا  هکلم  مدـع  ندوـب  درما  نتـشاد و  شیر  ینعی  تسا  يدوـجو  رما  ءاـحتلا  : ندوـب درما  نتـشاد و  هـیحل  ج:
.درادن شیر  یلو  هدیسر  ياراد  شیر  ّنس  هب  هک  یسک  ینعی  ندوب  جسوک 

.تسا ملعلا  مدع  ، لهج تسا و  هکلم  ملع  : لهج ملع و  د:

رب ییاـنیبان  یمع و  دـشاب  حیحـص  هکلم  هک  یّلحم  رد  رگم  تسین  حیحـص  هکلم  مدـع  هـک  تـسا  نـیا  هـکلم  مدـع  هـکلم و  یگژیو 
یـصخش رگا.دنراد  ندوب  ریـصب  دادعتـسا  هک  سرف  ناسنا و  لثم  دشاب  هتـشاد  ناکما  اهنآ  رد  ییانیب  هک  دوش  یم  لمح  یتاعوضوم 

مدـع هکلب  اقلطم  رـصبلا  مدـع  هن  اّما  ، تسا رـصبلا  مدـع  ، یمع نوچ  ، دوش یم  هتفگ  یمعا  وا  هب  تشادـن  مشچ  ضرعلاب  ای  يدازردام 
نینچمه.دوش یمن  قالطا  تابن  دامج و  رب  سپ  ، تاـناویح عون  لـثم  دراد  ار  ندوب  ریـصب  تیلباـق  تینأـش و  هک  يدوجوم  رد  رـصبلا 

مدع ینعی  دیقم  مدع  هکلب  دوش  قالطا  بزع  مه  راوید  رب  ات  قلطم  مدع  هن  اّما  تسا  جوزتلا  مدـع  تبوزع  هک  تبوزع  جوّزت و  تسا 
.جوزتی نا  هنأش  نم  نمیف  جوزتلا 

اهنت نآ  مدـع  هکلم و  هکلب  ، ناشعافترا مه  دوب و  لاـحم  ناـشعامتجا  مه  هک  دنتـسین  ناـضیقن  دـننامه  هکلم  مدـع و  باـسح  نیا  اـب 
رگم ) بزع مه  دشاب و  جوزتم  مه  ، ریـصب مه  دشاب و  یمعا  مه  دـحاو  نآ  رد  ناسنا  هک  درادـن  ناکما  ینعی  تسا  لاحم  ناشعامتجا 
رفـس شرـسمه  زور  هد  تدـم  يارب  الثم  الاح  یلو  هدرک  رایتخا  نز  انوناق  یـصخش  : دـیوگب هک  قیاقح  زا  ربخ  یب  تسیـسکرام  دزن 

هن دـحاو  عوضوم  هکنیا  هب  تسا  نکمم  هکلم  مدـع و  عافترا  (. بزع مه  تسا و  جوزتم  مه  مدآ  نیا  هک  تفگ  ناوت  یم  نـالا  هدرک 
سپ ردم  ، رجـش ، رجح لثم  تسین  اهنآ  رد  روما  نیا  تینأش  هک  تسا  یعـضوم  رد  ، جوزتم هن  دـشاب  بزعا  هن  ، ریـصب هن  دـشاب و  یمعا 

عوضوم رد  ناشعامتجا  تسا و  یمدع  يرگید  يدوجو و  یکی  هک  يرما  ود  : مینک فیرعت  هنوگنیا  ار  هکلم  مدع  هکلم و  میناوت  یم 
.تسا نکمم  دشابن  حیحص  نآ  رد  هکلم  هک  یعوضوم  زا  ناشعافترا  یلو  تسا  لاحم  دحاو 

: نیداضتم ای  داضت  ای  نیدض  لباقت  .3

یکبـس و ، نـبج )و  یکاـب یب  ) رّوـهت ، تـلیذر تلیـضف و  ، دنتـسه نادـض  يدیفـس  یهایـس و  ، دنتــسه داـضتم  تدورب  ترارح و  ـالثم 
...و ، ینیگنس

دنوش یم  دراو  دحاو  عوضوم  رب  ابقاعتم  دنتسه و  يدوجو  رما  ود  نادض  : فیرعت
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یجراخ دوجو  هکنیا  امک  ) تسین فقوتم  يرگید  لقعت  رب  نهذ  طیحم  رد  امهدـحا  لـقعت  دـیاشن و  دـحاو  یئیـش  رد  ناـشعامتجا  و 
: دوش نشور  دیاب  هک  تسه  یتاکن  فیرعت  رد  ( تسا نینچ  اهنآ 

.دنک یم  جراخ  ار  هکلم  مدع  هکلم و  ناضیقن و  «: نایدوجو نارما  » دیق : فلا

یهایـس و لـثم  دنتـسه  ضارعا  تافـص و  ۀـلوقم  زا  هـشیمه  نادـض  هـک  دـنک  یم  تلـالد  « دـحاو عوـضوم  یلع  ناـبقاعتملا  » دـیق ب:
یمن هدیمان  ناداضتم  ، سرف ناسنا و  ، یلع نسح و  دننام  تسین  لمح  لباق  يرگید  رب  مادکچیه  هک  رهوج  ود  تاذ و  ود  اّما  ، يدیفس

.دنوش

دروم هب  یگتـسب  عافترا  اّما  ، تسا لیحتـسم  عامتجا  اـج  همه  نادـض  رد  هک  تسا  نیا  هب  هراـشا  « هیف اـمهعامتجا  روصتی  ـال  «و  دـیق ج:
طقف دنـشاب  هتـشاد  تباث  رگا  یلو  تسا  لاحم  زین  ود  نآ  عافترا  میدـق  ثداـح و  ریظن  دنـشاب  هتـشادن  ثلاـث  ّدـض  ، نادـض رگا.دراد 

هتـشاد یثلاث  گنر  هکلب  دوسا  هن  دـشاب و  ضیبا  هن  دـحاو  نآ  رد  دـحاو  مسج  الثم  تسا  نکمم  ناشعافترا  تسا و  لاـحم  عاـمتجا 
.رضخا ، رفصا ، رمحا لثم  دشاب 

هک توافت  نیا  اب  دنتـسه  نادـض  لثم  تاهج  همه  زا  مه  اهنآ  هک  تسا  نیفیاـضتم  جارخا  يارب  « امهدـحا لـقعت  فقوتی  ـال  «و  دـیق د:
.تسین روسیم  شلباقم  لقعت  نودب  ، نهذ رد  مادکره  لقعت 

: نیفیاضتم ای  فیاضت  لباقت  .4

یهاـگ هتبلا  ) قوـلخم قلاـخ و  ، لوـلعم تلع و  رخأـتم ، مدـقتم.تحت و  قوف.دـنراد و  لـباقتم  تبـسن  هـطبار و  ، نـبا با و  : لاـثم دـنچ 
ياهلاثم رد  تقد  زا  ( توخا توخا و  لثم  دنتسه  نیفرطلا  يواستم  یهاگ  روکذم و  ياهلاثم  لثم  دنتسه  نیفرطلا  توافتم  نیفیاضتم 

: زا دنترابع  هک  دوش  یم  ناسنا  دئاع  هتکن  دنچ  روکذم 

اب هارمه  دیاب  ار  نیفیاضتم  زا  کیره  ، نهذ طیحم  رد  هکلب  ، تسین نکمم  يرگید  لقعت  نودب  امهدحا  لقعت  نیفیاضتم  رد  هشیمه  .1
يدرف و تونب  راچان  هب  مینک  یم  رّوصت  رگید  زیچ  نیا  رب  ار  يزیچ  ندوب  تلع  ای  ندوب  ردپ  یتقو  الثم  مینک  روصت  لقعت و  شلباقم 

.تسا رثا  ياراد  هک  يزیچ  ینعی  تلع  تسا و  نبا  ياراد  هک  یسک  ینعی  با  نوچ  دیآ  یم  ام  نهذ  رد  یئیش  تیلولعم 

ره يارب  عوضوم  ، هدحاو تهج  زا  دحاو  یئیش  هک  درادن  ناکما  نیفیاضتم  رد  .2
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دشاب قوف  مه  ، لولعم مه  دشاب و  تلع  مه  نبا ، مه  دشاب و  با  مه  ینیعم  درف  هب  تبسن  يدحاو  صخـش  الثم.دشاب  هفاضا  فرط  ود 
زیچ هب  تبـسن  تلع و  يزیچ  هب  تبـسن  ، تسا نبا  یتهج  زا  با و  یتـهج  زا  ینعی  تسا  ددـعتم  تاـهج  تاـیثیح و  هکلب  تحت  مه  و 

.تسا عنتمم  هدحاو  تهج  زا  دحاو  یئیش  رد  نیفیاضتم  عامتجا  سپ  ، تسا لولعم  رگید 

تاذ الثم  تسا  نکمم  نیلباقتم  عاـفترا  اـهنآ  زا  يا  هراـپ  رد  یلو  تسا  لاـحم  هدـحاو  تهج  زا  نیلباـقتم  عاـمتجا  اـهلاثم  همه  رد  .3
دوجوم لام  ، فاصوا نیا  دشاب و  تحت  ای  قوف و  هک  تسین  مسج  الصا  نوچ  تحت  هن  تسا و  قوف  هن  دوجولا  بجاو  یهلا و  سدقا 

رد نیلباـقتم  عاـفترا  سپ  ، توـبن هن  دراد و  توـبا  هن  رجح  رجـش و  نینچمه  ( هّللا هجو  مثف  اوـلوت  اـمنیا  ) دـنوادخ هنرگو  تسا  يداـم 
.تسا نکمم  عافترا  یلو  تسا  لاحم  نیفیاضتم  عامتجا  ملسم  ردق  تسا و  نکمم  دراوم  یضعب 

قلاخ و ، لولعم تلع و  لثم  تسا  لاحم  ناـشعافترا  مه  عاـمتجا و  مه  یلو  ، دنتـسه نیفیاـضتم  هک  میراد  غارـس  يدروم  اـم  : لاکـشا
دـشاب تلع  هن  هک  تسا  لاحم  قولخم و  ای  تسا  قلاخ  ای  ، لولعم ای  تسا  تلع  ای  هکنیا  رگم  تسین  يدوجوم  چـیه  ملاع  رد  قولخم 

.قولخم هن  قلاخ و  هن  ، لولعم هن  و 

تـسا لاحم  عافترا  هک  لولعم  تلع و  ینعی  هیف  نحن  ام  رد  یلو  دـندوب  ضقاـنتم  نوچ  دوب  لاـحم  عاـفترا  ناـضیقن  باـب  رد  : باوج
ۀمدـقم یلک و  ياربک  هکلب  ( تسا لاحم  مه  نافیاضقانتم  عافترا  سپ  هک  دـیریگب  یلک  ۀـجیتن  ات  ) تسین اهنآ  ندوب  ضقانتم  ساسارب 

ّتلع و ای  تسا و  لولعم  ای  هکنیا  ّالا  یئیـش  نم  ام  تسا و  لیلاعم  للع و  تاببـسم و  بابـسا و  ملاع  ، ملاع : هک میراد  مّلـسم  یجراـخ 
ریاس رد  اّما  ؛ تسا ادـج  لولعم  تلع و  باـسح  سپ  ، تسا بابـسالا  ببـسم  لـلعلا و  هلع  ّقح  تاذ  دـشابن و  مادـکچیه  تسا  لاـحم 

.تسین لاحم  نیفیاضتم  عافترا  سپ  رجشلا  رجحلاک و  « نبا » هن دشاب و  « با » هن یئیش  کی  هک  تسا  نکمم  نیفیاضتم 

تهج زا  دـحاو  عوضوم  رد  ناشعامتجا  دـنوش و  یم  لقعت  مه  هارمه  هک  يدوجو  رما  ود  زا  دـنترابع  نافیاضتم  : نیفیاـضتم فیرعت 
.تسا نکمم  ناشعافترا  اّما  تسا و  لاحم  هدحاو 
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تانیرمت

قلطم صخا  مظان  و  ،) دنتسه نانیابتم  مظان  رعاش و  دنتـسه ، نانیابتم  لهاص  سرف و  ، دنتـسه نافدارتم  رفـس  باتک و  نیرمت 1. باوج 
نانیابتم ناسل  )و  راـتفگ ) لوقم (. تسا قلطم  صخا  نسل  (و  دنتـسه ناـنیابتم  ( حیـصف روآ و  ناـبز   ) نسل ملکتم و  (، لـهاص لـثم  تسا 

عماـس )و  نداد ارف  شوـگ  ياـنعم  هب  لـعاف  مسا   ) غـضم (، تسا قـلطم  معا  لـیل  (و  دنتـسه ناـنیابتم  ( ناـهاگماش ) ءاـسم لـیل و  ، دنتـسه
تسد لک  هب  تسا و  معا  دی  یلو  ، دوش یم  هتفگ  تسد  نطاب  يدوگ و  صوصخ  هب  فک  نوچ  ) دنتسه نانیابتم  دی  فک و  ، دنفدارتم

تاذ رب  نیع  ، دشاب هدننیب  يانعم  هب  رگا  ،و  دوش یم  وا  ءزج  نیع  دشاب  هدننکرظن  صخـش  يانعم  هب  رظان  رگا  ( دوش یم  هتفگ  چم  ات  ای 
.دنتسه نافدارتم  عطق  )و  ندیرب ) دق ، دنتسه نافدارتم  دوعق  سولج.دراد و  تلالد  نآ  یگدننیب  فصو  رب  رظان  مشچ و 

: نالثامتم نافلاختم و  زا  کیره  يارب  لاثم  هس  نیرمت 2. باوج 

.دنراد مان  نافلاختم  دنوش  هظحالم  ناریاغتم  امهامب  رگا  نالثم و  دنوش  هظحالم  ناکرتشم  امهامب  رگا  رکب  دیز و  : فلا

.دنشاب یم  نالثم  ندوب  ناویح  رد  هک  سرف  ناسنا و  ب:

.دنتسه نالثم  ندوب  مسج  رد  هک  رجش  ناویح و  ج:

دنهاوـخ ناـضقانتم  قـحلا  وـه  اـمک  مینادـب  یمدـع  رگا  ناداـضتم و  مینادـب  يدوـجو  رما  ار  ّرـش  رگا  ) رــش ریخ و  نیرمت 3. باوـج 
يرگید هداـس و  روصت  یکی  نوـچ  دنتـسه  نادـض  ، قیدـصت روـصت و  ، هکلم مدـع  هکلم و  ( شیر یب  ) درما )و  راد شیر  ) یحتلم ( دوـب

ملع و ، دنتسه هکلم  مدع و  ( هنهرباپ ) یفاح )و  راد شفک  ) لعتنم ، دنتـسه هکلم  مدع  هکلم و  ، تملظ رون و  ، تسا تبـسن  اب  هارمه  روصت 
قح هنرگو  دنتسه  نادض  مینک  انعم  رشعیداح  باب  رد  نیملکتم  فیرعت  قبط  رگا  ، نوکس تکرح و  ، دنتسه هکلم  مدع  هکلم و  ، لهج

لاد.نادــض و ، لدــع ملظ.نادــض و  دوـعق ، مایق.دنتــسه و  نادــض  ، ءاــسم حابــص.دنتسه و  هـکلم  مدــع  هـکلم و  هـک  تـسا  نـیا 
.دنتسه نافیاضتم  ، مولعم ملاع.نافیاضتم و  ، لولدم
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بکرم درفم و  : موس میسقت 

هراشا

مسقم دحاو  وه  امب  ظفل  لّوا  میسقت  رد  ، بکرم ای  تسا  درفم  ای  ظفل  : هک تسا  نیا  ظافلا  تامیسقت  زا  میسقت  نیرخآ  موس و  میسقت 
.دش مسقنم  كرتشم  صتخم و  هب  دوب و 

طرـشب قلطم و ال  وحن  هب  ظفل  میـسقت  نیا  رد.دـش  میـسقت  نیابت  فدارت و  هب  دـش و  عقاو  مسقم  ددـعتم  وه  امب  ظفل  مّود  میـسقت  رد 
کی ، ور نیازا  ؛ طرش فلا  عم  عمتجی  ، طرشب نوچ ال  دزاس  یم  ودره  اب  هک  ، دّدعتم ای  دشاب  دحاو  هکنیا  زا  رظن  عطق  ینعی  تسا  مسقم 

ییانعم ياراد  هک  ظفل  وه  ثیح  نم  ظفل.تسا  لماش  ( دنـشاب هملک  هد  رب  لمتـشم  اضرف  هک  ) ار اهمالک  نیرت  هدیچیپ  ات  طیـسب  ۀـملک 
: دوش یم  مسق  ود  ( ددعتم ای  دشاب  دحاو  ) تسا

.بکرم ظفل  .2 .درفم ظفل  .1

زا رما  لعف  هک  دننام ق  هفطاع و  واو  ، هراج ءاب  ، ماهفتـسا ةزمه  دننام  ، دشابن ءزج  ياراد  هدوب و  طیـسب  هک  دنیوگ  ار  یظفل  نآ  درفم  .1
دنتـسین رتشیب  فرح  کی  مادـکره  هک  یفی ف  یف  رما و  لعف  یلی ل و ف  یلو  رما  لعف  یعی ع و ل  یعو  رما  لعف  یقی ق و ع  یقو 

.دنوش یم  بوسحم  طیسب  و 

فرح دنچ  زا  بکرم  هّللا  ظفل  هک  یلاعت  كرابت و  هّللا  دـننام  ؛ تسا طیـسب  نآ  يانعم  یلو  تسا  ءازجا  ياراد  بکرم و  ، ظفل دوخ  .2
.تسا (1) تاهجلا  عیمج  نم  هقیقحلا  طیسب  يدوجولا  بجاو  سدقا  تاذ  ینعی  نآ  يانعم  یلو  تسا 

دننام ، دراد تلالد  ینعم  لک  رب  ظفل  لک  ، درادـن تلالد  ینعم  ءزج  رب  ظفل  ءزج  یلو  تسا  ءزج  ياراد  مه  اـنعم  ، ءزج ياراد  ظـفل  .3
لکیه هک  نآ  ياـنعم  مه  و  ،( (ز،ي،د فرح هس  زا  تسا  بکرم  ظـفل  مه.تسا  ینیعم  درف  ماـن  صخـش و  يارب  مـلع  هـک  دـیز  ظـفل 

هک تسین  نینچ  یلو  دـشاب  وا  رکیپ  تـسد و  رـس و  ، لـصف سنج و  ، حور مـسج و  ، تروـص هّداـم و  زا  بـکرم  دـشاب  دـیز  یجراـخ 
هدش عضو  یجراخ  دولوم  نآ  يارب  ملع و  هتفر  مه  يور  دیز  ۀملک  هکلب  دنک  تلالد  وا  ندـب  رب  «ك» فرح دـیز و  رـس  رب  «ز» فرح

.تسا

: دوش یم  لامعتسا  هنوگود  هک  هّللا  دبع  هملک  دننام  نینچمه 

لوسر هّللا و  دبع  «ص» دّمحم : میئوگ یم  الثم  یفصو  تعن و  ناونع  هب  : فلا
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.تسا ادخ  ةدنب  دّمحم  ینعی  ، تسا ترـضح  نآ  يارب  تعن  هّللا  دبع  ۀملک  تسا  دّـمحم  ۀـملک  یـصخش  ملع  لاثم  نیا  رد.تسادـخ 
(1)

اریز دـنک  یم  تلالد  اـنعم  ءزج  رب  ظـفل  ءزج  نوچ  ، تسا قداـص  وا  رب  بکرم  فیرعت  تسا و  بکرم  هّللا  دـبع  ۀـملک  ناونع  نیا  هب 
.تسا جراخ  ام  ثحب  زا  دراد و  تلالد  سدقم  تاذ  نآ  رب  « هّللا تیدوبع و« ماقم  رب  « دبع » ۀملک

الثم ، دوش یم  صاخشا  زا  یصخش  يارب  مسا  هّللا  دبع  ۀملک  ینعی  ، دوش یم  لامعتسا  صخش  ملع  ناونع  هب  « هّللا دبع  » ۀملک یهاگ  ب:
هاگدـید زا  « هّللا دـبع  » ضرف نیا  رد  « هّللا دـبع  نب  دّـمحم  :» میئوگ یم  دوش و  یم  مالّـسلا  هیلع  مرکا  لوسر  راوگرزب  ردـپ  یمارگ  ماـن 

یجراخ لکیه  نآ  ینعی  ، تسا ءازجا  ياراد  مه  نآ  يانعم  )و  هّللا دبع و  ) تسا ءازجا  ياراد  نآ  ظفل  هچرگا  اریز  ، تسا درفم  یقطنم 
دوجو نآ  مسج  ـالثم  دـبع  ۀـملک  زا  هک  تسین  هنوـگ  نیا.درادـن  تلـالد  اـنعم  ءزج  رب  ظـفل  ءزج  نکل  ، تسا اـپ  تسد و  ، رـس ياراد 
يارب هدـش و  ملع  یجراخ  نیعم  درف  کی  يارب  تیفیک  نیمه  اب  هّللا  دـبع  عومجم  هکلب  ، دـشاب دارم  وا  حور  هّللا  ۀـملک  زا  یجراخ و 

مه ظفل  دـشاب  دـحاو  انعم  رگا  تسا  انعم  هب  ندوب  بکرم  درفم و  رد  یقطنم  رظن.درادـن  رتشیب  انعم  کـی  سپ  ، تسا هدـش  عضو  نآ 
زاـب دـشاب  صخـش  ملع  هچرگا  ) هّللا دـبع  ۀـملک  يوـحن  هاگدـید  زا.تسا  بکرم  مه  ظـفل  دـشاب  بـکرم  اـنعم  رگا  اـّما  ، تـسا درفم 
ءانب بارعا و  ثیح  زا  ( ظافلا ) مـالک هملک و  يو  ثحب  عوضوم  هکلب  درادـن  یناـعم  هب  يراـک  يوحن  اریز  ، درفم هن  تسا  بکرم  ( مه

، دـیز لثم  دـنیوگ  درفم  ار  وا  دـشاب  ینبم  ای  برعم  لعف  ای  مسا  مالک  رد  ینعی  دـشاب  ءانب  اـی  بارعا  ياراد  هک  یظفل  ره  سپ.تسه 
کی برعم و  کی  اب  ینبم  مسا  ود  ای  برعم  مسا  ود  رب  لمتـشم  هک  یمالک  ره  دندرفم و  مادـکره  هک  ، یـسیع ، برـض ، نم ، برـضی

هک تسا  برعم  مسا  ود  بارعا و  ود  ياراد  يوحن  رظن  زا  هّللا  دبع.دنناوخ  بکرم  ار  نآ  یـسوم ، ، یـسیع ، دیز مالغ  لثم  دشاب  ینبم 
...و اضرمالغ  ، یلعمالغ ، نیسحلا دبع  اذه  یلع  سق  دوب و  دهاوخ  بکرم  هیواز  نیا  زا  تسا  هّللا  يرگید  دبع و  یکی 

انعم ءزج  رب  مه  ظفل  ءزج  دشاب و  ءزج  ياراد  مه  ینعم  ، دشاب ءزج  ياراد  ظفل  .4
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دهـشا : میئوگ یم  زامن  رد.تسا  ادخ  یعقاو  دبع  وا  هک  تسا  ادخ  يارب  وا  یگدنب  تیدوبع و  هب  يزیچ  ره  زا  لبق  وا  شزرا  ( .) 1 - 1
دبع ، توغاط دبع  ، ایند دـیبع  هک  یناسک  لباقم  رد  هدـبعب  يرـسا  يذـّلا  ناحبـس  : میناوخ یم  زین  نآرق  رد  ، هلوسر هدـبع و  ادّـمحم  ّنا 

(. دنتسه سوهو  يوه 
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دشابن (1) ملکتم  دوصقم  دارم و  تلالد  نیا  یلو  ، دنک تلالد 

صقان بکرم  « قطان ناویح  ناسنالا  :» میئوگ یم  دوش و  یم  لامعتـسا  ناسنا  نییبت  فیرعت و  ناونع  هب  یهاگ  « قطان ناویح  » ۀملک الثم 
، ندوب یمان  ، تیمـسج هک  مدآ  یتوسان  ياه  هبنج  رب  ناویح  ینعی  دراد  تلالد  ینعم  ءزج  رب  ظفل  ءزج  دوش و  یم  بوسحم  يدـییقت 

تـسا جراخ  ثحب  زا  لامعتـسا  نیا  هک  وا  ۀقطان  سفن  یتوکلم و  ۀبنج  رب  قطان  دنک و  یم  تلالد  ندوب  هدارالاب  كرحتم  ساسح و 
ۀقطنم رد  هدرک و  تیانع  يدـنزرف  دـیز  هب  دـنوادخ  ینعی  دوش  یم  لامعتـسا  صخـش  ملع  ناونع  هب  یهاگ  « قطان ناویح  » نیمه یلو 

ءزج ظـفل  يدروـم  نینچ  رد  هـک  هتـشذگ  « قطاـن ناوـیح  » ار یمـشچرون  دوـلوم و  ماـن  اذـل  تـسا  فورعم  مـسا  نـیا  دـیز  تنوـکس 
مه تسا و  ناویح  مه  دولوم  نیمه  نوچ  دراد  تلالد  ینعم  ءزج  رب  ظفل  ءزج  ( اپ تسد و  رـس و  ) دراد ءزج  اـنعم  ( قطاـن ، ناویح ) دراد
يو ردـپ  ینعی.تسین  ملکتم  دارم  انعم  نیا  یلو  ( دراد تلالد  وا  يونعم  هبنج  رب  تیقطان  وا و  يدام  ياه  هبنج  رب  تیناویح  هک  ) قطاـن

هچ.تسا یجراخ  دوجوم  نآ  ، هملک ود  عومجم  زا  شروظنم  هدـب  ماجنا  ار  راک  نالف  ورب  ای  ایب  قطان  ناویح  : دـنز یم  ادـص  ار  وا  هک 
ءازجا ياـنعم  هب  يراـک  درب و  یم  راـک  هب  ار  نآ  هدـش  مسا  صخـش  نیا  يارب  نوـچ  یلو  دـنادن  مه  ار  قطاـن  اـی  ناوـیح  ۀـملک  اـسب 

.تسین دارم  تلالد  سپ  ، درادن

یظفل نآ  درفم  : تسا نیا  قطنم  رد  درفم  ظفل  فیرعت  میدـش  انـشآ  يوحن  درفم  اب  نآ  قرف  یقطنم و  درفم  ماسقا  اـب  هک  نیا  زا  سپ 
تـسا ّمعا  « ...لدـی ءزج  هل  سیل  » .تسا ءزجءزج  نآ  هک  یماگنه  تسین  دـنک  تلالد  دوخ  يانعم  ءزج  رب  هک  یئزج  ياراد  هک  تسا 

دراد رگا  ای  ، درادـن تلالد  ینعم  ءزج  رب  ظفل  ءزج  یلو  دراد  ءزج  ای  تسا و  عوضوم  ءافتنا  هب  هبلاـس  درادـن و  ءزج  الـصا  هک  نیا  زا 
یـصخش مسا  دنتـسه و  رگیدـکی  ءزج  هک  ینآ  نامه  رد  مادـکره  هّللا  دـبع و  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  « ءزج وه  نیح  » .تسین دوصقم 

رب دبع.دنتسه  انعم  ياراد  ییاهنت  هب  ، هّللا دبع و  زا  کیره  مینک  رظن  عطق  هفاضا  زا  یلو  ، درادن تلالد  ینعم  ءزج  رب  ظفل  ءزج  دنتـسه 
نینچ « ءزج وه  نیح  » سپ ، تسا یصخش  مسا  ءزج  ود  عومجم  نونکا  یلو  دراد  تلالد  سدقم  تاذ  نآ  رب  هّللا  یگدنب و  تیدوبع و 

.درادن یتلالد 
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تاـبثا هقف  لوـصا  رد  ثحب  نیا.تسا  هدارا  عباـت  اـمتح  تلـالد  ، میرادـن هدارا  دـصق و  نودـب  یتلـالد  فنـصم  رظن  هب  هتبلا  ( .) 1 - 1
یقرف ناشیا  رظن  زا  دنا و  هداد  حیضوت  ار  شیوخ  رظن  یقرواپ  رد  اهنت  دنرادن و  يا  هراشا  مراهچ  مسق  نیا  هب  نتم  رد  ؛ ور نیازا  ؛ هدش

.دنا هتشاذگ  قرف  روهشم  یلو  ، تسین موس  مراهچ و  مسق  نایم 
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.تسا ءرق  ۀملک  زا  فاق  فرح  دّمحم و  ۀملک  رد  میم  فرح  لثم  هّللا  دبع  رد  دبع  لثم 

: دسیون یم  تاراشا ص 33  قطنم  رد  هر  یسوط  هجاوخ 

نم نوکی  يرخا ال  هداراب  لد  ناف  رخآ  یئیـش  یلع  لدـی  ءزج ال  وه  ثیح  نم  ءزجلا  نا  ملعیل  هئزج  وه  نیح  «:» سئرلا خیـشلا  » لاق و 
«. هاندصق ام  یفانی  هؤزج و ال  وه  ثیح 

تراـبع لوق  اـی  بکرم  دوش  یم  ثحب  نآ  زا  اـیاضق  باـب  رد  هک  دـنیوگ  یم  مه  لوق  یقطنم  حالطـصا  رد  ار  بکرم  : بکرم ظـفل 
هک تسا  یظفل  نآ  بکرم  سپ  دراد  تلالد  ینعم  ءزج  رب  تسا  ءزج  هک  یماگنه  ظـفل  ءزج  تسا و  ءزج  ياراد  هک  یظفل  : زا تسا 
رب ظفل  ءزج  ، تسا ءازجا  ياراد  نآ  يانعم  ، تسا ءزج  ياراد  نآ  ظفل  ینعی  دـشاب  درفم  ماسقا  رد  روکذـم  یگژیو  راهچ  مامت  دـجاو 

دوصقم هک  یتلـالد  ینعی  ؛ مراـهچ مسق  فنـصم  ةدـیقع  هب  هتبلا  ) دـشاب یم  زین  ملکتم  دوصقم  تلـالد  نیا  دراد و  تلـالد  ینعم  ءزج 
: لاثم دنچ.درادن  دوجو  دشابن  ملکتم 

تلالد دـشاب  مالغ  نیا  يالوم  هک  یتاذ  رب  دـیز  دوش و  یم  قالطا  یجراخ  صخـش  رب  مالغ  هک  « دـیز مالغ  » لثم صقان  بکرم  : فلا
.دشابن صخش  ملع  رگا  ، قطان ناویح  ، هّللا دبع  نینچمه.دراد 

رب مه  دیز  باطخ و  دروم  صخش  رب  بطاخم  رتتسسم  ریمض  ندز و  يانعم  رب  « برـضا » هک « ادیز برـضا  » لثم ییاشنا  مات  بکرم  ب:
.دنتسه لماک  عومجم  دراد و  تلالد  یجراخ  لکیه 

نآ رب  رـضم  تاذ و  نآ  رب  رمخ  هک  « رـضم رمخلا   » دـننام دنـشاب  درفم  هیـضق  نیفرط  لومحم و  عوـضوم و  هک  يربـخ  ماـت  بکرم  ج:
.تسا ّلاد  انعم  ءزج  رب  یئزج  ره  دراد و  تلالد  فصو 

یناسک ناتـسود  نیرتدـب  ینعی  « هل فلکت  نم  ناوخـالا  رـش  :» دـننام دنـشاب  بکرم  ، دوخ ، هیـضق فرط  ودره  هک  يربخ  ماـت  بکرم  د:
زین « هل فلکت  نم  »و« ناوخالا رـش  تسا و« يربخ  مات  بکرم  هیـضق  لک  هک.دـتفایب  تقـشم  تفلک و  هب  اـهنآ  يارب  ناـسنا  هک  دنتـسه 

.دنتسه صقان  بکرم 

تسا و ءازجا  ياراد  عوضوم  هک  « مارح ریغلا  کلم  یف  فرـصتلا  :» دننام دـشاب  درفم  لومحم  فرط  دـشاب و  بکرم  عوضوم  فرط  ه:
.تسا درفم  لومحم  یلو  تسا  بکرم 

بکرم لومحم  بناج  درفم و  عوضوم  فرط  ینعی  دشاب  نیشیپ  دروم  سکعرب  و:
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صقان بکرم  ، لومحم ناونع  هب  مه  « زجاعلا دهج  انعم و« ءزج  رب  « تبیغ دراد و« ییانعم  مالک  لک  هک  « زجاعلا دهج  هبیغلا  » دـننام دـشاب 
.دراد تلالد  ینعم  رگید  ءزج  رب  تسا و 

: بکرم ماسقا 

: مینک یم  نایب  ار  بکرم  درفم و  زا  کیره  ماسقا  بکرم  درفم و  فیرعت  اب  ییانشآ  زا  سپ 

: زا دنترابع  هک  تسا  یتامیسقت  ياراد  بکرم 

.صقان ای  تسا و  مات  بکرم  ای  ، بکرم : لّوا میسقت 

.ءاشنا ای  تسا  ربخ  ای  مات  بکرم  : مّود میسقت 

.يدییقت ریغ  ای  تسا  يدییقت  ای  صقان  بکرم  : مّوس میسقت 

: دنتسه هتسد  ود  رظن  کی  زا  تابکرم  هبیکرت و  تالمج  : لّوا میسقت  نایب 

نیا رد.دراذگن  راظتنا  رد  ار  هدنونش  هدرک و  افتکا  بکرم  نآ  هب  ، دوخ دصقم  ةدافا  ماقم  رد  دناوت  یم  ملکتم  هک  یتابکرم  : لّوا هتسد 
ءاقلا هک  یمـالک  ناـمه  اـب  هکلب  ، دـیازفایب دوخ  نخـس  هب  يزیچ  مـالک  لـیمکت  يارب  ملکتم  اـمتح  هک  تسین  رظتنم  هدنونـش  ، تلاـح
درفم مه  ، هیـضق فرط  ود  ره  تسا و  يربخ  ماـت  بکرم  هک  « هعاجـش ربصلا  :» لـثم تسا  هدـینامهف  ار  شریمـضلا  یف  اـم  ماـمت  ، هدرک

مات بکرم  هیربخ و  ۀـلمج  زین  راب  نیا.تسوا  شناد  رادـقم  هب  یناسنا  ره  شزرا  هنـسحی ؛» ام  ءرما  لک  همیق  :» دـننام نینچمه.دنتـسه 
.تسه مه  هیئاشنا  ۀیطرش  ۀلمج  مات و  بکرم  هک  «، لمعاف تملع  ذا  :» دننام زین.دنتسه  صقان  بکرم  ، هیضق فرط  ود  ره  تسا و 

هیعقاو ۀمزالم  زا  رابخا  زین  ۀـلمج  دـشاب و  هتـشاد  یتیعقاو  زا  تیاکح  ءازج  رگا.تسا  ییاشنا  یهاگ  يرابخا و  یهاگ  هیطرـش  هلمج 
يزیچ داـجیا  مکح و  ءاـشنا  رب  لمتـشم  یلاـت  رگا  و.تـسا  يراـبخا  هیطرـش  هـلمج  « دوـجوم راـهنلاف  سمـشلا  عـلط  اذا  » دـننام تـسا 

ییاشنا هیطرـش  هلمج  تلاح  نیا  رد  ، ینک لمع  نادب  هک  تسا  مزال  وت  رب  یتسناد  ار  يزیچ  یتقو  ینعی  « لمعاف تملع  اذا  » لثم ، دـشاب
«. هیلع توکسلا  ملکتملل  حصی  ام  :» درک فیرعت  هنوگنیا  ار  مات  بکرم  ناوت  یم  اهلاثم  نیا  هب  تیانع  اب.تسا 

رگا دنک و  تعانق  نادب  درادن  ّقح  هدمآرب  هدافا  ددص  رد  هک  لقاع  ملکتم  تسین و  حیحص  اهنآ  رب  توکس  هک  یتابکرم  : مّود هتـسد 
اج دنک  توکس  »و  دیز مالغ  :» دیوگب رگا  الثم  ؟ یچ دعب  ؟ دش یچ  : دسرپ یم  تسا و  یقاب  راظتنا  تلاح  بطاخم  يارب  دنک  افتکا 
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تمیق : میسرپب وا  زا  هک  تسا  اج  هب  دنک  توکـس  »و  ءرما لک  همیق  :» دیوگب رگا  ای  ؟ عاب ؟ تام ؟ بهذ ؟ ءاج دیز  مالغ  هک  میـسرپب  دراد 
هب ؟ تسا وا  ماقم  ترهـش و  هب  ؟ تسا وا  ییابیز  لامج و  هب  ؟ تسا وا  يوزاب  روز  توق و  هب  ؟ تسا وا  لام  هب  اـیآ  ؟ تسیچ هب  يدرم  ره 

ملاع زج  هب  تسه  رگا  درم  تسا و  وا  لمع  ملع و  ورگ  رد  يدرم  ره  شزرا  هک  دوش  یم  مولعم  « هنـسحی ام  :» دومرف یتقو  اّما  ؟ تسیچ
: دیامرفب رگا  ای.تسین  ینابر 

رب ایآ  ؟ مهد جرخ  هب  ربکت  تیرابج و  ایآ  ؟ منک هچ  متسناد  یتقو  : دسرپب بطاخم  هک  تسا  زیگنارب  لاوئس  دنک  توکس  »و  تملع اذا  »
وت تیلوئسم  نتسناد  ینعی  ، تسا اه  هتـسناد  نتـسب  راک  هب  دارم  هک  دوش  یم  مولعم  « لمعاف :» دومرف یتقو  اّما  ؟ میـشاب نابرهم  ادخ  قلخ 

بآ و یب  همـشچ  لثم  لمع  یب  ملاع  درادن و  یـشزرا  لمع  یب  شناد  ینک و  لمع  تیاه  هتـسناد  هب  دیاب  دـنک و  یم  رت  نیگنـس  ار 
.تسا رمث  یب  تخرد 

«. هیلع توکسلا  حصی  ام ال  :» هک دش  نشور  مه  صقان  بکرم  فیرعت  نایب  نیا  اب 

.ییاشنا ای  دنتسه  يربخ  ای  هّمات  تابّکرم 

ءازجا هب  موقتم  تبـسن  نیا  اهیلع و  توکـسلا  حـصی  هک  تسا  يا  هّمات  تبـسن  کی  ياراد  یّمات  بکرم  ره  یلک  روط  هب  : کلذ ناـیب 
: تسا هنوگود  هّمات  تبسن  نیا.تسا  اهنآ  نایم  طبار  مالک و 

دوجو یتیعقاو  مالک  نیا  ءاروام  هن و  ای  دوشب  رداص  یملکتم  زا  یمالک  هچ  تسا  تباث  رمـالا  سفن  عقاو و  رد  تبـسن  نیا  یهاـگ  .1
یّمات تابکرم.درادـن  ریثأت  داجیا و  شقن  هنرگو  تسا  تیعقاو  زا  فشاک  هدـننکوگزاب و  افرـص  تسا و  يربخ  ّمات  بکرم  نیا.دراد 

هب هدش و  يراج  لیـس  ، دیراب يدنت  ناراب  زورید  » مات بکرم  لثم.دنتـسه  نینچ  نیا  دـنهد  یم  شرازگ  هدـنیآ  لاح و  ، هتـشذگ زا  هک 
شرازگ يراج  تیعقاو  نآ  زا  ام  تسا و  نایرج  لاح  رد  يا  هثداح  نونکا  مه  ای  « درک دراو  بیسآ  ینوکسم  لزانم  ،و  تاغاب ، عرازم

هدنیآ رد  یتیعقاو  ای  « .دراد دوجو  یتخس  يریگرد  هضافتنا  نادنزرف  نارگلاغشا و  نایم  یلاغشا  نیطسلف  رد  نونکا  مه  » الثم.میهد یم 
دولآرابغ ای  فاص  نارهت  نامـسآ  هدنیآ  تاعاس  رد  :» میئوگ یم  يداع  یملع و  ياه  ینیب  شیپ  ساسارب  ام  یلو  ، دش دهاوخ  دوجوم 

بذـک ای  اطخ  لامتحا  دـهد  ربخ  رگا  نآ  ریغ  یلو  تسا  قدـص  شربخ  امتح  دـهد  ربخ  بیغلا  ملاع  رگا  هتبلا  « .دوب دـهاوخ  يربا  اـی 
.دراد

هشیمه ربخ  تسین  مزال  هتبلا  ، تسا لوق  ای  هیضق  ، ربخ شمان  یمات  بکرم  نینچ 
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دیز الثم.تسا  عقاو  اب  فلاخم  ینعی  تسا  بذاک  یهاگ  تسا و  قداص  یهاگ  : تسا هنوگود  ربخ  هکلب  دـشاب  عقاو  قباطم  قدـص و 
.تسا ضحم  غورد  ربخ  نیا  تسا  هداتسیا  دیز  : میئوگب ام  دشاب و  هتسشن  عقاو  رد 

: تسا لامتحا  ود  ياراد  دشاب و  بذک  قدص و  هب  فاصتا  لباق  هک  یمات  بکرم  زا  تسا  ترابع  ربخ  : تفگ ناوت  یم  لیلحت  نیا  اب 

.دشاب بذک  لمتحی  .2 .دشاب قدص  لمتحی  .1

ینعی اتاذ.تسا  بذک  قدص و  هب  فصو  لباق  اتاذ  تسا و  لامتحا  ود  ياراد  اتاذ  ربخ  هک  دـنک  یم  هراشا  یقرواپ  رد  فّنـصم  هتبلا 
ربخم رگا  ) میـشاب هتـشاد  قدـص  هب  نیقی  تسا  نکمم  یهاگ  ربخم  ۀـظحالم  اب  اـّما  ، دـیآ یم  لاـمتحا  ود  نیا  ربخلا  تاذ  ۀـظحالم  هب 

هب ربخم  رگا  مینک  یم  ادیپ  بذک  هب  نیقی  یهاگ  )و  دشاب (ع) لیئربج بانج  یهلا  یحو  نیما  هتـشرف و  ، موصعم ماما  ، ادخ لوسر  ، ادخ
.میهاگآ ار  نآ  فالخ  ام  هک  دهد  ربخ  يرما 

بذک هب  نیقی  یهاگ  »و  نسح لدـعلا  «، » نسح ناسحالا  » لثم رد  دـیآ  یم  قدـص  هب  نیقی  یهاگ  ربخ  ياوتحم  ۀـظحالم  هب  نینچمه 
روکذم لامتحا  ود  ياراد  ربخ  وه  امب  ربخ  سفن  ، اوتحم زا  رظن  عطق  ربخم و  زا  رظن  عطق  یلو  « نسح ملظلا  «،» راع دوجلا  :» لثم دیآ  یم 

.دشاب یم 

تجح ثحبم  تامدـقم  هک  ایاضق  تاقیدـصت و  باب  رد  تسا و  مهم  هیـضق  ربخ و  ینعی  ماـت  بّکرم  زا  مسق  نیا  یقطنم  يارب  : هتکن
.دوش یم  وگتفگ  مسق  نیمه  زا  دنشاب  یم 

هک تشذـگ  قیدـصت  روصت و  ثحبم  رد  نیا  زا  شیپ.تسا  مهم  مسق  نیا  تخانـش  سپ  ، تسا يربخ  مات  بّکرم  کی  يا  هیـضق  ره 
.تسا رما  راهچ  روصت  قلعتم  یلو  ، هماتلا هیربخلا  هبسنلا  وه  تسا و  رما  کی  قیدصتلا  قلعتم 

ءازاب ام  دشاب و  تباث  تبـسن  نآ  ، ظفل زا  یـشوپ  مشچ  اب  هک  تسین  یتیعقاو  تقیقح و  ياراد  عقاو  جراخ و  رد  ، هّمات تبـسن  یهاگ  .2
ینعی ءاشنا.دنک  یم  داجیا  ار  تبـسن  نآ  هک  تسا  ییاشنا  مات  بکرم  مالک و  ظفل و  نیمه  تسه  هچره  هکلب  ، دـشاب هتـشاد  یجراخ 

تقباطم وا  اب  مالک  هک  درادن  دوجو  رمالا  سفن  عقاو و  رد  یتبسن  نخس  نیا  ءاروام  ییاشنا  مات  بّکرم  رد  هنرگو  ندرک  ینعم  داجیا 
: دنا هدرک  هراشا  یناوارف  ياهلاثم  هب  هرامش  تشه  یط  فنصم  دنناوخ  هیئاشنا  ار  همات  تابّکرم  زا  هنوگنیا  مان  دنک 

! يریگب دای  ینک و  ظفح  ار  تسرد  دیاب  ینعی  « سردلا ظفحا  :» لثم رما  لعف  .1
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.دش داجیا  ، سرد ظفح  موزل  بوجو و  ، مالک نیمه  نتفگ  اب 

نیـشنمه دـننک  یم  توعد  اه  یتسپ  اه و  یتشز  اهیدـب ، يوس  هب  ار  وت  هک  یناسک  اب  ینعی  « ءوسلا هاعد  سلاجت  ال  :» لثم ، یهن لـعف  .2
.دوش یم  داجیا  ، هتسد نیا  اب  تسلاجم  تمرح  عنم و  ، مالک نیمه  اب  ! شابم

ای دنراد  تنوکس  نآ  رد  هدنز  تادوجوم  ؟و  تسا ینوکسم  خیرم  ةرک  ایآ  ینعی  « نوکـسم خیرملا  له  :» دننام ، شـسرپ ماهفتـسا و  .3
.تسا لاوئس  داجیا  ءاشنا و  ، شسرپ ماهفتسا و  نیا  یلو  ، هن ای  دشاب  ینوکسم  تسا  نکمم  عقاولا  یف  ؟ هن

.دوش یم  ءاشنا  ، ءادن نیمه  اب  « دّمحم ای  :» لثم ، ندناوخ ادن و  .4

و.میتشگ یمرب  ایند  هب  هرابود  دوب و  یتشگزاب  هار  شاـک  يا  ینعی  « نینمؤملا نم  نوکنف  هرک  اـنل  ّنا  ول  :» لـثم ، ندرک وزرآ  ینمت و  .5
.دنک یم  زاربا  ار  شیوخ  يانمت  ، هلمج نیمه  نتفگ  اب  تسا و  لاحم  يوزرآ  کی  نیا.میدش  یم  نینمؤم  ءزج 

نیمه اـب  هک  تسا  وا  هارارف  ییاـهیراتفرگ  هچ  ؟و  تـسا گرزب  ناـسنا  رطخ  ردـقچ  ینعی  « ناـسنالا رطخ  مـظعا  اـم  :» دـننام ، بـجعت .6
.دنک یم  بجعت  داجیا  ءاشنا و  ، مالک

دقع ، عیب دـقع  دـننام  ( دـنوش یم  هدـیمان  دوقع  لوـبق  مه  دـنراد و  باـجیا  مه  ینعی  دنتـسه  فرط  ود  ياراد  هک  یتآاـشنا  :) دوـقع .7
اذکه دنک و  یم  لام  هب  نیع  کیلمت  ءاشنا  داجیا و  « تعب » نتفگ اب  هدنـشورف  ياقآ  عیب  باب  رد  الثم  تلاکو  دـقع  ، حاکن دـقع  ، هراجا

.دنک یمن  تیافک  دیوگب  رابخا  دصق  هب  ار  تالمج  نیا  رگا  تسا و  حاکن  هراجا و  ءاشنا  هک  « تحکنا »و« ترجآ  » رد

اب درم  رگا  هک  قالط  ۀغیـص  دـننام  ( تسین راک  رد  یلوبق  دنتـسه و  باـجیا  ياراد  اـهنت  هدوب و  هفرط  کـی  هک  یتآاـشنا  ) تاـعاقیا .8
دننام ،و  دوش یم  ققحم  ییادج  قارف و  تسا و  مامت  راک  « قلاط تنا  :» دیوگب شرـسمه  هب  ءاشنا  دـصق  هب  دـنک و  ءاشنا  ار  نآ  طئارش 
باــب رد  ، دوـش یم  لــصاح  قـتع  « هـّللا لــیبس  یف  کــقتعا  » اــی « ّرح تـنا  :» دــیوگب دوـخ  دــبع  هـب  ییــالوم  رگا  هـک  قـتع  ۀــغیص 

فقو باب  رد.دوش  یم  ققحم  قتع  قالط و  ، ریخ ای  دشاب  قتع  هب  یضار  دنکب و  لوبق  دبع  ، قتع باب  رد  ، هن ای  دیوگب  « تلبق » نز ، قالط
يرآ درادن  لوبق  هب  يزاین  دنک و  یم  تیافک  دنک  فقو  هسردم  ای  هینیـسح  ، دجـسم يارب  ار  یناکم  ، طئارـش اب  فقاو  هک  نیمه  ماع 

مالک و دوخ  زا  رظن  عطق  ناشنیماضم  هناگتـشه  تابکرم  نیا  زا  مادـک  چـیه.تسا  مزال  لوبق  روهـشم  لوق  هب  صاـخ  فقو  باـب  رد 
تقیقح ياراد  ، ءاشنا
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ای قدـص  هب  فصتم  هجیتن  رد  دـنک و  تیاکح  نآ  زا  مالک  ات  دنـشاب  هتـشاد  یتیعقاو  مـالک  ءارواـم  هک  دنتـسین  ءازاـبام  تیعقاو و  و 
ای ءاشنا  ناوت  یم  نیارباـنب.دراد  یمنرب  بذـک  قدـص و  اذـل  دوش  یم  داـجیا  ءاـشنا  دوخ  طـسوت  روما  نیا  یناـعم  هکلب  ، دوش بذـک 

: درک فیرعت  هنوگنیا  ار  ییاشنا  مات  بکرم 

«. بذکلا قدصلاب و  هفصن  نا  حصی  يّذلا ال  ماتلا  بکرملا  »

لامجا.تسا هدـمآ  یقطنم  رگید  بتک  رد  تسا و  مزال  میـسقت  نآ  نایب  یلو  هدرکن  هراشا  نادـب  فنـصم  هچرگ  : مّوس میـسقت  ناـیب 
: تسا مسق  ود  صقان  بکرم  هک  نیا  بلطم 

.يدییقتریغ .2 .يدییقت .1

يدییقت صقان  بکرم.دوش  دودحم  دیقم و  ، لّوا ءزج  نآ  طسوت  دشاب و  لّوا  ءزج  دیق  ، مّود ءزج  هک  تسا  نآ  يدییقت  صقان  بکرم 
هدـش دـیز  هب  صتخم  مالغ  هک  « دـیز مالغ  » دـننام ، تسا هیلا  فاضم  مّود  ءزج  ینعی  تسا  هفاـضالاب  دـییقت  یهاـگ  : دراد یبعـش  دوخ 

.تسا مایق  فرظ  راد  هک  « رادلا یف  مئاق  » دننام ، تسا لّوا  ءزج  فرظ  یناث  ءزج  ینعی  تسا  یفرظ  دییقت  یهاگ.تسا 

فرح « یف » نوچ ، تسین یف  دیق  « راد » ۀملک هک  « رادلا یف  :» لثم ، دشابن لّوا  ءزج  دـیق  یناث  ءزج  هک  تسا  نآ  يدـییقتریغ  صقان  بکرم 
درادن هعـسوت  تسا و  یئزج  صاخ و  شا  هل  عوضوم  ماع و  شعـضو  هک  هدش  عضو  یئزج  يانعم  کی  يارب  ادتبا  زا  فرح  تسا و 

وا دیق  « رشع » یلو تسا  دییقت  لباق  هچرگا  « هسمخ » اریز تسین ؛ « هسمخ » دیق « رشع » هک « رـشع هسمخ  » دننام نینچ  مه.دشاب  دییقت  لباق  هک 
: میئوگب هک  تسا  یتقو  « هسمخ » دییقت يرآ.دشاب  « رشع »و« هسمخ » هک هدوب  يا  هفطاع  واو » » امهنیب عقاو  رد  تسین و 

.تسا لیکشت  نآ  زا  فرعم  دوش و  یم  هدافتسا  يدییقت  صقان  تابکرم  زا  فّرعم  شخب  رد.بیس  جنپ  ، یبالگ جنپ 

درفم ماسقا 

: تسا عون  هس  رب  ( يوحن حالطصا  هب  ) هملک ای  ( یقطنم حالطصا  هب  ) درفم ظفل 

(. يوحن ) فرح ای  ( یقطنم ) تادا مسا 3. .2( يوحن ) لعف ای  ( یقطنم ) هملک .1

حیضوت فیرعت و  هب  سپس  ، هدومن لیلحت  هیزجت و  یلاثم  بلاق  رد  ار  بلطم  ادتبا  لعف  ای  هملک  اب  لماک  ییانشآ  يارب  : لّوا مسق  ( فلا
: درک میهاوخ  نایب  ار  هملک  هیمست  هجو  نایاپ  رد  میزادرپ و  یم  تاکن 
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زا میزاـسب  ددـعتم  لاـعفا  اـه و  هملک  هّداـم  نیا  زا  میناوـت  یم  اـم  ، ءاـت ءاـب و  فاـک و  هّداـم  ـالثم  ، دـیئامرفب روـصت  ار  يا  هّداـم  : لاـثم
عراضم لعف  هک  لعفی  نزو  رب  « بتکی ،» دراد تلالد  هتشذگ  نامز  رب  تسا و  یـضام  لعف  نییوحن  لوق  هب  هک  لعف  نزو  رب  « بتک » لیبق

رد ام  هک  یماگنه.دراد  تلالد  رضاح  لاح  رب  تسا و  رما  لعف  هک  لعفا  نزو  رب  « بتکا ،» لابقتـسا لاح و  نایم  تسا  كرتشم  هدوب و 
: دنراد زایتمالا  هب  ام  ود  كارتشالا و  هب  ام  ود  تاملک  نیا  ، مینک تقد  تائیه  داوم و  ظاحل  زا  هناگ  هس  تاملک  لاعفا و  نیا 

ةدام نآ  دنتـسه و  كرتشم  دـنهد  یم  لیکـشت  ار  هسره  یلـصا  فورح  هک  هیظفل  هّدام  کـی  رد  هملک  هس  ره  .1: اه كارتشالا  هب  اـم 
ءاب ءات و  فاک و  فورح  هکرتشم  هّداـم  نآ  دـنراد و  دوخ  هب  صوصخم  یتاـمالع  مادـک  ره  هچرگا  ، تسا دوجوم  هسره  رد  یلـصا 

.تسا

كرتشم زین  ینیعم  ثدح  دحاو و  يانعم  رد  هس  ره  ، دـنا کیرـش  هّدام  کی  رد  هسره  هک  اجنآ  زا  ینعی  تسا  لّوا  رما  عرف  رما  نیا  .2
رد القتسم  هک  تسا  یلالقتسا  یمسا و  يانعم  کی  تباتک.دنک  یم  تلالد  نتـشون  تباتک و  يانعم  رب  هملک  هسره  اجنیا  رد.دنتـسه 

.درک تابثا  شیارب  ار  یماکحا  هداد و  رارق  عوضوم  ار  نآ  ناوت  یم  دریگ و  یم  رارق  تبسن  فرط  تسا و  روصت  لباق  نهذ 

دنتسه (1) یصاخ  لعفلا  نزو  تئیه و  ياراد  روکذم  تاملک  زا  مادکره  .1: اهزایتمالا هب  ام 

هک تسا  لعفی  نزو  رب  عراـضم  تئیه.تسا  یلاوتم  ۀـحتف  هس  ياراد  مولعم و  یـضام  لـعف  هک  تسا  لـعف  نزو  رب  بتک  تئیه  ـالثم 
یتئیه و مادـکره  سپ  ، تسا لعفا  نزو  رب  رما  لعف  تئیه.تسا  نکاس  نآ  لعفلا  ءاف  نآ و  لّوا  رد  عراضم  تمـالع  ینعی  ءاـی  فرح 

.دنراد دوخ  هب  صوصخم  یلکش 

ثدـح تبـسن  رب  بتک  تئیه  الثم.دـننک  یم  تلالد  هنمزا  زا  ینیعم  نامز  کـی  رد  ( تباـتک ) نیعم ثدـح  نیا  تبـسن  رب  مادـکره  .2
هب تباتک  ثدـح  تبـسن  رب  بتکی.دـنرادن  رگید  هملک  ود  ار  تلالد  نیا.دراد  تلالد  انیعم  هتـشذگ  نامز  رد  یلعاف  يوس  هب  تباتک 

تسا كرتشم  عراضم  لعف  نوچ  ) .دنک یم  تلالد  لابقتسا  ای  لاح و  نامز  رد  یلعاف  کی  يوس 
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بتکا تئیه  ( .تسا هدش  نایب  وحن  فرص و  بتک  رد  هک  دریگ  یم  ماجنا  یفورح  تامالع و  اب  امهدحا  نییعت  لابقتسا و  لاح و  نیب 
هملک ود  نآ  زا  ییاشنا  يانعم  هیبلط و  تبـسن  نیا  هک.دـنک  یم  تلالد  یمهبم  لعاف  کی  هب  رـضاح  لاح  رد  تباتک  بلط  تبـسن  رب 

.دنراد ار  دوخ  هب  صاخ  يانعم  یتئیه  ره  یتئیه و  مادکره  سپ  ، دوش یمن  هدافتسا  رگید 

هک ) دـننک یم  تلالد  یلالقتـسا  یمـسا و  يانعم  کی  رب  هدوب و  لقتـسم  يانعم  ياراد  هّدام  ثیح  زا  روکذـم  تاـملک  لاـعفا و  سپ 
زا ینیعم  نامز  رد  ثدـح  نآ  ققحت  رب  تئیه  ظاحل  زا  و  ،( نتـسب ، نتفرگ ، نتـشک ، ندرب ندروخ ، لـباقم  رد  دـشاب  نتـشون  تباـتک و 

: هملک ای  لعف  فیرعت.دنراد  قرف  ثیح  نیا  زا  يرگید  اب  یتئیه  ره  هک  دننک  یم  تلالد  هثالث  ۀنمزا 

: هّدام ، روکذم لاثم  رد  ) شا هّدام  طسوت  هک  يدرفم  ظفل  زا  تسا  ترابع  هملک 

لباق ییاهنت  هب  هک  یمـسا  (و  یلالقتـسا يانعم  کی  رب  ( دـشاب ءاب  ءار و  ، داض هدام  تسا  نکمم  رگید  لاثم  رد  دوب و  ءاب  ءاـت و  ، فاـک
کی يوس  هب  نیعم  ثدح  نآ  یمسا و  يانعم  نآ  تبسن  رب  شتئیه  طسوت  دنک و  یم  تلالد  ( دشاب یم  تبـسن  فرط  تسا و  روصت 

.دنک یم  تلالد  هینامز  همات  تبسن  عون  هب  مه  نآ  ینیعم  ریغ  لعاف 

.دش جراخ  فیرعت  زا  بکرم  ظفل  « درفملا ظفللا  » دیق اب  .1: فیرعت تاکن 

.دش جراخ  دنتسین  لقتسم  يانعم  ياراد  هک  فورح  « ینعم یلع  هتدامب  لادلا  » دیق اب  .2

: دسیون یم  يزار  نیدلا  بطق.درک  جراخ  ار  سما  موی و  ، تقو ، نامز : لیبق زا  یظافلا  « هبسن یلع  هتئیهب  «و  دیق اب  .3

حّوبـصلا و مویلا و  سمألا و  نامزلاک و  هّتدام  هرهوج و  بسحب  لب  هتئیهب  نامزلا ال  یلع  لدی  ام  جارخال  اهب  هملکلا  ّدـح  دـیق  امنا  و 
اهتائیه بسحب  نامزلا  یلع  اهتلالد  ناف  ( لاعفأ ) تاملکلا فـالخب  اـهتائیهب  ـال  اـهرهاوج  اـهّداومب و  ناـمزلا  یلع  اـهتلالد  ناـف  قوبغلا 
هداملا فلتخا  نا  هئیهلا و  داّحتا  نامزلا  داحتا  برضی و  برـضک و  هداملا  تدحتا  نا  هئیهلا و  فالتخا  دنع  نامزلا  فالتخا  هداهـشب 

.بهذ (1) برضک و 

ندوب درفم  زا  دش  نّیعم  لعاف  یلا  رگا  هک  تسا  نیا  يارب  « هنیعب لعاف ال  یلا  » دیق .4
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.دوب دهاوخ  هیئاشنا  ای  هیربخ  هّمات  تابکرم  ءزج  هدمآرد و 

ياراد ، هّدام طسوت  اهنآ  زا  مادکره  هک  تسا  لعفلا  هبـش  ءامـسا  لوعفم و  مسا  ، لعاف مسا  لاثما  جارخا  يارب  « هینامز همات  هبـسن  » دیق .5
نیا تبـسن  رب  ( تسا لعاف  نزو  رب  هک  نیا  لثم  یلعاف  مسا  تئیه  ) تئیه طسوت  رـصن و  ، برـض لثم  دنتـسه  یمـسا  یلالقتـسا  يانعم 

رد یلو  ، تسا نیعم  لاعفا  رد  نامز  ینعی  دـننک  یم  تلالد  یمهبم  ناـمز  کـی  رد  مه  نآ  ینیعمریغ  ( یلوعفم ، لـعاف ) یئیـش هب  ینعم 
( اذـل هدـش  عقاو  لوعفم  رب  هدـش و  رداص  ینامز  رد  لعاف  زا  ثدـح  نامگ  یب  تسا و  هنمدـب  هکنیا ّال  باب  زا  ) نآ لاثما  لعاف و  مسا 

تبـسن سپ  « ادـغ براض  «،» نالا براض  «، » سما براض  :» دـیوگب ـالثم  تسا  هنیرق  هب  جاـتحم  نآ  نییعت  دراد و  تلـالد  ار  اـّم  ناـمز 
: دیوگ یم  هراب  نیا  رد  هر  یسوط  نیدلا  ریصن  هجاوخ.تسا  هصقان  اهنیا  رد  هینامز 

ریغ مسا  ناـمز  هک  دوـب  نآـب  لـعف  مـسا و  ناـیم  قرف  براـض  نوـچ  ، لـصحم ریغ  یناـمز  رد  دـشاب  عـقاو  هلاـحم  ـال  هـک  یئنعم  اـی  و 
.برض (1) نوچ  ، دوب لصحم  لعف  نامز  و.میتفگ  هکنانچ  ، دوب ( مهبم مولعمان و  ) لصحم

حرجلا وه  ملکلا و  نم  اهنالف  هملکلاب  اّما  :و  دسیون یم  هیسمش ص 27  حرش  رد  نیدلا  بطق  ؟ دنیوگ هملک  ار  هملک  ارچ  : هیمست هجو 
.اهانعم ریغتب  رطاخلا  ملکت  مرصتم  ددجتم و  وه  نامزلا و  یلع  ّتلد  امل  اّهناک 

دراد نامز  رب  تلالد  هملک  نوچ  انعم و  اظفل و  تسا  حرج  نزو  رب  ملک  زا  قتشم  هملک  هک  دنیوگ  هملک  نآ  يارب  ار  هملک  ظفل  ینعی 
رطاخ اـیوگ  ، ور نیا  زا  ، تسا ریغتم  رادـیاپان و  ارذـگ و  دوجولا و  فرـصتم  )و  دـیآ یم  دوجو  هب  اـنآف  اـنآ  ) ددـجتم یتقیقح  ناـمز  و 
هملک ار  نآ  مان  تبـسانم  نید  هب  ( ددرگ یم  يرادـیاپ  تباث و  تقیقح  کـی  لاـبند  (و  تسا راد  هحیرج  هیحاـن  نیا  زا  یمدآ  فیرش 

.دنا هتشاذگ 

يانعم ياراد  شا  هّدام  هب  هک  يدرفم  ظـفل  زا  تسا  تراـبع  دـنیوگ  مسا  ار  شماـن  یقطنم  يوحن و  حالطـصا  رد  هک  مسا  : مّود مسق 
هثالث ۀـنمزا  دـحا  هب  انعم  نیا  نارتقا  رب  تلالد  تئیه  نآ  هک  تسین  یتئیه  ياراد  اّما  دراد ، لقتـسم  يانعم  رب  تلـالد  تسا و  لقتـسم 

رب تلالد  ای  ناویح  ، ناسنا ، دیز لثم  درادن  نامز  رب  تلالد  الصا  ای  الاح  دنک  تلالد  هینامز  ۀّمات  تبسن  رب  : هر فنـصم  ریبعت  هب  دنک و 
دیق رد  هک  ینایب  قبط  ، هّمات هن  دراد  هصقان  هینامز  تبسن 
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.مهبم نامز  ینعی  اّم  نامز  یلو  دنراد  نامز  رب  تلالد  نآ  لاثما  لعاف و  مسا  ، دش نییبت  هملک  فیرعت  رخآ 

.ّولعلا وه  ومّسلا و  ینعم  یلع  المتشم  نوکیف  ظافلألا  ریاس  نم  یلعأ  ّهنالف  ، دنیوگ مسا  هک  ار  مسا  : هیمست هجو 

ود نایم  ۀطبار  تبـسن و  رب  هشیمه  هک  تسا  نآ  فرح  یگژیو  : يوحن حالطـصا  هب  فرح  یقطنم و  حالطـصا  هب  تادا  مّوس  مسق  ج)
» هک دنک  یم  تلالد  هرصب  ریس و  نایم  هیئادتبا  تبسن  رب  نم » » الثم دنک  یم  تلالد  فرط  ود  زیچ و 

دراد تلالد  زیچ  ود  نایم  هیئاهتنا  تبـسن  رب  « یلا  » فرح درادن و  ینعم  اهنآ  نودـب  تسا و  هرـصب  « هنم ءدـتبم  تسا و« ریـس  « هب ءدـتبم  »
نایب ار  تیفرظ  تبسن  « رادلا یف  دیز  » رد « یف هدوب و« هفوک  ریس  « هیلا اهتنم  » هک دنک  یم  تلالد  هفوکلا » یلا  هرـصبلا  نم  ترـس  » رد الثم 

.دنک یم 

یمن عـقاو  تبـسن  فرط  تسین و  ینعم  دـیفم  ییاـهنت  هب  هاـگچیه  هتـشادن و  یلالقتـسا  چـیه  دوـخ  زا  هک  تـسا  نآ  تبـسن  یگژیو 
بوسنم و ینعی  تبـسن  نیفرط  هب  موقتم  هتـسباو و  طبر و  دـصرددص  هکلب  ( یتاذ یلوا  لمح  هب  هن  یعانـص  عیاش  لمح  هب  هتبلا  ) دوش

رکنم یعمج  ؟ ریخ ای  تسا  دوجوم  جراخ  رد  الوصا  تبـسن  اـیآ  هک  ءاـمکح  ناـیم  تسا  یثحب  ساـسا  نیمه  رب  تسا و  هیلا  بوسنم 
چیه تسا و  ضحم  طـبر  هـک  يدوـجو  خنـس  نآ  یلو  ، تـسا دوـجوم  جراـخ  رد  تبـسن  دـنیوگ  یم  یعمج.دنتـسه  تبـسن  دوـجو 

مه یتبسن  دش  دوبان  فرط  ود  ره  ای  فرط  کی  هک  نیمه  تسه و  مه  تبسن  دنشاب  تبسن  نیفرط  هک  یمادام  هکلب  ، درادن یلالقتسا 
.دنک یم  تلالد  هسفن  یف  لقتسم  ریغ  تبسن و  یطبر و  يانعم  رب  هک  يدرفم  ظفل  : زا تسا  ترابع  تادا  : تفگ ناوت  یم  سپ.تسین 

.ضعب عم  اهضعب  ظافلالا  بیکرت  یف  هلآ  اهنالف  هادالاب  اّما  هیمستلا  هجو  :و  هیسمش حرش  لوق  هب  : هیمست هجو  .1: هتکن دنچ 

: دیوگ یم  یسوط  هجاوخ  موحرم  .2

هریغب الوقعم  تاذـلا و  وه  هسفنب  الوقعم  تالوقعملا  نم  ضرعلا و  وه  هریغب  امئاق  رهاوجلا و  وه  هسفنب  امئاق  تادوجوملا  نم  نا  امک 
.هادالا (1) وه  فورحلا و  وه  ریخالا  هریغ و  یف  لاد  هسفن و  یف  ّلاد  وه  ام  ظافلالا  نم  کلذک  هفصلا  وه 
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: زا دنترابع  اهنآ  تسا و  هتخیسگ  مه  زا  هدنکارپ و  تاملک  تادرفم و  نایم  طبار  هک  دراد  دوجو  مالک  رد  دنچ  يروما  .3

...و لوهجم  ، مولعم ، عراضم ، یضام لیبق  زا  : تائیه : فلا

...و یلا  ، نم ، ءاب فرح  لیبق  زا  : فورح ب:

...رج ، بصن ، عفر تمالع  لیبق  زا  : هیبارعا تامالع  ج:

یم دارم  مهفم  راد  ینعم  مسجنم و  هلمج  کی  « ملقلاب دیز  بتک  :» میتفگ یتقو  یلو  ، دنا هتخیـسگ  مه  زا  درفم  هس  ملق  ، دیز ، بتک الثم 
.تسا هدش  هدافتسا  لاثم  نیا  رد  طبار  هسره  زا  دوش و 

: هظحالم : هلوق

فورح و زا  ای  دنتـسه  ( يوحن حالطـصا  هب  ) لاعفا زا  ( نآ تاوخا  ناک و  ) هصقان لاعفا  ایآ  هک  تسا  یثحب  نییوحن  نیقطنم و  نایم  رد 
رب تلالد  ، ندوب فرصتم  لیبق  زا  دنراد  ار  لعف  ماکحا  زا  يرایسب  نوچ  ( صقان لعف  اهتنم  ) درامش یم  لاعفا  زا  ار  اهنآ  يوحن  ؟ تاودا
رب هّدام  طسوت  هصقان  لاعفا  اریز  ، دروآ یم  باسح  هب  فورح  تاودا و  زا  ار  اهنآ  یقطنم  یلو  ؛ نتـشاد لاح  لبقتـسم و  ، یـضام نامز 

.دنتسه ثدح  زا  دّرجم  نوچ  درادن  تلالد  هسفن  یف  لقتسم  يانعم 

: دراد تلالد  ود  لاعفا  زا  یلعف  ره 

.نیعم نامز  رب  .2 .نیعم ثدح  رب  .1

ینیعم ثدح  رب  یلو  ، دنراد تلالد  هینامز  تبـسن  رب  طقف  هصقان  لاعفا  دراد و  تلالد  یـضام  نامز  رد  برـض  ثدح  رب  برـض  الثم 
رگا « امئاق دـیز  ناک  » رد الثم  ، دنتـسه ربخ  ینعی  يدـعب  ءزج  هب  دـنمزاین  ینیعم  ثدـح  ةدافا  يارب  هک  نیا  بلطم  دـهاش.درادن  تلالد 

هک دراد  تلالد  یـضام  نامز  رب  اهنت  هلمج  نیا  ( عازنلا لحم  وه  امک  ) میریگب هصقان  هکلب  مینادن  همات  ار  ناک  دـشاب و  اهنت  دـیز  ناک 
نآ دمآ  امئاق  هک  یتقو  یلو  دوب  هتسشن  ، دوب هداتسیا  هتشذگ  رد  دیز  هک  هدشن  نایب  ثدح  تسین و  لماک  بلطم  اّما  ، هتشذگ رد  دیز 

.دراد تلالد  ار  نیعم  ثدح 

یم نییقطنم  هک  دیآ  یم  ایاضق  ثحب  رد  ور  نیا  زا.لاعفا  هن  دنتـسه  تادا  زا  ، سپ دنراد  تلالد  تبـسن  رب  طقف  هصقان  لاعفا  نیاربانب 
: دنیوگ

...و نئاک  ، دوجوم ، یه ، وه : هینامز ریغ  هطبار  .1: تسا مسق  ود  رب  طبار 
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.دوش یم  ادا  هصقان  لاعفا  اب  هک  : هینامز هطبار  .2

نیدلا بطق  ، افش رد  انیـس  نبا  ) هقطانملا ضعب  دنلاعفا و  زا  نییوحن  فرع  رد  تادا و  زا  نییقطنم  روهـشم  فرع  رد  هصقان  لاعفا  سپ 
نایب فیرش  ریم  دیـس  ار  نیا  هجو  هک  دنا  هدیمان  هیدوجو  تاملک  ار  هصقان  لاعفا  ( سابتقالا ساسا  رد  هجاوخ  ، علاطم حرـش  رد  يزار 

: هدرک

.ققحتلا (1) نوکلا و  توبثلا و  یلع  لدت  اّهنال  هیدوجو  تاملک  مهضعب  اهامس  کلذل  و 

تانیرمت لح 

: زا دنترابع  تابکرم  تادرفم و  ، ریز ظافلا  نایم  رد  نیرمت 1. باوج 

.دراد تلالد  فصو  رب  همرکم  تاذ و  رب  هکم  نوچ  تسا  بکرم  «: همرکملا هکم  »

.تسا بکرم  «: قداصلا رفعج  »

یم بوسحم  بکرم  اذل  ، روکذملاک رّدقملا  دراد و  ریدقت  رد  يزیچ  تسا و  قلطم  لوعفم  نوچ  «: ائینه » .تسا بکرم  «: قارعلا کلم  »
.تسا درفم  شرهاظ  هچرگ  دوش 

.تسا درفم  تسا و  يدرف  يارب  بقل  تیفیک  نیمه  اب  «: ارش طبات  »

.تسا درفم  تسا و  برع  روهشم  رعاش  مان  «: سیقلا ءرما و  »

نآ یتعن  یفـصو و  يانعم  رگا  تسا و  درفم  (ع ) یلع ترـضح  راوگرزب  ردـپ  مان  الثم  دـشاب  دارم  نآ  یملع  يانعم  رگا  «: بلاط وبا  »
.تسا بکرم  دشاب  دارم 

.تسا درفم  تسا و  یصمحلا  مالسلا  دبع  برع  فورعم  رعاش  بقل  «: نجلا کید  »

.تسا درفم  رادرس و  برعم  «: رّدّرص »

.تسا بکرم  تاراشتنا  ّلحم  ینعی  « رشنلا يدتنم  »

.تسا بکرم  « ائینه » دننام « اربص » .دوب دهاوخ  درفم  هک  سّدقم  رهش  نآ  يارب  دشاب  ملع  عومجم  رگم  تسا  بکرم  «: فرشالا فجنلا  »

هک « فصوی نا  نم  ربکا  هّللا  » ای «، یئیـش لک  نم  ربکا  هّللا  :» تسا نینچ  ریدـقت  تسا و  يربخ  ماـت  بکرم  «: ربکا هّللا  .» نیرمت 2 باوج 
.تسا رتهب  مّود  ریبعت 

«. ریخلاب هّللا  مکحبص  » يا تسا  ییاشنا  مات  بکرم  تسا و  ءاعد  یبرع  رد  « ریخلا حابص  »
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.تسا صقان  بکرم  «: مهیلع بوضغملا  ریغ  »

.تسا يربخ  مات  بکرم  « هدمحب میظعلا و  یبر  ناحبس  »

.تسا صقان  بکرم  «: یبطق هراتس  «» بطقلا همجن  »

.ییاشنا مات  بکرم  «: هّللا ای  » .يربخ مات  بکرم  «: هّللا ّالا  هلا  «ال  .تسا ییاشنا  مات  بکرم  «: مکیلع مالسلا  »

ات ورب  تناتـسود  ترایز  هب  يدـنچ  زا  ره  ،: ینعی تسا  ییاشنا  ّماـت  بکرم  :(1) اّبح » ددزت  اّبغ  رز  » .تسا صقاـن  بکرم  «. تارفلا ءاـم  »
.يربخ صقان  بکرم  : مظان رعاش.ددرگ و  نوزفا  امش  نایم  تبحم 

« : ِرْدَْقلا ُهَْلَیل  ا�م  َكا�رْدَأ  ا�م  َو   » .هیربخ « : ِرْدَْقلا ِهَْلَیل  ِیف  ُها�ْنلَْزنَأ  ّنِإ 
�
ا  » ۀلمج نیرمت 3. باوج 

« ِرْجَْفلا ِعَلْطَم  ّتَح 
ی� َیِه  ٌم�الَـس   » .ربخ ؛ » ْمِهِّبَر ِنْذِِإب  ا�هِیف  ُحوُّرلا  ُهَِکئ�الَْملا َو  ُلَّزَنَت   » .ربخ « : ٍرْهَـش ِْفلَأ  ْنِم  ٌْریَخ  ِرْدَْـقلا  ُهَْلَیل   » .یبجعت ءاـشنا 

.ربخ :

«. تانیرمت هذه  :» هدوب ریدقت  تسا و  يربخ  مات  بکرم  « تانیرمت » ظفل نیرمت 4. باوج 

هیئاهتنا و اب  هیئادـتبا  تبـسن  لثم  تسه  داضت  یـضعب  اب  یـضعب  نایم  میـشاب  لئاق  هیدوجو  یناعم  ، فورح يارب  رگا  نیرمت 5. باوج 
.تسین يداضت  مینادب  یمدع  ار  اهنآ  يانعم  رگا 
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یّلک ثحابم  : مود باب 

هراشا

شخب زا  معا  دیآ  یم  رامـش  هب  يدـعب  باوبا  ثاحبا و  هیلک  يارب  يا  همدـقم  تقیقح  رد  ، دـش حرط  لّوا  باب  رد  هک  ظافلا  ثحابم 
ار يدـییقت  صقاـن  بکرم  دـیاب  اریز  ، هّداـم تهج  زا  تئیه و  ثـیح  زا  مـعا  مـه  تـجح  تّـجح ، فّرعم و  ، تاقیدـصت تاروـصت و 

مات بکرم  دـیاب  يا  هیـضق  ره  دوش و  یم  لیکـشت  ایاضق  زا  هشیمه  تجح  نوچ  ، مینک هدافتـسا  فرعم  شخب  رد  نآ  زا  اـت  میـسانشب 
ماقم رد  ات  مینیزگ و  يرود  نآ  زا  ّدـح  فیرعت و  ماقم  رد  ات  میـسانشب  ار  زاجم  تقیقح و  یظفل و  كارتشا  دـیاب  زین  و.دـشاب  يربخ 
باب يارب  يا  همّدقم  باب  نیا  تقیقح  رد  هک  میوش  یم  ییزج  یلک و  ثحابم  دراو  ، لّوا باب  زا  سپ  میوشن  هطلاغم  راچد  لالدتـسا 

.میسانشب نآ  ماسقا  اب  ار  یلک  دیاب  ام  سپ  تسا  هیلک  میهافم  هب  هشیمه  فیرعت  اریز  ، تسا فّرعم  باب  ینعی  موس 

ضرع هب  یمـسر  فیرعت.میـسانشب  ار  تایتاذ  لصف و  ، سنج دـیاب  لّوا  سپ  ، تسا یئیـش  تایتاذ  لوصف و  ، سانجا هب  يّدـح  فیرعت 
نم معا  ای  صخا  ای  معا  ای  نیابم  هن  ، دشاب يواسم  فرعم  اب  دیاب  فرعم.میـسانشب  ار  ضرع  ماسقا  عاونا و  لّوا  دیاب  سپ  ، تسا هصاخ 

شخب رد  یلـصا  ثحب  تسا و  فرعم  ثحبم  ۀـمدقم  ثحاـبم  نیا  یماـمت  سپ  میـسانشب  ار  اهتبـسن  ماـسقا  عاوـنا و  دـیاب  سپ  ، هـجو
.دشاب تمسق  هک  نآ  تاقحلم  تسا و  فرعم  ثحبم  نامه  تاروصت 

.تسا عون  ره  ماکحا  نآ و  عاونا  یلک و  نوماریپ  مّود  باب  رد  ثحب  سپ 

قوطنم لـباقم  رد  یهاـگ  موهفم  ةژاو  : مینک یم  عورـش  موهفم  زا  ار  ثحب  سپ.میوـش  انـشآ  یّلک  اـب  تسا  مزـال  یبـلطم  ره  زا  لـبق 
زا دارم.دراد  راکورـس  نآ  اـب  یقطنم  هک  تسا  قادـصم  لـباقم  رد  یهاـگ  )و  دوـش یم  ثحب  نآ  زا  هقف  لوـصا  مـلع  رد  هـک  ) تـسا

میهافم هب  عجار  یقطنم  سپ  «، نهذلا یف  روصتی  ام  » زا تسا  ترابع  موهفم  زا  دارم  »و  جراخلا یف  دجوی  ام  » زا تسا  ترابع  قادـصم 
.دنک یم  ثحب  ( یقطنم هیناث  تالوقعم  مه  نآ  ) تالوقعم ءایشا و  ۀینهذ  روص  و 

: دنوش یم  مسق  ود  رب  میسقت  کی  رد  هینهذ  روص  ای  میهافم 

.یّلک موهفم  .2 .ییزج موهفم  .1

یم هدـهاشم  جراخ  رد  ار  یناوارف  تادوجوم  درگن  یم  دوخ  فارطا  هب  دـنک و  یم  زاب  مشچ  هک  یماگنه  یناـسنا  ره  : ییزج موهفم 
رثا نالف  ، نامتخاس نالف  : لیبق زا  دنک 

132  : ص

رفظم قطنم  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1193زکرم  هحفص 164 

http://www.ghaemiyeh.com


يادـص.دوش یم  انـشآ  اهادـص  ماسقاو  عاونا  اب  دـهد  یمارف  شوگ  هک  یتقو  زین  صخـش و  نالف  ، باتک نالف  ، تخرد نالف  ، یناتـساب
، تاقوذـم هب  تبـسن  نینچمه.دونـش  یم  دوخ  فارطا  رد  ار  ادـص  اهدـص  رازفلع و  رد  ار  رخ  يادـص  ناتخرد و  راسخاش  رب  ار  لبلب 
اب دزادـنا  یم  راک  هب  ار  دوخ  يرهاظ  ۀـناگجنپ  ساوح  زا  یـسح  یتقو  یناسنا  ره  هصالخ.تسا  هنوگنیمه  تاـسوملم  تامومـشم و 
زا نهذ  تقیقح  رد  دوش و  یم  دراو  شنهذ  هب  يریوصت  مادـکره  زا  دوش و  یم  انـشآ  سح  نآ  هب  طوبرم  تامولعم  تاـسوسحم و 
دنک یم  هسیاقم  رگیدکی  اب  ار  دوخ  تاکردم  هینهذ و  روص  نیا  ام  نهذ  هک  یماگنه  سپس.دنک  یم  يرادربسکع  اهنآ  زا  مادک  ره 

قدص و لمح و  لباق  يرگید  رب  مادـک  چـیه  ،و  تسین يرگید  ةدنناسانـش  فرعم و  هّیئزج  روما  نیا  زا  مادـک  چـیه  هک  دـبای  یمرد 
، دنا قبطنم  قداص و  ناشدوخ  رب  اهنت  تسین  قابطنا 

ره تسا و  صخش  نآ  مه  صخـش  نآ  تسا و  صخـش  نیا  صخـش  نیا  ریخ  ، تسا صخـش  نآ  صخـش  نیا  : تفگ ناوت  یمن  الثم 
فجن دادـغب  ، تخرد نیا  لگ  نآ  اـی  تسا و  لـگ  نآ  تخرد  نیا  تفگ  ناوت  یمن  اـی.شدوخ  ریغ  هن  ، تسا شدوخ  شدوخ  يزیچ 

یم یقطنم  اـجنیا.لاحم  هسفن  نع  یئیـشلا  بلـس  يرورـض و  هسفنل  یئیـشلا  توبث  تسا و  شدوخ  یئیـش  ره.دادـغب  فجن  اـی  تسا 
هن دشاب و  دیدج  مولعم  ةدننک  بسک  فرعم و  بساک و  دناوت  یم  دوخ  هن  یئزج  ینعی  ابستکم » ابساک و ال  نوکی  یئزجلا ال  :» دیوگ
هب یطبر  دنتـسه و  نیابم  ، هیدرف تازایتما  امهلامب  نایئزج و  امهامب  رگید  ییزج  اب  ییزج  ره  اریز  ، دشاب فّرعم  بستکم و  دناوت  یم 

یبسانت تامدقم  هجیتن و  نایم  یتیخنـس و  فرعم  فرعم و  نیب  امیف  دـیاب  اریز  تسین  رگید  نیابم  فرعم  زگره  نیابم  و.دـنرادن  مه 
عجار هیمکح  مولع  هفسلف و  قطنم و  ساسا  نیمه  رب  « دحا هب  مزتلی  یئیش و ال  لکب  یئیـش  لک  فّرعل  یئیـش و  لک  ردصل  ّالا  «و  دشاب

درک نایز  هلماعم  نالف  رد  دیز  : دیوگ یم  هک  تسا  رازاب  هرواحم و  لها  هب  طوبرم  هیئزج  يایاضق  دنک و  یمن  وگتفگ  هیئزج  روما  هب 
زا هک  میهافم  زا  هنوگنیا.درک  ینایز  هن  درب  يدوس  هن  ینعی  تبسن  یفرط  دتسوداد  نالف  زا  دلاخ  درب و  دوس  تراجت  نالف  رد  رکب  و 

موهفم یقطنم  حالطـصا  رد  شمان  تسا  هروصلا  يذ  یئیـش  نآ  دوخ  رب  قابطنا  لباق  طـقف  دـیآ و  یم  اـم  نهذ  رد  هیجراـخ  يایـشا 
فیرعت رد  نیارباـنب.تسا  هیلک  میهاـفم  تخانـش  ، یلـصا ضرغ  هنرگو  دوـش  یم  رکذ  قـطنم  ثحاـبم  رد  ادارطتـسا  هک  تسا  یئزج 

: تفگ ناوت  یم  یئزج  موهفم 
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«. دحاو نم  رثکا  یلع  هقدص  عنتمی  يّذلا  موهفملا  وه  »

.تسا لاحم  درف  کی  زا  شیب  رب  نهذ  زا  جراخ  رد  نآ  قدص  هک  تسا  يا  هینهذ  تروص  ییزج  موهفم  ینعی 

ياـهراک زا  یکی.دراد  يا  هدــیچیپ  ياـهتیلاعف  بـیرغو و  بـیجع  لاـمعا  یهلا  تردــق  نذا و  هـب  اــهناسنا  اــم  نـهذ  : یلک موـهفم 
یهانتمان و ) هراومه هک  تسا  ینیبرود  دننام  دیآ و  یم  تسدب  هیرهاظ  ۀـسمخ  ساوح  هار  زا  هک  تسا  جراخ  زا  يرادربریوصت  ، نهذ

نهذ هک  يرگید  راک.دـنک  یم  یناگیاب  نهذ  رابنا  رد  هدرپس و  هظفاح  هب  ار  روص  نیا  بترم  تسا و  يرادرب  ملیف  لاح  رد  ( نایاپ یب 
ام كارتشالا و  هب  ام  ، دنک یم  هسیاقم  رگیدکی  اب  هدرک  كاردا  هک  ار  يروص  ینعی  تسا  لیلحت  هیزجت و  زا  ترابع  دـهد  یم  ماجنا 

.دزاس یم  لصف  سنج و  اهنآ  يارب  هدرک و  لیلحت  ار  اهنآ  نهذ  طیحم  رد  دروآ  یم  تسد  هب  ار  اهنآ  زایتمالا  هب 

اب نالا  هدرک  هدـهاشم  شیپ  لاس  هد  اـضرف  ار  هچنآ  ینعی  ؛ تسا رطاوخ  لسلـست  یناـعم و  یعادـت  دـهد  یم  ماـجنا  هک  يرگید  راـک 
هک یملیف  راون و  دننامه  دنک  یم  رارکت  هدنز و  ار  هنحـص  نآ  شنهذ  رد  هرابود  دروآ و  یم  نهذ  ۀحفـص  يور  هب  یتبـسانم  كدنا 

.دسر یم  ناگدننیب  رظن  عمس و  هب  دوش و  یم  هتشاذگ  شیامن  هب  نالا  هدش و  رپ  شیپ  لاس  تسیب 

هب عجار  الیـصفت  باتک  لخدـم  ثحابم  رد  هک  تسا  هشیدـنا  رکف و  زا  ترابع  دـهد  یم  ماجنا  نهذ  هک  يرگید  روآ  تفگـش  راک 
.میدرک ثحب  نآ  لحارم  رکف و 

دنک و یم  هسیاقم  رگیدمه  اب  هدرک  كاردا  هک  ار  يا  هیئزج  روص  ینعی  تسا  میمعت  دیرجت و  دهد  یم  ماجنا  نهذ  هک  یمجنپ  راک 
رظن رد  ار  اهکارتشالا  هب  ام  یکارتشا و  ياه  هبنج  دنک و  یم  ار  نآ  هب  صوصخم  سابل  هدرک و  دـیرجت  ار  اهنآ  ۀـیدرف  تایـصوصخ 

رب یلک  ناونع  هک  دزاس  یم  دنک و  یم  عازتنا  ار  يا  هماع  ۀینهذ  روص  هیلک و  میهافم  هلسلس  کی  هکرتشم  تاهج  نیا  زا  دریگ و  یم 
نیا مان.دـنک  یم  قدـص  دوش و  یم  قبطنم  دـنراد  هک  يا  هیدرف  ياهیگژیو  تایـصوصخ و  نارازه  اب  هیجراخ  دارفا  نیا  زا  يدرف  ره 

اذــکه تـسا و  دوـخ  دارفا  ۀــمه  كارتشـالا  هـب  اــم  هـک  ناــسنا  دــننام  ، دــنیوگ یلک  موـهفم  ار  هعزتـنم  تروـص  ماــع و  موـهفم 
دنتسه هیتاذ  نیوانع  یخرب  هک  هناخ  رد  هتسشن  ناهانگ و  هب  هدننک  فارتعا  ، داوس یب  ، دنمشناد ، دیفس ، رجش ، رجح ، بیس ، ندعم ، ناویح

دنتسه صاخ  ضرع  یخرب  ، سنج یخرب  دنتسه  عون  یخرب  ، بکرم یخرب  دنتسه و  درفم  یخرب  ، هیضرع یخرب 
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.دنا كرتشم  يریگارف  تیمومع و  تیلک و  رد  یگمه  یلو  ، ماع صرع  یخرب 

: میئوگب یلک  موهفم  فیرعت  رد  میناوت  یم  سپ 

«. دحاو نم  رثکا  یلع  هقدص  عنتمی  يّذلا ال  موهفملا  »

الوا و اتقیقح و  یلک  ییزج و  ناونع  انمـض.درادن  تایئزج  هب  يراک  دنک و  یم  لابند  ار  یلک  موهفم  نیمه  ، موهفم زا  یقطنم  الوصا 
تاراشا ص 37 رد  انیـس  نبا  ، ور نیا  زا  دوش  یم  هداد  دانـسا  مه  ظاـفلا  دوخ  هب  ضرعلاـب  اـیناث و  تسا و  ینعم  فاـصوا  زا  تاذـلاب 

ظاـحل هب  ظـفل  هک  تسا  نشور  هتبلا  « اـیلک نوکی  دـق  اـیئزج و  نوکی  دـق  ظـفللا  : یلکلا ظـفللا  ییزجلا و  ظـفللا  یلا  هراـشا  :» هدوـمرف
ّالا دوش و  یم  هداد  تبـسن  مه  ظفل  هب  میـسقت  نیا  ینعم  اب  ظفل  مکحتـسم  ۀـطبار  رثا  رد  دوش و  یم  میـسقت  مسق  ود  نیا  هب  شیانعم 

.تسا هینهذ  تروص  موهفم و  انعم و  نآ  زا  اتقیقح 

اراد ندـش و  کیدزن  ملاع  ءدـبم  هب  ندرک و  ادـیپ  يدوجو  ۀعـس  یناـفرع  یلک  زا  دارم.تسا  یناـفرع  یلک  زا  ریغ  یقطنم  یلک  : هتکن
وت هک  ، تسا ناـیم  زا  تینم  تیدوخ و  يوق  باـجح  نتـشادرب  یهلا و  رون  هب  ندـید  عناوم و  بجح و  عفر  هینیوکت و  تیـالو  ندـش 

لباـق جراـخ  رد  ینعی  دراد  تیلک  هک  تسا  يا  هینهذ  موهفم  یقطنم  یلک  زا  دارم  یلو  ، زیخرب ناـیم  زا  ظـفاح  يدوخ  باـجح  دوـخ 
.تسا نیریثک  رب  قدص 

هلمکت

ییزج موهفم  فیرعت  زا  کیره  هکلب  ، تسین یفاک  رادقم  نیا  : دیامرف یم  فنصم  یلو  میدش  انـشآ  ییزج  یلک و  فیرعت  اب  اجنیا  ات 
مه ییزج  موهفم  هب  هلباقم  ۀـنیرق  هب  یلو  ، تسا یّلک  موهفم  نآ  زا  ، دـیق نیا  ، لـصا رد  هتبلا.دوش  هدوزفا  دـیاب  هک  دراد  يدـیق  یلک  و 

: میوش انشآ  یلک  عاونا  اب  دیاب  دیق  نیا  نایب  يارب.تسا  هدش  هفاضا 

: دراد مسق  شش  یلک  موهفم 

زا يدرف  اهنت  هن  ینعی  ؛ تسا دارفالا  عنتمم  جراخ  رد  - دراد مه  تیلک  دوش و  یم  روصت  ام  نهذ  طیحم  رد  هک  - یلک موهفم  یهاـگ  .1
نآ تیلک  هب  يا  همطل  عاـنتما  نیا  هتبلا.دـنک  ادـیپ  قادـصم  درف و  جراـخ  رد  هک  تسا  لاـحم  ـالوصا  هکلب  تسین  دوجوم  لـعفلاب  وا 

.دنز یمن  موهفم 

ضرف نآ  يارب  درف  رازه  دـناوت  یم  نهذ  تسا و  یلک  موهفم  کی  - دـشاب تفـص  نیا  ياراد  هک  یتاذ  ینعی  - يراـبلا کیرـش  : لاـثم
تالاحم زا  جراخ  رد  نآ  قّقحت  یلو  ، دنک
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موهفم الثم  ای.تسا  هدـش  تابثا  لیـصفت  هب  يداقتعا  ثحابم  رد  تسین و  دوجوم  يرگید  قلاخ  هک  دـنیوگ  یم  لقن  لـقع و  تسا و 
یم روصت  نهذ  رد  هک  دنتـسه  یمیهافم  زا  نیلثم  عامتجا  نیدـض و  عاـمتجا  ، لسلـست رود ، ، نیـضیقن عاـفترا  ، نیـضیقن عاـمتجا  یّلک 

.دنتسه لاحم  عنتمم و  جراخ  رد  یلو  ، دنک تسرد  درف  اهرازه  اهنآ  يارب  دناوت  یم  نهذ  دنوش و 

جراخ رد  دوش و  یم  تفای  نهذ  رد  اهنت  ناشعوضوم  هک  اریز  دـنیوگ  یم  هینهذ  يایاضق  ار  اـهنیا  : دـسیون یم  هّللا  دـبع  ـالم  ۀیـشاح 
دـشاب یم  يرابلا  کیرـش  هب  فصتم  نهذ  رد  هچره  هک  تسا  انعم  نادب  نیا  « عنتمم يرابلا  کیرـش  » ۀیـضق دننام.درادن  دوجو  زگره 

.تسا مسق  نیا  هب  هراشا  رفظم  موحرم  ترابع  رد  « عنتمی دق  لب  » ۀملک.دیآ دوجو  هب  جراخ  رد  هک  تسا  عنتمم 

امتح تسا و  دوجولا  بجاو  مه  جراخ  رد  تسا و  یّلک  ام  نهذ  طیحم  رد  ینعی  تسا  درفلا  بجاو  ، جراخ رد  یلک  موهفم  یهاگ  .2
هتاذل دوجولا  بجاو  رد  رـصحنم  دشاب  نینچ  هکنآ  تسا و  لاحم  ناهرب  مکح  هب  دحاو  درف  زا  ریغ  یلو  دراد  قادـصم  درف و  لعفلاب 

عمجتـسم هک  تسا  یتاذ  يارب  مسا  اـی  ملع  تسا و  ییزج  « هّللا ،» تسین « هّللا » هملک لـثم  « دوـجولا بجاو  » هملک : تسا یلاـعت  كراـبت و 
ینعی تسا  یّلک  « دوجولا بجاو  » یلو ، تسین رتشیب  تاذ  کی  یتسه  رـسارس  جراخ و  رد  نآ  تسا و  تاذـلاب  هیلاـمک  تافـص  عیمج 

اهنت جراخ  رد  یلو  دنک  ضرف  درف  نارازه  وا  يارب  دـناوت  یم  لقع  تسا و  یلک  انعم  نیا  « هترورـض دوجولا و  بوجو  هل  تبث  تاذ  »
.تسا عنتمم  لاحم و  ، دیحوت نیهارب  تکرب  هب  نآ  قیداصم  ریاس  تسا و  یلاعت  هّللا  نآ  تسا و  دوجوم  نآ  يارب  قادصم  کی 

یم لـصاح  زین  شدوـجو  هب  قیدـصت  روـصت ، درجم  هب  دـیاب  دوـب  ییزج  دـیز  لـثم  رگا  : هک تـسا  نـیا  نآ  تـیلک  رب  لـیلد  نیرتـهب 
ناهرب ، لقن لقع و  ، میدق راگزور  زا.تسا  یهیدب  شقیدصت  اّما  دشاب  يرظن  شروصت  هچرگ  تسین و  رادرب  ناهرب  ییزج  نوچ  ؛ دش

یف دوجولا  بجاو  موهفم  دوش  یم  مولعم  سپ  ، دـنا هدروآ  يددـعتم  نیهارب  دوجولا  بجاو  تینادـحو  تابثا  يارب  نافرع  نآرق و  و 
دوجولا بجاو  هک  تسا  نشور  رپ  روظنم  هّتبلا  هدـش و  رـصحنم  درف  کی  رد  ناـهرب ، تکرب  هب  جراـخ  زا  هتبلا.تسا  یلک  هسفن  ّدـح 

زا هک  « هتاذل » هن ، تلع دوجو  تکرب  هب  ینعی  « هریغل » اّما دوش  یم  دوجولا  بجاو  دش  هّمات  وا  تلع  یتقو  ینکمم  ره  هنرگ  تسا و  هتاذل 
.دریگب همشچرس  تاذ 
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.تسا دارفالا  نکمم  جراخ  رد  دوش  یم  تفای  ام  نهذ  رد  هک  یلک  موهفم  یهاگ  .3

: دوش یم  مسق  شش  اعومجم  هک  دراد  هبعش  راهچ  یّلک  موهفم  نیا 

اب دشاب  هتشادن  دیاش  زین  نیا  زا  سپ  هتشادن و  يدرف  مه  البق  درادن و  يدرف  چیه  جراخ  رد  لعفلاب  ، دوجولا نکمم  یلک  موهفم  ( فلا
لقع تسا و  یلک  موهفم  کـی  ءاـقنع  الثم.دـشاب  دوجوم  مه  لـعفلاب  ینکمم  ره  هک  تسین  نینچ  اریز  ، دراد یتاذ  ناـکما  لاـح  نیا 

هدـشن تفای  يدرف  چـیه  جراخ  رد  یلو  دـشاب  یم  قبطنم  اـهنآ  ۀـمه  رب  ناونع  نیا.دـنک  ضرف  دـناوت  یم  قادـصم  نارازه  نآ  يارب 
.تسا نینچ  زین  « رس رازه  ناسنا  «،» ینم کی  ساملا  « » توقای نم  لبج  «» قبیز نم  رحب  » یلک موهفم.تسا 

شیب ناکما  هچرگا  ، رتشیب هن  دراد  قادصم  کی  اهنت  اّما  دراد  قادصم  درف و  جراخ  رد  لعفلاب  ، دارفالا نکمم  یلک  موهفم  یهاگ  ب)
دنناد و یم  یلک  ار  نآ  یخرب  یلو  دنناد  یم  ییزج  رکب  دیز و  موهفم  لثم  یضعب  ار  رمق  سمش و  موهفم  الثم.دراد  ار  دحاو  درف  زا 

طقف رگید  دارفا  دخرچ و  یم  سمش  رود  هک  يرمق  ای  دشاب  یم  یـسمش  ۀموظنم  سمـش  هک  هدش  ادیپ  نآ  زا  درف  کی  هک  دندقتعم 
.دراد ناکما 

یلک موهفم  لثم  دنتـسه  یهانتم  شدارفا  یلو  تسا  يرامـشیب  دارفا  ياراد  جراخ  رد  لـعفلاب  ، دارفـالا نکمم  یلک  موهفم  یهاـگ  ج)
.تسا هدش  ادیپ  قادصم  نآ  يارب  دروم  اهنت 9  هک  راّیس  بکوک  ، ناماما ، ءایبنا ، مزعلاولوا

َو  ) نآرق لوق  هب  هک  یهلا  ياهتمعن  لثم  تسا  یهانتمان  قیداصم  دارفا و  يراد  جراخ  رد  لعفلاب  ، دارفالا نکمم  یّلک  موهفم  یهاگ  د)
:و میناوخ یم  علاطم ص 49  حرش  رد  الثم  دنا  هدروآ  رد  مه  یلقع  رصح  تروص  هب  ار  ماسقا  نیمه  ا�هوُصُْحت ) ّللا �ال 

�
ِه َهَمِْعن  اوُّدُعَت  ْنِإ 

یف یئیـش  هنم  دـجوی  نا ال  اّما  یناثلا  يرابلا و  کیرـشک  لوالا  دوجولا و  نکمم  وا  جراـخلا  یف  دوجولا  عنتمم  نوکی  نا  اـّما  کـلذ 
وا بجاولاک  اعنتمم  هریغ  نوکی  نا  اّما  لوالا  اریثک و  وا  ادـحاو  هنم  دوجوملا  نوکی  اّما  یناثلا  ءاقنعلاک و  لوـالا  دـجوی و  وا  جراـخلا 

سوفنلاک هیهانتم  ریغ  وا  هعبـسلا  بکاوکلاک  اـیهانتم  نوکی  نا  اـّما  یناـثلا  يرخا و  سمـش  دوجو  زوجی  نم  دـنع  سمـشلاک  اـنکمم 
.هقطانلا

هقدـص عنتمی  موهفم  ییزجلا  :» میئوگ یم  میئازفا و  یم  فیرعت  هب  ار  « ضرفلاب ول  «و  دـیق میدـش  انـشآ  یلک  نوگانوگ  ماـسقا  اـب  نوچ 
یم مه  دوجولا  بجاو  دـننام  لماش  فیرعت  نیا  « ضرفلاـب ول  ریثک و  یلع  هقدـص  عنتمی  ـال  موهفم  یلکلا  ضرفلاـب و  ول  ریثک و  یلع 

دوش
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.تسین لاحم  نآ  يارب  هریثک  دارفا  ضرف  ، نهذ طیحم  رد  یلو  تسا  عنتمم  نیریثک  رب  شقدص  جراخ  رد  هک 

؟ ییزج ای  تسا  یلک  مسق  هس  نیا  یناعم  ایآ.تادا  ای  مسا  ای  تسا  هملک  ای  درفم  ظفل  هک  دنا  هتفگ  ظافلا  ثحبم  رخآ  رد  : هیبنت

ياه تبـسن  دـنراد و  تلالد  یئیـش  ود  نایم  هیجراخ  تبـسن  رب  اریز  دنتـسه  هیئزج  میهافم  یناعم و  ياراد  اـمومع  فورح  تاودا و 
.دنراد (1) نیابت  يرگید  اب  مادکره  هک  دنتسه  يا  هیهانتم  ریغ  ۀیئزج  روما  هلسلس  کی  هیجراخ 

لباق هک  ، ...و لتق  - برض : الثم دنتسه  هیلک  میهافم  ياراد  دنتسه و  مسا  یلالقتسا و  يانعم  ياراد  ناشداوم  ظاحل  زا  لاعفا  تاملک و 
دنتسه اهتبـسن  رب  ّلاد  زین  اه  تئیه  اریز  ، دنتـسه هیئزج  یناعم  ياراد  تئیه  ظاحل  زا  اّما.تسا  یّلک  ور  نیا  زا  ، تسا نیریثک  رب  قدص 

.دنشاب یم  هیئزج (2) روما  هلسلس  کی  اهتبسن  و 

ینعی دنـشاب  یم  هیلک  میهافم  ياراد  ، ملاع هئرم و  لجر - - سرف - ناسنا دـننام  دنتـسه  سانجا  ءامـسا  زا  هک  اهنآ  زا  يا  هتـسد  : ءامـسا
.تسا نیریثک  رب  قدص  لباق  اهنآ  یناعم 

یئزج و يانعم  ياراد  امومع  هک  ماهفتـسا  ءامـسا  تالوصوم و  رئامـض و  هراشا و  ءامـسا  هیـصخش و  مالعا  : زا دـنترابع  رگید  ۀتـسد 
ناش هل  عوضوم  ماع و  ناشعضو  یخرب  مالعا و  ءامسا  دننام  تسا  صاخ  ودره  ناش  هل  عوضوم  عضو و  یخرب  هتبلا.دنتسه  یـصخش 

.هراشا ءامسا  دننام  تسا  صاخ 

یفاضا ییزج 

.یفاضا ییزج  یقیقح 2. ییزج  .1: دوش یم  مسق  ود  میسقت  کی  رد  ییزج  موهفم 

زا رتدودـحم  شا  هرئاد  نآ و  زا  صخا  ، رگید یموهفم  اب  شجنـس  هسیاقم و  رد  هک  یموهفم  زا  تسا  ترابع  یبسن  ای  یقیقح  ییزج 
نیا تقیقح  رد  هک  دـشاب  نیریثک  رب  قدـص  لباق  یلک و  ، رگید یلک  کی  اب  هسیاـقم  نودـب  هسفن و  دـح  یف  دوخ  هچرگا  دـشاب  نآ 

.تسا ییزجلاک  رت  یّلک  موهفم  اب  هسیاقم  ماگنه  یّلک 

هتاّدح یف  طخ  نیا.دینک  روصت  ار  میقتسم  طخ  دارفا  زا  يدرف  : لّوا لاثم  فلا 
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طخ نوـچ  ؛ تسوا زا  صخا  ینعی  تسا  زین  ییزج  میقتـسم  طـخ  اـب  هسیاـقم  رد  دراد  ماـن  یقیقح  ییزج  تـسا و  ییزج  هـتاذ  ییزج 
زا يرگید  عون  هب  تبسن  ار  هبـساحم  نیمه  دنک و  یم  قدص  رگید  درف  نارازه  درف و  نیا  رب  هک  دشاب  یم  یلک  ناونع  کی  میقتـسم 

سپـس یفاـضا  مه  تسا و  یقیقح  ییزج  مه  ینحنم  طـخ  زا  درف  کـی  هک  ینیب  یم  زاب.دـیهد  ماـجنا  تسا  ینحنم  یطخ  هـک  طـخ 
رد نونکا  دوب  یلک  اـتاذ  دوخ  هک  میقتـسم  طـخ  مینیب  یم  ، مینک یم  هسیاـقم  طـخ  یلک  موهفم  اـب  ار  یلک  ناوـنع  ود  نیا  زا  کـیره 

یلک ره  نیاربانب...تسا  نینچ  نیا  تیمک  اب  هسیاقم  رد  طخ  زاب  تسا و  هرئاد  قیـضا  وا و  زا  صخا  ینعی  هدش  ییزج  ، طخ اب  ۀسیاقم 
.تسا یلک  هسفن  یف  هچرگا  دوش  یم  بوسحم  یفاضا  ییزج  ، رتگرزب یلک  اب  هسیاقم  رد  رتکچوک 

ناسنا نوچ  ؛ تسا هفاضا  ییزج  مینک  هسیاقم  ناسنا  اب  یتقو  ار  موهفم  نیمه  تسا و  یقیقح  ییزج  هسفن  دح  یف  « دـیز :» مّود لاثم  ب 
یفاضا ییزج  ، ناویح اب  ۀـسیاقم  رد  یلو  تسا  یلک  هسفن  یف  « ناسنا موهفم  » .دـنک یم  قدـص  مه  وا  ریغ  رب  دـنک  یم  قدـص  دـیز  رب 

.تسا قداص  زین  رقب  سرف و  رب  هک  اریز  تسا  وا  زا  عسوا  معا و  نوچ  تسا 

نیرتعیسو دوجو  ای  یئیـش  هب  تبـسن  یمان  مسج  ، یمان مسج  هب  تبـسن  ناویح.دنا  هنوگ  نیمه  زا  همه  دیآ  یم  یپ  رد  هک  ییاه  یّلک 
.دنوش یم  قالطا  زین  نکمم  بجاو و  رب  دنراد و  ار  موهفم 

ره اریز  تسا  قلطم  صوصخ  مومع و  ( قحلا وه  (و  روهـشملا دـنع  هناگراهچ  ياه  تبـسن  زا  یفاـضا  یقیقح و  ییزج  نیباـم  تبـسن 
دنتسه زین  یقیقح  ییزج  یفاضا  ياهیئزج  یخرب  هکلب  تسین  یقیقح  ، یفاضا ییزج  ره  یلو  تسه  مه  یفاضا  ییزج  ، یقیقح ییزج 

.ناسنا لثم  دنتسه  یلک  یضعب  دیز و  لثم 

کّکشم یطاوتم و  یّلک 

.ککشم یلک  ای  تسا و  یطاوتم  یلک  ای  یلک  موهفم  هک  تسا  نیا  یّلک  ياه  میسقت  زا  یکی 

هـسیاقم ناش  هیـضرف  ای  هیجراخ  قیداصم  دارفا و  اب  ار  اهنآ  یتقو  دـنوش  یم  لّقعت  ام  نهذ  طیحم  رد  هک  يا  هیلک  میهافم  : کلذ نایب 
: دنتسین جراخ  لاح  ود  زا  مینک  یم 

یتوافت چیه  تسا و  ناسکی  يواسم و  روط  هب  دوخ  قیداصم  دارفا و  عیمج  رب  ناشقابطنا  قدص و  ، هیلک میهافم  نیوانع و  زا  یخرب  .1
دوجو شدارفا  رب  یلک  قدص  رد 
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دنناسکی یّلک  موهفم  نآ  ربارب  رد  دارفا  ۀـمه.تسین  رگید  ضعب  رب  مدـقم  ای  رتدایز  ای  هتـشاد  تیولوا  دارفا  ضعب  رب  شقدـص.درادن 
تیهام ینعی  تسا  قداص  ربارب  روط  هب  ءانثتـسا و  نودـب  رـشب  دارفا  ۀـمه  رب  تسا  قطان  ناویح  يانعم  هب  هک  ناسنا  یلک  موهفم  ـالثم 

ندوب قطان  ندوب و  هدارالاب  كرحتم  ساّسح و  ندوب و  یمان  تیمـسج و  تیرهوج و  همه  رد  ینعی  تسا  قطان  ناویح  اهناسنا  ۀـمه 
رتدیدش ای  رتدایز  ناشن  دوب  قطان  ناویح  رشب  دارفا  یخرب  هک  تسین  نینچ  نیا.تسا  دوجوم  هیوسلا  یلع  ندوب  تایلک  كردم  ینعی 

.دشاب

طسوتم و یخرب  دنلبدق و  اهناسنا  زا  یخرب  ، هایس یخرب  دنتسه و  تسوپدیفـس  الثم  تسا  رایـسب  توافت  هیدرف  تایـصوصخ  رد  يرآ 
قالخا و ظاحل  زا  ، دنتـسه رگید  ضعب  زا  رت  ملاس  یـضعب  ، دـنرگید ضعب  زا  دـنرت  يوق  اـهناسنا  زا  یخرب  دنتـسه  دـق  هاـتوک  یخرب 

اهانیس نبا  لاثما  ایند  ياه  هغبان  نیرتگرزب  زا  يرکف  غوبن  هشیدنا و  رکف و  ظاحل  زا.تسا  قرف  رایسب  رشب  دارفا  نایم  ترشاعم  بادآ 
ینعی تیهام  رد  تسا و  ضارعا  هب  طوبرم  ءاشم  يامکح  لوق  هب  اهنیا  مامت  یلو  دراد  دوجو  بتارم  ملاع  ياهناسنا  نیرتمهف  دنک  ات 

.دنناسنا همه  هکلب  دنتسین  يرگید  زا  رت  ناسنا  مادک  چیه  دنتسه و  يواسم  همه  ندوب  قطان  ناویح 

( قالخا نید و  هن  دراد  رظن  رد  قطنم  هک  ییانعم  هب  )

عاونا ۀـمه  رد  يواسم  روط  هب  زین  انعم  نیا  دـشاب  یم  نینچ  زین  تسا  ةدارـالاب  كرحتم  ساـسح و  ياـنعم  هب  هک  ناویح  یلک  موهفم 
زین دیز  یم  يالو  لگ  رد  هک  یکاخ  مرک.دراد  دوجو  اهناسنا  ناگدنرد و  ، ناگدنرچ ناگدنزخ ، ، ناگدنرپ زا  ّمعا  ناویح  نوگانوگ 

يرآ تسین  توافتم  رگید  یخرب  اب  ، یـضعب رب  ناویح  قدص  سپ.تسا  كرحتم  ساّسح و  نیاربانب  ، تسا رادروخرب  هسمال  ّسح  زا 
یناویح تیهام  رد  یلو  دـشاب  هتـشاد  دوجو  تواـفت  رازه  تسا  نکمم  هیعون  هیدرف و  تاصخـشم  ضارعا و  هیجراـخ و  تافـص  رد 

هب تبـسن  قلطم  مسج  یلک  موهفم  دـننام  تسا  هنوـگ  نیمه  زین  شدارفا  هب  تبـسن  یماـن  مسج  یّلک  موهفم.دـنربارب  يواـسم و  همه 
.شدارفا هب  تبسن  الط  یلک  موهفم  ، شدارفا هب  تبسن  رهوج  یلک  موهفم  ، شدارفا

نیا تسا و  يواست  قفاوت و  يانعم  هب  ؤطاوت  هک  تسا  نآ  يراذگمان  هجو  دـنیوگ و  یم  یطاوتم  یلک  ار  هیلک  میهافم  هنوگ  نیا  مان 
.دنراد مان  یطاوتم  اذل  دنتسه  قیداصملا  يواستم  دارفالا و  قفاوتم  ینعی  یطاوتم  تاّیلک  هنوگ 
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رب اهنآ  قدـص  هک  مینک  یم  هظحالم  میریگ  یم  رظن  رد  ار  ناشقدـص  مینک و  یم  هسیاقم  ناشدارفا  اب  یتقو  هّیلک  میهافم  زا  یخرب  .2
رگید دارفا  بتارم و  رب  اهنآ  قدـص  اب  بتارم  دارفا و  ضعب  رب  ناشقدـص  هکلب  تسین  ربارب  ناـسکی و  روط  هب  يواـستلاب و  ناـشدارفا 
مادک هک  دزادنا  یم  کش  هب  ار  یمدآ  تسا و  کیکـشت  ياراد  هک  دـنیوگ  هکّکـشم  تایلک  ار  میهافم  هنوگ  نیا  مان.تسا  توافتم 
عاونا نیا  تقیقح  رد  هک  ) دـننک یم  میـسقت  عوـن  شـش  هب  اـهتوافت  اهکیکـشت و  عاوـنا  ظاـحل  هب  ار  ککـشم  یلک.تسا  دارم  هبترم 

: زا دنترابع  اهنآ  )و  ددرگ یمزاب  عون  راهچ  هب  هناگشش 

ياـهبترم ضعب  رب  نآ  قدـص  زا  تـسا  رتـیوق  رتدـیدش و  بـتارم  ضعب  رب  یلک  قدـص  ینعی  ّتیفعـضا  تیّدـشا و  هـب  کیکــشت  .1
قالطا مه  فرب  يدیفس  رب  ، دوش یم  قالطا  نالیپ  جاع  يدیفس  رب  ، دوش یم  هتفگ  ساطرق  يدیفـس  رب  ضیبا  یلک  موهفم  الثم  ، رگید

زین هعومسم  هرصبم و  تایفیک  اهگنر و  ریاس  رد  تسا  ذغاک  جاع و  زا  رت  گنررپ  رتدیدش و  بتارم  هب  فرب  يدیفـس  یلو  دوش  یم 
.تسا تایفیک  هلوقم  رد  تیفعضا  تیدشا و  هب  کیکشت.تسا  نینچ  نیا 

)و یمیلعت مسج  حطس و  طخ و  لثم  ) ّراق لصتم  ّمک  مسق  ودره  رد.تسا  هلصتم  تایمک  هلوقم  رد  تیصقنا  تیدیزا و  هب  کیکشت  .2
.تسا تیصقنا  تیدیزا و  هب  کیکشت  ( تباتک ، لکا - تکرح - ملکت لیبق  زا  تاینامز  نامز و  لثم  ) ّراق ریغ  لصتم  مک 

رتدـنلب و طخ  نیا  میئوگ  یم  تسا  رتم  یتناس  يرگید 20  رتم و  یتناس  هد  یکی  مینک  یم  هسیاقم  مهاب  هک  ار  میقتـسم  طخ  ود  ـالثم 
.تسا تیضقنا  تیدیزا و  هب  اه  نیا  توافت  هک  لاس  دص  لاس و  کی  نامز  ، يرتم هد  يرتم و  ود  ۀچراپ  ای  تسا  رتدایز 

قدص ددع  موهفم  دص  ددع  رب  ددع  رب  الثم.تسا  روصتم  ( ددع ینعی  ) هلصفنم تایمک  ۀلوقم  رد  هک  تیّلقا  تیرثکا و  هب  کیکشت  .3
رـصحنم ار  تیلقا  تیرثکا و  رگا  هتبلا  ) تسا رتشیب  دص  زا  بتارم  هب  رازه  یلو  تسا  قداص  زین  رازه  ددـع  رب  هک  نانچ  مه  ، دـنک یم 
هناگادج مسق  ود  دندرگ و  یمرب  مسق  کی  هب  اه  نیا  هجیتن  رد  سکعلاب و  دش و  دهاوخ  مه  لصتم  مک  لماش  مینکن  لصفنم  مک  هب 

(. دنتسین

تیولوا رگید  بتارم  ضعب  رب  شقدـص  زا  نآ  بتارم  ضعب  رب  یلک  موهفم  قدـص  ینعی  تیولوا  فـالخ  تیولوا و  هب  کیکـشت  .4
رب یتح  یّلک  رون.تسا  قداص  مه  رگید  ۀفیعـض  طسوتم و  راونا  رب  دـنک  یم  قدـص  سمـش  رون  رب  هک  رون  یّلک  موهفم  دـننام  دراد 

عمش رون 
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دنع اـنیقی  یلو  دـنک  یم  قدـص  دوـش  یم  هدـهاشم  وا  نامـشچ  زا  يروـن  يرـصتخم  ناـبایب  لد  رد  هـک  زورف  بـش  کـمرک  روـن  و 
شقدص هک  قولخم  قلاخ و  دوجو  رب  دوجو  موهفم  قدص  دننام.تسا  یلوا  نآ  رب  قدص  دیآ و  یم  نهذ  هب  رتیوق  رون  نآ  ، قالطالا

ای میتسین  ام  هک  اّقح  تسه  وا  رگ   ) دنیوا ناگدیرفآ  دنتـسه و  وا  دوجو  لیفط  هیقب  تسا و  وا  یلـصا  دوجو  دراد و  تیولوا  قلاخ  رب 
(. متسین نم 

ردپ الثم  ؛ تسا رگید  ضعب  رب  مدقم  قیداصم  ضعب  رب  یلک  موهفم  قدص  ینعی  رّخات  مدـقت و  ای  تیرخآ  تیمدـقا و  هب  کیکـشت  .5
دندوجوم ودره  لولعم  تلع و  ای  دراد  مدقت  دنزرف  دوجو  رب  لاس  تسیب  الثم  ردپ  دوجو  یلو  تسا  دوجوم  مه  دنزرف  ، تسا دوجوم 

.تسا لولعم  دوجو  رب  مّدقم  تلع  دوجو  یلو 

مـسق هک  یتقو  دوش و  یم  قالطا  نیـشیپ  ماسقا  مامت  رب  هکلب  تسین  يا  هناگادج  مسق  تقیقح  رد  هک  صقن  لامک و  هب  کیکـشت  .6
: هدرک هراشا  نادب  فنصم  هک  دوش  یم  مسق  راهچ  نامه  عومجم  تشگرب  یکی  هب  مه  موس  مّود و  مسق  دوبن و  لقتسم  مشش 

.مدقتلاب هیولوالاب 4. هریثکلاب 3. دادتشالاب 2. .1

رد تسا و  هدرک  ناونع  هموظنم  قطنم  رد  یجاح  موحرم  هک  دوش  یم  میـسقت  زین  یـصخا  یـصاخ و  یماع و  هب  ککـشم  یلک  هتبلا 
.تسا هدشن  ثحب  رفظم  موحرم  قطنم 

قادصم موهفم و 

یم عورـش  ار  میـسقت  هاـگ  نآ  میدـش و  یم  انـشآ  تسا  ود  نآ  مسقم  هک  « موهفم » اـب ادـتبا  ییزج  یلک و  ناـیب  زا  شیپ  دوب  هتـسیاش 
.تسا هتخادنا  ریخات  هب  ار  موهفم  يانعم  نایب  هّللا  مهمحر  فنصم  یلو  ؛ میدرک

: تسا حالطصا  ود  ياراد  موهفم  ۀملک 

يانعم ،» قوطنم زا  ناشدارم  اه  نآ  تسا و  حرطم  لوصا  ملع  نادنمشناد  نایم  رد  یلوصا و  حالطصا  هک  قوطنم  لباقم  رد  موهفم  .1
.تسا صخا  يانعم  هب  نّیب  موزل  هب  مالک  « یمازتلا يانعم  ،» موهفم زا  ناشدارم  »و  یقباطم

: تسا نیمه  یقطنم  روظنم  هک  قادصم  لباقم  رد  موهفم  -2

ینهذ دوجو  روصت و  نیا  هک  نیا  زا  معا  « نهذلا یف  لصحی  روصتی و  ام  » ای « نهذـلا یف  دـجوی  ام  » زا تسا  ترابع  انعم  نیا  هب  موهفم 
نآ یجراخ  دوجو  ةدهاشم  طسوت  ای  - دوش مسجم  ام  نهذ  رد  یجراخ  لکیه  نآ  دیز  مان  ندینش  زا  الثم  - دبای قّقحت  ظافلا  ۀطساوب 
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.دنیوگ هینهذ  روص  ای  ینهذ  دوجو  ای  ملع  ای  موهفم  ار  اهنیا  ۀمه.دیایب  ام  نهذ  رد  شتروص  ، یئیش

تسا و دوجوم  رمالا  سفن  عقاو و  رد  ام و  نهذ  زا  جراخ  رد  هک  یتقیقح  نآ  ینعی  « جراخلا یف  دـجوی  ام  » زا تسا  تراـبع  قادـصم 
.تسا هدش  ینهذ  موهفم  نیا  عازتنا  اشنم  ، یجراخ دوجو  نآ  هدرک و  عازتنا  ار  نآ  تروص  ام  نهذ 

: مینارذگ یم  رظن  زا  ار  هنومن  دنچ  رت  شیب  حیضوت  يارب 

اب نیعم و  ناکم  نامز و  رد  جراخ  رد  اـتقیقح  تاذ  نآ  هک  یتاذ  اّمـسم و  کـی  رب  دـنک  یم  تلـالد  دـمحم  ظـفل  دـینک  ضرف.فلا 
زا ای  یجراخ  لکیه  نآ  ندـید  زا  ام.تسا  موهفم  ظـفل و  نیا  قادـصم  یجراـخ  تقیقح  نآ  دراد و  دوجو  صّخـشم  ياـه  یگژیو 

.تسا وا  ینهذ  تروص  ینعی  ، یجراخ یئیش  نامه  موهفم  نآ  هک  مینک  یم  ادیپ  نهذ  رد  یتروص  شفاصوا  ندینش 

نایاپراهچ و ناگدـنرپ و  زا  ، دراد عون  نارازه  اهدـص و  جراخ  رد  تسا و  یّلک  موهفم  کـی  هک  دـیریگب  رظن  رد  ار  ناویح  ظـفل.ب 
دنتـسه ناویح  قیداصم  ، دـشاب یم...و  سرف  ای  ناسنا  شمان  هک  یجراخ  قیاقح  نآ  لاح  دراد ؛ يدارفا  یعون  ره  هک  و...و  اه  ناـسنا 

هدارـالاب كرحتم  ساـسح و  اـه  نآ  ۀـمه  هک  دـیآ  یم  اـم  نهذ  رد  ناویح  زا  هک  یموـهفم  نآ  دـندوجوم و  اـتقیقح  جراـخ  رد  هک 
.تسا موهفم  شمان  ، دنتسه

زا دنترابع  وا  یجراخ  قیداصم  تسه و  مه  یّلک  موهفم  کی  میراد و  نهذ  رد  يروصت  مدع  زا  ام  : دییامرفب رّوصت  ار  مدـع  ظفل.ج 
نالف رد  دیز.مییوگ  یم  دوبن  رگید  ناکم  رد  دوب و  ناکم  نالف  رد  نالا  یتقو  تسا و  دودحم  دیز  الثم  دیقم  ياه  مدع  هلسلس  کی 
رد...و تسین  اضف  نالف  رد  رون  ، تسین تخرد  نالف  رد  هویم  ، تسین اج  نالف  رد  تخرد  ، دنک یم  ادیپ  قادصم  مدـع  ،و  تسین ناکم 

دیآ یم  نهذ  هب  نآ  زا  هک  یتروص  مدـع و  قیداصم  یجراـخ  ياـه  مدـع  نیا  ، نم نهذ  رد  افرـص  هکنیا  هن  ، تسین اـتقیقح  جراـخ و 
.تسا مدع  موهفم 

: رظن تفل  : هلوق

: هک تسا  نیا  لاثم  هس  ندروآ  زا  ام  روظنم 

روما تسا و  یّلک  هشیمه  ینهذ  تروص  موهفم و  دـننک  یم  رّوـصت  هک  یـضعب  فـالخرب  هک  میـسر  یم  هجیتـن  نیا  هب  ، لّوا لاـثم  زا 
تباث ام  یلو  ؛ تسین لقعت  كاردا و  لباق  ییزج 
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.دش یمن  عقاو  ام  نهذ  رد...و  هسردم  ، دمحم تروص  هنرگو  ، دنتسه كاردا  لباق  مه  هیصخش  روما  هک  میدرک 

عاونا دـننام  ، میراد مه  یفاـضا  ییزج  هکلب  ، تسین یقیقح  ییزج  هب  رـصحنم  ییزج  موهفم  هک  میـسر  یم  هجیتن  نیا  هب  مود  لاـثم  زا 
.دنتسه یفاضا  ییزج  هک  ناویح  اب  هسیاقم  رد  ، اه ناویح 

دنشاب یجراخ  قیاقح  يدوجو و  روما  زا  هشیمه  یّلک  موهفم  کی  قیداصم  تسین  مزال  هک  میسر  یم  هجیتن  نیا  هب  مه  ، موس لاثم  زا 
هاوخ دنک  یم  قدص  نآ  رب  هینهذ  تروص  موهفم و  هک  يزیچ  نآ  ره  زا  تسا  ترابع  قادـصم  هکلب  ، دـندوجوم جراخ  ملاع  رد  هک 

.تسا وا  دوخ  اب  بسانتم  وا و  دوخ  بسح  هب  يزیچ  ره  ندوب  قادصم  یلو  ، یمدع رما  هاوخ  دشاب و  يدوجو  رما 

نونعم ناونع و 

ترابع قادصم  ایشا و  ینهذ  روص  زا  تسا  ترابع  موهفم  هک  میتسناد  میدش و  انشآ  قادصم  موهفم و  فیرعت  اب  نیـشیپ  ثحبم  رد 
ناونع هیواز  کی  زا  موهفم  نامه  هک  میوش  یم  انـشآ  نونعم  ناونع و  فیرعت  اب  ثحب  نیا  رد  کنیا  ، ایـشا یجراخ  قیاـقح  زا  تسا 
همّدقم ناونع  هب  ار  بلطم  هس  ، ثحب لصا  رد  دورو  زا  شیپ.دوش  یم  هدیمان  نونعم  رابتعا  کی  هب  قادـصم  نامه  دوش و  یم  هدـیمان 

: دوش یم  نایب 

قیرط و لـیلد و  ياـنعم  هب  برع  تغل  رد  هک  اـناونع » هنونع و  ، نونعی ، نونع » .تسا لـلعف  باـب  مود  ردـصم  ، ناونع هملک  : لّوا همّدـقم 
ناوت یم  نآ  طّسوت  هک  یـسردآ  ینعی  ، دنیوگ یم  « هبوتکملا وا  هلاسرلا  وا  باطخلا  ناونع  ، » همان تشپ  سردآ  هب  برع  ، تسا امنهار 
باتک دلج  يور  رب  هک  یمسا  ینعی  باتک  ناونع.درک  ادیپ  تسا  همان  یلصا  بطاخم  هک  ار  رظندروم  صخش  لزنم و  دصقم و  رهش 

ار شمان  دسیون و  یم  قطنم  عوضوم  رد  یباتک  یصخش  الثم  ، دنک یم  انشآ  لامجا  هب  باتک  بلاطم  دصاقم و  اب  ار  ام  هدش و  هتشون 
زاب ار  باتک  يال  یـسک  هچ  رگا  ، ینعی تسا  ریـشم  ناونع  نیا  هک  دراذگ  یم...و  قطنملا  ، ندرک رکف  رنه  ، درخ ربهر  هشیدـنا ، شور 

دسیون یم  یباتک  هفسلف  عوضوم  رد  یـصخش  الثم  ای  ؛ تسا قطنم  ملع  نوماریپ  باتک  نیا  بلاطم  هک  درب  یم  یپ  لامجا  هب  اّما  دنکن 
ابتک ياوتحم  هب  هراشا  هک  دراذـگ  یم...و  مسیلائر  شور  هفـسلف و  لوصا  ، قارـشالا همکح  ، همکحلا هیاهن  ، همکحلا هیادـب  ار  شمان  و 

دعاوق ار  نآ  مان  دسیون و  یم  هقف  رد  یباتک  یصخش  ای  ؛ دراد
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لوصالا حیتافم  ، لوصالا دئارف  ، طابنتسا لوصا  هقف ، لوصا  ، لوصا ملع  رد  ای  ، دراذگ یم...و  مالسالا  عیارـش  ، ماکحالا هیاهن  - ماکحالا
ناونع يانعم  تسا  نیا  ؛ دننک یم  تیاده  دصقم  هب  ار  هدـننیب  هدـنناوخ و  هک  سردآ  دـننامه  دنتـسه و  ریـشم  ناونع  اه  نیا  مامت...و 

: میناوخ یم  تغل  بتک  رد  هک...و  همان  ناونع  ، باتک

.نطابلا یلع  ّلدت  رهاظلا  ، هلیلد يا  نطابلا  ناونع  رهاظلا  : لاقی ، هنطاب یلع  هرهاظ  نم  ّکلد  ام  وه  یئیش  ّلک  ناونع 

لباق ات  دشاب  يداحتا  تهج  کی  لومحم  عوضوم و  نایم  دیاب  یمکح  یلمح و  ره  رد  هک  دمآ  دهاوخ  هیتآ  ثحابم  رد  : مّود ۀمّدقم 
نارتقا و تهج  کی  و...و  رجح  رجشلا  ، رجـش ناسنالا  » تفگ ناوتن  لثملا  یف  ، تسین لمح  لباق  نیابم  رب  نیابم  هک  اریز  ؛ دنـشاب لمح 

یهاـگ لاح.دـمآ  دـهاوخ  مزـال  ، هسفن یلع  یئیـشلا  لـمح  هنرگو  دنـشاب  زیچ  ود  لومحم  عوضوم و  اـت  تسا  مزـال  تیئود  ریاـغت و 
یموهفم داـّحتا  ره  هک  اریز  ) دوب دـنهاوخ  دـحتم  مه  قادـصم  ظاـحل  زا  عبتلاـب  دـنراد و  داـّحتا  موهفم  ظاـحل  زا  لومحم  عوضوم و 

نیا مان  ، تسا رابتعالاب  ود  نآ  ریاـغت  و  تسین ) یموهفم  داـّحتا  بجوم  یقادـصم  داـّحتا  ره  یلو  تسه  مه  یقادـصم  داـّحتا  بجوم 
سانجا تایتاذ و  هداد و  رارق  عوضوم  موهفم  وه  امب  ار  یّلک  موهفم  هک  دـنیوگ  یموهفم  لمح  ای  یتاذ  یلوا  لمح  ار  لـمح  زا  مسق 

رظن زا  ود  نیا  هک  تسا  یتاذ  یلوا  لمح  هب  روظنم  «، قطان ناویح  ناسنالا  » مییوگ یم  یتقو  الثم  میا  هدرک  لمح  وا  رب  ار  وا  لوصف  و 
ناویح ناسنا  لک  » اریز.دنتـسه یکی  زین  قادـصم  رظن  زا  تسا  قطان  ناویح  ناـمه  ناـسنا  داـفم  هک  اریز  ، دنتـسه یکی  موهفم  اـنعم و 

لیـصفت قطان  ناویح  تسا و  قطان  ناویح  لمجم  ناسنا  ، ینعی تسا  لیـضفت  لامجا و  هب  ناشریاغت  »و  ناسنا قطان  ناویح  لک  قطان و 
یجراخ قادصم  ثیح  زا  یلو  ، دنریاغتم موهفم  ینعم و  ثیح  زا  لومحم  عوضوم و  یهاگ  ،و  تسا نآ  لیلحت  هیزجت و  هدش و  زاب  و 

دافم هک  بتاک  ناسنالا  دـننام  ( قلطم ای  هجو  نم  صاخ  ماع و  ای  یّلک  يواست  وحن  هب  ) تسا قیداـصم  رد  ناـشداحتا  دـنراد و  داـحتا 
بتاکلا هیلع  قدـص  ام  لک  » ینعی دنتـسه  دـحتم  جراخ  رد  یلو  تسا  « هباتکلا هل  تبث  تاذ  ،» بتاک دافم  تسا و  قطان  ناویح  ، ناـسنا

لمح تامیـسقت  شخب  رد  ، سمخ تاّیلک  ثحبم  رد  هک  دنیوگ  یعانـص  عیاش  لمح  ار  لمح  زا  مسق  نیا  لاح  «. ناسنالا هیلع  قدص 
.دش میهاوخ  انشآ  ود  نآ  ۀیمست  هجو  اب  دمآ و  دهاوخ  لیصفت  هب 

باب رد  ، نویقطنم هفسالف و  هّرس  سّدق  يزاریش  نیهلأتملا  نامز  ات  : هک تسا  نیا  مّوس  همّدقم 
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اردص الم  موحرم  یلو  ؛ دـمآ دـهاوخ  ایاضق  ماکحا  شخب  رد  تاقیدـصت  باب  رد  هک  ) دنتـسناد یم  طرـش  ار  تدـحو  تشه  ضقانت 
ناشلمح ودره  هبلاس  هبجوم و  ۀّیـضق  ود  رگا  هک  درک  تباث  تشاذـگ و  لمح  رد  تدـحو  ار  شمان  هدوزفا و  نآ  هب  یمهن  تدـحو 

تفاهت و ، دشاب عیاش  لمح  هب  يرگید  یلوا و  لمح  هب  یکی  رگا  یلو  ، دننک یم  ادیپ  ضقانت  ، دشاب یعانص  عیاش  ود  ره  ای  دشاب  یلوا 
.تشادرب قطنم  هفسلف و  ملع و  هار  رس  زا  ار  یناوارف  تالکشم  هلیسو  نیدب  دوش و  یم  عفترم  ضقانت 

کی ؛ میـشاب هتـشاد  یمکح  هدرک و  تسرد  يا  هیـضق  نامنهذ  طیحم  رد  میهاوخب  هک  یماگنه  : تشذگ هک  ییاه  هّمدقم  هب  هّجوت  اب 
راب نآ  رب  مینک و  یم  وجتـسج  نآ  يارب  یلومحم  مکح و  سپـس  ( ار ناسنا  یّلک  موهفم  الثم  ) میهد یم  رارق  عوضوم  ار  یّلک  موهفم 

: تسین جراخ  لاح  ود  زا  هک  مینک  یم 

نهذ رد  شدوجو  فرظ  هک  ) یه یه  اـم  هب  ّتیهاـم  دوخ  نآ و  تاذ  یّلک و  موهفم  سفن  هب  هّجوت  رظن و  ماـمت  هک  تسه  یهاـگ  -1
يارب دـنک و  یم  رظن  عطق  یّلک  هب  یجراـخ  دارفا  زا  دریگ و  یم  رظن  رد  ینهذ  موهفم  یه  اـم  هب  ار  تعیبط  دوش و  یم  هتخود  (، تسا

تسا و یتاذ  یلوا  لمح  ، لمح زا  مسق  نیا  مان  «، قطان ناویح  ناـسنالا  :» دـیوگ یم  ـالثم  دوش  یم  لـئاق  لالقتـسا  ، تلاـصا یّلک  دوخ 
تایتاذ مامت  هب  رـصحنم  یلمح  نینچ  تسا و  ناسنا  موهفم  ، ینعی یلوا  لمح  هب  ناسنا  ، هدـش عقاو  عوضوم  هیـضق  نیا  رد  هک  یناـسنا 

يایاضق دراذـگ و  یم  یعیبط  يایاضق  ار  ایاضق  هنوگ  نیا  مان  یقطنم  ،و  ریغال تسا و  وا  هریخا  هبیرق و  لوصف  ساـنجا و  ینعی  یئیش 
یمن راک  هب  هاگ  چـیه  رگید  مولع  رد  یلو  دراد  لامعتـسا  دروم  دوش  یم  قیقحت  اه  تیهام  هراـبرد  هک  یهلا  ۀفـسلف  رد  اـهنت  یعیبط 

.درادن يرگید  صاخ  مسا  دنیوگ و  موهفم  تسا  عوضوم  هک  ناسنا  هب  رابتعا  نیا  هب  و.دیآ 

نم موهفم  هن  ، یه یه  اـم  هب  تعیبـط  هن  یلو  میهد  یم  رارق  یمکح  يارب  عوضوم  ار  یّلک  موـهفم  ناوـنع و  اـم  هک  تسه  یهاـگ  -2
یّلک موهفم  نیا  یجراـخ  قیداـصم  دارفا و  يارب  ، لومحم مکح و  ، تقیقح رد  هکلب  دوجو  وه  اـمب  ینهذ  دوجو  هن  ، موهفم وـه  ثیح 

یمکح ، هداد رارق  عوضوم  ار  قیداصم  ۀـناد  هناد  هک  نیا  ياج  هب  کیل  ، دـنا یجراخ  دارفا  لومحم  نیا  یلـصا  عوضوم  تسا و  تباث 
اهنت هدـش  عقاو  عوضوم  هک  یّلک  موهفم  نیا  مینک و  یم  هراشا  اه  نآ  هب  یّلک  موهفم  اب  مالک  کی  رد  اج و  کی  مینک  راب  اـه  نآ  رب 

، تسا یتلآ  قیرط و  ، قیداصم دارفا و  نداد  ناشن  يارب  دراد  تیتآرم  ، تسا ریشم  ناونع  اهنت  و 
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نامروظنم...و عوزج  ، عونم ، عوله ، لوهج ، مولظ ناسنالا  ، مییوگ یم  یتقو  الثم  ، درادـن یلالقتـسا  چـیه  دوخ  زا  دارفا و  لاح  نایب  يارب 
مولظ هن  ، تسا قطان  ناویح  اهنت  ، ناسنا ّتیهام  ، ریخ ؛ دراد ار  ماـکحا  نیا  ناـسنا  ّتیهاـم  نهذ و  رد  ناـسنا  یّلک  موهفم  هک  تسین  نیا 

.تسا یفتنم  ّتیهام  ۀبترم  رد  ضیاقن  مامت  و...و  رغال  هن  قاچ  هن  ، ریقف هن  ینغ  هن  ، لهاج هن  ملاع  هن  ، لودع هن  تسا 

: تمکح ۀموظنم  رد  يراوزبس  میکح  ۀتفگ  هب 

یه ثیح  نم  یه  ّالا  تسیل  و 

هیفتنم ضئاقن  هبترم 

یجراخ و قیداصم  يرآ  ، رگید زیچ  هن  تسا  قطان  ناویح  ناسنا  الثم  رگید  زیچ  هن  تسا  شدوخ  شدوخ  یتعیبط  تیهام و  ره  ، ینعی
هداد رارق  عوضوم  ایاضق  هنوگ  نیا  درد  ار  ناسنا  یّلک  موهفم  ام  رگا  دـنعوزج و  مولظ و  ، دـنراد لهاج  ملاع و  یجراخ  ياـه  ناـسنا 

ار نآ  مینک و  هراشا  دارفا  هب  هلیـسو  نیدب  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  هکلب  ، تسا ضحم  موهفم  نآ  زا  مکح  ، هک تسا  نیا  باب  زا  هن  میا 
موـلظ دـیز  ، میا هتفگ  ، هدرک تسرد  هیـضق  دراـیلیم  جـنپ  اـیوگ  ، تسا موـلظ  ناـسنا  مییوـگ  یم  یتـقو  ینعی  ، میهد رارق  ریـشم  ناوـنع 

ملع رد  یقارغتـسا  ماع  هیبش  ( ؛ تسا هدـش  افتکا  ، هیلک هیـضق  نیا  هب  اه  نآ  ۀـمه  ضوع  کیل...و  نینچمه  دـلاخ  ، کلذـک رکب  ، تسا
نآ قیداصم  ینعی  ، تسا عیاش  لمح  ناسنا  هب  ، تسا عوضوم  هک  ناسنا  دـنیوگ و  عیاش  لمح  ار  یلمح  نینچ  مان  هاگ  نآ  (. هقف لوصا 

تلـالد و نوچ  دـنیوگ  یم  ناونع  ، ناـسنا موهفم  هب  هک  تسا  ضرف  نیا  رد  نآ و  موـهفم  ینعی  یلوا  لـمح  هب  ناـسنا  هن  دـنعوضوم 
هراشا اه  نادب  ، ناسنا ناونع  اب  هک  دـنیوگ  تایونعم  ار  قیداصم  نآ  ،و  سردآ لیلد و  ، ینعی ناونع  دراد و  قیداصم  يوس  هب  ، تیقیرط
یهاگ تسا و  عوضوم  یّلک  دوخ  یهاگ  هک  دش  نشور  الماک  سپ  ؛ دـنراد دوجو  هیـضق  نیا  رد  لمجم  روط  هب  اه  نآ  ۀـمه  هدـش و 

(1) يرهطم : یضترم  دیهش  داتسا  موحرم  ةدومرف  هب.تسا  ریشم  ناونع  یّلک  یلو  ، دنعوضوم عقاو  رد  قیداصم 

روظنم شدوخ  ینعی  « رظنی هب  اـم  » یهاـگ تسا و  نهذ  روظنم  شدوخ  ، ینعی تسا  « رظنی هیف  اـم  » یهاـگ ، تسا هنوـگود  نهذ  رد  یّلک  »
يا هنیآ  دـننام  ، لّوا ظاحل  زا.یّلک  دارفا  مکح  ناـیب  يارب  تسا  يا  هلیـسو  یّلک  موهفم  دـشاب و  یم  نهذ  روظنم  شدارفا  ؛ تسین نهذ 

نآ رد  هک  تسا  يا  هنیآ  دننام  ، مّود ظاحل  زا  مینک و  یم  اشامت  مینیب و  یم  ار  هنیآ  دوخ  هک  تسا 
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« .میرگن یم  ار  اه  تروص 

: لجال :و  هلوق

: میروآ یم  لاثم  هس  تشاد  یّلک  زا  ام  نهذ  رد  هک  يا  هظحالم  عون  ود  نیبام  قرف  هدش  رت  نشور  تهج  کنیا 

دوش و عقاو  هنع  رجنم  مه  هک  تسا  نآ  مسا  دـیوگ ، یم  فرح  لعف و  مسا و  ياه  یگژیو  نایب  ماقم  رد  يوحن  دنمـشناد  : لّوا لاـثم 
هبربخم هن  هنعربخم و  هن  هک  تسا  نآ  فرح  دوش و  یمن  عقاو  هنعربخم  یلو  دوش  عقاو  هب  ربخم  اـهنت  هک  تسا  نآ  لـعف  ، هب ربخم  مه 

هنعربخم و هک  تسا  يا  هملک  لعف  ، ینعی هنع » ربخب  لـعفلا ال  ،» دـیوگ یم  يوحن  هک  تسا  لـعف  هب  طوبرم  اـم  لاـثم  ، لاـح ؛ دوش عقاو 
دیآ شیپ  لاؤس  نیا  یسک  يارب  تسا  نکمم  رما  ودب  لاح  ، تسا دیز  برض  ، تفگ نتوتن  الثم  ؛ دوشن عقاو  هیلع  موکحم  هیلادنـسم و 

نیمه اب  هک  نآ  لاح  دوش و  یمن  عقاو  هنعربخم  لعف  ، دییوگ یم  هنوگچ  امش  هک  اریز  ، دنک یم  ضقن  ار  شدوخ  ، هیضق نیا  دوخ  هک 
؟ هنع ربخی  هک ال  نیا  هب  دیا  هدرک  رابخا  لعف  زا  راتفگ 

: دوش یم  هظحالم  هنوگود  لعف  هک  تسا  نیا  شباوج 

یم ـالثم  دوش و  یم  عـقاو  هنعربـخم  راـبتعا  نیا  هب  هّتبلا  ؛ تسا اـم  نهذ  رد  هک  لـعف  یّلک  موـهفم  ینعی  ، یتاذ یلوا  لـمح  هب  لـعف  -1
رد دراد و  تلالد  هثالث  ۀـنمزا  زا  یکی  رب  شتأیه  ببـس  هب  یلالقتـسا و  يانعم  کی  رب  شا  هّداـم  ببـس  هب  هک  « هملک لـعفلا  ،» مییوگ

.دوش یم  عقاو  هنعربخم  هک  مسا  لعفی و  لعف  ردصم  تسا و  مسا  هکلب  تسین  یقیقح  لعف  ناونع  نیا  هب  لعف  ، تقیقح

يوحن هک  نیا  دنتسه و  اه  نآ  یعقاو  لعف  هک...و  برضی  برض  لیبق  زا  لعف  یجراخ  قیداصم  ینعی  یعانص  عیاش  لمح  هب  لعف  -2
قیداصم دارفا و  هب  هراشا  ، ناونع نیا  زا  شروظنم  هکلب  تسین  وهوه  ام  هب  لعف  یّلک  موهفم  شروظنم  « هنع ربخی  لعفلا ال  ،» دـیوگ یم 

لعفلا ،و  یلوـالا لـمحلاب  هنع  ربـخی  لـعفلا  سپ  ؛ تسا هدـش  عقاو  عوضوم  هدـش و  هتفرگ  رظن  رد  هلآ  هآرم و  وـه  اـم  هب  لـعف  تسا و 
.تسین راک  رد  یضقانت  هنع و  ربخی  عیاشلا ال  لمحلاب 

لاح.دـشاب عنتمم  هریثک  دارفا  رب  شقدـص  هک  تسا  نآ  ییزج  : دـیوگ یم  ییزج  موهفم  فیرعت  ماقم  رد  یقطنم  دنمـشناد  : مّود لاثم 
جراخ رد  ییزج  هک  اریز  ؛ میرادن لوبق  ار  فیرعت  نیا  ام  دیوگب  دشاب و  ضرتعم  فیرعت  نیا  رب  ییادـتبا  رظن  رد  یـسک  تسا  نکمم 

، هیئزج ءرجشلا  هذه  ، ییزج باتکلا  اذه  «، ییزج » دیز الثم  ، دنک یم  قدص  هریثک  دارفا  رب 
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: دنیامرف یم  هّرس  سّدق  فنصم  تسا  قداص  الماک  ناریثک  رب  ییزج...و  هیئزج  هسردملا  هذه 

: دوش یم  رابتعا  هنوگود  مه  ییزج 

رب تسا  قدـص  لـباق  ، ینعی تسا  یّلک  راـبتعا  نیا  هب  دوش و  یم  رّوصت  اـم  نهذ  رد  هک  ییزج  موهفم  ، ینعی یلوا  لـمح  هب  ییزج  -1
.تسا قداص...و  هرقب  ، سرف ناسنا ، رب  هک  ّتیّلک  موهفم  دننامه  ، ناریثک

لاح.دنتسه یقیقح  ياه  تایئزج  هک...و  دهشم  رهـش  هییـضیف ، هسردم  ، دیز : لیبق زا  یجراخ  قیداصم  ، ینعی عیاش  لمح  هب  ییزج  -2
موهفم نیا  زا  شروـظنم  هکلب  تسین  ینهذ  موـهفم  وـه  اـمب  ییزج  موـهفم  شروـظنم...عنتمی  اـم  ییزجلا  : دـیوگ یم  یقطنم  هک  نیا 

رد : تسین یکش  دشاب...و و  یجراخ  دیز  هک  ، تسا تباث  قیداصم  يارب  عنتمی  مکح  عقاو  رد  تسا و  قیداصم  دارفا و  هب  هراشا  ، یّلک
»و یتاذـلا یلوالا  لمجلاب  يا  یّلک  ییزجلا  ،» تفگ ناوت  یم  مه  سپ  تسا  قداص  وا  رب  فیرعت  نیا  یجراـخ  یقیقح  ییزج  هک  نیا 

.ضقانت تفاهت و ال  الف.یعانصلا  عیاشلا  لمجلاب  يا  ییزج  ییزجلا  ،» تفگ ناوت  یم  مه 

ظفللا :» دـیوگ یم  نینچ  ، لمجم فیرعت  ماقم  رد  نیبم ، لمجم و  ثحب  رد  ، لوصا ملع  ظافلا  ثحابم  رد  یلوصا  دنمـشناد  : مّوس لاثم 
دننام ، دنتـسین ملکتم  دارم  رب  هلالدـلا  حـضاو  هک  یظافلا  نآ  زا  دـنترابع  هلمج  نم  ظافلا  ینعی ، « ینعملا رهاظ  ریغ  ناـک  اـم  لـمجملا 

ضارتعا یحطـس  دـید  اب  یـضرتعم  هکنیا  ؛ دـنراد ماهبا  دنتـسه و  لامتحا  دـنچ  ای  ود  ياراد  هک  قـالطالا  دـنع  یظفل  ياـه  كرتشم 
؟ هدش فیرعت  ارچ  سپ  ، تسین هلالدلا  حضاو  لمجم  ، لوصا رد  هک  ، هدرک

: تسا هّجوت  دروم  دید  ود  زا  لمجم  ظفل  ، هک تسا  نیا  ضارتعا  باوج 

یم ار  نآ  يانعم  ام  تسا و  نیبم  مه  لمجم  ، رابتعا نیا  هب  هک  لمجم  ۀـملک  دوخ  موهفم  انعم و  ، ینعی یتاذ  یلوا  لمح  هب  لـمجم  -1
.دوش یم  فیرعت  دریگ و  یم  رارق  عوضوم  ور  نیا  زا  ، درادن یلامجا  میناد و 

یم فــیرعت  رد  یلوــصا  هــک  نــیا...و  ءرق  ، نوــج ، نــیع : لــیبق زا  جراــخ  رد  نآ  قیداــصم  ، ینعی عیاــش  لــمح  هــب  لـــمجم  -2
دارفا لاـح  ناـیب  شروظنم  ، هداد رارق  دارفا  هب  ریـشم  ار  یّلک  ناونع  نیا  هکلب  ، تسین شدارم  فرـص  ینهذ  موهفم...لـمجملا  ،» دـیوگ

عیاـشلا و لـمحلاب  لـمجملا  » سپ یّلک ، موـهفم  نآ  زا  هن  تسا  دارفا  نآ  زا  ، تسین هلالدـلا  حـضاو  هک  نیا  هب  مکح  ، عـقاو رد  تسا و 
لمجم نآ  زا  ، فیرعت هک  « یلوالا لمحلاب  نیبم  لمجملا 
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.تسا عیاش  لمح  هب 

تانیرمت

: تسا هّجوت  دروم  تهج  ود  زا  لعف  دننام  زین  فرح  نیرمت 1. باوج 

تسا هنعربخم  ، هدش عقاو  تبسن  فرط  تسا و  امـسا  زا  یمـسا  ، فرح رابتعا  نیا  هب  هک  ، فرحلا موهفم  ، ینعی یلوا  لمح  هب  فرح  .1
.تسا یلالقتسا  يانعم  ياراد  و 

یم هتفگ  هکنیا...و  یف  ، یلع ، یلا ، نم لیبق  زا  ( دنتـسه اه  نآ  یعقاو  فرح  هک  ) فرح یجراخ  قیداصم  ینعی  ؛ عیاش لمح  هب  فرح  .2
موهفم يارب  هن  ، تسا تباث  قیداصم  دارفا و  يارب  مکح  عقاو  رد  تسا و  ریـشم  ناونع  کی  ، فرح ناونع  « هنع ربخی  ـال  فرحلا  :» دوش

.ضقانتلا عفتراف  ، فرح یّلک 

.دوش یم  یسرّرب  هاگدید  ود  زا  زین  مدع  نیرمت 2. باوج 

عقاو هنعربـخم  راـبتعا  نـیا  هـب  تـسا و  رّوـصت  لــباق  دوـجوم و  اــم  نـهذ  رد  هـک  نآ  ینهذ  موـهفم  ینعی  ، یلوا لــمح  هـب  مدــع  .1
.دراد مه  یماکحا  ، هدش

هتفگ هکنیا...و  اذک  مدع  ، دیز مدع  ، رون مدع  لیبق  زا  ، دنتسه یقیقح  یعقاو و  مدع  نآ  یجراخ  قیداصم  ینعی  ، عیاش لمح  هب  مدع  .2
نوچ ؛ دـنوش یمن  هنعربخم  یجراخ  ياه  مدـع  ینعی  ، یلوا لمح  هب  هن  ، تسا عیاش  لـمح  هب  مدـع  روظنم  « هنع ربخی  ـال  مدـعلا  ،» هدـش

...و تسا  هایس  ، تسا دیفس  الثم  مییوگب  ات  تسین  يزیچ  مدع  هک  یلاح  رد  تسا  يدوجو  یتوبث و  رما  کی  زا  هشیمه  رابخا 

تسا روظنم  ود  هب  ربخ  نیرمت 3: باوج 

.تسا بذک  قدص و  لامتحا  ود  ياراد  هک  یمات  بکرم  هن  تسا  درفم  هّتبلا  هک  « ربخلا موهفم  » ینعی یلوا  یلمح  هب  ربخ  .1

مـالک » هدـمآ ربـخ  فیرعت  رد  هکنیا  لاـح...و  سلاـج ، رکب  ، مئاـق دـیز  لـیبق  زا  نآ  یجراـخ  قیداـصم  ینعی  عیاـش  لـمح  هب  ربـخ  .2
.تسا ربخ  قیداصم  مکح  ، مکح نیا  تقیقح  رد  هک  تسا  ریشم  ناونع  « ربخلا ناونع   » تسا و عیاش  لمح  هب  ربخ  روظنم  «... مات

لمحلاـب لـمجم  یلوـالا و  لـمحلاب  نیبم  لـمجملا  عیاـشلا ، لـمحلاب  هباـشتم  یلوـالا و  لـمحلاب  مکحم  هباـشتملا  نیرمت 4. باوـج 
لمحلاب جراخلا  یف  دوجوم  ریغ  یلکلا  ، یقادـصملا يا  عیاشلا  لمحلاب  ییزج  یموهفملا و  يا  یلوالا  لـمحلاب  یّلک  ییزجلا  ، عیاـشلا

.عیاشلا لمحلاب  دوجوم  یلوالا و 
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رد )و  یتاذ یلوا  لمح  «) اعم نـالقعتی  لولعملا  هلعلا و  يا  » هدـش هدارا  یموهفم  ، ناـفئاضتم زا  لالدتـسا  يارغـص  رد  نیرمت 5. باوج 
دنرادن لمح  رد  تدحو  يربک  يرغـص و  ، ور نیا  زا  ، هدش هدارا  عیاش  لمح  یجراخ و  دوجو  ، اعم نادـجوی  نیفئاضتم  لک  زا  يربک 

.تسین جتنم  سایق  سپ 

زا )و  اقادصم يا  عیاشلا  لمحلاب  ) اعم نادجوی  نیفئاضتم  لک  )و  اموهفم يا  یلوالا  لمحلاب  ) نافئاضتم نبالا  بالا و  : لاثم رد  اذـکه  و 
.نیفئاضتم ماسقا  ریاس  رد  اذکه  دوش و  یم  هطلاغم  ، ور نیا 
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عبرا بسن 

هراشا

تّجح فرعم و  شخب  رد  هک  سب  نیمه  نآ  ّتیّمها  رد  عبرا و  بسن  ثحبم  ، زا تسا  تراـبع  یّلک  دروـم  رد  ّمهم  ثحاـبم  زا  یکی 
ثیداـحا راـبخا و  اـعون  نوچ  ، ماـکحا داـهتجا  هقف و  لوصا  ملع  رد  هژیو  هب  تسا و  دـیفم  رایـسب  رگید  موـلع  هفـسلف و  رد  نینچ  مه 

قلطم صاخ  ماع و  مادک  هک  میسانشب  اه  تبسن  ثیح  زا  ار  نیـضراعتم  عاونا  تسا  مزال  ؛ دنراد ضراعت  رگیدکی  اب  يوحن  هب  ماکحا 
ظاحل زا  ار  موهفم  ود  ام  هک  یماگنه  یّلک  روط  هب.مینک  هدایپ  ار  کیره  ماکحا  اـت  ، دنتـسه نینیاـبتم  مادـک  هجو و  نم  نیماـع  اـی  و 

: تسین جراخ  لاح  هس  زا  مینک  یم  یجنس  تبسن  هسیاقم و  ناشدارفا  رب  اه  نآ  قدص  یجراخ و  قیداصم 

ود نیا  هک  مینک  یم  هّجوت  ار  هرجـش  نآ  اـب  هسردـم  نیا  موهفم  ـالثم  ، مینک یم  هسیاـقم  رگیدـکی  اـب  ار  ییزج  موـهفم  ود  یهاـگ  .1
هن تسا و  هرجـش  نآ  هسردم  نیا  ، تفگ ناوت  یم  ، هن تسین  لمح  لباق  يرگید  رب  مادک  چیه  هدوب و  نیابتم  رگیدـکی  اب  دـصرددص 

.نیا نآ 

دنتسه قدص  لباق  رگیدکی  دارفا  رب  ود  نیا  ایآ  هک  مینک  یم  هسیاقم  رگیدکی  اب  ار  ییزج  موهفم  کی  یّلک و  موهفم  کی  یهاگ  .2
هب تبسن  دیز  دننام  ، تسا یّلک  نآ  قیداصم  زا  یقادصم  ، ییزج نیا  اب  هک  اریز  ؛ تسین رّوصتم  رتشیب  تبـسن  ود  مه  مسق  نیا  رد.هن  ای 

دارفا زا  هکلب  ، تسین یّلک  نآ  دارفا  زا  ییزج  نیا  هک  تسا  نیا  ای  تسا و  قلطم  صوصخ  مومع و  اـه  تبـسن  تروص  نیا  رد  ، ناـسنا
ناسنا هرجـش  نیا  هن  ، ینعی ، دوب دـهاوخ  نیابت  اه  تبـسن  تروص  نیا  رد  هک  ناسنا  هب  تبـسن  هرجـشلا  هذـه  لـثم  ، تسا يرگید  یّلک 

.هرجش نیا  ناسنا  هن  تسا و 

رگیدـکی دارفا  رب  یّلک  ود  نیا  اـیآ  ، مینیبـب اـت  مینک  یم  هسیاـقم  رگیدـکی  اـب  قیداـصم  دارفا و  ثیح  زا  ار  یّلک  موهفم  ود  یهاـگ  .3
ود ره  زا  ، تسا مامت  رب  رگا  ؟و  ضعب رب  ای  ، تسا دارفا  مامت  رب  )و  هّیّلک ۀبجوم  ) یّلک قدص  ، دننک یم  قدص  رگا  ؟و  هن ای  دنتسه  قداص 

تبـسن راهچ  زا  یکی  ، ثیح نیا  زا  یّلک  ود  نایم  هک  تسا  اجنیا  ؟ یکی زا  ای  ود  ره  زا  ، تسا ضعب  رب  رگا  ای  ؟ فرط کی  زا  اـی  فرط 
: دوش یم  قّقحم  لیذ 

دهاوخ ادعب  (و  یّلک نیابت  ای  4.و  .هجو نم  صوصخ  مومع و  ای  3.و  .قلطم صوصخ  مومع و  ای  2.و  .دنراد یّلک  يواست  تبسن  ای  .1
ثحابم باب  نیابت  اب  عبرا  بسن  باب  نیابت  هک  دـشاب  مولعم  انمـض  ( درادـن مجنپ  ّقش  تسا و  یلقع  رـصح  کی  ، رـصح نیا  هک  دـمآ 

نیا ظافلا  ياه  میسقت  زا  مّود  میسقت  رد  اقباس  هچرگا  کلذ  نایب  ، دراد قرف  ظافلا 
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نوچ تسا  ظافلا  باب  نیابت  دارفا  زا  درف  کی  اه  تبـسن  باب  نیابت  هک  نیا  هب  میـشاب  هتـشاد  يا  هراشا  مه  زاب  یلو  دش  نییبت  بلطم 
ای مینک  یم  هسیاقم  رگیدـکی  اب  انعم  ثیح  زا  هک  ار  ظفل  ود  هک  نیا  هب  ، ییانعم یموهفم و  نیاـبت  زا  دوب  تراـبع  باـب  نآ  رد  نیاـبت 
هاگ نآ  ؛ تسا نانیابتم  ناـشمان  ، دراد دوخ  هب  صوصخم  ییاـنعم  مادـکره  اـی  تسا و  ناـفدارتم  ناـشمان  دنتـسه  ینعم  کـی  هب  ودره 
مه یموـهفم و  نیاـبت  مه  ) دـنراد نیاـبت  مه  هّیّلک  میهاـفم  یناـعم و  نـیا  یجراـخ  قیداـصم  ثـیح  زا  یهاـگ  ینعملا  هنیاـبتم  ظاـفلا 
نم نیماع  هاگ  ناویح و  ناسنا و  لثم  ؛ دنقلطم صاخ  ماع و  هاگ  قطان و  ناسنا و  لثم  ؛ دنراد يواست  ثیح  نیا  زا  یهاگ  )و  یقادـصم

اه تبسن  باب  رد  ام  ثحب  دروم  نیابت  ینعم و  کی  هن  دراد  ینعم  ود  ظفل  ود  دراوم  نیا  یمامت  رد  هک  ضیبا  ناسنا و  لثم  ، دنا هجو 
موهفم ود  ياراد  ظفل  ود  هک  يدروم  صوصخ  هب  ینعی  تسا  ظافلا  باب  نیاـبت  ماـسقا  زا  مسق  کـی  هتبلا  هک  تسا  یقادـصم  نیاـبت 

نیابت اج  ره  هک  اریز  ، تسا قلطم  صوصخ  مومع و  یموهفم  نیابت  اـب  عبرا  تبـسن  باـب  نیاـبت  تبـسن  دـشاب و  دارفـالا  نیاـبتم  یّلک 
اـسب هچ  هکلب  دـشاب  مه  یقادـصم  تسا  یموهفم  نیابت  اج  ره  هک  تسین  نینچ  یلو  ؛ تسه مه  یموهفم  نیابت  امتح  تسا  یقادـصم 

.دنشاب یم...ای  نایواستم  اقادصم  یلو  ، دنا نیابتم  یّلک  ود  اموهفم 

نایب .2 .یلامجا نایب  .1: مینک یم  نییبـت  هلحرم  ود  رد  ار  اـه  نآ  :و  مینک یم  یـسررب  ار  عبرا  بسن  ، دـش ناـیب  هک  یتاـکن  هب  هّجوـت  اـب 
.یلیصفت

تبـسن اه  نآ  یجراخ  قیداصم  دارفا و  ظاحل  زا  ار  یّلک  موهفم  ود  نامنهذ  یطیحم  رد  ام  هک  یماگنه  یّلک  روط  هب  : یلامجا نایب  .1
: تسین جراخ  لاح  راهچ  زا  ، مینک یم  یجنس 

یّلک ، تسا قداـص  ، نییّلکلا دـحا  هک  يدرف  ره  رب  ینعی  ، دـنراد تکراـشم  رگیدـکی  قیداـصم  دارفا و  ماـمت  رد  یّلک  موهفم  ود.فلا 
نیا لاح  ؛ دش دهاوخ  نییبت  یلیـصفت  نایب  رد  ادعب  هک  قطان  ناسنا و  دننام  ؛ درادن ءانثتـسا  فرط  چیه  زا  دـنک و  یم  قدـص  مه  رگید 

.دنناوخ یّلک  يواست  ار  ود  نآ  نیب  تبسن  نایواستم و  ار  یّلک  ود 

دارفا ۀـمه  رد  هن  تسه  قدـص  لباق  نآ  رب  دراد و  تکراشم  رگید  یّلک  قیداصم  دارفا و  زا  یـضعب  رد  اهنت  یّلک  ود  زا  مادـکره.ب 
موـمع و ، عـبرا بسن  زا  ار  ود  نآ  نیب  تبـسن  دـنیوگ و  هـجو  نـم  صاـخ  ماـع و  ار  یّلک  ود  نـینچ  ، ضیبا ناـسنا و  دـننام  رگیدـکی 

.دنناوخ هجو  نم  صوصخ 

قداص و نآ  قیداصم  عیمج  رب  ، هدوب رت  عیسو  يرگید  زا  یّلک  موهفم  ود  زا  یکی.ج 
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اه نآ  ۀـمه  هن  ، تسا قداص  ، یلّوا یّلک  دارفا  ضعب  رب  اهنت  رت و  گنت  یلّوا  زا  شا  هریاد  بتارم  هب  رگید  یّلک  یلو  ؛ تسا لمح  لـباق 
.دنمان قلطم  صوصخ  مومع و  ار  ود  نآ  نیب  تبسن  ، هتفگ قلطم  صّخا  مّعا و  ار  یّلک  ود  نیا  مان  ، ناویح ناسنا و  دننام 

تنیابم و رگیدکی  زا  هملکلا  ینعم  مامت  هب  هکلب  ، هتـشادن تکراشم  رگیدکی  دارفا  زا  يدرف  چیه  رد  یّلک  موهفم  ود  زا  مادک  چـیه.د 
هبـساحم نیا  اب  ؛ تسا یّلک  نیابت  ود  نآ  نیب  تبـسن  مان  تسا و  نانیابتم  یّلک  ود  نیا  مان  ، گنـس رجح  ناسنا و  دننام  دـنراد  تقرافم 

ود ام  هک  نیا  هب  تسین  رّوصتم  نآ  رد  مجنپ  ّقش  هک  اریز  ، تسا یلقع  رصح  ات  راهچ  هب  اه  تبسن  رـصح  هنوگچ  هک  دوش  یم  نشور 
قداص یلّوا  دارفا  زا  يدرف  چـیه  رب  يرگید  یلو  ، دـنک قدـص  يرگید  دارفا  عیمج  رب  ود  نآ  زا  یکی  هک  میـشاب  هتـشاد  یّلک  موهفم 

هک تسا  یّلک  قدص  مه  رگید  فرط  ای  دبال  ّالا و  دوب  یّلک  قدص  فرط  کی  یتقو  اریز  ؛ تسا تالاحم  زا  يزیچ  نینچ  هّتبلا  دشابن 
.درادن ّتیعقاو  تسا و  ضرف  دّرجم  مجنپ  ّقش  سپ  ؛ دراد مان  قلطم  صاخ  ماع و  هک  تسا  ییزج  قدص  ای  دنیوگ و  نایواستم 

؟ دوش یمن  بوسحم  مجنپ  تبسن  کی  نآ  ایآ  ؟ دییوگ یم  هچ  ار  ییزج  نیابت  تبسن  سپ  : تلق نا 

یّلک نیابت  ای.درادـن  رتشیب  ، درف ود  نآ  هلمج و  رد  نیابت  زا  تسا  ترابع  ییزج  نیاـبت  زا  دارم  هک  ، تفگ میهاوخ  يدوز  هب  ریخ  : تلق
.تسین راک  رد  يدازام  تبسن  ددرگ و  یمرب  ات  ود  نیمه  هب  زاب  سپ  ، هجو نم  نیلماع  ای  ، تسا

: دراد یماکحا  یمسق  ره  دنمسق و  راهچ  اه  تبسن  : یلیصفت نایب  اّما  و 

كرتشم رگیدکی  اب  یجراخ  قیداصم  دارفا و  عیمج  رد  هک  تسا  يا  یّلک  موهفم  ود  نایم  هشیمه  تبـسن  نیا  : یّلک يواست  تبـسن  .1
موهفم ود  نینچ  مان  يواست و  ، یتبسن نینچ  مان  ؛ دشابن راک  رد  یضقن  ةّدام  دنک و  قدص  يرگید  دارفا  عیمج  رب  مادکره  ، ینعی ، دنشاب

.تسا نایواستم  ، يا یّلک 

ود زا  هک  مینیبب  دیاب  ، تسا يواست  ، تبسن ود  نایم  هک  میسانشب  نیقی  هب  میهاوخب  رگا  ، ینعی ؛ تسا هّیّلک  ۀبجوم  ود  هب  نایواستم  عجرم 
هن درک  قدص  نآ  ضیقن  رگا  دنییواستم و  هّتبلا  ، دش داجیا  رگا  ، هن ای  ؟، دنـشاب قداص  ودره  هک  دوش  یم  لصاح  هّیّلک  ۀبجوم  ود  ، یّلک

.دنتسین نایواستم  هّتبلا  هّیّلک  ۀبجوم  دوخ 

ّلک ، مییوگب هکنیا  اریز  دنتسه  نایواستم  قطان  ناسنا و  ، بّجعتم ناسنا و  : لاثم
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.دنک یم  قدص  ، ناسنا بّجعتم  وا  قطان  ّلک  قطان و  وا  ، بّجعتم ناسنا 

ود نآ  زا  یکی  هک  دـنک  یم  هیبشت  تاهجلا  عیمج  نم  يواستم  ّطخ  ود  هب  ار  يواستم  یّلک  ود  رّفظم  موحرم  ، بلطم مهف  يارب  : هیبشت
يور لواک  هک  نیا  لثم  ؛ دـشابن رت  لیوط  ای  رت  هاتوک  ، رت مک  ای  رتداـیز  مادـک  چـیه  دـشاب و  قبطنم  هملکلا  ینعم  ماـمت  هب  يرگید  رب 
لوط نامه  اب  رگید  میقتـسم  ّطخ  کی  ، لّوا طخ  نامه  يور  اقیقد  هرابود  مینک و  میـسرت  یتناس  هد  میقتـسم  طخ  کی  ذغاک  هحفص 
الثم رظن  زا  دـنراد و  قاـبطنا  رگیدـکی  رب  تـهج  ره  زا  هـک  تـسا  يواـستم  طـخ  ود  نـیا  لـثم  يواـستم  یّلک  ود  لـثم.دوش  میـسرت 

ار تمالع  نیا  یبرع  رد  اب ج و  تسا  يواـسم  ،ب: مییوگ یم  یـسراف  رد  ؛ تسا يواـست  تمـالع  )-( تمـالع نیا  هک  ،ب-ج  مییوگب
نیا ددصرد  یقطنم  هک  اریز  ؛ دنتـسه يزمر  فورح  ،ب و ج  ینعی يواست ، تمالع  نیا  فرط  ود  يواسی ج و  ،ب  دنناوخ یم  نینچ 

یطبر تسا و  یفسلف  مولع  ةزوح  رد  روما  نیا  هک  دروایب  ناهرب  نآ  رب  دنتسه و  يواسم  قطان  ناسنا و  امتح  دوش ، یعدم  هک  تسین 
مادـک تسیچ و  موهفم  ود  نآ  اّما  دنتـسه  نایواستم  ، ییاذـک یّلک  موهفم  ودره  هک  دـیآ  یم  تسد  هب  ، هطباض قطنم  ؛ درادـن قطنم  هب 

ادا ار  شدوصقم  فلا و ب و ج  : زومر اب  دیوگ و  یم  نخـس  یحالطـصا  ، رهام یقطنم  ود  نیا  زا  تسین  روما  نیا  رگنایب  قطنم  ، تسا
.سکعرب تسا و  قداص  مه  تسا ج  قداص  هک ب  يدرف  ره  زا  ینعی  :ب-ج  مییوگ یم  یتقو  سپ  دنک  یم 

رگید یّلک  دارفا  ماـمت  رب  ، ود نآ  زا  یکی  هک  تسا  يا  یّلک  موهفم  ود  ناـیم  هشیمه  تبـسن  نیا  : قـلطم صوـصخ  موـمع و  تبـسن  .2
ار یتبـسن  نینچ  اـه  نآ  عیمج  رب  هن  ، دوش یم  قبطنم  یّلک  نیا  دارفا  ضعب  رب  يرگید  نآ  ، نکل تسا  لـمح  لـباق  دـنک و  یم  قدـص 
قلطم و ّصخا  يرگید  تسا و  قلیطم  مّعا  یکی  هک  اریز  ؛ دنیوگ قلطم  ّصخا  مّعا و  ار  يا  یّلک  ود  نانچ  قلطم و  صوصخ  مومع و 

رگا تسا و  هیئزج  ۀبلاس  کی  هیئزج و  ۀبجوم  کی  ، ییاذک یّلک  ود  عجرم  دـمآ ) دـهاوخ  هک  هجو  نم  لباقم  رد  ) تاهجلا عیمج  نم 
قدص هیئزج  ۀبلاس  کی  هّیّلک و  هبجوم  کی  رگا  هک  تخانـش  روکذم  هیـضق  ود  هار  زا  دیاب  ، میـسانشب ار  تبـسن  زا  عون  نیا  میهاوخب 

.الف ّالا  تسا و  قلطم  صوصخ  مومع و  تبسن  هک  نادب  ؛ درک

رب تسا و  قلطم  مّعا  هضف  زا  ندـعم  ناسنا و  زا  ناویح  یلو  دنتـسه  یّلک  موهفم  ياراد  ودره  هرقن  ندـعم و  ای  ناسنا  ناویح و  : لاـثم
ای ناویح  قیداصم  ضعب  رب  هضف  اـی  ناـسنا  ندـعم و  هضف  ّلـک  ناویح و  ناـسنا  ّلـک  لـثم  ؛ دوش یم  لوقم  لومحم و  نآ  دارفا  عیمج 

ندعم
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تـسین ناسنا  یلو  دراد  ّتیناویح  هک  سرف  دننام  ، ناسناب سیل  ناویحلا  ضعب  ، تفگ ناوت  یم  سپ  اه  نآ  یمامت  رب  هن  دـنراد  تلالد 
...و قیمع  ، هزوریف بهذ ، ندعم  لثم  ، هضفب سیل  ندعملا  ضعب  و 

یمیقتـسم ّطخ  ود  لثم  دـننامه  قلطم  ّصخا  مّعا و  یّلک  ود  لثم  : دروآ یم  يرگید  هیبشت  نهذ  هب  بلطم  ندـش  کیدزن  يارب  : هیبشت
ّطخ کی  نآ  يور  رب  اقیقد  سپـس  ، مینک میـسرت  يرتم  کی  میقتـسم  طخ  کی  لّوا  الثم  ؛ دـشاب يرگید  زا  رت  گرزب  یکی  هک  تسا 

رب رت  کچوک  طخ  یلو  ، تسا قبطنم  رت  کچوک  ّطخ  رب  ، هدوب رت  گرزب  بتارم  هب  مود  ّطخ  نیا  هک  مینک  مسر  يرتم  دص  میقتـسم 
تلالد ;( lt) تمالع تاّیـضایر  رد  : درک صّخـشم  نینچ  یـضایر  تمالع  اب  ار  تبـسن  نیا  ناوت  یم  درادن و  قدـص  نآ  طاقن  یمامت 

رت کچوک  دعب  ددـع  زا  لبق  ددـع  هک  دراد  تلالد  ;( gt) تمالع لباقم  رد  ؛ تسا رت  گرزب  شدعب  ددـع  زا  نآ  لبق  ددـع  هک  دراد 
رغـصا ) ای ( هنم ربکا  ) ۀـملک زا  یبرع  رد  )و  زا رت  کچوک   ) اـی ( زا رتگرزب  ) ۀـملک زا  یـسراف  رد  ناوت  یم  تمـالع  نیا  ياـج  هب  تسا و 

سکعرب تـسا و  ناـسنا  زا  رت  گرزب  ناوـیح  ــالثم  تـسا  یّلک  کــی  زمر  هـک  ینعی ب  بlt;ج  تفگ ، ـالثم  درک و  هدافتـسا  ( هـنم
.میدرک كاردا  ار  ّصخا  ّمعا و  یّلک  موهفم  الماک  سپ  ، تسا ناویح  زا  رت  کچوک  ناسنا  الثم  ، ینعی ،جgt;ب  تفگ

قداصت رگیدکی  اب  قیداصم  زا  یضعب  رد  هک  تسا  يا  یّلک  موهفم  ود  نایم  هتسویپ  تبسن  نیا  : هجو نم  صوصخ  مومع و  تبـسن  .3
قدص يرگید  قیداصم  دارفا و  زا  یـضعب  رب  مادکره  ، هک نیا  هصالخ.دنراد  قرف  رگیدکی  اب  رگید  ضعب  رد  اّما  دـنراد و  عامتجا  و 

مان تسا و  هجو  نم  مومع  ، تبـسن نیا  مان  دراد ، دوخ  هب  صوصخم  دارفا  هلـسلس  کی  مادکره  ؛ تسین قداص  رگید  ضعب  رب  دراد و 
.تسا ّصخا  یتهج  زا  مّعا و  یتهج  زا  يرگید  هب  تبسن  مادکره  ، هک نیا  ینعی  ؛ تسا هجو  نم  ّصاخ  ماع و  یّلک  ود  نآ 

قدـص هّیـضق  هس  نیا  رگا  هک  ، دـشاب یم  ( قارتفا ياه  هدام  ) هیئزج ۀـبلاس  ود  )و  عامتجا ةدام  ) هیئزج ۀـبجوم  کی  هب  تبـسن  نیا  عجرم 
.الف ّالا  تسا و  هجو  نم  مومع  اه  تبسن  امتح  ، دنک

سیل ضیبـــالا  ضعب  )و  ناتـــسوپهایس  ) ضیباـــب سیل  ناـــسنالا  ضعبی  ، ضیبا ناـــسنالا  ضعب  : ضیبا ناـــسنا و  روهــــشم  لاـــثم 
ریطلا ضعب  )و  غالک لثم  ) دوسا ریطلا  ضعب  : هک نیا  هب  دنا  هدز  لاثم  دوسا  ریط و  هب  رّفظم  موحرم  یلو  ( ...و ساطرق  ، جاع ، جـلث ) ناسناب

دوساب سیل 
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(. هایس مشپ  لثم  ) ریطب سیل  دوسالا  ضعب  )و  رتوبک لثم  )

ار رگیدکی  ینیعم  ۀطقن  رد  مادکره  هک  یطخ  ود  هب  دـننک  یم  هیبشت  ار  روکذـم  یّلک  ود  نهذ  هب  بلطم  ندـش  کیدزن  يارب  : هیبشت
عامتجا ةّدام  ، عطاقت یقالت و  ۀطقن  ، دوش ّتقد  رگا  ردبرض  تمالع  نیا  رد  الثم  دنوش  یم  ادج  مه  زا  رگید  طاقن  رد  دننک و  یم  عطق 

هدافتــسا روکذــم  تمــالع  زا  میناوــت  یم  هاــگ  نآ  ، دــهد یم  لیکـــشت  ار  قارتــفا  ياــه  هّداــم  ّطــخ  ره  رگید  طاــقن  تــسا و 
.دنتسه زمر  هک  مه  دوخ ب و ج  تسا و  هجو  نم  صوصخ  مومع و  عبرا  بسن  زا  ،ب و ج، ینعی ،ب*ج  مییوگب ، هدرک

رگیدکی دارفا  زا  يدرف  چیه  رب  ، هدشن عمج  مه  اب  هاگ  چیه  هک  تسا  يا  یّلک  موهفم  ود  نایم  هشیمه  تبسن  نیا  : یّلک نیابت  تبسن  .4
نینچ ، لاح دنا  هدرک  هقالط  هس  ار  يرگید  مادکره  ایوگ  ؛ دنراد ییادـج  تنونیب و  رگیدـکی  زا  دـصرددص  هکلب  دـننک  یمن  قدـص 

.دنیوگ نانیابتم  ار  یّلک  ود  نآ  نیابت و  ار  یتبسن 

ای امهدـحا  بذـک  زا  دوش و  یم  داجیا  تبـسن  نیا  هب  نیقی  ود  نآ  قدـص  زا  هک  ، تسا هّیّلک  ۀـبلاس  ۀیـضق  ود  ، نیابتم یّلک  ود  عجرم 
هک لباقت  ۀعبرا  ماسقا  عیمج  هک  نیا  هب  ، تسا ناوارف  نانیاتم  لاثم.مینک  یم  ادیپ  تبسن  نیا  مدع  هب  نیقی  ناشـضیقن  قدص  امهالک و 

یمعلاک و هکلم  مدـع  هکلم و  ، ناسنااللا ناسنالاک و  ناضقانتم  ، ینعی ؛ دنتـسه لیبق  نیا  زا  الومعم  ، دوب حرطم  ظافلا  ثحابم  ناـیاپ  رد 
ناسناالب ناسنالا  نم  یئیش  هک ال  اریز  ؛ تسا یّلک  نیابت  ، اه نآ  قیداصم  نایم  الومعم  نیفیاضتم  ضایبلا و  داوسلاک و  ناداضتم  ، رعبلا

مه نافلاختم  ماسقا  زا  یخرب  نینچ  مه.یمع  اب  ریـصب  نم  یئیـش  ریـصبلاب و ال  یمعالا  نم  یئیـش  ،ال  ناسناب ناسنا  نم ال  یئیـش  ـال  و 
ناـسنا و ، ورمع دـیز و  لـثم  ، دنـشاب رهوـج  ۀـلوقم  زا  ودره  ناـفلاختم  هک  تسا  يدروـم  نآ  تسا و  یّلک  نیاـبت  ود  نآ  نـیب  تبـسن 

.دنتسه نانیابتم  امتح  ناریاغتم  امهامب  ورمع  دیز و  ، دش نایب  دوخ  باب  رد  البق  هک  رجش  ناویح و  ، سرف

یم میـسرت  رگیدـکی  تازاوم  هب  هک  تسا  یطخ  ود  لثم  ، نیابتم یّلک  ود  لثم  : دـیامرف یم  نهذ  هب  بلطم  ندـش  کیدزن  يارب  : هیبشت
مهاب ، هدومنن عطق  ار  رگیدـکی  زگره  ، میهد دادـتما  ار  ّطخ  ود  نیا  تیاهن  یب  اـت  هکلب  خـسرف  اهدـص  ، یقفا اـی  يدومع  رگا  دـنوش و 

اب ج نیاـبم  ینعی ب  ج  // :ب مییوگب میریگب و  مه  يزاوم  ّطـخ  ود  نیمه  زا  ار  نیاـبت  تمـالع  میناوت  یم  تشاد و  دـنهاوخن  یقـالت 
: منک یم  هراشا  هتکن  ود  هب  اج  نیا  رد  میدش ؛ انشآ  اه  تبسن  عاونا  اب  الماک  اج  نیا  ات.تسا 
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دیاب هّیـضق  تهج  ، ظاحل زا  اّما  ؛ دش نایب  ّتیفیک  ّتیمک و  ثیح  زا  اه  تبـسن  عجرم  اهنت  تمـسق  نیا  رد  هک  دـنامن  یفخم  : لّوا ۀـتکن 
مومع و عجرم  تسا و  هماـع  ۀـقلطم  ۀـّیلک  ۀـبجوم  ود  هب  يواـست  عجرم  تسا و  هقلطم  ۀـمئاد  ۀـّیلک  ۀـبلاس  ود  هب  نیاـبت  عجرم  ، تفگ

ۀیئزج ۀـبجوم  کی  هب  هجو  نم  مومع  عجرم  تسا و  هقلطم  ۀـمئاد  ۀـیئزج  ۀـبلاس  کی  هماعن و  ۀـّیلک  ۀـبجوم  کـی  هب  قلطم  صوصخ 
.تسا هقلطم  ۀمئاد  ۀیئزج  ۀبلاس  ود  هماع و  ۀقلطم 

.همئاد بلاوسلا  هقلطم و  تابجوملاف 

نم ، نیرّخأـتم زا  ضعب  یلو  ؛ دـندرک هیبـشت  دـش  رکذ  هک  ییاـه  تمـالع  هب  ار  عـبرا  بسن  دوـخ  ۀقیلـس  هـب  رّفظم  موـحرم  : مود ۀـتکن 
يا هریاد  ود  دننام  ، نیابتم یّلک  ود  تقیقح  رد  : هک نیا  نآ  ،و  دنراد يرت  بلاج  هیبشت  قطنم ص 36  رد  يرهطم  دیهش  موحرم  ، هلمج
يور رب  هک  دنتـسه  يا  هریاد  ود  دـننام  يواـستم  یّلک  ود  ، دـنرذگ مـین  رگیدـکی  لـخاد  زا  دنتـسه و  ادـج  رگیدـکی  زا  هـک  دنتـسه 

زا رت  کچوک  یکی  هک  دنتـسه  يا  هریاد  ود  دننام  ، قلطم ّصاخ  ّماع و  یّلک  ود  و.دنا  قبطنم  رگیدکی  رب  الماک  ، هتفرگ رارق  رگیدکی 
هک دنتـسه  يا  هریاد  ود  دـننام  هجو  نم  ّصاخ  ّماع و  یّلک  ود.هتفرگ  رارق  رتگرزب  ةریاد  لخاد  رد  رت  کچوک  ةریاد  تسا و  يرگید 

.دنا هدرک  عطق  ار  رگیدکی  سوق  ود  اب  دنعطاقتم و 

یّلک ود  ضیقن  ود  نایم  اه  تبسن 

ناسنا و نیب  تسا و  یّلک  يواست  قطان  ناسنا و  نیب  الثم  هک  میدرک  نایب  عبرا  بسن  زا  ار  یّلک  موهفم  ود  نیب  اـم  تبـسن  لاـح  هب  اـت 
نیا دوخ  تسا و  یّلک  نیابت  رجح  ناسنا و  نایم  ؛ هجو نم  صوصخ  مومع و  ، ضیبا ناـسنا و  ناـیم  قلطم و  صوصخ  مومع و  ناویح 

بـسن زا  ار  نانیع  زا  کیره  ضیقن  ود  نیب  ام  تبـسن  هک  هدیـسر  نآ  تقو  کنیا  ناضیقن و  لباقم  رد  ، دـنیوگ نانیع  ار  اـه  یّلک  ود 
: دوش نایب  دیاب  یتاکن  ، ثحب لصا  رد  دورو  زا  لبق  لاح.میزاس  ّصخشم  ، عبرا

لباق ، هدموب یّلک  موهفم  ود  زین  ناضیقن  نینچمه  دندوب ، ناریثک  رب  قدص  لباق  یّلک و  ، موهفم ود  دوخ  نانیع و  هک  هنوگ  نامه  : فلا
موهفم ود  دوخ  نایم  هک  هنوگ  ناـمه  تسا و  قداـص  گنـس  ، تخرد ، هنیزوب ، رقب ، سرف رب  ناـسنا  ـال  ـالثم  ؛ دنتـسه ناریثک  رب  قدـص 

ود نآ  ضیقن  ود  نایم  نینچمه  ؛ تشادـن سماخ  ّقش  دوب و  مه  رـصحنم  تشاد و  دوجو  عبرا  بسن  زا  یکی  دـبال  ّالا و  ( ناـنیع ) یّلک
.درادن مجنپ  ّقش  تسا و  دوجوم  عبرا  بسن  زا  یکی  زین  یّلک  موهفم 
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ماکحا نایب  رد  ادعب  هک  اه  قیدـصت  ایاضق و  دروم  رد  ضیقن  اب  ، تسا ثحب  دروم  نالا  هک  اه  تبـسن  اهرّوصت و  دروم  رد  ضیقن  ب:
نیا زا  یلو  ؛ تسه اج  همه  رد  نیا  هعفر و  یئیـش  ّلک  ضیقن  هک  نیا  لّوا  : هکنیا نآ  دنراد و  قرف  دـمآ  دـهاوخ  ضقانت  ةرابرد  ایاضق 

لثم.مئاقب سیل  دیز  ای  مئاق  دـیز  لثم  ، دراد ضقانت  یباجیا  اب  یبلـس  تبـسن  هک  تسا  تبـسن  ود  ایاضق  دروم  رد  ضیقن  ، میرذـگب هک 
، ناویح ناسنا و  ناسنا ال  الثم  هک  تسا  یفن  ءال  ندوزفا  هب  اهروصت  دروم  رد  ضیقن  یلو.یتأیـس  اـمک  هیئزج  ۀـبلاس  اـب  هّیّلک  ۀـبجوم 

.دوش ناویحلا 

ّالا هک  اریز  ، قیدصت مزلتسم  نآ  رّوصت  دموب و  یلقع  ياه  يرورض  زا  هلأسم  تشادن و  ناهرب  هب  يزاین  نانیع  نایم  اه  تبـسن  نایب  ج:
دروم رد  اه  تبـسن  نایب  یلو  نانیابتم  ای  دنا  نایواستم  ای  مهاب  هسیاقم  رد  تسه  ناریثک  رب  قدص  لباق  مادـکره  هک  یّلک  ود  دـبال  و 

یّلک ود  ضیقن  ود  هک  مینک  یم  اـعّدا  اـم  یتـقو  ، یف ـالثم  تسا  یلالدتـسا  يرظن و  يرما  هک  اریز  ؛ تسا ناـهرب  هـب  جاـتحم  ناـضیقن 
نیا زا  کیره  ، ور نیا  زا  ؟ اکذـه یلع  ناهربلا  لیلدـلا و  ام  دـیوگب  یـسک  ، دراد اج  ؛ دنتـسه نایواستم  نانیع  دوخ  دـننام  ، مه يواستم 

، فلخ ناهرب  مان  هب  میروآ  یم  هک  یناهرب  درک و  میهاوخ  تابثا  ، ناهرب اب  ناضیقن  نایم  ، ار اه  تبسن 

حالطصا اه و  ناونع  نیا  یمامت  هک  تسا  دیدرت  نارود و  شور  ای  اه  لامتحا  ۀّیلک  ءاصقتـسا  ۀقیرط  ای  ؛ تسا میـسقت  ربس و  ناهرب  ای 
تسد هب  کی  کی  نآ  میهد و  یم  حیضوت  ار  رظندروم  شور  لامجا  هب  اج  نیا  رد  ، دش دهاوخ  نایب  لیصفت  هب  سایق  ثحابم  رد  ، اه

لاطبا و یـسرّرب و  هب  دنک  یم  عورـش  سپـس  ؛ دنـشاب هتـشاد  نیا  ای  رما  نالف  ۀفـسلف  دیوگ  یم  لصفنم  ۀّیـضق  تروص  هب  دروآ و  یم 
نالف ّتلع  یلـصا و  لماع  هک  ، دریگ یم  هجیتن  دوش و  یم  نّیعم  ، لاـمتحا کـی  ناـیاپ  رد  هک  اـج  نآ  اـت  اـه  لاـمتحا  کـیاکی  ضقن 

رظن زا  ، هدمآ تسد  هب  ياه  لامتحا  هک  دشاب  يا  هنوگ  هب  دیاب  تسین  جتنم  اج  همه  شور  نیا  هتبلا  ) ریغال تسا و  لامتحا  نیا  ، هثداح
نیا دمآ  مه  يرگید  لامتحا  دش و  ییارقتـسا  رگا  ّالا  دنک و  یفن  لقع  ار  رگید  لامتحا  دـشاب و  اه  لامتحا  نیمه  هب  رـصحنم  یلقع 

نآ ّتلع  هک  ، دـنک یم  ّتقد  مالـسا  رد  بارـش  تمرح  ۀفـسلف  اـب  طاـبترا  رد  ـالثم  ( درادـن یناـهرب  شزرا  هدوـبن و  روآ  نـیقی  شور 
؟ تسیچ

؟ تسا مارح  ، تسا عیام  نوچ  هک  تسا  نآ  ّتلع  ایآ 
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؟ تسا تمرح  ّتلع  ، دوش یم  هتفرگ  روگنا  زا  نوچ  ایآ 

؟ تسا تمرح  بجوم  ، صوصخم معط  نالف  ندوب  اراد  ایآ 

؟ تسا تمرح  ببس  ( هلاّیس هیتوق  ای  رمخلا  ) یتوق ای  گنر  نتشاد  ایآ 

؟ تسا تمرح  بجوم  ، نیعم يوب  نالف  نادجو  ایآ 

؟ تسا تمرح  بجوم  ، لقع لاوز  نآ و  ندوب  روآ  یتسم  ایآ 

عیاـم اـّما  : دـیوگ یم  نهربـم  هاـگ  نآ  درادـن  متفه  رما  ، لـقع رظن  زا  تسا و  رما  شـش  نیا  هب  رـصحنم  اـه  لاـمتحا  هک  دـینک  ضرف 
دنتسین و مارح  هک  ، هویم بآ  ، ریش ، بآ ریظن  دنتسه  اه  عیام  زا  يریثک  هک  نیا  نآ  دراد و  ضقن  ةّدام  اریز  ؛ تسین تمرح  ببـس  ، ندوب

کی کـی  اذـکه  تسین و  مارح  کـلذ  عم  ؛ دوش یم  هتفرگ  روـگنا  زا  مه  هریـش  ، نوـچ ؛ تسین تمرح  ّتلع  ، مه ندوـب  روـگنا  زا  اـّما 
تـسا نآ  ندوـب  رکـسم  اـنامه  ، مالـسا رد  رمخ  تمرح  یلـصا  ّتلع  هک  دـسر  یم  هجیتـن  نیا  هـب  اـت  دـنک  یم  لـطاب  ار  اـه  لاـمتحا 
قحلم اه  ناویح  هب  ار  تسم  ناسنا  دهد و  یم  رـس  يا  هناتـسم  ةدبرع  درب و  یم  رـس  زا  ار  شوه  دنک و  یم  لیاز  ار  لقع  نوچ  ، ینعی

: رعاش نایب  هب  دنک و  یم 

یتسم مدید  هدکیم  ردب  بشید 

یتسویپ یم  لکلا و  اب  هچ  متفگ ز 

موشب رخ  مدروخب  یم  یمد  هک  اتفگ 

یتسه رخ  یم  ندروخ  یب  وت  هک  متفگ 

مارح ، مه اـمرخ  بارـش  سپ  ، تسا مارح  مه  وـج  بآ  سپ  ، هک دـهد  یم  تیارـس  ار  مکح  دروآ  تسد  هـب  ار  تـّلع  یتـقو  هاـگ  نآ 
مه شلیصفت  روکذم و  شور  زا  یلامجا  دوب  نیا  ( دنیوگ لیثمت  یقطنم  حالطـصا  رد  سایق و  یلوصا  حالطـصا  رد  ار  نیا  هک  ) تسا

.میزادرپ یم  یّلک  ود  ضیقن  ود  نایم  اه  تبسن  نایب  هب  اه  هتکن  نیا  ظفح  اب.دمآ  دهاوخ 

ّلک : میتفگ ینعی  ؛ دش هراشا  نآ  هب  هّیّلک  ۀبجوم  ود  اب  دوب و  يواست  عبرا  بسن  زا  قطان  ناسنا و  دـننام  ، یّلک موهفم  ود  نایم  تبـسن  .1
: رگید ترابع  هب  ناسنا  قطان  ّلک  قطان و  ناسنا 

ینعی ال ود  نآ  ضیقن  ود  نایم  تبسن  ، ناسنالا هیلع  قدص  قطانلا  هیلع  قدص  ام  لک  قطانلا و  هیلع  قدص  ناسنالا  هیلع  قدص  ام  لک 
ام لک  : رگید ترابع  هب  ناسنا  قطان ال  ّلک ال  قطان و  ناسنا ال  ّلـک ال  ینعی  تسا  یّلک  يواـست  عبرا  بسن  زا  مه  قطاـن  ـال  ناـسنا و 

نیا رب  ناهرب  ۀـماقا  يارب  هاگ  نآ  ناسنااللا  هیلع  قدـص  قطاناللا  هیلع  قدـص  ام  لک  قطاناللا و  هیلع  قدـص  ناـسنااللا  هیلع  قدـص 
شور زا  بلطم 
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: دراد هلحرم  هس  لالدتسا  نیا  مینک و  یم  هدافتسا  روکذم 

هجو چیه  هب  رما  نیا  تسین و  نآ  رد  دیدرت  کش و  ياج  چیه  میا و  هتفرگ  مّلـسم  هنع و  غورفم  ار  يرما  ینعی  ضورفم  : لّوا ۀـلحرم 
.تسا یّلک  يواست  ( نینیع ) قطان ناسنا و  دوخ  نایم  هک  تسا  نیا  ضرف  : هک نیا  ای  دوش و  راد  هشدخ  دیابن 

قطان ناسنا و  ضیقن  ود  نیب  ام  تبـسن  : هکنیا نآ  میتسه و  نآ  تابثا  ددص  رد  مینک و  یم  اعّدا  ار  يزیچ  ام  ینعی  ، یعدم : مود ۀلحرم 
.سکعرب تسا و  قطان  یناسنا ال  ره ال  تسا و  یّلک  يواست  مه 

ار و موزلم  لاطبا  ، دـهد یم  هجیتن  ، مزال لاطبا  هار  زا  هک  تسا  یلاصتا  ییانثتـسا  سایق  کی  لالدتـسا  نیا  ، ناـهرب ۀـماقا  موس  ۀـلحرم 
تابثا ، یکی میریگب  هجیتن  ات  دوش  تابثا  دـیاب  بلطم  ود  یلالدتـسا  نینچ  رد  تسا و  اـم  بولطم  هک  ار  موزلم  ضیقن  تاـبثا  لآـملاب 

: تسا نیا  ناهرب  لصا  لاح  دمآ  دهاوخ  نآ  لیصفت  مزال و  لاطبا  ، يرگید مزالم و 

هک دیآ  یم  مزال  ( قطان ناسنا و  دوخ  دننامه   ) دشاب هتـشادن  دوجو  یّلک  يواست  تبـسن  ، عبرا بسن  زا  قطان  ناسنا و ال  نیب ال  ام  رگا 
لطاـب هماـسقاب  یلاـتلا  دـبای و  قّقحت  ( هجو نم  مومع  قلطم و  صوصخ  موـمع و  ، یّلک نیاـبت  ) رگید تبـسن  هس  زا  یکی  ود  نآ  ناـیم 

.هلثم مدقملاف 

اه تبـسن  یتقو  هک  تسا  حـضاو  اریز  دـیامن  یم  یهیدـب  همزالم  نیا  تبـسن  راهچ  رد  اه  تبـسن  یلقع  رـصح  زا  سپ  : همزـالم ناـیب 
...ای تسا و  نیابت  ای  دوبن  يواست 

نآ نودب  ناسنا  ینعی ال  ، ضیقن ود  نآ  زا  یکی  هک  تسا  نآ  شا  همزال  دـشاب  هک  رگید  تبـسن  هس  نآ  زا  مادـکره  : مزال لاطبا  نایب 
نم نیماع  رگا  تسا و  قداص  يدارفا  رب  رگید  نیابم  نودب  ینیابم  ره  ؛ دنشاب نانیابتم  رگا  هک  اریز  دنک  قدص  قطان  ینعی ال  ، يرگید

نودب يدراوم  رد  مّعا  زاب  دشاب  مه  قلطم  ّصخا  ّمعا و  رگا  ،و  تسا قداص  يرگید  نودب  دراد و  یقارتفا  ةّدام  مادـکره  ، دـشاب هجو 
نیا هک  نیا  زا  رظنلا  عـطق  عـم  ؛ تسا قداـص  يرگید  نودـب  ود  نآ  زا  یکی  هک  تسا  نیا  يارب  هلمجلا  یف  دـیق  ) تسا قداـص  ّصخا 

نانیابتم رد  هک  نانچ  دارفا ، مامت  رد  اـی  تسا و  قلطم  ّصاـخ  ّماـع و  هجو و  نم  نیماـع  رد  هک  ناـنچ  ؛ دـشاب دارفا  یـضعب  رد  قدـص 
(. تسا

شا همزال  ( دشاب هتشاد  ار  اه  تبسن  نآ  زا  یکی  (و  دنک قدص  قطان  نودب ال  يدروم  رد  ناسنا  ،ال  الثم ، هک مینک  ضرف  رگا  هجیتن  رد 
قطان اب  ناسنا  ،ال  دروم نآ  رد  هک  تسا  نیا 
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دهاوخ قطان  امتح  ، دوبن قطان  يزیچ ال  رگا  سپ  ، تسا لاحم  ناضیقن  عافترا  دنتـسه و  ناضیقن  قطان  قطان و ال  هک  اریز  ، دنک قدـص 
ناسنا نودـب  قطان  يدروم  رد  ، هک تسا  نآ  قدـص  نیا  ۀـمزال  هاگ  نآ  ، قطانلا عم  ناسنا  ـال  قدـصیف  ؛ دوشن ناـضیقن  عاـفترا  اـت  ، دوب

تسا و لاحم  ناضیقن  عنامتجا  دنتـسه و  ناضیقن  ، ناسنا اب  ناسنا  تسا و ال  قداص  ناسنا  اب ال  قطان  ، دروم نآ  رد  نوچ  دـیآ  قداـص 
ناسنا و هک  میدرک  ضرف  لّوا  ام  نوچ  تسا  یـضورفم  فالخ  نیا  ، تفگ میهاوخ  ، دنک قدص  ناسنا  نودب  قطان  هک  دش  نینچ  رگا 

يا هراچ  ور  نیا  زا  تسا و  قداص  مه  يرگید  امتح  دـشاب  قداص  ود  نآ  زا  یکی  يدروم  ره  رد  دنتـسه و  ناییواستم  نانیع ) ) قطاـن
.بولطملا وه  اذه  دشاب و  ّلک  يواست  عبرا ، بسن  زا  مه  قطان  ناسنا و ال  نایم ال  هک  نیا  زا  زج  ، تسین

دبال ّالا و  دوبن  هک  يواست  مدـع  دوش و  یم  لاطبا  ، دوب يواست  تبـسن  مدـع  هک  مه  موزلم  ؛ دـش لاطبا  شماسقا  هب  هک  مزـال  هاـگ  نآ 
.يوصقلا هیاغلا  یلعالا و  دصقملا  وه.تسا  لاحم  ناضیقن  عافترا  نوچ  ، دوش یم  تباث  يواست  دوخ 

کی هّیّلک و  ۀـبجوم  کی  اب  هک  ناویح  ناسنا و  دـننام  ، دوب قلطم  صوصخ  مومع و  تبـسن  یّلک  ود  نایم  اه  تبـسن  زا  رگید  یکی  .2
مییوگب میهاوخ  یم  لاح  رقبلا  سرفلاک و  ناسناب  سیل  ناویحلا  ضعب  ناویح و  ناسنا  ّلک  ، میتفگ میدرک و  هراشا  هب آ  هیئزج  ۀـبلاس 

هب اهتنم.تسا  قلطم  صوصخ  مومع و  عبرا ، بسن  زا  مه  ناویح  ناسنا و ال  ـال  ینعی  ، یّلک موهفم  ود  نیا  ضیقن  ود  ناـیم  تبـسن  هک 
الب سیل  ناـسنااللا  ضعب  ناـسنا و  ـال  ناویح  ـال  لـک  : مییوـگ یم  ، ینعی ّصخا  مّعا  ضیقن  تسا و  مّعا  ّصخا  ضیقن  هک  لکـش  نیا 

ّصخالا ضیقن  ّصخا و  مّعالا  ضیقن  لیلد  هچ  هب  هک  دوش  یم  لاؤس  لاح  هنیزوب  سرفلا و  کمـسلا و  ریطلاـک و  ناویح  لـب  ناویح 
: دراد هلحرم  هس  ناشناهرب  دنروآ و  یم  ناهرب  مه  زاب  رّفظم  موحرم  ؟ تسا تابثا  لباق  هنوگچ  ناضیقن  نایم  تبسن  نیا  ، هدش مّعا 

ناـسنا ینعی  ، تسا قلطم  صوصخ  موـمع و  عـبرا  بسن  زا  ناوـیح  ناـسنا و  دوـخ  ناـیم  هک  تسا  نیا  اـم  ثحب  ضورفم  : ضورفم .1
.تسا ناسنا  هب  هراشا  زمر ج  ناویح و  هب  هراشا  باتک  رد  زمر ب  تسا و  مّعا  ناویح  ّصخا و 

قلطم صوصخ  مومع و  ( جـال بـال و  ) مه ناـسنا  ـال  ناوـیح و  ـال  ، ینعی ، ود نآ  ضیقن  ود  ناـیم  هک  تسا  نیا  اـم  ياعدـم  : یعّدـم .2
.مّعا صخالا  ضیقن  ّصخا و  معالا  ضیقن  هک  دش  رکذ  هک  یصاخ  يانعم  هب  ، تسا
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: مییوگ یم  ییانثتسا  سایق  تروص  هب  مه  زاب  : ناهرب .3

راهچ زا  یکی  دوش  یم  مزال  ؛ دـشابن روکذـم  صاخ  لکـش  هب  قلطم  صوصخ  مومع و  عبرا  بسن  زا  ناسنا  ناویح و ال  ـال  ناـیم  رگا 
مّعا مه  زاـب  مّعا  ضیقن  هک  وحن  نیا  هب  نکل  قلطم  مومع  يواـست و  ، هجو نم  مومع  یّلک ، نیاـبت  ) دـشاب هتـشاد  دوـجو  ، رگید تبـسن 

.هلثم موزلملاف  تسا  لطاب  هماسقاب  مزاللا  )و  ّصخا ، ّصخا ضیقن  دشاب و 

زا یکی  دوبن  روکذم  لکـش  هب  قلطم  ّصاخ  ّماع و  رگا  هک  تسا  یهیدب  ، همزالم نیا  ، راهچ رد  اه  تبـسن  رـصح  زا  سپ  : همزالم نایب 
.دوب دهاوخ  ، رگید لامتحا  راهچ 

يواست تبـسن  رد  هک  نانچ  ) تسا نانیع  نایم  يواست  مزلتـسم  ناضیقن  نایم  يواست  اریز  تسین  يواست  تبـسن  اّما  : مزـال لاـطبا  ناـیب 
.ضورفملا فالخ  اذه  ؛ دنشاب نایواستم  مه  ناویح  ناسنا و  هک  تسا  نیا  مزلتسم  ینعی  ( دش نایب 

حـضاو دشاب  نیابت  ) دنک قدص  ناسنا  نودب ال  الثم  ناویح  هک ال  دوش  یم  مزال  دـشاب  هک  اه  نآ  زا  مادـکره  : رگید تبـسن  هس  اّما  و 
ّماع و دـنراد و  قارتفا  هّدام  نوچ  ؛ تسا حـضاو  ، دنـشاب مه  هجو  نم  نیماع  ، تسا قداـص  رگید  نیاـبم  نودـب  ینیاـبم  ره  نوچ  ، تسا

مزلیف دنک  یم  قدص  ّصخا  نودب  يدروم  رد  مّعا  هک  تسا  نشور  دشاب  مّعا  زاب  مّعا  ضیقن  هک  وحن  نیا  هب  دنشاب  مه  قلطم  ّصاخ 
يزیچ ال رب  رگا  سپ  ، تسا لاحم  ناضیقن  عافترا  دنتـسه و  ناضیقن  ناسنا  نودب ال  ناویح  رگا ال  )و  ناسنا نودب ال  ناویح  قدـص ال 

ینعی نودـب ب  ناسنا  ، ینعی يدروم ج  رد  هک  تسا  نیا  ناویح  اب ال  ناسنا  قدـص  يانعم  تسا و  قداص  ناسنا  ، درکن قدـص  ناـسنا 
قدـص ناویح  نودـب  ناـسنا  رگا  تسا و  لاـحم  ناـضیقن  عاـمتجا  ، هدرک قدـص  ناویح  ـال  ینعی  ـالاب ب  نوچ  ؛ دـنک قدـص  ناوـیح 

قدص ّصخا  اج  ره  هک  تسا  نیا  نوناق  تسا و  ناویح  زا  ّصخا  ناسنا  هک  دش  نیا  ضورفم  نوچ  ؛ تسا ضورفم  فالخ  ، نیا ، دـنک
ناسنا و ضیقن  ود  تبـسن  هک  نیا  ینعی  هلثم  موزلملاف  دـش  لطاب  شلامتحا  راهچ  همه  هب  مزـال  هجیتن  رد  تسا  قداـص  مه  مّعا  درک 

وه اذـه  ددرگ و  یم  تباـث  لکـش  نیا  هب  تبـسن  ندوب  سپ  ، دوش یم  لـطاب  ؛ دـشابن روکذـم  لکـش  هب  قلطم  ّصاـخ  ّماـع و  ، ناوـیح
.بولطملا

قداص رگیدـکی  دارفا  ضعب  رب  مادـکره  یّلک  موهفم  ود  هک  نیا  ینعی  ، دوب هجو  نم  صوصخ  مومع و  تبـسن  عبرا  بسن  زا  یکی  .3
: هک دش  یم  هراشا  نآ  هب  هیئزج  ۀبلاس  ود  هیئزج و  ۀبجوم  کی  اب  دوسا و  ریط و  ای  ضیبا  ناسنا و  دننام  ، ریخ یضعب  رب  دندوب و 
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هیلع قدـصی  مـل  ناـسنالا  هـیلع  قدـص  اـم  ضعب  ضیبـالا و  هـیلع  قدــص  ناـسنالا  هـیلع  قدــص  اـم  ضعب  اـی  ضیبا  ناـسنالا  ضعب 
(. ذغاک ، جاع ، فرب ) ناسنالا هیلع  قدصی  ضیبالا ال  هیلع  قدص  ام  ضعب  )و  ناتسوپهایس ) ضیبالا

.ییزج نیابت  زا  تسا  ترابع  یّلک  موهفم  ود  نیا  ضیقن  ود  نایم  تبسن  لاح 

: دوش یم  حرطم  لاؤس  دنچ  ییزج  نیابت  اب  ییانشآ  يارب  : کلذ نایب 

؟ تسیچ ییزج  نیابت  : لّوا لاؤس 

یف نیابت  ینعی  ییزج  نیابت  : رگید ترابع  هب  دراوم و  ضعب  رد  یّلک  موهفم  ود  عاـمتجا  مدـع  : زا تسا  تراـبع  ییزج  نیاـبت  : باوج
رد دـشاب و  قیداصم  دارفا و  یـضعب  رد  اهنت  اهنت و  نیاـبت  نیا  هک  نیا  زا  رظنلا  عطق  عم  يا  : هک تسا  نیا  هلمجلا  یف  ياـنعم  هلمجلا و 

.دشاب یّلک  نیابت  یّلک و  ود  دارفا  مامت  رد  نیابت  هک  نیا  ای  دشاب و  كرتشم  رگید  یضعب 

؟ تسا تبسن  زا  یمجنپ  مسق  ، ییزج نیابت  ایآ  : مود لاؤس 

: دوش یم  هراشا  عبرا  بسن  مسق  راهچ  زا  مسق  ود  هب  نآ  طّسوت  تسا و  ریشم  یّلک  ناونع  کی  ییزج  نیابت  هکلب  ریخ  : باوج

اریز دراد  هلمجلا  یف  ییزج و  نیابت  ینعی  ، تسه انعم  نیا  هجو  نم  ّصخا  ّمعا و  رد  اریز  ؛ هجو نم  صوصخ  مومع و  .2 .یّلک نیابت  .1
انعم نیا  مه  ناـنیابتم  رد  تسا و  قارتفا  ياـه  هداـم  نآ  دنتـسه و  قداـص  يرگید  نودـب  مادـک  ره  عطق  روط  هب  دراوم  ضعب  رد  هک 

شور ، دوبن قداص  يرگید  دارفا  رب  مادک  چیه  نتـشاد  نیابت  رگیدکی  اب  دارفا  مامت  رد  یّلک  موهفم  ود  یتقو  هک  اریز  ، دنک یم  قدص 
یئیـش یفن  دنک و  یمن  ادعام  یفن  یئیـش  تابثا  هک  میناد  یم  بوخ  دـنرادن و  قداصت  دـنراد و  نیابت  مهاب  مه  دارفا  ضعب  رد  یلوا 

.دراد قداصت  دراوملا  ضعب  یفف  : هک تسین  نیا  روکذم  مالک  موهفم  ینعی  ؛ دنک یمن  ادعام  تابثا 

هب تسا  ریشم  ناونع  هکلب  هدوبن  یمجنپ  تبسن  کی  ییزج  نیابت  تبسن  هبـساحم  نیا  اب  ، نتـشادن نتـشاد و  قداصت  زا  تسا  مّعا  ریخ 
.عبرا بسن  زا  تبسن  ود 

ّصخا مّعا و  ضیقن  ود  تبـسن  اذـکه  تسا و  یّلک  يواست  : دـیدومرف ناـیواستم  ضیقن  ود  نیب  اـه  تبـسن  ناـیب  رد  امـش  : موس لاؤس 
مّعا و یّلک  موهفم  ود  ضیقن  ود  نایم  تبـسن  دروم  رد  ارچ  لاح  ، نانیع سکعرب  یلو  ، تسا قلطم  صوصخ  مومع و  ، یتفگ ار  قلطم 

ییزج نیابت  زا  تبحص  ارچ  ؟ تسا یّلک  نیابت  اب  تسا  هجو  نم  صوصخ  مومع و  اه  تبـسن  ، دیتفگن حیرـص  روط  هب  هجو  نم  ّصخا 
تبسن نیا  هک  دنک  مّهوت  یمّهوتم  هک  دیدرک 
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؟ تسا یمجنپ 

رگا ضرف  هب  هک  تسه  رادربءانثتسا  اعون  یعامتجا  دعاوق  هک  اریز  دنتسه  يرابتعا  یعامتجا و  نیناوق  فالخرب  یلقع  دعاوق  : باوج
دعاوق ، تسا لـیبق  نیا  زا  اـعون  یعرـش  نیناوق  ، دـشابن قداـص  ، تسا نکمم  دروم  کـی  رد  دـشاب ؛ قداـص  نوناـق  نیا  دروم  رازه  رد 

ام : هدیدرگ لثملا  برض  هک  اج  نآ  ات  دنتسه  هرصبت  صیصخت و  هب  التبم  اعون  دوش  یم  نیودت  يرشب  عماوج  ةرادا  يارب  هک  ینالقع 
ّتیـصوصخ ناکم و  نامز و  زا  رتارف  یلقع  دعاوق  یلو  ، ...دراد مه  هرـصبت  دنچ  ای  کی  یّلک  نوناق  ره  ینعی  صخ  دـق  ّالا و  ّماع  نم 

لیبـق نـیا  زا  یقطنم  دـعاوق  تـسین و  رادربءانثتـسا  ناـضیقن  عاـفترا  عاـمتجا و  ۀلاحتـسا  ـالثم  تـسین  رادرب  صیــصخت  تـسا و  اـه 
: مییوگ یم  همدقم  نیا  ظفح  اب  تسا  هّیّلک  نیناوق  هلسلس  کی  ، ینعی ؛ تسا

ود نآ  ضیقن  ود  تبـسن  یهاگ  ، دشاب هجو  نم  صوصخ  مومع و  ود  نآ  دوخ  نایم  هک  يا  یّلک  موهفم  ود  ضیقن  ود  نیب  ام  تبـسن 
لاثم بسح  هب  ای  ضیبا و  ناسنا و ال  زا ال  تسا  ترابع  ود  نآ  ضیقن  هک  ضیبا  ناـسنا و  ریظن  ؛ تسا هجو  نم  صوصخ  مومع و  مه 

درک هراشا  نآ  هب  هیئزج  ۀبلاس  ود  هیئزج و  ۀـبجوم  کی  اب  ناوت  یم  ،و  تسا دوسا  ریط و ال  ود ال  نآ  ضیقن  هک  دوسا  ریط و  فنـصم 
ینعی دوسا  الب  سیل  ریطاللا  ضعب  و.دوسا  مه ال  دنریط و  مه ال  هک  ذغاک  فرب و  دیفـس و  هماج  لثم  دوسا  ریطاللا ال  ضعب  : هک نیا 

ریط اهدوسا ال  زا ال  یـضعب  ریطالب ، سیل  ضعب  دوسااللا و  ضعب  لاغز و  لثم  دـنادوسا  هکلب  ، دنتـسین دوسا  ـال  اـهریط  ـال  زا  یـضعب 
،و لاغز لثم  ضیبا  ناسنااللا ال  ضعب  : مییوگ یم  روهـشم  لاثم  رد  ای.تسا  دوسا  ـال  ریط  هک  دیفـس  رتوبک  لـثم  دـنریط  هکلب  دنتـسین 

ياـه ناـسنا  لـثم  ، ناــسنا لــب  ناــسنا  ــالب  سیل  ضیباــاللا  ضعب  ،و  ساــطرق لــثم  ضیبا  لــب  ضیبا  ــالب  سیل  ناــسنااللا  ضعب 
نایم هک  ناسنا  ناویح و ال  ریظن  تسا  یّلک  نیابت  ود  نآ  ضیقن  ود  نایم  تبـسن  یهاـگ  ،و  ...و تسوپخرـس  ، تسوپدرز ، تسوپهاـیس
دوخ لـثم  ناـسنا  وه  لـب  ناـسنا  ـالب  سیل  ناویحلا  ضعب  ، سرفلاـک ناـسنا  ـال  ناوـیحلا  ضعب  هک  اریز  ؛ تسا هجو  نم  موـمع  ود  نآ 

تسا یّلک  نیابت  ناسنا  ناویح و  ینعی ال  اه ، نآ  ضیقن  ود  نایم  تبسن  یلو  رجح  وا  رجش  لب  ناویحب  سیل  ناسنااللا  ضعب  ،و  ناسنا
مادک چیه  ، ینعی ناسناب  ناویحاللا  نم  یئیـش  ناویح و ال  الب  ناسنالا  نم  یئیـش  هک ال  نیا  دوش  یم  هراشا  نآ  هب  هّیّلک  ۀبلاس  ود  اب  و 

مّعا ضیقن  ود  نایم  تبسن  میتفگ  یم  لّوا  زا  رگا  لاح.دنتسین  قداص  يرگید  دارفا  زا  يدرف  چیه  رب 
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دراوـملا ضعب  یف  هک  اریز  ؛ تشادـن ّتیّلک  یقطنم  یلقع  ةدـعاق  نیا  ، هجو نم  صوـصخ  ممع و  زا  تسا  تراـبع  هجو  نـم  ّصخا  و 
نم ّصخا  مّعا و  ضیقن  ود  نیب  ام  تبـسن  میتفگ  یم  لّوا  زا  رگا  دـش و  نایب  هک  ناسنا  ـال  ناویح و  لـثم  ، درک یم  ادـیپ  ضقن  ، هّداـم

ناسنا و - دوسا ریط و  روکذـم  لاـثم  ود  رد  ] درک یم  ادـیپ  ضقن  هّداـم  دراوم  ضعب  رد  تشادـن و  ّتیّلک  زاـب  ؛ تسا یّلک  نیاـبت  ، هجو
: دیوگ یم  یقطنم  ، لّوا زا  نوناق  ّتیّلک  ظفح  يارب  ور  نیا  زا  [ ضیبا

لماش ات  ( هلمجلا یف  نیابت  رتهب  ریبعت  هب  (و م  ییزج نیابت  زا  تسا  ترابع  هجو  نم  ّصخا  مّعا و  یّلک  ود  ضیقن  ود  ناـیم  اـه  تبـسن 
.دوشب هجو  نم  نیماع  دراوم  ۀمه 

دیدرت منارود و  شور  نامه  ام  ناهرب  ؟ تسا ییزج  نیاـبت  ، هجو نم  نیماـعلا  یـضیقن  ناـیم  تبـسن  لـیلد  هچ  هب  : بلطم ناـهرب  اـّما  و 
: دراد هلحرم  هس  نآ  دش و  رکذ  مه  قلطم  صوصخ  مومع  يواست و  تبسن  ود  رد  هک  ، تسا

.تسا هجو  نم  مومع  ، ضیبا ناسنا و  نایم  هک  تسا  نیا  ام  ضورفم  : ضورفم -1

.تسا ییزج  نیابت  ، ود نآ  ضیقن  ود  نایم  هک  تسا  نیا  ام  ياعّدم  : اعّدم -2

تبـسن راهچ  زا  یکی  هک  تسا  نیا  شا  همزال  ، دشابن ییزج  نیابت  ، هجو نم  ّصخا  مّعا و  ضیقن  ود  نایم  رگا  : هک تسا  نیا  ناهرب  -3
)و یّلک نیابت  صوصخ  ای  ، هجو نم  مومع  صوصخ  اـی  ، قلطم صوصخ  مومع و  اـی  - یّلک يواـست  اـب  ) دـشاب ود  نآ  نیب  صوصخلاـب 

.هلثم موزلملاف  دساف  لطاب و  هعبرالا  هماسقاب  مزاللا 

...تسین جراخ  راهچ  نیا  زا  هک  تسا  حضاو  همزالم  ، عون راهچ  رد  اه  تبسن  یلقع  رصح  زا  سپ  : همزالم نایب 

نایم هک  تسا  نآ  شا  همزال  ، دـشاب یّلک  يواست  ضیبا ) ناسنا و ال  (ال  ضیبا ناسنا و  ضیقن  ود  نیب  ام  تبـسن  رگا  : مزال لاطبا  ناـیب 
هجو نم  صوصخ  مومع و  ، ضیبا ناسنا و  نایم  هک  تسا  نیا  ضورفم  نوچ  فلخ  اذـه  دـشاب و م  يواـست  تبـسن  مه  ود  نآ  دوخ 

.تسا

یّلک ود  نآ  دوخ  نیب  ام  تبسن  هک  تسا  نیا  شا  همزال  دشاب  قلطم  صوصخ  مومع و  ضیبا  ناسنا و  ضیقن  ود  نیب  ام  تبسن  رگا  و 
دوخ نایم  هک  تسا  نیا  ضورفم  هک  ضورفملا  فـالخ  يا  فلخ  اـضیا  اذـه  سکعرب و  نکل  دـشاب و  قلطم  صوصخ  مومع و  مه 

موـمع و صوـصخ  ضیبا  ناـسنا و  ضیقن  ود  ناـیم  تبـسن  رگا  قـلطم و  موـمع  هن  تـسا  هـجو  نـم  موـمع  ضیبا  ناـسنا و  یّلک  ود 
هدـعاق ، هجیتن رد  دـش و  رکذ  هک  ناسنا  ناویح و ال  لثم  رد  ، دـنکن قدـص  دراوم  یـضعب  رد  دوش  یم  مزال  ؛ دـشاب هجو  نم  صوصخ 

هتسکش مهرد  یقطنم 

166  : ص

رفظم قطنم  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1193زکرم  هحفص 199 

http://www.ghaemiyeh.com


.دوش

ضقن هّداکم  ضیبا  ناسنا و  لثم  رد  ، دوش یم  مزال  دـشاب  یّلک  نیابت  ، صوصخ هجو  نم  ّصخا  ّمعا و  ضیقن  ود  ناـیم  تبـسن  رگا  و 
.لطاب مزاللا  دنک و  ادیپ 

ناسنا ناویح و ال  هب  انمـض  ] دـنکن ادـیپ  ضقن  هّدام  دوش و  لماش  ار  دراوم  ۀـمه  ات  ، دـشاب ییزج  نیابت  ، ضیقن ود  نایم  هک  نیا  نّیعتف 
ودره یهاگ  ، مینک یم  هبساحم  هک  ار  یّلک  ود  ریخ  ؛ تسا ضیقن  يرگید  نیع و  یکی  ود  نیا  زا  هک  دنکن  مّهوت  یـسک  ات  ، میدز لاثم 
ناسنا لثم ال  ، دنتسه بلـس  فرح  اب  ودره  ای  تسا و  قطان  ناسنا و ال  ود ال  نآ  ضیقن  ، قطانلا ناسنالاک و  ، تسا بلـس  فرح  نودب 
نودـب نیع  رد  ودره  ای  هعفر و  یئیـش  ّلک  ضیقن  هک  اریز  ؛ تسا ناسنا  قطان و  ود  نآ  ضیقن  هک  قطان  ود  نآ  ضیقن  هک  قطاـن  ـال  و 

ینعی ، بولطملا تبثف  ( ناسنا ناویح و  (ال  دوش یم  ود  نآ  ضیقن  هک  ناسنا  ناویح و ال  لثم  ؛ تسا بلسلا  عم  يرگید  بلـس و  فرحن 
[ .هجو نم  نیماع  ضیقن  ود  نایم  تبسن 

نیابت رگیدکی  اب  ، دوب ادـج  رگیدـکی  زا  تهج  ره  زا  هک  دوب  يا  یّلک  موهفم  ود  نایم  نآ  دوب و  نیابت  تبـسن  ، عبرا بسن  زا  یکی  -4
نامه هاگ  نآ  ؛ ییزج ینابت  زا  تسا  ترابع  ، مه یّلک  موهفم  ود  نیا  ضیقن  ود  نایم  تبسن  اّما  رجش  ناسنا و  لثم  ؛ دنشاب هتـشاد  یّلک 

: دوب هجو  نم  نیماع  اب  هطبار  رد  هک  دش  یم  رارکت  لبق  لاؤس  هس 

.میداد باوج  لیسفت  هب  ؟ ییزجلا نیابتلا  ینعم  ام  -1

.دش نایب  لیصفت  هب  ؟ هن ای  تسا  يا  هناگجنپ  تبسن  ییزج  نیابت  ایآ  -2

زین را  نیا  ؟ هجو نم  مومع  ای  یّلک  نیابت  : دنا هتفگن  تسا و  ییزج  نیابت  ، یّلک نیابت  هب  نانیابتم  ناضیقن  نایم  تبـسن  دنا  هتفگ  ارچ  -3
نیبام تبـسن  ياج  هب  هک  دراد  قرف  اهریبعت  اهنت  ، تسا ناهرب  نامه  نیع  بلطم  نیا  تابثا  ناهرب  و.میداد  باوج  همّدقم  کی  رکذ  اب 
دنتسه نانیابتم  یّلک  ود  یهاگ  اریز  ، دراد قرف  زین  اه  لاثم  نانیابتم و  ضیقن  ود  نیب  ام  تبـسن  ؛ مییوگ یم  ، هجو نم  نیماع  ضیقن  ود 

دوجمومب مودعملا  نم  یئیـش  ،و ال  مودعمب دوجوملا  نم  یئیـش  :ال  مودعم دوجوم و  دـننام  یّلک ، نیابت  هب  نیابتم  زین  ود  نآ  ضیقن  و 
نم یئیش  ،و ال  مودعم لب  مودعم  الب  دوجوماللا  نم  یئیش  يا ال  دنراد  یّلک  نیابت  ، دشاب مودعم  دوجوم و ال  هک ال  زین  ود  نآ  ضیقن 

هک رجح  ناسنا و  دننام  دنتسه  هجو  نم  صوصخ  مومع و  تبـسن  هب  بستنم  ود  نآ  ضیقن  یهاگ.دوجوم  يا  دوجوم  الب  مودعماللا 
ناسنا دوش ال  یم  ود  نآ  ضیقن  یلو  ناسناب  رجحلا  نم  یئیش  رجحب و ال  ناسنالا  نم  یئیش  ال 
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سیل رجحاللا  ضعب  ،و  رجح يا  رجح  الب  سیل  ناسنااللا  ضعب  رقب و  سرف و  لثم  رجح  ناـسنااللا ال  ضعب  : مییوگ یم  رجح و  ـال  و 
دراوم یضعب  هب  رـصحنم  دوش و  لماش  ار  دراوم  هتـسد  ودره  هک  تسا  نیا  يارب  ییزج  نیابت  هب  ریبعت  هجو  سپ  ناسنا  يا  ناسنا  الب 

.دشابن ضعب  نود 

: هصالخلا

: تسا عبرا  ياه  تبسن  زا  یکی  ، نانیع ای  یّلک  موهفم  ود  دوخ  نایم  تبسن 

زا دـنترابع  ، اه نآ  ضیقن  ود  نایم  تبـسن  قلطم  صوصخ  مومع و  یّلک 4- نیابت  هجو 3- نم  صوصخ  موـمع و  یّلک 2- يواست  -1
نکل قلطم و  صوصخ  مومع و  رد  قلطم  صوـصخ  موـمع و  ، یّلک نیاـبت  هجو و  نم  موـمع  رد  ییزج  نیاـبت  ، ناـیواستم رد  يواـست 

.ّصخا مّعالا  ضیقن  مّعا و  ّصخالا  ضیقن  ینعی  سکعرب 

: تانیرمت

: فلا نیرمت  باوج 

يراـق ره  یلو  ، تسه يراـق  یبتاـک  ره  اریز  تسا ؛ قلطم  مّعا  يراـق  تسا و  قلطم  صوصخ  مومع و  يراـق  بتاـک و  دوخ  ناـیم  -1
يراق اه ال  بتاـک  ـال  ضعب  تسا و  بتاـک  ـال  ییراـق  ـال  ره  ینعی  ؛ تسا قلطم  صوصخ  مومع و  زین  ود  نآ  ضیقن  تسین و  بتاـک 

.دنتسین

.دنتسین نیابت  ود  نآ  ضیقن  نایم  تسا و  هجو  نم  مومع  بتاک  رعاش و  دوخ  نایم  -2

.ییزج نیابت  هب  نانیابتم  ود  نآ  ضیقن  تسا و  هجو  نم  مومع  میرک  عاجش و  نایم  -3

.سکعلاب کلذک  امه  اضیقن  ، تسا قلطم  صوصخ  مومع و  ( هدنرب ریشمش  ) مراص فیس و  نایم  -4

.سکعرب دنا و  نینچ  زین  ود  نآ  ضیقن  تسا و  قلطم  صوصخ  مومع و  بآ  عیام و  نایم  -5

.تسا ییزج  نیابت  ود  نآ  ضیقن  نایم  تسا و  هجو  نم  صوصخ  مومع و  ود  نآ  نایم  : فدارتم كرتشم و  -6

.دنراد ییزج  نیابت  ود  نآ  ضیقن  تسا و  یّلک  نیابت  ود  نآ  دوخ  نایم  توالح  داوس و  -7
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.دنراد ییزج  نیابت  ود  نآ  ضیقن  تسا و  هجو  نم  مومع  ود  نآ  دوخ  نایم  : ولح دوسا و  -8

.دنراد ییزج  نیابت  امهاضیقن  تسا و  هجو  نم  مومع  ود  نآ  نیب  : سلاج مئان و  -9

.سکعلاب نکل  کلذک و  ود  نآ  ضیقن  تسا و  قلطم  صوصخ  مومع و  ود  نآ  نیب  : مالک ظفل و  -10

تبـسن فرط  ود  هب  زمر  اـب  زین  و  ;،*،// lt;،gt لیبق ،-: زا  ندرک  هراـشا  اـه  تبـسن  هب  زمر  اـب  رّفظم  موحرم  هچرگا  نیرمت ب: باوج 
ناسنا -ال  مت.یج - ناسنا مسا  زا  میدرک  یم  نایب  هک  ار  مادکره  ام  دوخ  ياج  رد  یلو  :ب و ح،ال ب و ال ح  لیبق زا  دنا  هدرک  هراشا 
.دوش یم  نشور  نیرمت  نیا  باوج  نیهارب  دوخ  هب  هعجارم  اب  ور  نیا  زا  دیآ و  نهذ  هب  رت  ناسآ  بلطم  ات  میدرک  هدافتسا  ناویح  ال 

صوصخ مومع و  يارب  لاثم  ود  ، هدارـالاب كرحتم  ساـسح  ناویح و  ، لـهاص سرف و  : یّلک يواـست  يارب  لاـثم  ود  نیرمت ج: باوج 
ود ینیریـش  يدیفـس و  ، يدیفـس هچراـپ و  ، هجو نم  صوصخ  مومع و  يارب  : لاـثم ود  ، دوجولا نکمم  رهوج و  ، رهوج مسج و  : قـلطم

...و تابن  دامج و  ، رصب یمع و  : یّلک نیابت  يارب  لاثم 
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سمخ تایلک 

هراشا

نیمه ؛ دوش یم  رکذ  فّرعم  ثحبم  يارب  يا  همدـقم  ناونع  هب  هک  « یّلک » ياـه میـسقت  زا  یکی  یّلک و  عوضوم  ّمهم  ثحاـبم  زا  یکی 
موحرم ۀموظنم  قطنم  رد  : میروآ یم  يا  همّدقم  ، ثحب رد  دورو  زا  لبق  ، تسا یجوغاسیا  ینانوی  حالطـصا  هب  ای  سمخ  تاّیلک  ثحب 

: میناوخ یم  يراوزبس ص 6 و 7  یجاح 

: هدروآ نینچ  ءافش  قطنم  نایاپ  رد  انیس  نبا  ، سیئرلا خیش 

زیمت هیورـض و  هطورـشب و  سایق  لک  دارفا  اهلیـصفت و  اّما  هلّـصفم و  ریغ  طباوض  ّالا  هسیقالا  یف  انمدقت  نمع  انثرو  ام  ّانا  وطـسرا  لاق 
یتح اننیعا  ( یباوخ رادیب  ) انرهـسا انـسفنا و  هیف  ( میتخادنا جنر  هب  ) انددک دـق  رم  ام  وهف  ماکحالا  نم  کلذ  ریغ  یلا  میقعلا  نع  جـتتملا 

فلؤم و هک  وطسرا  بانج  سپ  ) هدّسیلف للخ  وا  هحلصیلف  حالصا  وا  هدایز  هیفان  دعب  یتای  نمم  دحال  عقو  ناف  رمالا  اذه  یلع  ماقتسا 
لح و هار  رد  دـیاب  ناگدـنیآ  هک  دـشاب  وا  قطنم  رد  ییاهللخ  صقاون و  تسا  نکمم  اـنایحا  تسا  فرتعم  دوخ  تسا  یقطنم  نودـم 
وا هیلع  داز  هدعب  دحا  یتا  له  نیملعتملا  رشاعم  اورظنا  : هدومرف سیئرلا  خیـش  سپـس  ( دنـشوکب اهءالخ  ندرک  رپ  تالاکـشا و  عفر آ 

قحلا حصحـصلا و  نازیملا  لماکلا و  ماتلا  وه  هرکذ  ام  ناک  لـب  دـهعلا  دـعب  هدـملا و  لوط  عم  اذـخأم  هیلع  ذـخا  وا  اروصت  هیف  رهظا 
.حیرصلا

قطنم رد  ؛ دنا هدناوخ  قطنم  ردپ  ار  وا  هک  اه  قیقحت  تعـسو  ۀـمه  اب  وطـسرا  نامز  زا  ، لاس دـص  دـنچ  رازه و  زا  دـعب  انیـس  نبا  سپ  )
دیاـب اـه  نیا  ۀـمه  اـب  یلو  ( دـیازفایب ار  یهّجوت  لـباق  زیچ  وطـسرا  قطنم  رب  هک  هدـماین  یـسک  زوـنه  هک  هدرک  فارتـعا  ، ءافـش میظع 

: دوش یم  هراشا  اه  نآ  زا  هنومن  دنچ  هب  الیذ  هک  ؛ تسا هتشاد  دوجو  دایدزا  اهالصا  اهرییغت و  يدراوم  رد  ، تفگ

هک دـندش  ادـیپ  « نویقاور » مان هب  يا  هّدـع  اهدـعب  هدوب و  حرطم  ، هّیلمح يایاضق  زا  نخـس  اهنت  لّوا  میلعت  رد  وطـسرا و  قطنم  رد  : فلا
.دندوزفا نآ  رب  ار  هیطرش  يایاضق 

هب یفوسلیف  ار  مراهچ  لکـش  هدوب و  حرطم  مّوس  مّود و  لّوا و  لکـش  اـهنت  ، یلمح ینارتقا  تاـسایق  عوضوم  رد  وطـسرا  قطنم  رد  ب:
(. یسونیلاج لکش  ) تسا هدیدرگ  روهشم  ، وا دوخ  مان  هب  ، هدرک هفاضا  یقطنم  لاکشآ  رب  « سونیلاج » مان

رصحنم هیضق  کی  رد  ار  ایاضق  عیمج  ، يو هک  دوش  یم  نایب  قارشا  خیش  زا  ج:
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رد يراوزبس  یجاح  ۀتفگ  هب  درادن و  لوبق  دمآ ، دـهاوخ  هک  ار  هنکمم  ، هماع ۀـقلطم  ، هقلطم ۀـمئاد  يایاضق  ترورـض و  نآ  هدومن و 
: هموظنم قطنم 

هناطفلا وذ  یقارشالا  خیشلا 

هناّتبلا یف  رّصق  هیضق 

ردص موحرم  یلو  ؛ دمآ دهاوخ  دوخ  عوضوم  رد  هک  دنتـسناد  یم  طرـش  ، تدـحو تشه  ، ضقانت دروم  رد  نیهلأتملا  ردـص  زا  لبق  د:
.یتأیس امک...دشاب  عیاش  لمح  ای  یلوا  لمح  هب  هیضق  ودره  دیاب  هک  دوزفا  لمح  تدحو  مان  هب  ار  یمهن  تدحو  ، نیدلا

قیقد یفـسلف  ثحب  کی  هک  ، تسا سمخ  تاـیّلک  ثحبم  هدـش  هدوزفا  اهدـعب  هدوبن و  وطـسرا  لّوا  میلعت  رد  هک  یثحاـبم  هلمج  زا  ه:
شماـن هدوزفا و  قطنم  رد  ار  نآ  « سویروفرف » ماـن هب  يدنمـشناد  دـنیوگ  تسا و  حرطم  هفـسلف  ضارعا  رهاوج و  عوضوم  رد  تسا و 

: میوش یم  ثحب  دراو  همّدقم  نیا  ظفح  اب  ، فّرعم ثحب  رب  يا  همّدقم  لخدم و  ینعی  ، هتشاذگ « یجوغاسیا » ار

ثحبم رد  یلو  ؛ دـمآ دوجو  هب  ود  نآ  نیب  تبـسن  راهچ  میدرک و  یم  هسیاـقم  رگیدـکی  اـب  ار  یّلک  موهفم  ود  ، عبرا بسن  ثحبم  رد 
: میراد یم  هضرع  نایب  ود  هب  ار  ثحب  نیا  مینک و  یم  هسیاقم  شدوخ  قیداصم  دارفا و  اب  ار  یّلک  موهفم  کی  ، سمخ تاّیلک 

.یلیصفت نایب  یلامجا 2- نایب  -1

نیا دـنریگ و  یم  رارق  عوضوم  هک  یتایئزج   ) شقیداصم دارفا و  اب  ار  یّلک  موهفم  کی  ام  هک  یماگنه  یّلک  روط  هب  : یلامجا نیب  اّما 
یـضرع و ای  تسا و  دوخ  قیداصم  دارفا و  یتاذ  ، یّلک نیا  ای  ؛ تسین جراـخ  لاـح  ود  زا  میجنـس  یم  ( دوش یم  لـمح  اـه  نآ  رب  یّلک 

عوـن شماـن  ، دـهد یم  لیکـشت  ار  دوـخ  دارفا  رهوـج  تـقیقح و  ّتیهاـم و  تاذ و  ماـمت  اـی  دـشاب  یتاذ  هـک  اـج  نآ  ، تاذ زا  جراـخ 
اریز دوش  یم  مسق  ود  مه  نآ  هک  ، دشاب یم  شدارفا  ّتیهام  ءزج  ای  دشاب و  یم  رکب  ورمع  دیز و  ّتیهام  مامت  هک  ناسنا  دننام  ؛ تسا

سرف ناسنا و  هب  تبـسن  ناویح  دننام  ؛ دوش یم  سنج  هب  ریبعت  نآ  زا  هک  تسا  رگید  تایهام  ّتیهام و  نیا  نایم  كرتشم  ءزج  ای  هک 
نآ ناسنا و  هب  تبـسن  قطان  دـننام  ، تسا لصف  شمان  دوش ، یمن  تفای  رگید  تایهام  رد  تسا و  ّتیهام  نیمه  هب  صتخم  ءزج  اـی  و 

- مـلع دــننام  ، دوـش یم  هدــیمان  هّصاـخ  ضرع  ، تـسا نآ  صتخم  ضراوـع  زا  ّتیهاـم و  کـی  هـب  صتخم  ، تـسا یــضرع  هـک  اـج 
ياـه ّتیهاـم  ناـیم  هـکلب  تـسین  ّتیهاـم  کـی  صتخم  هـک  تـسا  یــضرع  اـی  تـسا و  ناـسنا  ضراوـع  زا  هـک  کحــض  ، تباــتک

ضراع ، فلتخم قیاقح  رب  تسا و  كرتشم  ، نوگانوگ
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...و مئان  ، براش - لکآ ، كرحتم - یشام لثم  تسا  ماع  ضرع  شمان  ، دوش یم 

: لیبق زا  دوش  یم  لاؤس  هملک  هدزای  اب  برع  تغل  رد  یّلک  روط  هب  : یلیصفت نایب  اّما  و 

ود مل  له و  ام و  زا  مادـکره  انمـض  ، دـمآ دـهاوخ  فّرعم ، ثحبم  لّوا  رد  نآ  لیـصفت  هک...و  فیک  - نیا - یتم - مل - له ، ّيا ، اـم - نم
: میراد راکورس  هملک  هس  اب  سمخ  تاّیلک  باب  رد  العف  دش و  دهاوخ  نییبت  اج  نآ  رد  هک  دنراد  مسق 

حرطم لاؤس  هلحرم  راهچ  ، لصف سنج و  عون و  حیرشت  يارب  ّيا و  -3( دمآ دهاوخ  هک  هحراش  ءام  لباقم  رد  ) یقیقح يام  نم 2- -1
.تخانش میهاوخ  ار  یتاذ  مسق  هس  نیا  اه  نآ  ياه  باوج  تخانش  اب  هک  تسا 

؟و وه نم  ای  ؟ اذـه نم  : دـسرپ یم  امـش  زا  یـسک  هاگ  لثملا  یف  دوش  یم  لاؤس  « ام » طّسوت یهاگ  »و  نم » ۀطـساو هب  یهاگ  : لّوا ۀـلحرم 
ّتیوه زا  لاؤس  اذـه  نم  ۀطـساو  هب  : هک نیا  نآ  تسا و  یحـضاو  قرف  لاؤس  ود  نیا  نایم  لاح  ؟ وه ام  ای  ؟ اذـه اـم  : دـسرپ یم  یهاـگ 

لها ۀمه  دوش و  یم  دراو  یصخش  ناهگان  دیا ، هتسشن  یسلجم  رد  : دینک ضرف  الثم  ، تسا هنع  لوؤسم  يدرف  تاصخشم  یـصخش و 
هزات هتـسشن  امـش  راک  هک  یـصخش  دـنهد  یم  ياج  سلجم  ردـص  رد  ، هدرک مارتحا  وا  دـنزیخ و  یمرب  ياج  زا  وا  مارتحا  هب  سلجم 

نم : دـسرپ یم  امـش  زا  ، هدـموب روآ  تفگـش  وا  يارب  میرکت  میظعت و  همه  نیا  ، ور نیا  زا  دسانـش  یمن  ار  مداق  صخـش  تسا و  دراو 
درف یتسیک  زا  نخس  دوش و  یم  ریبعت  ، نیا تسیک  هب  یسراف  رد  اذه  نم  زا  ) دراد مارتحا  همه  نیا  هک  تسیک  صخـش  نیا  ینعی  ؟ اذه
لاؤس هک  اریز  ؛ دوب دهاوخ  راد  هدنخ  ناتباوج...و  تسا  قطان  ناویح  ، تسا ناسنا  : دییوگب باوج  رد  امـش  رگا  اج  نیا  رد  لاح  ( تسا
ناسنا شدوخ  لثم  ، مه وا  هک  دـید  دوخ  مشچ  هب  سلجم  هب  وا  دورو  ماـگنه  رقب  - سرف هن  ، تسا ناـسنا  وا  هک  دـناد  یم  دوخ  هدـننک 

دارفا ۀـمه  وا و  نایم  نوچ  تسین ، ّزیمم  ، ناسنا تسا و  يدرف  ياهّزیمم  زا  لاؤس  نوچ  ؛ دـشن هداد  لاؤس  باوج  هلیـسو  نیا  هب  تسا و 
.دنک تریح  ماهبا و  عفر  هدننک  لاؤس  زا  دهد و  يرگید  باوج  دیاب  ور  نیا  زا  تسا  كرتشم  ناسنا 

.تسا ماما  ةدازاقآ  ، تسا یتکلمم  لوؤسم  نالف  ةدازاقآ  ، تسا دیلقت  عجرم  هّللا و  تیآ  ملاع و  نالف  ةدازاقآ  ، اقآ نیا  : دیوگب الثم 

.تسا ملاع  نالف  ردپ  ، تسا دیهش  نالف  ردپ  اقآ  نیا  : دیوگب الثم  ای 

ریدغلا باتک  بحاص  الثم  ؛ تسا دنمشزرا  باتک  نالف  ةدنسیون  اقآ  نیا  : دیوگب ای 
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.تسا مالکلا  رهاج  بحاص  ، تسا نازیملا  باتک  بحاص  تسا و 

.تسا رادنامرف  ، تسا رادناتسا  ، تسا روشک  ریزو  الثم  ، تسا ّتیلوؤسم  ماقم و  تسپ و  لغش و  نالف  ةدنراد  اقآ  نیا  : دیوگب ای 

یگنج حورجم  لولعم و  ای  تسا  ییاوقتاب  مدآ  ای  تسا  دنمـشناد  ملاع و  الثم  دوخ  ، ینعی ؛ تسا تفـص  نالف  - ةدـنراد يو  : دـیوگب ای 
.تسا

دندینادرگرب و وا  زا  تروص  دندیـشک و  مهرد  هرچ  ناگمه  دش و  دراو  یـسک  دنیب  یم  ، هتـسشن سلجم  رد  يدرف  ینعی  ، سکعرب ای 
هچ صخـش  نیا  رگم  هک  دوش  یم  داجیا  لاؤس  درف  نآ  يارب  ، دندرک يرهم  یب  وا  هب  ناگمه  هصالخ  دادـن و  ياج  وا  هب  سک  چـیه 

تسا ناسنا  وا  : هک دونـشب  رگا  باوج  رد  ؟ تسیک نیا  ینعی  ؟ اذه نم  : دسرپ یم  دوخ  یتسد  لغب  زا  ور  نیا  زا  ؟ تسا هراک  هچ  هدرک ؟
ار وا  هک  دروآ  نابز  هب  ار  وا  زراب  ياه  یگژیو  زا  یکی  دـیاب  سپ  تسین  وا  لاؤس  اب  بسانتم  ، باوج نیا  هک  اریز  ، هب دـنک  یم  هدـنخ 

.دزاس عناق 

توغاط هاگتـسد  رد  ، تسا یناطیـش  ياه  هیآ  باتک  ةدنـسیون  ، تسا رجاف  قساف و  ، تسا یکاواس  ، تسا بالقنا  دض  يو  : دیوگب الثم 
...و تسا  راسمیت 

نامز نامکم و  ، ردام مان  ، ردپ مان  ، يو مان  : دننام صخش  ره  يدرف  همانـسانش  رد  هک  تسا  یتامولعم  هیبش  روکذم  لاؤس  باوج  : هیبشت
.دوش یم  تبث  شا  همانسانش  ندش  لطاب  مه  دعب  وا و  تافو  خیرات  وا و  نادنزرف  رسمه و  مان  ، تدالو

تسا و وهام  یلعج  ردـصم  ، ّتیهام ۀـملک  الوصا  تسا و  یئیـش  کی  رهوج  تقیقح و  ّتیهاـم و  زا  لاؤس  اذـه  اـم  ۀطـساو  هب  اـّما  و 
عون دارفا  اب  ّتیهام  نآ  رد  هک  ، تسا وا  ّتیهام  تقیقح و  تخانش  ضرغ  هکلب  تسین  يدرف  ضراوع  تاصخـشم و  تخانـش  ضرغ 
همک نیا  هن  ؛ مینک ییاسانـش  رگید  ياه  ّتیهام  ماسقا  عاونا و  نایم  زا  ار  وا  ّتیهاـم  هلیـسو  نیا  هب  میهاوخ  یم  تسا و  كرتشم  دوخ 
لاؤس اب  بسانتم  مه  باوج  دیاب  ، تسا یئیش  کی  ّتیهام  مامت  زا  ، لاؤس نوچ  دشاب و  صاخشا  نایم  زا  وا  صخش  ییایـسانش  ضرغ 

هک نیا  هن  ، ناسنا دیز  : مییوگب دـیاب  ؟ دـیز ام  : هدیـسرپ رگا  سپ  ؛ دـشاب لاؤس  دروم  یئیـش  تقیقح  مامت  لامک و  نّمـضتم  ینعی  ، دـشاب
نامه وا  ّتیهام  ؛ تسین وا  ّتیهام  تاذ و  رد  لخاد  اه  نیا  زا  مادک  چیه  هک...و  هیئاذکلا  هعنصلا  بحاص  ، نالف با  ، نالف نبا  : مییوگب
تاّیلک ماسقا  زا  لّوا  مسق  ، عون دراذـگ و  یم  عون  هفـسلف  قطنم و  حالطـصا  رد  ، ار ّتیهام  زا  باوج  نیا  مان  لاح  « سب تسا و  ناـسنا 

.دمآ دهاوخ  الیذ  نآ  فیرعت  تسا و  سمخ 
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ورمع دیز و  : میسرپ یم  الثم  ، دوش یم  هدیسرپ  هّیهاملا  هقفتم  تایئزج  تقیقح  ّتیهام و  زا  ، یقیقح يام  ۀطساو  هب  یهاگ  : مود ۀلحرم 
ّتیهام تقیقح و  زا  لاؤس  مه  یهاـگ  ؟و  یهاـم اـی  ؟ مه اـم...و  سرفلا  كاذ  سرفلا و  اذـه  : میـسرپ یم  اـی  ؟ یهاـم اـی  ؟ مه اـم  رکب  و 
دـسالا اذـه  سرفلا و  اذـه  )و  دـنا تقیقح  کی  زا  همه  ) دـلاخ ورمع و  دـیز و  : میـسرپ یم  ـالثم  ؛ دوش یم  قیاـقحلا  هفلتخم  تاـیئزج 

؟ تسا قرف  لاؤس  ود  نایم  ایآ  ؟ یهام...و

تقیقح ّتیهاـم و  زا  ، لّوا لاؤـس  هک  هنوـگ  نیا  تسا  تاـیئزج  ّتیهاـم  زا  لاؤـس  هک  ، دـنکرتشم تـهج  نـیا  رد  ودره  هـچرگا  ، يرآ
هـس ای  درف  ود  الثم  هک  دنراد  قرف  درف  تاصخـشم  دادعت و  رد  اهنت  دنکرتشم و  قفتم و  ّتیهام  لصا  رد  هک  تسا  يدارفا  تایئزج و 

تسا یتایئزج  رهوج  تقیقح و  زا  مود  لاؤس.میتسه  ّتیهام  نآ  ییایـسانش  لابند  هب  ام  دنتـسه و  ّتیهام  کی  دارفا  زا  ، درف هد  ای  درف 
ّتیهام و کی  زا  دـلاخ  ورمع و  دـیز و  هک  اریز.دنتـسه  توافتم  ددـعتم و  فلتخم و  ، ددـع بسح  هب  مه  ّتیهام و  ظاحل  زا  مه  هک 

مامت اب  ، ینعی ، دـشاب لاؤس  اب  بسانتم  دـیاب  لّوا  لاؤس  باوج  هاـگ  نآ  ؛ تسا رگید  ّتیهاـم  زا  ، دـسالا اذـه  یتّیهاـم و  زا  سرفلا  اذـه 
عون ار  شمان  هک  ناسنا  زا  تسا  تراـبع  كرتشم  تقیقح  ماـمت  نآ  دوش و  هداد  خـساپ  رکب  ورمع و  دـیز و  ناـیم  كرتشم  تقیقح 

ناسنا ؟ دـیز ام  لثم  ییزج  کـی  تقیقح  ّتیهاـم و  زا  لاؤس  باوج  رد  یکی  : دوش یم  عقاو  لاؤس  ود  باوج  رد  عون  سپ  ، میتشاذـگ
يواح ناسنا  هک.اه  ناسنا  ؟ دـلاخ رکب و  دـیز و  ام  : لثم دنـشاب  هّیهاـملا  هقفتم  هک  يا  هفلتخم  دارفا  زا  لاؤس  باوج  رد  يرگید  و.اـه 

تایئزج نآ  نایم  كرتشم  تقیقح  مامت  زا  باوج  ، لاؤس اب  بسانتم  دـیاب  مه  مود  لاؤس  باوج  ؛ تسا اه  نآ  لوصف  سانجا و  ماـمت 
هک قطان  دـننام  دـننک  داریا  ، دـشاب كرتشم  تاـیتاذ  عومجم  ، هچنآ رب  هفاـضا  رگا  تسا و  ناویح  كرتشم  تقیقح  ماـمت  نآ  دـشاب و 
دنا هدرک  هفاضا  باوج  هب  باوج  ریغ  هلضف  ینخس  ، تسا سرفب  صاخ  یتاذ  هک  ( نابسا کناب   ) لهاص تسا و  ناسنا  هب  صاخ  یتاذ 

.دشاب دناوت  یم  باوج  کی  ، لاؤس کی  باوج  میا و  هدرک  ضرف  لاؤس  کی  ، عومجم نآ  زا  لاؤس  هک  نآ  يارب 

لوؤسم صاخ  یتاذ  هب  باوج  دـیاب  ؟ تسیچ سرف  يا  ؟ تسیچ دـیز  ؟ تسیچ سرف  ؟ تسیچ ناسنا  : دوب هتفگ  هدـننک  لاؤس  رگا  ، يرآ
.تسا نینچ  هن  یلو...و  ثهال  ناویح  ، قهان ناویح  ، سرتفم ناویح  - رئاخ ناویح  ، لهاص ناویح  ، قطان ناویح  : هک دشاب  هنع 
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اه نآ  زا  مادک  چیه  هک  دنکیرـش  دنچ  يروما  رد  روکذم  تایئزج  هک  تسا  نیا  يارب  ، هکرتشملا هقیقحلا  لامک  : دومرف هک  نیا  لاح 
یلو...و ندوب  یماـن  ، تیمـسج رد  نینچمه  ؟ تسین رهوج  اـه  نآ  نیب  كرتشم  ماـمت  یلو  دـنرهوج  همه  ـالثم  ؛ تسین كرتشم  ماـمت 

لیلحت هیزجت و  یفاکـشدبلاک و  رگا  ار  ناویح  موهفم  هک  اریز  ، تسه اه  نآ  ماـمت  يواـح  هک  تسا  كرتشم  تقیقح  لاـمک  ناویح 
هب دوش و  یم  ناویح  ؟ مینک عمج  ار  هعومجم  نیا  رگا  هدارااب و  كرحتم  - ساسح یمان - - مسج - رهوج زا  تسا  تراـبع  ، مینک ینهذ 

سابتقالا ص 24: ساسا  رد  یسوط  هجاوخ  ۀتفگ 

كرتشم ناشیا  نایم  هک  دوب  یتایتاذ  یمامت  هب  باوج  سرف  ناسنا و  دـننام  ، دوب قیاـقحلا  فلتخم  رایـسب  اـهزیچ  ، هنع لوؤسم  نوچ  و 
دنناـم تاـیتاذ  یقاـب  ،و  یماـن مسج  رب  ـالثم  ؛ دـننک راـصتقا  تاـیتاذ  نآ  زا  یتمـسق  رب  را  هچ  ، تروص نیا  رد  تسا  ناویح  نآ  ،و  دوـب

نیا تسا و  هدوب  هنع  لوؤسم  تقیقح  لامک  زا  لاؤس  ؛چ  دنشاب هتفگن  یمامت  هب  لاؤس  باوج  ، دننکن دایز  ةدارااب  كرحتم  ساسح و 
.تسا وهام  باوج  رد  لخاد  ، لب ، تسا وهام  باوج  سفن  هن  ، باوج نیا  سپ  ، يرهب لب  تسا  تقیقح  لامک  هن  ، نخس

: مینک فیرعت  هنوگ  نیا  ، دنوش یم  عقاو  وه  ام  باوج  رد  ودره  هک  ار  سنج  عون و  میناوت  یم  تانایب  نیا  اب 

دنراد و فالتخا  ددـع  ظاحل  زا  اهنت  دـّحتم و  ّتیهام  ثیح  زا  هک  یقیداصم  تایئزج و  كرتشم  تقیقح  مامت  زا  تسا  ترابع  عون 
نیا دوش  یم  هدیـسرپ  رثـکتم  ددـعتم و  تاـیئزج  نآ  ّتیهاـم  زا  وه  اـم  ۀلیـسو  هب  هک  یماـگنه  ینعی  ، دوش یم  عقاو  وه  اـم  باوج  رد 

.ناسنا : باوج ؟ یهام دلاخ  رکب و  دیز و  لثم  ، دیآ یم  باوج 

تقیقح و ّتیهاـم و  ظاـحل  زا  مه  ، دـنّرثکتم ددـع  ظاـحل  زا  مه  هک  یتاـیئزج  ناـیم  رکتـشم  تقیقح  ماـمت  زا  تـسا  تراـبع  سنج 
دـسالا سرفلا و  اذـه  دـیز و  : دـننام ؛ دوش یم  عقاو  باوج  رد  سنج  دوش  یم  لاؤس  وهام ، اب  اه  نآ  كرتشم  ّتیهام  زا  هک  یماـگنه 

...و

.ناویح : باوج ؟ یهام

نینچ ینعی  ، سکع یلو ال  ؛ تسه مه  ددع  دارفا و  رد  ّرثکت  امتح  ، تسا ّتیهام  رد  ّرثکت  ، تایئزج نایم  اجک  ره  هک  دش  نشور  انمض 
ثیح زا  یلو  ، ّرثکتم ددـع  ظاحل  زا  رکب  ورمع و  دـیز و  هکلب  ، دـشاب مه  يوه  ام  ّرثکت  دوب  يددـع  ّرثکت  تاـیئزج  هاـگره  هک  تسین 

.دنا هچراپکی  دّحتم و  ّتیهام 
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فلتخم یّلک  رما  دـنچ  زا  یهاـگ  تسا  یّلک  روما  زا  لاؤس  کـنیا.دوب  هیئزج  روما  زا  لاؤس  وه  اـم  طـسوت  لاـح  هب  اـت  : موـس ۀـلحرم 
یم الثم  ، دوش یم  لاؤس  یّلک  رما  کی  زا  یهاگ  ؟و  یهاـم...و راـمحلا  سرفلا و  ناـسنالا و  : میـسرپ یم  ـالثم  دوش  یم  لاؤس  هقیقحلا 

: میسرپ

؟ وه ام  ناسنالا 

دیاـب ، تسا داریفـالا  هفلتخم  تاـّیلک  ناـیم  كرتشم  ّتیهاـم  ماـمت  زا  هک  لّوا  لاؤس  باوج  رد  تسا و  نشور  لاؤس  ود  نیا  قرف  زاـب 
تاـیئزج زا  باوج  رد  مه  ، سنج هک  دـش  نشور  انمـض  ، ناویح : مییوگب ینعی  ؛ دـشاب لاؤس  اـب  بساـنتم  اـت  دوـش  هدروآ  بیرق  سنج 

صقان باوج  ، مینک داـی  دـیعب  سنج  زا  اـج  نیا  رد  رگا  هقیقحلا و  فلتخم  تاـّیلک  زا  باوج  رد  مه  ، دوش یم  عقاو  قیاـقحلا  هفلتخم 
...و ؟ تسیچ سرف  ؟ تسیچ ناسنا  : الثم هک  دوش  لاؤس  رگا  ، هدش ییوگ  هدایز  میروایب  ار  تاّیلک  زا  کیره  لصف  رگا  زین  ، تسا

یناث لاؤس  باوج  در  و.تسا  هدش  هدیـسرپ  لاؤس  کی  هب  همه  زا  هکلب  کلذک  سیل  اّما  میروایب  ار  مادکره  هب  صتخم  ّتیهام  دیاب 
لـصف سنج و  زا  بّکرم  هک  ار  وا  ّتیهام  مامت  هک  تسا  نیا  تسرد  باوج  ، ناـسنا لـثم  تسا  یّلک  کـی  ّتیهاـم  تقیقح و  زا  هک 

.مینک رکذ  تسا ،

رد نآ  زا  هک  ؛ تسا تاّیلکلل  كردـم  ای  لقاع  هدارا و  اب  كرحتم  - ساسح - مان - مسج - رهوج ةراصع  هک  قطاـن  ناویح  : مییوگب ـالثم 
ام هک  ناویح  ینعی  ، فیرعت نیا  لّوا  ءزج  صوصخ  زا  دمآ و  دهاوخ  هک  صقان  ّدح  لباقم  رد  دوش  یم  دای  مات  ّدـح  اب  فّرعم  ثحبم 
هب تسا  ناسنا  يوهام  زایتمالا  هب  ام  هک  یناث  ءزج  زا  دوش و  یم  ریبعت  سنج  هب  ، تسا اه  ناویح  عاونا  اب  ناسنا  يوهام  كارتشـالا  هب 

.تسا سمخ  تاّیلک  ماسقا  زا  موس  مسق  هک  دوش  یم  ریبعت  لصف 

دهد یم  لیکـشت  ار  وا  ّتیهام  ءزج  تسا و  ناسنا  ّتیهام  تاذ و  رد  لخاد  سنج  هک  يروط  نامه  دوش  یم  نشور  اه  ناـیب  نیا  اـب 
يرهوج ّزیمم  صتخم و  ءزج  لصف  كرتشم و  ءزج  سنج  نیارباـنب  دـشاب  قطاـن  هک  تسا  وا  تاذ  رهوج و  ءزج  مه  لـصف  نینچمه 

.تسا اه  ناویح  ریاس  زا  ناسنا 

یم عورـش  مراهچ  ۀـلحرم  ور  نیا  زا  ؟ دـشاب اهنت  لصف  نآ  خـساپ  هک  تسا  لاؤس  مادـک  تسا  هدـنام  یقاب  هتکن  نیا  اج  نیا  رد  لاح 
: هک نیا  نآ  دوش و 

عقاو لصف  ؟ هرهوج وا  هتاذ  یف  وه  یئیش  ّيا  ۀطساو  هب  ۀطساو  هب  لاؤس  باوج  رد 
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نآ هک  میناد  یم  هدـید و  رود  زا  ار  یحبـش  ـالثم  میا  هدرک  ییاسانـش  ار  كرتـشم  ّتیهاـم  سنج و  هک  نـیا  زا  سپ  ینعی  ، دوـش یم 
ناـسنا عون  زا  اـیآ  ؟ تسا اـه  ناویح  عون  ماـک  زا  هک  میناد  یمن  یلو  تسا  مولعم  اـم  يارب  ّتیناویح  سپ  تسا  اـه  ناویح  زا  یناویح 

یم رود  زا  هک  یناویح  نآ  ینعی  ؟ هتاذ یف  وه  ناویح  ّيا  : دوش یم  حرطم  اـم  يارب  لاؤس  نیا  یعیبط  روط  هب  ؟ دـسا اـی  ؟ سرف اـی  ؟ تسا
سرف رگا  ،و  قطان : تفگ دیاب  تسا  ناسنا  رگا  باوج  رد  ؟ تسا لیخد  نآ  رهوج  تاذ و  رد  زیچ  هچ  ؟و  تسا ناویح  عون  مادک  مینیب 
ثهال تسا  بلک  رگا  سرتفم و  تسا  دسا  رگا  رئاخ و  تسا  رقب  رگا  ،و  قهان ، تفگ دیاب  تسا  رامح  رگا  لهاص ، ، تفگ دـیاب  تسا 

نیا زا  ، میسانش یمن  ؟ اه ناویح  ای  ؟ اه تابن  ای  ؟ تسا اهدامج  زا  ایآ  یلو  تسا  ماسجا  زا  یمسج  خیـش  نآ  هک  میناد  یم  الامجا  ای...و 
رگا هدارالاب  كرحتم  ساّسح و  ، تسا رجـش  رگا  ماـن  : تفگ دـیاب  باوج  رد  ؟ هتاذ یف  وه  مسج  ّيا  : مینک یم  لاؤس  « ّيا » ۀـملک اـب  ور 

ار لصف  ناوت  یم  تابساحم  نیا  اب  دوش و  یم  عقاو  « هرهوج یف  وه  یئیش  ّيا  » باوج رد  لصف  هک  دش  صخشم  سپ...و  تسا  ناویح 
: درک فیرعت  هنوگ  نیا 

لثم ، دـیآ یم  هتاذ  یف  وـه  یئیـش  ّيا  لاؤـس  باوـج  رد  ّتیهاـم و  نیمه  هب  صتخم  ءزج  نکل  ّتیهاـم  ءزج  زا  تـسا  تراـبع  لـصف 
دوش یم  لاؤس  وه  ام  اب  اه  نآ  رد  هک  عون  سنج و  ، دش نایب  یئیش  يا  ۀملک  زا  لاؤس  اب  ، قطان : باوج ؟ هتاذ یف  وه  یئیـش  يا  ناسنالا 

هس اب  اج  نیا  ات...هدمآ  ، تاذ زا  هن  دوش  یم  لاؤس  ضراوع  زا  ّيا  اب  اه  نآ  رد  هک  ماع  صاخ و  ضرع.دش  ناونع  ، هتاذ یف  ۀملک  اب  و 
.میدش انشآ  لصف - - سنج - عون ینعی  ، سمخ تاّیلک  ماسقا  زا  مسق 

تامیسقت

یم هیتاذ  تاـّیلک  اـی  تاـیتاذ  اـه  نآ  هب  هـک  میدـش  انـشآ  لـصف  - سنج - عوـن ینعی  سمخ  تاـّیلک  زا  عوـن  هـس  اـب  هـک  نـیا  زا  سپ 
: دنروآ یم  مسق  هس  نیا  يارب  میسقت  راهچ  اعومجم  اه و  نآ  ياه  میسقت  نایب  هب  میزادرپ  یم  کنیا  ، دنیوگ

.یفاضا -2 .یقیقح -1: دوش یم  مسق  ود  هب  یمیسقت  رد  عون  : لّوا میسقت 

.طسوتم -3 .دیعب -2 .بیرق -1: دوش یم  مسق  هس  یمیسقت  رد  سنج  : مود میسقت 

.طسوتم - 3 .لفاس -2 .یلاع -1: دوش یم  مسق  هس  یمیسقت  رد  یفاضا  عون  : موس میسقت 

: تسا میسقت  ود  ياراد  هناگادج  زین  لصف  : مراهچ میسقت 
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.دیعب ای  تسا  بیرق  ای  ، لصف : لّوا میسقت 

.مسقم ای  تسا  موقم  ای  ، لصف : مود میسقت 

مسق 1- ود  يارب  تسا  مسقم  ینعم و  ود  نایم  ، تسا یظفل  كرتشم  نایقطنم  حالطصا  رد  عون  ۀملک  : میسقت راهچ  زا  لّوا  میـسقت  اّما 
دیقم هشیمه  یفاضا  عون  دنک و  یم  ردابت  یلّوا  نامه  دنوسپ  نودب  ، عون ظفل  لامعتسا  ینعی  قالطالا  دنع  هتبلا  هک  ) یفاضا یقیقح 2-

(. دوش یم  لامعتسا  یفاضا  دّیقم  هب 

ترابع ، عون : هک نیا  هصالخ  دـش و  نایب  شلاثم  اب  نآ  فیرعت  البق  هک  سمخ  تاـّیلک  زا  لّوا  مسق  زا  تسا  تراـبع  ، یقیقح عون  اـّما 
دـیز و هب  تبـسن  ناسنا  لثم  ؛ دـهد یم  لیکـشت  ار  دارفا  نآ  تاذ  مامت  دوش و  یم  لمح  هیهاـملا  هقفتم  دارفا  رب  هک  يا  یّلک  زا  تسا 

...و رمع 

هک يا  یّلک  موهفم  ره  زا  تسا  تراـبع  ( تسا ریغلا  یلا  هفاـضالاب  یجنـس و  تبـسن  هسیاـقم و  رد  هک  یبسن  ینعی  ) یفاـضا عون  اـّما  و 
یفاضا عون  نیاربانب  ، دشاب نآ  عاونا  زا  یعون  هدوب و  نآ  تحت  رد  لخاد  ، رت عیـسو  موهفم  اب  هسیاقم  رد  دـشاب و  یـسنج  نآ  زا  رتالاب 

زا یـسنج  اتاذ  مه  ریغ  اب  هسیاقم  نودـب  هتاذ و  ّدـح  یف  هک  نیا  زا  رظن  عطق  اب  ؛ دوش یم  هدـیمان  ؛ عون ، دوخ قوفام  سنج  اب  هسیاقم  رد 
هکرتشملا هقیقحلا  لامک  هک  دشاب  عاونا  زا  یعون  اتاذ  ای  تسا و  هقیقحلا  هفلتخم  دارفا  نایم  كرتشم  تقیقح  مامت  هک  دـشاب  سانجا 

.تسا قیاقحلا  هقفتم  دارفا  نایم 

ناویح اب  هسیاقم  رد  ناسنا  نیمه  یلو  ، دـهد یم  لیکـشت  ار  دوخ  دارفا  تایتاذ  مامت  تسا و  یقیقح  عون  هسفن  یف  ناـسنا  دوخ  : لاـثم
ناسنا نآ  عون  کی  هک  تسا  ینوگاـنوگ  عاونا  ياراد  ناویح  هکارچ  ؛ دوب دـهاوخ  یفاـضا  عاونا  زا  یعون  ، تسا نآ  بیرق  سنج  هک 

زا یسنج  ، شدوخ زا  رترب  سنج  اب  هسیاقم  زا  رظن  عطق  اب  هسفن و  دح  یف  ناویح  نینچمه.تسا  ناویح  تحت  رد  لخاد  هک  دشاب  یم 
سنج هب  هبـسنلاب  یلو  دـشاب  یم  لخاد...و  سرف  ناسنا و  زا  هیهاملا  هفلتخم  دارفا  نوگاـنوگ و  عاونا  نآ  تحت  رد  هک  تسا  ساـنجا 
ناویح اه 2- تابن  دراد 1- عون  ود  یمان  مسج  هک  اریز  ؛ دیآ یم  رامش  هب  یمان  مسج  عاونا  زا  یعون  ، یمان مسج  ینعی  شدوخ  قوفام 

مامت تسا و  سانجا  زا  هسفن  ّدـح  یف  یماـن  مسج  نینچمه  و.تسا  یماـن  مسج  ینعی  قوفاـم  یّلک  تحت  رد  لـخاد  ناویح  سپ  اـه 
نوگانوگ عاونا  ، دوخ تحت  رد  مادکره  هک  تسا  ناویح  تابن و  ینعی  فلتخم  عون  ود  نایم  كرتشم  تقیقح 
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یم بوسحم  یفاضا  عون  ( هن ای  دـشاب  یمان  هک  نیا  هب  دـییقت  نودـب  مسج  ) قلطم مسج  اـب  هسیاـقم  رد  ، یماـن مسج  نیمه  یلو  دـنراد 
: تسا عون  هس  ياراد  قلطم  مسج  تسا و  قلطم  مسج  عاونا  زا  یعون  هک  اریز  ؛ دوش

یمان و مسج  نایم  دـنا  هدرک  ناـیب  قطنم  ۀـموظنم  رد  يراوزبس  یجاـح  هک  قیقحتلا  یلع  هّتبلا  ) اـه ناویح  اه 3- تابن  اهدامج 2- -1
یم لـقتنم  یماـن  مسج  زا  ینعی  ؛ تسا ّتیندـعم  ۀـبترم  يرگید  ّتیرـصنع و  ۀـبترم  یکی  هک  تسه  مه  رگید  ۀـلحرم  ود  قلطم  مسج 
یم لقتنم  نآ  زا  دشاب و  رصنع  هک  هیرصنعلا » هروصلا  وذ  » هب میوش  یم  لقتنم  نآ  زا  دشاب و  ندعم  هک  « هیندعملا هروصلا  وذ  » هب میوش 

تسا و قلطم  مسج  عاونا  زا  یعون  یمان  مسج  سپ  ( میسر یم  قلطم  مسج  هب  یمان  مسج  زا  روهشملا  یلع  یلو  قلطم  مسج  هب  میوش 
ياـه ّتیهاـم  اـب  نوگاـنوگ  عاونا  نآ  تحت  رد  هک  تسا  ساـنجا  زا  یـسنج  ، هسیاـقم زا  رظن  عطق  اـب  هتاذ و  دـح  یف  قلطم  مسج  زین 

هک اریز  ؛ تسا رهوج  عاونا  زا  ، یعون قلطم  مسج  هک  مینیب  یم  ، مینک یم  هسیاـقم  رهوج  اـب  ار  نآ  یتـقو  یلو  ؛ دـنراد دوـجو  فـلتخم 
: تسا عون  جنپ  ياراد  رهوج 

.مسج -5 .تروص -4 (. هدام ) یلویه -3 .سفن -2 .لقع -1

یـضرع تالوقم  زا  يدایز  ياه  لاثم  ادـعب  دوب و  رهوج  ۀـلوقم  زا  لاثم  کـی  نیا  هّتبلا  ) تسا یفاـضا  عون  ، رهوج ربارب  رد  مسج  سپ 
(. دروآ میهاوخ 

اب هطبار  رد  : هک تسا  نیا  هیـضق  لامجا  یلو  هدرکن ، نایب  عبرا  بسن  زا  ار  یفاـضا  یقیقح و  عون  نیباـم  تبـسن  رّفظم  موحرم  : هرـصبت
.تسا دوجوم  رظن  ود  اه  نآ  نیب  تبسن  نایب 

قلطم ّصخا  یقیقح  عون  قلطم و  ّمعا  یفاـضا  عون  ینعی  ؛ تسا قـلطم  صوـصخ  موـمع و  ، اـه تبـسن  هک  دـندوب  دـقتعم  نامّدـقتم  -1
ادعب ) تسا رـشع  تالوقم  زا  یکی  تحت  رد  لخاد  هک  نیا  رگم  ، تسین یقیقح  عاونا  زا  یعون  چیه  : دـنتفگ یم  هک  لیلد  نیا  هب  ؛ تسا
هچره هاگ  نآ  ، درادـن دوجو  یـسنج  اه  نآ  قوفام  نوچ  ؛ دـنمان یم  یلاع  سانجا  ار  اه  هلوقم  نیا  )و  تشاد میهاوخ  نآ  هب  يا  هراشا 

.تسا یفاضا  عون  اه  نآ  دوخ  هب  تبسن  ، دشاب اه  نیا  تحت  رد  جردنم  هک 

ناسنالاک و یقیقح  یفاضالا  عونلا  ضعب  لب  ایقیقح  اعون  یفاضا  عون  لک  سیل  يا  اّیلک  سکع  یفاـضا و ال  عون  یقیقح  عون  لـکف  »
« ...و یمانلا  مسجلا  ناویحلاک و  ایقیقح  سیل  هضعب 

اریز ، تسا هجو  نم  صوصخ  مومع و  اه  تبسن  هک  دننآرب  نیرّخأتم  روهشم  -2
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نیمه زا  هیف  نحن  ام  قارتفا و  هدام  ود  عامتجا و  هدام  کی  ینعی  ؛ دوب هیئزج  هبلاس  ود  هیئزج و  ۀـبجوم  کـی  هب  هجو  نم  مومع  عجرم 
دوب و یفاضا  عون  ، ناویح اب  هسیاقم  رد  یقیقح و  عون  اتاذ  هک  ناسنا  لثم  تسه  مه  یفاضا  هک  یقیقح  عون  اـسب  هچ  اریز  ، تسا لـیبق 

یفاضا یلو  ، دشاب یقیقح  عون  ای  قلطم  مسج  یمان - مسج  - ناویح : لثم ، دشابن یقیقح  هک  یفاضا  عون  اسب  هچ  دسالا و  سرفلا و  اذک 
سنج ام ال  هل و  سنج  هل ال  ءزج  ام ال  » هک تسا  یعیبط  تسین و  ءازجا  ياراد  تسا و  طیـسب  هک  یعون  زا  تسا  ترابع  نآ  دشابن و 

حطـسلا حطـسلا و  فرط  طخلا  طخلا و  فرط  هطقنلا  :» دـنیوگ یم  نایب  ماقم  رد  هطقن و  هب  ، دـنا هدروآ  لاثم  »و  یفاـضا عونب  سیلف  هل 
لباـق عاـفترا  ضرع و  لوط و  تهج  هس  رد  هک  تسا  نآ  مسج  : دـنیوگ یم  دـننک  یم  فیرعت  ار  کـیره  نیا  یتقو  »و  مسجلا فرط 
یتقو درادن و  ءزج  سپ  ، دوبن تمسق  لباق  یتقو  ،و  دشابن تمسق  لباق  اه  تهج  زا  یتهج  چیه  رد  هک  تسا  نآ  هطقن  ،و  دشاب تمسق 
طقف هکلب  دشاب  یفاضا  عون  دوش و  هسیاقم  نآ  اب  ات  درادـن  یقوفام  یّلک  سپ  ؛ تشادـن سنج  یتقو  درادـن  سنج  سپ  ، تشادـن ءزج 

یم یمدـع  رما  نیّهلأتملا  ردـص  زا  يوریپ  هب  ار  هطقن  ،و  هدروآ لاثم  لاّعف  لقع  هب  هموظنم  رد  یجاح  موحرم  هّتبلا  تسا ، یقیقح  عون 
دوجو هنرگو  دنک  یم  عازتنا  ار  هطقن  ام  نهذ  ، ندیسر نایاپ  زا  دسر  یم  نایاپ  هب  طخ  هک  یماگنه  ینعی  ؛ تسا طخلا  مدع  نآ  دناد و 

دنا هتفگ  یـضعب  و  دشاب ؛ نآ  لاثم  دناوت  یمن  هطقن  سپ  ، تسا يدوجو  رما  هکلب  تسین  یمدع  رما  هک  یقیقح  عون  درادن و  یجراخ 
تسا و رهوج  هن  ؛ تسین هیلاع  سانجا  زا  مادک  چیه  رد  لخاد  تدحو  نوچ  ، تسین یفاضا  تسا و  یقیقح  عون  ، تدـحو موهفم  دوخ 
زا دناد  یم  دوجو  اب  قواسم  ار  تدـحو  نیهلأتملا  ردـصل  اعبت  هک  اریز  ، دـنز یمن  لاثم  مه  تدـحو  هب  یجاح  موحرم  یلو  ، ضرع هن 
هّللا نذاب  هک  رـشاع  لـقع  اـی  تسا و  ناـسنا  عونلا  ّبر  روظنم  اـی  هک  ، تسا دّرجم  دوجوم  کـی  هک  هدز  لاـعف  لـقع  هب  لاـثم  ور  نیا 

ندوب لاـثم  هّتبلا  ؛ تسین یفاـضا  عون  ، درادـن سنج  نوچ  تسا و  درجم  دوجوم  تسه  هچره  تعیبط ، ملاـع  يارب  تسا  ضیف  ۀطـساو 
.تسین قیقد  ثحابم  نآ  حرط  ياج  اج  نیا  تسا و  هدش  نایب  هموظنم  رد  هک  تسا  يا  ینابم  رب  ینتبم  بلطم  يارب  مه  لاّعف  لقع 

یم يا  همّدـقم  نآ  ناـیب  زا  لـبق  طـسوتم و  دـیعب و  بیرق و  اـی  ، طـسوتم - لـفاس - یلاـع : دـندرک مسق  هس  ار  سنج  : مود میـسقت  اـّما  و 
: تسین جراخ  لاح  هس  زا  ، جراخ ملاع  رد  دوش  یم  لّقعت  رّوصت و  ام  نهذ  ۀحفص  رد  هچ  نآ  : میروآ
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.تسا يدنوادخ  سّدقم  تاذ  نآ  تسا و  هتاذل  دوجولا  بجاو  ای  -1

...و لسلست  رود و  - يرابلا کیرش  زا  تسا  ترابع  نآ  تسا و  هتاذل  دوجولا  عنتمم  ای  -2

: دوش یم  مسق  ود  دوجولا  نکمم  دوخ  دنا و  هّللا  يوسام  ملاع  ياهدوجوم  عیمج  هک  تسا  هتاذل  دوجولا  نکمم  ای  3-و 

.عوضوملا یف  دجو ال  جراخلا  یف  دجو  اذا  هک  يدوجولا  نکمم  زا  تسا  ترابع  نآ  رهوج و  -1

جنپ یمیـسقت  رد  رهوج  دوخ  و  مسجلا ، یف  ضاـیبلاک  عوـضوملا  یف  دـجو  جراـخلا  یف  دـجو  اذا  هک  تسا  ینکمم  نآ  ضرع و  -2
: دوش یم  مسق 

.مسج -5 .تروص -4 .یلویه -3 .سفن -2 .لقع -1

: دوش یم  مسق  هن  یمیسقت  رد  زین  ضرع  و 

.هفاضا -7 .کلم ای  هدج  -6 .عضو -5 .یتم -4 .نیأ -3 .فیک -2 .ّمک -1

.لاعفنا -9 .لعف -8

: يراوزبس یجاح  ۀتفگ  هب 

یتم هل  نیا  عضو  فیکو  ّمک 

اتبث لاعفنا  فاضم و  لعف 

: یسوط نیدلا  ریصن  هجاوخ  نایب  هب  دنیوگ و  رشع  تالوقم  ار  هعومجم  نیا 

لقع دزن  تسا  مسق  دب و  مسقنم  دوجوم 

دوجولا نکمم  يا  دوجولا  بجاو  ای 

ضرع رهوج و  نادب  تشگ  مسق  ود  نکمم 

لوقع مظان  يا  دش  مسق  جنپ  هب  رهوج 

دنتروص یلویه و  هک  وا  لصا  ود  مسج و 

دوز ریگدای  ار  همه  نیا  سفن  لقع و  سپ 
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ار هقیقد  نیا  ضرع و  مه  تشگ  مسق  ُهن 

دومن نم  هب  یلقع  رهوج  لایخ  ردنا 

عضو فاضم و  یتم  نیا و  فیکو و  ّمک  سپ 

دود يا و  کلم  رگد  لاعفناو  لعف  سپ 
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تشگ رشع  تالوقم  تانیاک  سانجا 

دوزف يرگید  نآ  رب  دوبن  نکمم 

تسا هزنم  هد  نیا  زا  دوجولا  بجاو  سپ 

دوبن یکی  اه  نیز  دشاب و  تسه و  دوب و  واک 

: هدمآ درگ  ریز  تیب  رد  رشع  تالوقم  ینهذ  نیرمت  تهج  و 

میتسشن غاب  یکی  هب  شوخ  یمنص  اب  يد 

وا مغ  تسم  میدش  هچ  میدیردب  هماج 

فاضم لاعفنا  عضو  لعف  نیا  لصفنم  مک  فیک  رهوج  یتم 

: دیوگ رگید  رعاش 

دوب هتفخ  یسابل  رتشوخ  رد  شود  ناتسب  هب  لگ 

تشذگرد وبشوخ  تساخ  ناناج  يوک  زا  میسن  کی 

لاعفنا فیک  لعف  فاضم  مک  عضو  کلم  یتم  نیا  رهوج 

: دیوگ نابز  برع  رعاش 

کلام نب  قرزا  لیوط  دیز 

یکتم ناک  سمالاب  هراد  یف 

عضو یتم  نیا  فاضم  فیک  لصتم  مک  رهوج 

يوتلاف هول  فیس  هدی  یف 

يوح رشعلا  تالوقملا  هذه  و 

لاعفنا لعف  کلم 

الاب ضارعا  هچ  رهوج و  ۀلسلس  رد  هچ  یسنج  ره  تسین و  یـسنج  نآ  زا  رتالاب  نوچ  ؛ دنمان هیلاع  سانجا  ار  رـشع  تالوقم  نیا  ، لاح
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تـسا نیا  الامجا  بلطم  لیلد  درادن و  دوجو  یـسنج  اه  نآ  قوفام  دوش و  یم  یهتنم  رـشع  تالوقم  نیا  زا  یکی  هب  دـبال  ّالا و  ، دور
نینچ هرورـضلاب  هک  یلاـح  رد  تسین ؛ فیرعت  لـباق  یتّیهاـم  چـیه  دوش و  یم  مزـال  لسلـست  ، دوـشن متخ  ییاـج  هب  ساـنجا  رگا  هک 

: مییوگ یم  همّدقم  نیا  ظفح  اب  ( دمآ دهاوخ  يرت  شیب  لیصفت  مات  ّدح  فّرعم و  دروم  رد  هّتبلا  ) تسین
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يدوجوم ینعی  لقع  ، لثملا یف  ؛ تسین رّوصتم  اه  نا  رد  سانجا  ۀلسلس  دنتسه و  سج  کی  ياراد  اهنت  اه  ّتیهام  ءایـشا و  زا  یـضعب 
هک دراد  هّدام  هب  جایتحا  ، ریثأت ماقم  رد  العف و  یلو  ، دّرجم ، یتاذ روط  هب  هک  يدوجوم  ینعی  سفن ، اـی  ، تسا دّرجم  لـعف  تاذ و  هب  هک 

رهوج نامه  هک  دنتـسین  رت  شیب  سنج  کی  ياراد  مادـکره  دـنک  یم  راک  ندـب  اب  ، تسا ملاع  نیا  رد  ات  هقطاـن  سفن  دـشاب و  ندـب 
ءایـشا زا  یخرب  یلو  دـشاب  رّوصتم  بتارم  هلـسلس  اـت  ؛ تسین رّوصتم  ، يرگید ساـنجا  دنتـسه و  رهوج  عاوـنا  زا  یعوـن  دوـخ  تسا و 

دوش و یم  تسرد  بتارم  هلـسلس  هک  تسا  اج  نیا  رد  ؛ دـنراد سنج  دـنچ  اـی  ود  لقادـح  دـننوگانوگ و  ساـنجا  ياراد  هک  دنتـسه 
سانجالا سنج  ، ینعی یّلک  نیرت  عیسو  هب  دوش و  یم  عورش  ، دشاب عون  هک  لزان  یّلک  زا  ینعی  ، تسا يدعاصت  هشیمه  سانجا  ۀلسلس 

.دوش یم  متخ  یلاع  سنج  و 

ۀتفگ هب  دنتسه و  ّمعا  یضعب  زا  یضعب  ینعی  ؛ دنتسه مه  لوط  رد  اه  نیا  دراد و  هبترم  جنپ  هک  تسا  ناویح  ناسنا و  لاثم  نامه  : لاثم
تسا ناسنا  نآ  أدبم  دوش و  یم  متخ  یلاع  ۀلپ  هب  عورـش و  رت  نییاپ  ۀلپ  زا  هک  دنتـسه  نابدرن  لثم  ینعی ، یقرملاک  : يراوزبس یجاح 

.تسا رهوج  نآ  ياهتنا  و 

رهوج

قلطم مسج 

یمان مسج 

ناویح

ناسنا

ناویح روکذـم  لاـثم  رد  هک  تسا  لـفاس  سنج  بیرق و  سنج  هبترم  نیمود  تسا و  ناـسنا  اـم  لاـثم  رد  هک  تسا  عوـن  ، هبترم نیلّوا 
وا زا  رت  نییاـپ  هک  تسا  ساـنجا  ۀلـسلس  رد  ، سنج نیرت  نییاـپ  هک  تهج  نآ  هب  ؛ دـنیوگ لـفاس  سنج  ار  نآ  )و  ناویح ، ناـسنا ) تسا

سنج روکذـم  لاـثم  رد  موس  ۀـبترم  تسا و  عونلا  یلا  ساـنجالا  برقا  نوچ  ؛ دـنیوگ بیرق  سنج  تسا و  عوـن  هکلب  ، تسین یـسنج 
زاب روکذـم  لاثم  رد  مراهچ  ۀـبترم  )و  یمان مسج  - ناویح ) تسا یمان  مسج  روکذـم  لاثم  رد  هک  تسا  هبترم  کی  هب  دـیعب  ای  طّسوتم 

زا ، دـنا هدـش  هطاحا  سنج  هب  فرط  ود  زا  نوچ  ؛ دـنیوگ طسوتم  سنج  ار  ود  نیا  تسا و  هبترم  ود  هب  دـیعب  اـی  طـسوتم و  سنج  مه 
ود نیا  سانجالا و  سنج  هب  الاب  فرط  زا  لفاس و  سنج  هب  نییاپ  فرط 
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لمح ناسنا  رب  هطساو  ود  هب  هک  دنیوگ  نیـسنجلا  سنج  ار  قلطم  مسج  سنجلا و  سنج  ار  یمان  مسج  زین  دنا و  هدش  عقاو  طسو  رد 
سنج ار  روکذم  لاثم  رد  مجنپ  ۀـبترم  )و  قلطم مسج  - یمان مسج  ) یمان مسج  ۀطـساو  هب  يرگید  ناویح و  ۀطـساو  هب  یکی  ؛ دوش یم 
یـسنج وا  زا  رتالاب  هک  تسا  نآ  شا  هیمـست  هجو  دـنیوگ و  سانجلا  دـیعبا  ای  ( قلطم نایب  هب  ) دـیعب سنج  ای  یلاع  سنج  ای  ساـنجالا 

: دوش یم  نینچ  عومجم  رد  )و  رهوج - قلطم مسج  ) روکذم لاثم  رد  ، تسا رهوج  نآ  تسین و 

.رهوج - قلطم مسج  - یمان مسج  - ناویح - ناسنا

: مییوگ یم  یتقو  ام  هک  تسا  نآ  ؛ تسا يدعاصت  ، سانجا هلسلس  هک  نیا  ّرس  و 

ام یمانلا  مسجلا  : دوش یم  لاؤس  ، هدارا اـب  كرحتم  ساـسحان و  مسج  باوج  ؟ وه اـم  ناویحلا  : دوش یم  لآؤس  قطاـن  ناویح  ناـسنالا 
زاب هثالثلا  داعبلا  یف  همـسقلل  لباق  رهوج  : باوج ؟ وه ام  مسجلا  دوش  یم  لاؤس  زاب  ، هدلوم هیذاغ و  هیمان و  سفن  وذ  مسج  : باوج ؟ وه
یم يّدـح و  هن  تسا  یمـسر  ضراوع و  هب  هکلب  ، تسین لـصف  سنج و  هب  فیرعت  اـج  نیا  رد  رگید  ؟ وه اـم  رهوجلا  : دوش یم  لاؤس 

نشور مسق  هس  يانعم  هبساحم  نیا  اب  دوش  یم  منتخ  نآ  هب  سانجا  هلسلس  نیاربانب  عوضوملا  یف  دجو ال  دجو  اذا  ام  رهوجلا  : مییوگ
: دوش یم 

.ناویح لثم  ، دشاب عون  هکلب  ؛ دشابن یسنج  نآ  زا  رت  نییاپ  هک  تسا  یسنج  نآ  لفاس  سنج 

.دشاب یسنج  نآ  زا  رتالاب  مه  رت و  نییاپ  مه  هک  تسا  یسنج  نآ  ، طسوتم سنج 

.دشابن یسنج  نآ  زا  رتالاب  هک  تسا  یسنج  نآ  یلاع  سنج 

: دش مسق  هس  هک  دوب  یفاضا  عون  نآ  زا  موس  میسقت  : یفاضا عون  میسقت  اّما  و 

.طسوتم لفاس 3- یلاع 2- -1

عون ار  نآ  هک  لفاس  عون  هب  میـسر  یم  ات  میریگ  یم  یلاع  عون  زا  ینعی  ، يدـعاصت هن  ، تسا یلزانت  ریـس  ، عاونا ۀلـسلس  رد  : کلذ نایب 
هب دیاب  هلسلس  نیا  رد  امتح  تسا و  اه  نآ  یمامت  ةراصع  نآ  دنتسه و  عمج  یناف و  وا  رد  قوفام  عاونا  ۀمه  نوچ  ؛ دنیوگ یم  عاونالا 
هک نآ  لاح  ]و  تسا عون  هب  سانجا  لّصحت  نوچ  ] تشاد میهاوخن  یـصخش  قادـصم و  ، ملاـع رد  هنرگو  میوش  یهتنم  یعاونـالا  عون 

نییاپ هب  الاب  زا  ، دش نایب  نابدرن  تروص  هب  هک  ار  روکذم  هلسلس  نامه  ، بلطم نایب  يارب  مینیب و  یم  ار  تایئزج  قیداصم و  اراکـشآ 
هقوف سیل  نوچ  ؛ تسین یفاضا  عون  تسا و  سانجالا  سنج  هک  تسا  رهوج  ، هبترم نیلّوا  مییامیپ و  یم 
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يداـیز عاونا  نآ  لـیذ  رد  یلو  تسین  یعون  نآ  زا  رتـالاب  نوچ  ، دـنیوگ یلاـع  عون  ار  نآ  هک  تسا  قـلطم  مسج  ۀـبترم  نیمود  یّلک 
عمون زین  نآ  هک  تسا  ناویح  هبترم  نیمراهچ  ؛ دـنیوگ طسوتم  یفاـضا  عون  ار  نآ  هک  تسا  یماـن  مسج  یلوزن  هبترم  نیموس  تسا و 

اب ، دنیوگ عاونالا  عون  ای  لفاس  عون  ار  نآ  هک  تسا  ناسنا  هبترم  نیمجنپ  تسا و  هدـش  عقاو  ، عون ود  نیبام  نوچ  ، تسا طسوتم  یفاضا 
: درک نایب  نینچ  ار  عون  ماسقا  ناوت  یم  ، هبساحم نیا 

.ناسنا دننام  ، دنا صاخشا  فانصا و  هکلب  تسین و  يرگید  عون  نآ  زا  رت  نییاپ  هک  تسا  یعون  نآ  ، لفاس عون  .1

.دشاب عون  نآ  زا  رتالاب  مه  رت و  نییاپ  مه  هک  تسا  نآ  طسوتم  عون  .2

عون ؛ هبترم کی  نییاپ  زا  بتارم  بیترت  هب  هک  دوب  هبترم  جنپ  هلسلس  نیا  رد  انمض.دشابن  یعون  نا  زا  رتالاب  هک  تسا  نآ  یلاع  عون  .3
دننام ، طسوتم سنج  ، دعب ۀبترم  ، ناویح دننام  طسوتم  عون  دعب  ۀبترم  ، ناویح دننام  لفاس  سنج  رگید  ۀـبترم  ناسنا و  دـننام  ، دوب لفاس 
رگید قلطم و  مسج  ، دـننام یلاع  عون  ، يدـعب ۀـبترم  ، یمان مسج  لثم  ، طـسوتم عون  مه  طـسوتم و  سنج  مه  رگید  ۀـبترم  قلطم  مسج 
لفاـس عـن  عاونـالا و  عوـن  ناـسنا  : دـیوگ یم  نیّهلأـتملا  ردـص  هنرگو  روهـشملا  وـه  اذـه  هّتبلا  رهوـج  دـننام  دوـب  یلاـع  سنج  هبترم 

یم ادیپ  یکلم  تروص  نطاب  رد  ای  هک  دـیآ  یم  ناسنا  تروص  يور  ییاه  تروص  کی  زاب  تسا و  لفاس  سنج  ناسنا  هکلب  ، تسین
دیآ و یم  یناسنا  تروص  ویر  یناطیـش  ترموص  ، دوش بلاغ  وا  رب  هلیح  رکم و  رگا  ، یناطیـش ای  یمیهب و  ای  یعبـس  تروص  ای  ؛ دـنک

بلاغ ناسنا  رب  يرازآ  مدرم  یگدـنرد و  رگا  ینطاـب و  قـالخا  نطاـب و  راـبتعا  هب  تسا  یناطیـش  تروص  نیمه  ، دارفا نیا  ریخا  عون 
بلاغ یناسنا  تروص  رب  یمیهب  تروص  ؛ دش بلاغ  توهش  یگراب و  مکش  رگا  دیآ و  یم  یعبس  تروص  یناسنا  تروص  يور  ، دش

نآ اب  نطاب  رد  دـنک و  یم  ادـیپ  یکلم  تروص  ، تفرگ رارق  هنـسح  قالخا  فراعم و  تاـیهالا و  یلاـعت و  ریـسم  رد  رگا  دوش و  یم 
: رعاش ۀتفگ  هب.تسا  روشحم 

مدش یمان  درم و  يدامج  زا 

مدز رس  ، ناویح مدرم ز  امن  زو 

مدش مدآ  یناویح و  زا  مدرم 

مدش مک  ندرم  یک ز  ، مسرت هچ  سپ 

رشب زا  مریمب  مه  رگید  راب 

رپ لاب و  کئالم  زا  مرآرب  ات 

موش نارپ  ، کلم زا  رگید  راب 

موش نآ  دیان  مهو  ردنا  هچ  نآ 
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: هیبنت : هلوق

نودام اب  هسیاقم  رد  عاونا و  زا  یعون  شقوفام  اب  هسیاقم  رد  یطـسوتم  سنج  ای  عونره  هک  دـش  نشور  الماک  روکذـم  ياـه  ناـیب  زا 
مه تسا و  سنج  مه  هک  طسوتم  یلک  نیا  هاگ  نآ  ؛ عون مه  دشاب و  سنج  ، دـناوت یم  مه  رابتعا  ود  هب  سپ  تسا  سانجا  زا  یـسنج 

هلحرم راهچ  زا  تاّیّلک  هلـسلس  هک  تسا  ییاهاج  رد  نآ  تسین و  شیب  کـی  یهاـگ  ، طـسوتم سنج  اـهنت  اـی  تسا  عون  اـهنت  اـی  عون 
الثم.دـشاب راهچ  زا  زواجتم  تاّیلک  هلـسلس  هک  تسا  ییاج  رد  نآ  میراد و  طسوتم  سنج  عون و  دـنچ  ای  ود  یهاگ  دـنکن و  زواـجت 

سنج ات و  هس  طسوتم  عون  ، دشاب هلحرم  شـش  رگا  دوب و  دهاوخ  ات  ود  مه  طسوتم  سنج  ات و  ود  طسوتم  عون  ؛ دشاب هلحرم  جنپ  رگا 
دـشاب و راهچ  بتارم  هک  تسا  اج  نآ  يارب  لاثم  ود  هک  ، دـنروآ یم  لاثم  راهچ  ، رّفظم موحرم  کنیا  دوب  دـهاوخ  ات  هس  مه  طـسوتم 

دنچ اه  لاثم  نیا  نایب  زا  دـعب.تسا  يا  هلحرم  شـش  ۀلـسلس  يارب  لاثم  کی  يا و  هلحرم  جـنپ  ۀلـسلس  هک  تسا  یعقوم  ، لاـثم کـی 
: دوزفا میهاوخ  رگید  یلاثم 

سنج هک  نآ  قوفاـم  ؛ تسا یفانـصا  دارفا و  ياراد  دوخ  هک  تسا  لـئاس  مسج  اـه و  عیاـم  عاونا  زا  یعوـن  بآ  : دـینک ضرف  لاثم 1.
قلطم مسج  لئاس  قوفام.دماج  لباقم  رد  ، دراد نایرج  هک  تسا  لاّیـس  یمـسج  بآ  ینعی  تسا ، لئاس  ، دوش یم  بوسحم  نآ  بیرق 

.دشاب یم  سانجالا  سنج  هک  تسا  رهوج  نآ  قوفام  دماج و  لئاس و  : دراد دارفا  عون  ود  هک  تسا 

رهوج سانجالا  سنج 

مسج یلاع  عون  طسوتم و  سنج 

لئاس طسوتم  عون  بیرق و  سنج 

ءام عاونالا  عون 

و...و جاـع  - چـگ - ذـغاک - فرب زا  دراد  دوجو  یفانـصا  دارفا و  نآ  تحت  رد  هک  تسا  یعون  يدیفـس  ضاـیب و  دـینک  ضرف  لاثم 2.
(و تسا يدیفـس  شعون  کی  هک...و  درز  - زمرق - زبس زا  دراد  یعاونا  نول  نوچ  ؛ تسا ضاـیب  بیرق  سنج  هک  تسا  نول  نآ  قوفاـم 

رصبم فیک  نامه  نولآ  رهاظ  یلو  ، دش دهاوخ  يا  هلحرم  جنپ  نیاربانب  هک  تسا  رـصبم  فیک  يراوزبس  یجاح  ۀتفگ  هب  نول  قوفام 
یم يا  هلحرم  جـنپ  سپ  ، تسا نول  اـه  نیا  زا  یکی  هک  رون  - لکـش - نوـل زا  دراد  یعاوـنا  رـصبم  فـیک  مییوـگب  هک  نیا  رگم  ، تسا

)و دوش
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هزم مشچ و  اب  هک  اه  گنر  ، لثم دوش  یم  كاردا  هناگ  جـنپ  ساوح  زا  یکی  اب  هک  یتایفیک  ینعی  ، تسا سوسحم  فیک  ، نول قوفاـم 
ساـنجالا سنج  هک  تسا  فیک  دوخ  ، سوسحم فیک  قوفاـم  تسا  مّعا  ، سوسحم فیک  سپ.دوش  یم  هتـسناد...و  هقئاذ  اـب  هک  اـه 

، یناسفن فیک  ، سوسحم فیک  : تسا عون  راهچ  ياراد  هدوب ،

زا لاثم  نیا  دوب و  رهاوج  زا  ، لبق لاـثم  یلو  ؛ تسا راـهچ  بتارم  ۀلـسلس  مه  اـج  نیا  رد.ّمک  هب  صوصخم  فیک  يدادعتـسا و  فیک 
.تسا فیک  ۀلوقم  زا  ضارعا و 

رهوج سانجالا  سنج 

قلطم مسج  طسوتم  سنج  یلاع و  عون 

یمان مسج  بیرق  سنج  طسوتم و  عون 

ناویح لفاس  عون  عاونالا و  عون 

رد نآ  قلطم و  مسج  رد  یماـن  مسج  یماـن و  مسج  رد  لـخاد  ناویح  ناوـیح و  رد  لـخاد  تسا  یعوـن  ناـسنا  دـینک  ضرف  لاثم 3.
دعب ۀحفـص  رد  هک  تسا  يا  هلحرم  جنپ  ۀلـسلس  ، لاثم نیا  درادـن  يروآدای  هب  يزاین  دـش و  هبـساحم  لاثم  نیا  لیـصفت  هب  هک  ، رهوج

: تسا رهوج  ۀلوقم  زا  مه  لاثم  نیا.دوش  یم  ریوصت 

رهوج یلاع  سنج  ای  سانجالا  سنج 

یمان مسج  مود  طسوتم  عون  لّوا و  طسوتم  سنج  قلطم  مسج  یلاع  عون  مود و  طسوتم  سنج 

ناویح لّوا  طسوتم  عون  لفاس و  سنج 

ناسنا لفاس  عون  عاونالا و  عون 

: تسا میسقت  ود  ياراد  هک  تسا  ثلثم  یعلض  هس  لکش  ، یسدنه لاکشا  زا  یکی  دینک  ضرف  لاثم 4.

.تسا هیوازلا  جرفنم  ای  هیوازلا و  داح  ای  هیوازلا و  مئاق  ای  ثلثم  .1

.تسا نیقاسلا  يواستم  ای  عالضالا و  فلتخم  ای  عالضالا و  يواستم  ای  ثلثم  .2

187  : ص

رفظم قطنم  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1193زکرم  هحفص 223 

http://www.ghaemiyeh.com


: مییوگ یم  تسا و  نیقاسلا  يواستم  هک  میریگ  یم  رظن  رد  ار  عون  هس  نیا  زا  یکی  لاح 

عون ود  هک  تسا  عالـضالا  میقتـسم  لکـش  رد  لخاد  ثلثم  دوخ  تسا و  نآ  بیرق  سنج  هک  تسا  ثلثم  تحت  رد  لـخاد  یّلک  نیا 
لثم يوتسم  ریغ  لکش  لباقم  رد  تسا  يوتسم  لکش  تحت  رد  لخاد  ، عالضالا میقتسم  لکش  رد  لخاد  ثلثم  ریغ  ثلثم 2- -1: دراد

لصّتم ّمک  ایآ  هک  دشن  نشور  هتبلا  ) تسا ّمک  تحت  رد  لخاد  لکـش  هک  تسا  لکـش  تحت  رد  لخاد  ، يوتـسم لکـش  دوخ  هریاد و 
ایّراق ؟ تسا لصتم  مسق  مادک  زا  هک  دشن  نشور  زین  تسا و  ادعا  هب  رـصحنم  لصفنم  نوچ  ؛ دشاب دیاب  لصّتم  ارهاظ  ؟ لصفنم ای  تسا 

هس طسوتم و  عون  هس  ؛ دراد دوجو  هلحرم  شش  لاثم  نیا  رد  ( ددرگ یم  نوزفا  لحارم  دوش  هبساحم  مه  اه  نیا  رگا  هک...و  ّراق  ریغ  ای 
.تسا اه  ّتیمک  ضارعا و  ۀلوقم  زا  مه  لاثم  طسوتم و  سنج 

ّمک یلاع  سنج  ای  سانجالا  سنج 

لکش یلاع  عون  موس و  طسوتم  سنج 

يوتسم لکش  موس  طسوتم  عون  مود و  طسوتم  سنج 

عالضالا میقتسم  مود  طسوتم  عون  لوا و  طسوتم  سنج 

ثلثم لوا  طسوتم  عون  بیرق و  سنج 

نیقاسلا يواستم  لفاس  عون  عاونالا و  عون 

: لیبق زا  دراد  یعاونا  طخ  هک  اریز  ، تسا طخ  عاونا  زا  یعون  ، میقتسم طخ  لاثم 5.

بیرق و سنج  هک  تسا  طخ  دوخ  نآ  قوفام  تسا و  عاونالا  عون  ناسنا  لاثم  میقتسم  طخ  هاگ  نآ  ، طلتخم - رسکنم - ینحنم - میقتسم
حطس یمیلعت 2- مسج  -1: دراد عون  هس  راق  لصتم  ّمک  یمان و  مسج  دننامه  تسا  ّراق  لصّتم  ّمک  نآ  قوفام  تسا و  ناویح  ۀـلزنم  هب 

تسا و لصتم  ّمک  رد  لخاد  ّراق  لصتم  مک  دوخ  تسا و  قلطم  مسج  دـننامه  هک  تسا  ّراق  لصّتم  ّمک  رد  لخاد  طخ  سپ  ، طـخ - 3
.دشاب یم  سانجالا  سنج  هک  تسا  ّمک  رد  لخاد  نآ 

ناسنا سانجالا  سنج 
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ّمک یلاع  عون  مود و  طسوتم  سنج 

لکش مود  طسوتم  عون  لّوا و  طسوتم  سنج 

يوتسم لکش  لّوا  طسوتم  عون  بیرغ و  سنج 

عالضالا میقتسم  لفاس  عون  ای  عاونالا  عون 

هفاـضا ۀـلموقم  زا  ّتیقوـف  ّتیتـحت و  دراد و  ّتیتـحت  نآ  فقـس  هب  تبـسن  سردـم  نیا  فـک  دـینک  ضرف  : هفاـضا ۀـلوقم  زا  لاثم 6.
هب دـسر  یم  ات  یمود  تحت  رد  نآ  لّوا و  کلف  ّتیقوف  تحت  رد  لخاد  فقـس  ّتیقوف  لاح  ( فارطالا هفلاختم  تافاضا  اـهتنم  ) تسا
وبا مدآ  ترـضح  هب  دـسر  یم  تونب  بوبا و  رد  ای  تسا  هفاضا  ۀـلوقم  ، ساـنجالا سنج  دراد و  ماـن  كـالفالا  کـلف  هک  مهن  کـلف 

.رشبلا

ندوب رد  تسا  لخاد  هک  مینک  یم  باسح  ، عون کی  میراد  ناکم  هب  تبـسن  هک  مق  رد  اکم  ندوب  دـینک  ضرف  : نیا ۀـلوقم  زا  لاثم 7.
....نیمز ةرک  رد  نآ  ایسآ و  رد  نآ  هنایمرواخ و  رد  ناریا  ندوب  نارنیا و  رد 

: تسا مسق  ود  ياراد  هک  لصف  ياه  میسقت  کنیا  دش و  نایب  هناگراهچ  ياه  میسقت  زا  میسقت  هس  لاح  هب  ات  : مراهچ میسقت 

.مّسقم ای  تسا  مّوقم  ای  -2 .دیعب ای  تسا  بیرق  ای  -1

یم ار  یلّوا  میـسقت  ادـتبا  ، ّترم تروص  هب  اـم  یلو  تسا  هدرک  ناـیب  ار  مود  میـسقت  لّوا  ، شّوـشم رـّشن  ّفـل و  تروـص  هب  هدنـسیون 
: ار یمود  میسقت  سپس  ، میروآ

دنکیرـش بیرق  سنج  رد  نآ  اب  هک  رگید  ياه  ّتیهام  عیمج  زا  ار  ّتیهام  کی  هک  يا  یّلک  موهفم  نآ  زا  تسا  ترابع  بیرق  لصف 
.دزاس یم  ادج 

رگید ياه  ناویح  عیمج  اه و  تابن  اهدامج و  زا  ار  ناسنا  هک  ناسنا  هب  تبـسن  قطاـن  دـننامه  هک  تسا  نآ  يوهاـم  يرهوج و  ّزیمم 
.تسا قطان  ناویح  انامه  ناسنا  تایتاذ  تاذ و  مامت  هک  دزاس  یم  صخشم  دنتسه  کیرش  ّتیناویح  رد  وا  اب  هک 

هب اه و  نآ  ۀـمه  زا  هن  دـهد  یم  زیمت  رید  ياه  ّتیهام  ضعب  زا  ار  ّتیهام  کی  هک  يا  یّلک  موهفم  نآ  : زا تسا  ترابع  دـیعب  لـصف 
تسان و ناسنا  دیعب  لصف  هک  ساسح  دننام  دهد  یم  زیمت  ، دنکرتشم دیعب  سنج  رد  نآ  اب  هک  ییاه  ّتیهام  زا  ار  یتّیهام  رگید  نایب 
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تسا كرتشم  ناسنا  اب  قلطم  مسج  رد  هک  اهدامج  زا  دزاس و  یم  ادج  ، تسا کیرش  ناسنا  اب  یمان  مسج  رد  هک  تاتابن  زا  ار  ناسنا 
رد هک  اه  ناویح  رگید  زا  ار  ناسنا  ، ساسح اّما  ، دـنک یم  ادـج  ، تسا كرتشم  ناسنا  اـی  رهوج  رد  هک  ( تاـقرافم ) سوفن لـقع و  زا  و 

كاردا هب  كّردم  ینعی  ، دنتـسه ساّسح  اه  ناویح  ۀمه  نوچ  ، دزاس یمن  ادج  ، دـنناویح همه  ینعی  ؛ دراد تکراشم  وا  اب  بیرق  سنج 
ینعی ، یمان مسج  زا  یلو  ، دنک یم  ادـج  رهوج  اهدامج و  زا  ار  ناسنا  ندوب  هدـلوم  هیذاغ و  هیمان و  سفن  وذ  نینچمه.دنتـسه  یّـسح 

هک هناگ  هس  داعبا  رد  ندوب  میـسقت  لباق  دننام.دنتـسه  کیرـش  ثحب  نیا  رد  اه  نآ  ۀمه  نوچ  ، دنک یمن  ادـج  - اه ناویح  اه و  تابن 
.دنا يواسم  تهج  نیا  رد  اه  نآ  ۀمه  نوچ  ، دنک یمن  ادج  اه  ناویح  اه و  تابن  ، اهدامج زا  یلو  ، دنک یم  ادج  رهوج  زا  ار  ناسنا 

: مّسقم ای  تسا  مّوقم  ای  لصف  : مود میسقت 

ّتیهام نآ  مّوقم  لصف  نیا  ، میجنـسب تسا  اه  تیهام  ریاـس  زا  نآ  يرهوج  ّزیمم  نآ و  ءزج  لـصف  نیا  هک  یتّیهاـم  ار  لـصف  هاـگره 
مه ّتیهام  دشابن  لصف  رگا  هک  يا  هنوگ  هب  ، تسا نآ  هب  ّتیهام  ماوق  تسا و  لیخد  ّتیهام  تاذ و  نیا  لصا  لیکشت  رد  ینعی  ؛ تسا

همیخ و دننام  ، تسا دوبان  ّتیهام  ، دشابن هک  مادـک  ره  لصف و  سنج 2. .1: تسا راوتـسا  نکر  هیاپ و  ود  يور  یتّیهام  ره  ، اریز ؛ تسین
هئازجأ عیمج  ءافتناب  یفتنی  امک  بکرملا.دزیر  یم  - ورف یفقس  همیخ و  ، دشابن مادکره  هک  دشاب ، هداتـسیا  نوتـس  ود  يور  هک  یفقس 

.ّتیهام نیا  هب  صتخم  ءزج  مه  نآ  تسا  ّتیهام  تاذ  ءزج  مّوقم و  ، لصف سپ  ، هئازجأ دحأ  ءافتناب  یفتنی  کلذک 

تکراشم ، دـنراد تکراشم  ، سنج نآ  رد  هک  یتایهام  ریاس  نایم  زا  ّتیهام  کی  زیمت  يارب  لصف  نیا  هک  یـسنج  اب  ار  لصف  هاـگره 
مدع اب  مسق و  کی  ، دوخ دوجو  اب  دوش  یم  همیمض  سنج  هب  یتقو  یلـصف  ره  اریز  ؛ تسا سنج  نآ  مّسقم  ، لصف نیا  میجنـسب  ، دنراد

قطان و هب  ار  ناویح  يآ د، یم  هک  قطان  الثم  ؟ دـهد یم  صاـصتخا  دوخ  عون  هب  ار  سنج  زا  یمهـس  دزاـس و  یم  يرگید  مسق  ، دوخ
.دنک یم  مسق  ود  ار  نآ  لهاص  نینچمه  دنک  یم  میسقت  قطان  ریغ 

.تسا سنج  مّسقم  ّتیهام و  مّوقم  ، لصف سپ 
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: هیلک ةدعاق  ود 

: رگید ترابع  هب  سکع  لفاسلا و ال  موقم  یلاعلا  موقم  -1

: تسا شخب  ود  ياراد  هدعاق  نیا  ، سکع لفاسلل و ال  موقم  یلاعلل  موقم  لک 

.لفاسلل موقم  یلاعلل  موقم  لک  : تسا ّیّلک ه  ۀبجوم  کی  هک  یتابثا  شخب  - فلا

.یلاعلل موقم  لفاسلل  موقم  لک  سیل  : تسا هیئزج  ۀبلاس  کی  هک  یبلس  شخب  ب-

لـصف ناویح و  مّوقم  ساّسح  الثم.دـشاب  یم  مه  لفاس  عون  مّوقم  دـشاب  ( یفاضا عاونا  زا  ) یلاع عون  مّوقم  هک  یلـصف  ره  : یّلک ياربک 
نینچمه.تسا وا  دیعب  لصف  هک  تسه  مه  ناسنا  مّوقم  ، ساّسح نیمه  تسا و  یلاع  عون  ناسنا  هب  تبـسن  ناویح  هک  تسا  نآ  بیرق 

مه ناوـیح و  مّوـقم  مـه  تـسا و  یلاـع  عوـن  هـک  تـسا  یماـن  مـسج  مّوـقم  مـه  هـک  ندوـب  هدــلوم  هیذاــغ و  هیماــن و  سفن  ياراد 
.لفاسلل ؟ موقم یلاعلل  موقم  لکف  ؛ تسا ناسنا  ناویح و  یمان و  مسج  قلطم و  مسج  مّوقم  هک  نتشاد  هثاث  داعبا  تسا  نینچمه.ناسنا 

لوصا ملع  حالطصا  رد  تاواسم  سایق  ] تاواسم سایق  زا  تسا  ترابع  ، دنروآ یم  هّیّلک  هجوم  نیا  تابثا  يارب  هک  یلالدتـسا  : ناهرب
، باب نآ  سایق  دننآ (1)و  رکنم  عامجالاب  هعیش  نادنمشناد  دنراد و  لوبق  ار  نآ  تنـس  لها  هک  تسا  هلعلا  طبنتـسم  سایق  نامه  ، هقف

ثیح زا  نآ  تسا و  ناهرب  يانعم  هب  یقطنم  حالطـصا  رد  سایق  اّما.دـمآ  دـهاوخ  دوخ  ياج  رد  هک  تسا  یقطنم  لیثمت  تقیقح  رد 
یجراـخ ۀـمدقم  زا  هـک  تـسا  تاواـسم  ساـیق  ، اـه ساـیق  عاوـنا  زا  یکی  [ دــمآ دــهاوخ  دوـخ  باـب  رد  هـک  دراد  يرموـص  ، لـکش

هلحرم ود  هک  تسا  نآ  ، لالدتـسا هنوگ  نیا  لاجا  درک و  میهاوخ  نایب  دوخ  ياج  رد  ار  هیمـست  هجو.هدش  ذـخا  واسم  يواسملاواسم 
: دراد

.يا هجیتن  یئاربک و  یئارغص و  .1

هک دوش  یم  همیمـض  یّلک  ياربک  ناونع  هب  مه  یجراخ  ۀمدقم  کی  سپـس  هداد و  رارق  مود  هلحرم  يارغـص  ار  لّوا  ۀلحرم  ۀجیتن  .2
ۀمدقم نآ.تسا  میقع  سایق  ، دشاب بذک  رگا  تسا  جتنم  ، سایق ، دشاب قدص  همّدقم  نآ  رگا  اریز  ، تسا همدقم  نامه  هب  سایق  شزرا 

مزال «،» صخا صخالا  صخا  «،» ّمعا معالا  معا  «، » ءزج ءزجلا  ءزج  :» لیبق زا  ، دش دهاوخ  هراشا  نادب  قطنم  ياج  ياج  رد  هک  یجراج 
« فصن فصنلا  فصن  » یلو دنا  قداص  ياه  همّدقم  اه  نیا...و  « واسم يواسملا  واسم  «، » مسق مسقلا  سق  «،» مزال نمزاللا 
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ام رد  ار  لالدتسا  سپس  هدروآ  یجراخ  لاثم  کی  ، ادتبا.تسین جتنم  ور  نیا  زا  ؛ فصن هن  تسا  عبر  « فصن فصن  » نوچ ، تسا بذک 
: لاثم ، مینک یم  نایب  هیف  نحن 

« يرغص » تسا دیز  تسد  ءزج  دیز  تسد  تشگنا 

« يربک » تسا دیز  دوخ  ءزج  دیز  تسد  و 

« هجیتن » تسا وا  ءزجءزج  وا  تسد  تشگنا  سپ 

دیز ءزج  دیز  تشگنا  سپ  : دهد یم  هجیتن  « ءزج ءزجلا  ءزج  :» هک تسا  نیا  نآ  ياربک  تسا و  يدعب  یلالدتسا  يارغـص  ، هجیتن نیمه 
.تسا

ءزجءزج ، یلاع مّوقم  لصف  سپ  تسا  لفاس  عون  ءزج  یلاـع  عون  « يربک تسا و« یلاـع  ءزج  ، یلاـع مّوقم  لـصف  ره  « يرغـص » نیارباـنب
«. هجیتن » تسا لفاس 

.ناویح هب  تبسن  ساّسح  لثم  ، تسا یلاع  ءزج  یلاع  مّوقم  لصف  سپ  ، لصف سنج و  زا  تسا  بکرم  یتّیهام  ره  : يرغص تابثا 

.تسا ّتیهام  ءزج  مه  سنج  تسا و  لفاس  سنج  هشیمه  یلاع  نوچ  : يربک تابثا 

ره تسا و  لفاس  ءزج  ، یلاع مّوقم  لصف  « هجیتن » سپ ءزج  ءزجلا  ءزج  « يربک تسا و« لفاس  ءزجءزج  یلاع  مّوقم  « يرغـص :» مود ۀلحرم 
.بولطملا (1) وه  اذه  تسه و  مه  لفاس  مّوقم  ، یلاع مّوقم  لصف  سپ  ، تسا ّلک  مّوقم  ّلک و  رد  لخاد  یئزج 

یفاضا عون  سنج و  میـسقت  اب  هطبار  رد  نیا  زا  شیپ  هک  تسا  یلفاس  یلاـع و  نآ  زا  ریغ  ماـقم  نیا  رد  لـفاسن  یلاـع و  زا  دارم  : هتکن
عون ـال  اـم  » مه یلاـع  عون  زا  دارم  »و  هوـف سنج  ـال  هک  يا  یلک  » نآ زا  دوـب  تراـبع  یلاـع  سنج  زا  دارم  اـج  نآ  رد  اریز  ، دـش ناـیب 

.دوب « هقوف

سنج وا  قوفام  هک  نیا  زا  معا  ، دـشاب يرگید  عون  ای  سنج  نآ  تحت  رد  هک  تسا  یعون  ای  سنج  ره  یلاع  زا  دارم  اج  نیا  رد  یلو 
یلاع عون  یلاع و  سنج  ، ناویح هب  تبسن  یمان  مسج  ،و  تسا یلاع  عمون  ، ناسنا هب  تبـسن  ناویح  سپ  ؛ دشابن ای  ، دشاب يرگید  عون  ای 

.تسا

دموب رتابع  عاونالا  عون  اـی  لـفاس  عون  زا  دارم  »و  هتحت سنج  ـالام  ود  زا  دوب  تراـبع  ، لـبق ثحاـبم  رد  لـفاس  سنج  زا  دارم  نینچمه 
يرگید عوـن  اـب  سنج  تحت  رد  لـخاد  هک  تسا  یعوـن  سنج و  ره  ، لـفاس عوـن  اـی  سنج  زا  دارم  ـالعف  یلو  « هـتحت عوـن  ـال  اـم  :» زا

لفاس عون  ناویح  الثم  ، دشابن ای  ، دشاب يرگید  عون  ای  سنج  ، نآ دوخ  تحت  رد  هک  نیا  زا  معا  ، دشاب
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رگید نیارباـنب.رهوج  هب  تبـسن  قلطم  مسج  ،و  قلطم مسج  هب  تبـسن  ، تسا لـفاس  سنج  ، یماـن مسج  یماـن و  مسج  هب  تبـسن  ، تسا
میـسقت فالخرب.تسا  یلاع  ، دوخ تحتام  هب  تبـسن  لفاس و  ، قوفام هب  تبـسن  یعون  سنج و  ره  هکلب  ، میرادن طسوتم  عون  سنج و 

: میتشاد هتسد  هس  هک  سنج  عون و  یلبق 

.طسوتم لفاس 3. یلاع 2. .1

هک ساّسح  لثم  «، یلاعلل موقم  لفاسلل  موقملا  ضعب  لب  یلاعلل  اموقم  لفاسلل  موقم  لـک  سیل  يا  سکع  ـال  يا و  » هیئزج ۀـبلاس  ناـیب 
ره هک  تسین  نینچ  ینعی  « یلاـعلل موقم  سیل  لـفاسلل  موقملا  ضعب  » یلو.دـشاب یم  مه  ناویح  مّوقم  هک  ناـنچمه  تسا  ناـسنا  مّوقم 

مّوقم ، قطان مینک  یم  هدـهاشم  حوضو  هب  ام  هک  نیا  لـیلد  هب.دـشاب  مه  یلاـع  عون  اـی  سنج  مّوقم  ، لـفاس عون  اـی  سنج  مّوقم  لـصف 
قطان 2- ناویح  -1: تسا عون  ود  مسق و  ود  هب  ناویح  مّسقم  هکلب  تسین  یلاـع ) عوـن  ) ناوـیح مّوـقم  یلو  تسه  ( لـفاس عوـن  ) ناـسنا

.قطان ریغ  ناویح 

.یقطنم سکع  يوغل 2- سکع  -1: دراد ینعم  ود  سکع  : هتکن

موـقم یلاــعلل  موـقم  لــک  » سکع رد  ینعی  ، دوــش سکع  ، هـّیّلک ۀــبجوم  تروــص  هـب  هـّیّلک  ۀــبجوم  هـک  تـسا  نآ  ، يوــغل سکع 
«. یلاعلل مقم  لفاسلل  موقم  لک  » مییوگب « لفاسلل

ضعب » دوشب « لفاسلل موقم  یلاـعلل  موقم  لـک   » سکع ینعی  دوش  سکعنم  ، هیئزج ۀـبجوم  هب  هّیّلک  ۀـبجوم  هک  تسا  نآ  یقطنم  سکع 
یموغل «، سکع «و ال  زا روظنم  لاح  ( یلاع ) اضیا ناویحلل  موقم  )و  لـفاس ) ناـسنالل موقم  هک  « ساّـسحلاک یلاـعلل  موقم  لـفاسلل  موقملا 

.اّیلک سکع  یلاعلل و ال  مسقم  لفاسلل  مسقم  لک  : مود ةدعاق  .دراد (1) یقطنم  سکع  اّما  « اّیلک سکع  يا و ال  » درادن

.یبلس شخب  هّیّلک 2. ۀبجوم  یتابثا و  شخب  .1: تسا شخب  ود  ياراد  زین  هدعاق  نای 

یم مسق  ود  ار  نآ  تسا و  ناویح  مّسقم  هک  قطان  الثم  ، تسه مه  یلاع  عون  مسقم  ، دشاب لفاس  عون  مّسقم  هک  یلـصف  ره  : لوا شخب 
كرحتم ساّسح و  ـالثم  اـی  «، رهوجلا قلطملا و  مسجلا  اذـک  » تسه مه  یماـن  مسج  مّسقم  قطاـن ، ریغ  اـما  قطاـن و  اـما  ناویحلا  : دـنک

.تسه زین  رهوج  قلطم و  مسج  مّسقم.تسا  یمان  مسج  مّسقم  هک  هدارالاب 
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: نایب نیا  هب  تسا  تاواسم  ، سایق نامه  : ناهرب

یلاع مسق  مسق  ، لفاس مّسقم  سپ  ، تسا یلاع  مسق  لفاس  دوخ  « يربک تسا و« لفاس  مسق  ، لفاس مّسقم  لصف  ره  « يرغـص :» لوا ۀلحرم 
.تسا

.تسا مسق  دوخ  مسقم  هب  تبسن  ، یمّسقم ره  : يرغص نایب 

اما ناویحلا  نال  » .تسا یلاـع  مسق  مسقم و  لـفاس  سپ  مینک  یم  میـسقت  عون  ود  هب  ار  ناویح  ناـسنا  ۀلیـسو  هب  اـم  نوچ  : يربک ناـیب 
،«. ناسنا

لـصف : میریگ یم  هجیتن  مّسقم  مّسقملا  مّسقم  ای  مسق  مسقلا  مسق  « يربک تسا و« یلاع  مسقلا  مسق  ، لفاس مّسقم  « يرغـص :» مود ۀـلحرم 
.تسه مه  یلاع  مّسقم  ، لفاس مّسقم 

مّـسقم مه  هک  ، ساسحلاک لفاسلل  مسقم  یلاعلل  مسقملا  ضعب  لب  لفاسلل  مسقم  یلاعلل  مسقم  یلک  سیل  يا  سکع  :و ال  مود شخب 
مسج مّسقم  هک  ساّسح  لثم  « هل موقم  لب  لفاسلل  امّـسقم  سیل  یلاعلل  مسقملا  ضعب  » یلو یمان ، مسج  مّسقم  مه  تسا و  قلطم  مسج 

مه دـشاب و  یمّوـقم  مه  لـصف  کـی  هک  دوـش  یم  سپ  ، تسا ود  نآ  مّوـقم  هـکلب  ، تـسین ناـسنا  ناوـیح و  مّـسقم  یلو  ؛ تـسا یماـن 
راـبتعا ود  هب  دـیعب  مه  دـشاب و  بیرق  مه  تسا  نکمم  لـصف  کـی  هـک  نـیا  هـچ.يا  هظحـالم  يراـبتعا و  هـب  مادـکره  یلو  ، مّـسقم

.تسا هبترم  کی  هب  دیعب  ناسنا  هب  تبسن  ،و  بیرق ناویح  هب  تبسن  هک  ساّسحلاک 

یضرع یتاذ و 

یـضرع تاّیلک  ةدنام  یقاب  کنیا  و.میدش  انـشآ  اه  نآ  ياه  میـسقت  اب  زین  دوب و  لصف  سنج و  عون و  هک  یتاذ  تاّیلک  اب  لاح  هب  ات 
: میروآ یم  ار  همّدقم  نیا  ود  نآ  نایب  يارب  هک  دشاب  یم  ماع  یضرع  هّصاخ و  یضرع  هک 

حرش دنمشزرا  باتک  رد  هک  هریثک  یناعم  اب  دوش و  یم  قالطا  نوگانوگ  یناعم  هب  قطنم  رد  یضرع  یتاذ و  حالطـصا  یّلک  روط  هب 
یلـصا روحم  راهچ  هب  اه  نآ  ۀـمه  هک  تسا  یظفل  كرتشم  هدـش  هراشا  یـضرع  یتاذ و  یناـعم  زا  ینعم  هدراـهچ  هب  ص 69  علاطم 

تاّیّلک باب  ینعی  ، یجوغ اسیا  باـب  یـضرع  یتاذ و  یکی  : تسا فورعم  رایـسب  یتاذ  مسق  ود  اـه  نآ  ۀـمه  ناـیم  زا  هک  ددرگ  یمرب 
رد هک  دوب  اجب  هّتبلا  دمآ و  دـهاوخ  يدـعب  ثحابم  رد  هک  ناهرب  باب  یـضرع  یتاذ و  يرگید  تسا و  ام  ثحب  درم  العف  هک  سمخ 

هتخادـنا و ریخأت  یلو  ، مینک انعم  ار  یـضرع  یتاذ و  اج  نامه  « یـضرع اما  یتاذ و  اما  یلکلا  ،» میتفگ هک  سمخ  تاّیّلک  ثحبم  زاـغآ 
یبوخ هب  مه  ات  حالطصا  ود  نیا  مینک  یم  نایب  ، لصف سنج و  عون و  نایب  زا  سپ 
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باـب یـضرع  یتاذ و  ناـیب  زا  لـبق  دـشاب و  اـه  یـضرع  يارب  يا  همدـقم  اـه و  یتاذ  يارب  يا  هرخؤـم  مـه  دریگ و  ياـج  ناـهذا  رد 
ياه قرف  زا  قرف  هس  هب  هموظنم  قطنم  رد  يراوزبس  یجاح  موحرم  هک  مینک  یم  هراشا  یضرع  یتاذ و  ياه  قرف  هب  ادتبا  یجوغاسیا 

: هدرک هراشا  تیب  ود  بلاق  رد  ود  نآ 

اللعم نکی  مل  یئیش  یتاذ 

القعت هقبسی  ام  ناک  و 

هل توبثلا  نیب  اضیا  ناک  و 

هلباقم نفرعا  هیضرع  و 

دراد و هار  ءایـشا  تاذ  میرح  رد  يروما  هچ  هک  مینادب  ات  ، هدش نایب  یـضرع  زا  یتاذ  یـسانشزاب  يارب  نازیم  هس  ، ابیز تیب  ود  نیا  رد 
: دوش یم  ضراع  عوضوم  نیا  رب  اه  یتاذ  تاذ و  لیمکت  زا  سپ  هک  تسا  قحاول  ضراوع و  زا  نوریب و  تاذ  میرح  زا  يروما  هچ 

یلو دـهاوخ  یمن  ءیـش  نآ  دوخ  ّتلع  زا  ریغ  یتـّلع  ، یئیـش یتاذ  ینعی  ، تسین تاذ  دوخ  ّتلع  يأر  یتـّلع و  هب  لـّلعم  ياـه  یتاذ  .1
...و سولج  نینچمه  - دبلط یم  ّتلع  ، هناگادج مایق  الثم  ؛ دنتسه تاذ  دوخ  ّتلع  يأر  یتّلع و  هب  لّلعم  ياه  یضرع 

ات میـسانش  یم  ار  لصف  سنج و  لوا  هک  اریز  یلیـصفت ) كاردا  رد  هّتبلا  ) .دـنریگ یم  تقبـس  تاذ  رب  كاردا  لّقعت و  رد  اه  یتاذ  .2
...و تردق  - ملع - دوعق - مایق لثم  ؛ دنریگ یمن  تقبس  تاذ  ضورعم و  دوخ  رب  لّقعت  رد  اه  یضرع  یلو.ددرگ  مولعم  ناسنا  يارب 

دنمزاین هک  دنتـسه  نّیب  ریغ  يرظن و  ياه  یـضرع  یلو  ، دـنرادن تابثا  هب  یجایتحا  دنتـسه و  توبثلا  نیب  تاذ  دوخ  يارب  اـه  یتاذ  .3
تاّیّلک باب  یـضرع  یتاذ و  ، همّدـقم نیا  ظفح  اب  لاح  ( دـش اـیوج  دـیاب  لـصفم  بتک  زا  ار  بلاـطم  نیا  لیـصفت  ) .تسا ّتلع  ارچ و 

: مینک یم  انعم  ار  سمخ 

ناویح ، ناسنالا : لـثم ، دوش یم  ّتیهاـم  تاذ و  رب  لومحم  تسا 1. یگژیو  هس  ياراد  هـک  يا  یّلک  موـهفم  نا  زا  تـسا  تراـبع  : یتاذ
رگا هک  يا  هنوگ  هب  ، تسا عوضوم  نیا  مّوقم  یتاذ  نآ  تسا و  یتاذ  نیا  هب  مّوـقتم  عوـضوم  ّتیهاـم ، تاذ و  .2 ...و ناسنا  دیز  ، قطان
لثم ، تسین يا  همیخ  دشابن  رگا  هک  همیخ  نوتـس  دننام  ، تسا نا  هب  تاذ  يراوتـسا  ییاپرب و  ، هنرگو دوب  دهاوخ  مه  تاذ  دشاب  یتاذ 

.دوب دهاوخن  ناسنا  ، یجراخ دوجوم  نآ  ، دنشابن هک  مادکره  تسا و  ناسنا  مّوقم  هک  قطان  تسا  ناسنا  مّوقم  هک  ناویح 

هبعـش هس  ، روکذم يانعم  هب  یتاذ  تسا و  تاذ  ةدنهد  لیکـشت  تاذ و  رد  لخاد  هکلب  ، تسین اه  یتاذ  تاذ و  زا  جراخ  ، دراد فص  .3
: دراد
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ار دـیز  ّتیهام  مامت  ناسنا  هک  ناسنا  دـیز  لـثم  دراد  ار  اـه  یگژیو  نآ  دوش و  یم  لـمح  شعوضوم  رب  هک  تاذ  ّتیهاـم و  دوخ  .1
.دنتسه عرف  ، يدرف ياه  یگژیو  تسین و  يدیز  ، دشابن رگا  تسا و  نآ  هب  دیز  ماوق  دهد و  یم  لیکشت 

.دوخ ۀبون  هب  تسا  ناسنا  مّوقم  تسا و  وا  یتاذ  هک  « ناسنالا یلا  هبسنلاب  ناویحلاک  » دشاب وا  سنج  هک  ّتیهام  نیا  كرتشم  ءزج  .2

زا معا  هک  دـنیوگ  اه  یتاذ  ، سمخ تاّیّلک  باب  رد  ار  اه  نیا  مامت  «، ناسنالل قطانلاک  » دـشاب وا  لصف  هک  ّتیهاـم  نیا  صتخم  ءزج  .3
.تسا اه  یتاذ  تاذ و  دوخ 

باب رد  ولو  دوش  یم  قالطا  سمخ  تاّیّلک  باب  رد  هک  هن  اـی  دوش  یم  قـالطا  یتاذ  مه  تاذ  دوخ  رب  هک  تسا  یثحب  اـج  نیا  هّتبلا  )
تاذ رد  لخاد  ّتیهام  دوخ  مه  نوچ  دوش  یم  هسره  لـصف  سنج و  عون و  لـماش  یجوغاـسیا  باـب  یتاذ  سپ  ( دوشن قـالطا  رگید 

دیضنلا ص 15: رهوجلا  رد  هّمالع  لوقی  وا و  لصف  سنج و  مه  تسا و  دارفا 

فیعـض وه  ،و  هسفن یلا  بسنی  یئیـشلا ال  تاذلا و  یلا  بوسنم  یتاذلا  نال  ( عون ) لوالا یلع  یتاذلا  قالطا  نم  ءامدقا  رثکا  عنم  دق  و 
(. یلوا لمح  هب  هن  عیاش  لمح  هب  یتاذ  ) اهسفن هیهاملل  اهدارفال ال  هیتاذ  اّهنال 

: تسا لیذ  ياه  یگژیو  ياراد  شدارفا  اب  هسیاقم  رد  هک  یّلک  موهفم  زا  تسا  ترابع  : یضرع اّما  و 

.دوش یم  عقاو  هضرع  یف » وه  یئیش  ّيا  » باوج رد  دوش و  یم  لمح  شدارفا  رب  ینعی  ، تسا لومحم  -1

.تسا عوضوم  ّتیهام  تاذ و  زا  جراخ  -2

نآ زا  لـبق  هنرگو  عوضوم  ندـش  تسرد  زا  سپ  اـه و  یتاذ  عیمج  هب  عوضوم  مّوقت  زا  سپ  ، عوـضوم کـی  رب  دوـش  یم  ضراـع  -3
.تسین یضورع 

ضراوع زا  انمـض  کحاض  ناسنالا  مییوگ  یم  دوش و  یم  ضراع  ناسنا  رب  هک  تسا  ناسنا  ضراوع  زا  کـحاض  - فلا : لاـثم دـنچ 
.تسا عاونالا  عون  هب  ۀصاخ 

هک تسا  ناویح  ضراوع  زا...هیلجر  یلع  یـشمی  نم  مهنم  هنطب و  یلع  یـشمی  نیم  مهنم  هک  هملک  معا  ياـنعم  هب  ندوـب  یـشام  ب-
.تسا لفاس  سنج  هب  هصاخ  ضرع  انمض  شام  ناویحلا  : مییوگ یم 

تسا و مسج  ۀصاخ  ضراوع  زا  هک  مسج  هب  تبسن  نتشاد  ناکم  ندوب و  ّزیحتم  ج-
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.تسا طسوتم  سنج  هب  هصاخ  ضرع  مسج و  ّزیحتم  ّلک  ّزیحتم و  مسج  ّلک  : مییوگ یم 

ماع ضرع  هصاخ و  ضرع 

هصاخ یضرع  -1: دوش یم  هتسد  ود  یمیسقت  رد  ، یضرع تاّیّلک  : مییوگ یم  سمخ  تاّیّلک  باب  رد  یضرع  يانعم  اب  ییانشآ  زا  سپ 
.ماع یضرع  -2

تسا و عوضوم  نامه  هب  صتخم  ای  تسین  جراـخ  لاـح  ود  زا  مینک  یم  هسیاـقم  شعوضوم  اـب  هک  ار  یـضرع  یّلک  ره  : کـلذ ناـیب 
هـصاخ یـضرع  شماـن  ، دوش یمن  عقاو  لومحم  ضارع و  رگید  عوضوم  چـیه  رب  دوـش و  یم  عـقاو  شدوـخ  عوـضوم  يارب  لوـمحم 
شدوخ عوضوم  اـب  یهاـگ  هک  اریز  ، دراد یبعـش  هصاـخ  یـضرع  تسا و  دوخ  سنج  اـی  عون  صوصخم  هک  يا  یـضرع  ینعی  ، تسا
ناـسنا ّلـک  : مییوگ یم  هک  ناـسنا  هب  تبـسن  کـحاض  دـننام  ، تسا دوجوم  يواـست  تبـسن  ، عبرا بسن  زا  ود  نآ  نیب  تسا و  يواـس 

.ناسنا هب  تبسن  هوقلاب  ملع  ، هوقلاب تباتک  زین  ناسنا و  کحاض  ّلک  کحاض و 

یـضرع هک  تسا  يدروم  رد  نآ  تسا و  مکاـح  قلطم  صوصخ  موـمع و  ، ود نآ  نیب  تسا و  ّصخا  شدوـخ  عوـضوم  زا  یهاـگ  و 
ضعب یلو  ناسنا  رعاش  ّلک  ) هک ناـسنا  هب  تبـسن  رعاـش  ریظن  ، نآ دارفا  ماـمت  هن  ، دـشاب دوخ  عوضوم  دارفا  یـضعب  هب  صتخم  ، هصاـخ

عاونالا و عون  هب  ۀصاخ  یهاگ  ، هصاخ یـضرع  زین...و  وجـشناد  ، یناحور ، سدنهم ، بیبط ، دهتجم ( بیطخلا اذک  رعاشب و  سیل  ناسنالا 
.ریغ دنوش و ال  یم  ضراع  ، ناسنا دارفا  رب  اهنت  هک  روکذم  ياه  لاثم  هتسد  ود  لثم  تسا  یقیقح  عون 

دننام ، تسا طسوتم  سنج  ۀـصاخ  یهاگ  تسا و  ناویح  ۀـصاخ  ضراوع  زا  هک  ءیـش  ام  لثم  ، تسا بیرق  سنج  هب  هصاخ  یهاگ  و 
لکـش و نول و  ّزیحب و  لّکـشتم  نّولتم و  ّزیحتم و  مسج  ّلـک  تسا و« قلطم  مسج  ضراوـع  زا  هک  ندوـب  لّکـشتم  نّوـلتم و  ّزیحتم و 

« .مسج...و نّولتم  ّزیحتم و  ّلک  ّيا  سکعلاب 

تسا و رهوج  هصاخ  ضراوع  زا  هک  عوضوملا  یف  دوجو ال  دـننام  ، تسا سانجالا  سنج  یلاـع و  سنج  هب  هصاـخ  ضرع  یهاـگ  و 
میجنـس یم  شعوضوم  اب  یتقو  ار  یـضرع  یّلک  هک  نیا  ای  تسا و  یـضرع  ياه  هلوقم  هصاـخ  ضراوع  زا  هک  عوضوملا  یف  دوجو 

.تسا ماع  یضرع  شمان  ، دوش یم  ضراع  رگید  ياه  عوضوم  رب  مه  عوضوم و  نآ  رب  مه  هکلب  تسین  عوضوم  نآ  هب  صتخم 

دوش یم  ضارع  ناسنا  رب  هک  اریز  ، تسا نماع  ضرع  ، ناسنا هب  تبسن  ءیش  ام  : لاثم
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رئاط الثم  ای  ، دوش یم  ضراع  مه  رگید  ياه  ناویح  رب  تسا و  معا  هکلب  تسین  ناسنا  هب  صوصخم  یلو  ؛ شام ناسنالا  : مییوگ یم  و 
روفـصعلا رئاط ، مامحلا  : دوش یم  ضراع  مه  نآ  ریغ  رب  ؛ رئاط بارغلا  : دوش یم  ضراع  نآ  رب  نوچ  ، تسا ماع  ضرع  غالک  هب  تبـسن 

رب مه  ناسنا و  رب  مه  دوش و  یم  ضراع  ود  نآ  رب  مه  ینعی  ، تسا معا  هک  یمان  مسج  ناویح و  هب  تبـسن  ّزیحت  دـننام  زین  و...و  رئاط 
هداـم و رب  مه  دوش و  یم  ضراـع  مسج  رب  مه  هک  تسا  ماـع  ضرع  قلطم  مسج  هب  تبـسن  عوضوملا ؛ یف  ـال  دوجو...و  قلطم  مسج 

.لقع سفن و  تروص و 

: تفگ نینچ  ماع  ضرع  هصاخ و  ضرع  فیرعت  رد  ناوت  یم  اه  هبساحم  نیا  اب 

عوـضوم هب  صاـخ  تسا و  عوـضوم  رب  لوـمحم  تسا و  عوـضوم  تاذ  زا  جراـخ  هـک  يا  یّلک  نآ  زا  تـسا  تراـبع  هصاـخ  ضرع 
.تسا شدوخ 

.هریغ هعوضوم و  یلع  لومحملا  جراخلا  یّلکلا  : ماع ضرع  و 

زا هک  تسا  مات  ّدـح  ای  فرعم  اریز  تسا  نشور  الماک  فرعم  ثحبم  يارب  يا  همّدـقم  ناونع  هب  سمخ  تاّیّلک  ثحبم  ةدـیاف  : هتکن )
بیرق سنج  زا  هک  تسا  مات  مسر  ای  بیرق و  لصف  دیعب و  سنج  زا  هک  تسا  صقان  ّدح  ای  هتفای  لیکشت  بیرق  لصف  بیرق و  سنج 

رد سپ  ؛ دوش یم  لیکـشت  هصاخ  ضرع  ماع و  ضرع  اـی  هصاـخ  ضرع  دـیعب و  سنج  زا  هک  تا  صقاـن  مسر  اـی  هصاـخ و  ضرع  و 
(. میسانشب ار  ماع  هصاخ و  ضرع  ، دیعب بیرق و  لصف - - سنج - عون زا  درفم  تاّیّلک  عاونا  دیاب  زاغآ 

اه حیضوت  اه و  هیبنت 

هراشا

اه حیـضوت  اه و  هیبنت  ناونع  هب  ار  بلطم  شـش  نایم  نیا  رد.دـننک  نایب  ار  ماع  ضرع  هصاخ و  ضرع  ياـه  میـسقت  هک  نیا  زا  شیپ 
.دنروآ یم 

: لّوا هیبنت 

، تسا یقیقح  عاونا  زا  یعون  هب  ۀصاخ  ای  هصاخ  ضرع 

هـشیمه عون ، هب  هصاخ  ضرع  لاح  ؛ تسا یفاضا  عاونا  زا  یعون  ای  سانجا  زا  یـسنج  هب  ۀـصاخ  ای  ناسنا و  هب  تبـسن  کـحاض  لـثم 
رد اّما  ؛ تسا هصاخ  ضرع  ، شدوخ سنج  اب  هسیاقم  رد  ، سنج هب  هصاخ  ضرع  یلو  ، دوشن تفای  رگید  عون  رد  تسا و  هصاخ  ضرع 

تبسن يا  یضرع  رما  کی  يدحاو و  ءیش  تسا  نکمم  سپ  ، دوش یم  ماع  ضرع  ، رت لفاس  عون  ای  رت  لزان  سنج  اب  هسیاقم 
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.دشاب ماع  ضرع  رگید  عوضوم  هب  تبسن  رما  نامه  دشاب و  هصاخ  ضرع  ، عوضوم کی  هب 

تسا و اه  ناویح  هب  صوصخم  ینعی  ، تسا هصاخ  ضرع  ، تسا نآ  عوضوم  نآ و  سنج  هک  ناویح  هب  تبسن  الثم  یـشام  : لاثم دنچ 
ریاس رب  مه  دوش و  یم  ناسنا  رب  ضراع  مه  نوچ  ، تسا ماع  ضرع  ناسنا  هب  تبـسن  یلو  ، تسین اه  قرافم  اهدامج و  اه و  تاـبن  رد 

.اه ناویح 

- یمان مسج  هب  تبـسن  یلو  ، تسین اه  قرافم  رد  تسا و  هصاـخ  ضرع  ، تسا نآ  دوخ  سنج  هک  قلطم  مسج  هب  تبـسن  ـالثم  ّزیحتم 
اهدامج رد  هکلب  ، تسین مادک  چیه  هب  صتخم  انمـض  دوش و  یم  ضراع  اه  نآ  زا  کی  ره  رب  ینعی  ، تسا ماع  ضرع  ناسنا  ناویح و 

.تسه مه 

بـسا رب  تسین  ناسنا  صوصخم  نوچ  ، تسا ماع  ضرع  ناسنا  هب  تبـسن  هصاخ و  ضرع  ، اه ناویح  هب  تبـسن  ند  براش و  لـکآ و 
ات درادـن  لصف  سنج و  رهوج  نوچ  ) تسا هصاخ  ضرع  رهوج  هب  تبـسن  الثم  ، ندوب عوضوملا  یف  ـال  دوجوم  ، دوش یم  ضراـع  مه 
ماع ضرع  ناسنا  ناویح و  - یمان مسج  - قلطم مسج  هب  تبسن  رما  نیمه  )و  تسا یمـسر  هکلب  ، دشاب يّدح  فیرعت  دشاب و  نآ  لصف 

نامه سپ  دـنوش  یم  ضراع  ، دنـشاب سوفن  لوقع و  ینعی  ، اه قرافم  هک  مه  اـه  نآ  ریغ  رب  ، دوش یم  ضراـع  اـه  نآ  رب  نوچ  ؛ تسا
.دوش یم  ماع  هصاخ و  ، رابتعا ود  هب  دحاو  یضرع  نینچمه  دش  یم  مّسقم  مّوقم و  ، دیعب بیرق و  رابتعا  ود  هب  دحاو  لصف  هک  يروط 

: مود هیبنت 

دنتسه یتاذ  تاهج  عیمج  زا  اهنت  اه  لومحم  تاّیّلک و  ءایشا و  زا  یضعب 

هب تبسن  درادن و  لمح  الصا  مه  ناسنا  ریغ  هب  تبـسن  تسا و  یتاذ  ناسنا  هب  تبـسن  هک  قطان  دننام  ، دنتـسین یـضرع  یته  چیه  زا  و 
چیه زا  تسا و  یضرع  تهج  همه  زا  ءایشا  زا  یضعب  دوش و  یم  ضقانت  هنرگاو  دشاب  مه  یـضرع  تسین  نکمم  هک  مه  ناسنا  دوخ 

ءایشا و زا  یضعب  یلو.درادن  لمح  الصا  ناسنا  ریغ  هب  تبـسن  هصاخ و  ضرع  ناسنا  هب  تبـسن  هک  کحاض  لثم  ، تسین یتاذ  تهج 
فیک زا  یکی  هک  گنر  الثم  دنتـسه  یـضرع  رگید  عوضوم  هب  تبـسن  یتاذ و  یعوضوم  يزیچ و  هب  تبـسن  هک  دنتـسه  اه  لومحم 

تسا و رصبم  فیک  یکی  هک  دراد  هبعش  جنپ  نآ  تسا و  سوسحم  فیک  اه  نآ  زا  یکی  هک  دراد  هبعش  راهچ  فیک  ) تسا وسـسحم 
يدیفس و زا  ، دراد یعاونا  نآ  تسا و  گنر  یکی  هک  دراد  هبعش  هس  نآ 
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ضرعلا و لوطلا و  یف  همـسقلل  » لباق رهوج  مسج  یتاذ  نوچ  ، تسا یـضرع  ، مسج هب  تبـسن  ( ...و يزبس  يدرز و  يزمرق و  یهایس و 
يدیفس هب  تبسن  گنر  نیمه  یلو  ، تسا یضراع  نآ  هب  تبسن  گنر  سپ  ؛ تسین لیخد  نآ  تاذ  رد  صاخ  گنر  تسا و  « عافترالا
فیرعت رد  هک...و  رصبلا  رونل  ضباق  نول  داوسلا  ، رصبلا رونل  قرفم  نول  ضایبلا  : مییوگ یم  هک  تسا  اه  نآ  سنج  یتاذ و  یهایـس  و 

ندوب یگنر  نینچمه  ندوب و  « رـصبلا ضباق  ای  رـصبلا  قرفم  » لصف هدـش و  هدافتـسا  گنر  سنج  زا  اه  نآ  ّتیهام  تخانـش  اه و  نآ 
مسج هب  تبـسن  ندوب  رـصبلا  قرفم  روط  نیمه  تسا  سنج  یتاذ...و و  هایـس  دیفـس و  هب  تبـسن  یلو  ، تسا یـضرع  مسج  هب  تبـسن 

اه قتشم  ، هایس - دیفس - نیگنر ) تسا اه  گنر  دیفس  ةدننک  صخـشم  هک  تسا  نآ  لصف  یتاذ و  دیفـس  هب  تبـسن  یلو  ، تسا یـضرع 
نیا رد  هموظنم  رد  یجاح  موحرم.دنتـسه  قاقتـشا  يدابم  « یهایـس يدیفـس و  گنر و  و...داوسلا  ضایبلا و  هل  تبث  تاذ  ّيا  » دنتـسه

يرید هب  تبـسن  یتاذ و  یعوـضوم  هب  تبـسن  یلوـمحم  هک  تسا  نکمم  سپ  ( دـنا هدروآ  و 30  رد ص 29  هک  دـنراد  يرظن  باـب 
.دشاب یضرع 

: موس هیبنت 

: دنوش یم  مسق  ود  یمیسقت  رد  لصف  هصاخ و  ضرع  زا  مادکره 

،و دنتـسه درفم  لوصف...سرتفم  ، لهاص ، قطان الثم  ، دوش یم  ریبعت  نآ  زا  ظفل  کی  اـب  هک  درفم  اـی  طیـسب  لـصف  اـی  هصاـخ  ضرع  .1
.دنتسه درفم  ۀصاخ  ضارعا...و  رعاش  - ملاع - کحاض

میقتـسم شام  ناسنالا  : مییوگ یم  هصاخ  ضرع  باب  رد  الثم  ، دوش یم  ادا  ظـفل  دـنچ  اـی  ود  اـب  هک  بّکرم  لـصف  هصاـخ و  ضرع  .2
یلو ، تسا نینچ  مه  تخرد  رد  نوـچ  ، تسا ماـع  ضرع  مه  ، اـهنت ندوـب  تماـق  تسار  تسا و  ماـع  ضرع  اـهنت  یـشام  هـک  ؛ هماـقلا

هک ( هرشب نایامن  ) هرـشبلا يداب  ( تماق تسار   ) هماقلا بصتنم  ناسنالا  : لاقم رد  نینچمه  تسا و  ناسنا  ۀصاخ  ضرع  ، بکرم ۀعومجم 
رئاط و شافخلا  : لثم رد  زین  تسا و  ناسنا  صوصخم  عومجم  یلو  ، تسه مه  رام  رد  اـهنت  یمود  تسه و  مه  تخرد  رد  اـهنت  یلّوا 

.دول

هیذاغ و هیمان و  سفن  وذ  : مییوگ یم  یمان  مسج  لصف  رد  ای  ، هدارالاب كّرحتم  ساّسح  : مییوگ یم  ناویح  لصف  رد  : بّکرم لصف  اـّما 
...و هدلوم 

موهفم نآ  زا  دوب  ترابع  هک  میدش  انشآ  یصخش  ای  یقیقح  یئزج  اب  لبق  ثحابم  رد 
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هک یّلک  موهفم  نیلّوا  ، مییآ یم  رتالاب  هک  یئزج  زا  لاح...و  هسردملا  هذه  - دیز لثم  ، دـشاب عنتمم  ، نیریثک رب  شقدـص  هک  يا  ینهذ 
هیبنت نیا  رد  تسا و  یناوارف  صاخشا  دارفا و  ياراد  یفنص  ره  ، هدشن وا  زا  یثحب  لاح  هب  ات  هک  تسا  فنص  دوش  یم  زبس  ام  هار  رس 

سنج و ، رتـالاب عون  زا  دوش و  یم  لـمح  هیهاـملا  هقفتم  دارفا  رب  هک  میـسر  یم  عون  هب  میور  یم  رتولج  هک  فنـص  زا  تسا و  حرطم 
اب نینچمه  ؛ میدـش انـشآ  لبق  ثحابم  رد  اه  نیا  یمامت  اب  هک  یلاع  سنج  سانجالا و  سنج  هب  دـسر  یم  ات...و  طـسوتم  سنج  دـعب 

: مییوگ یم  سپ  میسانشب  احالطصا  مه  ار  فنص  هک  تسا  نآ  تبون  لاح  ، میدش انشآ  مه  لصف 

يا » .تسا ّتیهام  مّوقم  ، مینک یم  هسیاقم  شدوخ  ّتیهام  عون و  اب  ار  وا  هک  یماگنه  یلـصف  ره  هک  دش  نایب  هتکن  نیا  لصف  باب  رد 
ّزیمم لصف  نیا.مینک  یم  هسیاقم  ، عاونا ریاس  اب  عون  نآ  كارتشالا  هب  ام  عون و  نآ  سنج  اـب  ار  وا  هک  یماـگنه  »و  هّیهاـملا ماوق  هب  اـم 

ود هب  ناویح  نآ  ندـمآ  اب  هک  تسا  مّسقم  ناویح  هب  تبـسن  قطان  ـالثم  ، تسا مسق  ود  هب  سنج  نآ  مّسقم  عاونا و  یقاـب  زا  دوخ  عون 
.قطان ریغ  اما  قطان و  اما  ناویحلا  : دوش یم  میسقت  هتسد 

زا نوریب  یـضرع و  هکلب  ، تسین نآ  تاذ  رد  لخاد  نوچ  ، تسین دوخ  عوضوم  مّوقم  ، لصف فـالخرب  هصاـخ  یـضرع  : هصاـخ ضرع 
دوخ عون  سنج  ینعی  ، قوفام یّلک  مّسقم  ، لصف دننام  زین  هصاخ  یـضرع  نکل  ؛ دشاب تاذ  رد  لخاد  هک  تسا  نآ  مّوقم  تسا و  تاذ 

ود هب  ( کحاض ناـسنالا  رد  تسا  کـحاض  عوضوم  هک  تسا  ناـسنا  سنج  هک  ) ار ناویح  مه  کـحاض  ـالثم  ، تسا دوخ  عوضوم  و 
هّتبلا دنتسه و  كرتشم  ندوب  بیرق  سنج  مّسقم  تهج  رد  سپ  ؛ کحاض ریغ  اما  کحاض و  اّما  ناویحلا  : مییوگ یم  دنک و  یم  مسق 

.دننک یم  میسقت  مه  ار  یلاع  طسوتم و  سانجا  سپ  « یلاعلل مّسقم  لفاسلل  مّسقم  ّلک  »

رهاوج هک  اریز  ، تسا ضارعا  رهاوج و  ۀـماع  ضراوع  زا  دوجوم  الثم  ، دـشاب یم  زین  ماع  یـضرع  مّسقم  ، هصاخ ضرع  ، نیا رب  هوالع 
عوضوملا یف  تسا و  رهوج  هب  ۀـصاخ  ضرع  ، ندوـب عوـضوملا  یف  ـال  یلو  تسا  دوـجوم  جراـخ  رد  مه  ضارعا  ، تسا دوـجوم  مه 

یف ـال  دوـجو  ندـمآ  اـب  دـنک و  یم  مسق  ود  ار  ماـع  ضرع  نآ  ، هصاـخ ضرع  نـیا  هاـگ  نآ  تـسا  ضرع  هـب  هصاـخ  ضرع  ، ندوـب
ای تسا ) یناکما  دوجو  روظنم  هّتبلا  ) ضرع اّما  رهوج و  اّما  دوجوملا  : مییوگ یم  و.دوش  یم  میسقت  هتسد  ود  هب  دوجوم  نآ  ، عوضوملا

طسوت تسا و  هصاخ  یضرع  ، کحاض تسا و  ماع  یضرع  ناسنا  هب  تبسن  ، یشام الثم 
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کی نیا  : دـیوگب یـسک  تسا  نکمم   ) هریغ اّما  کـحاض و  اـّما  یـشاملا  مییوگ  یم  دوش و  یم  میـسقت  مسق  ود  هب  یـشام  ، کـحاض
یم هک  قطاـن  ـالثم  ، دـشاب مّسقم  دـناوت  یم  ماـع  یـضرع  هب  تبـسن  مـه  لـصف  هـک  اریز  ، تـسین هصاـخ  یـضرع  يارب  دـئاز  یگژیو 

(. قطان ریغ  اما  قطان  اما  یشاملا  : دنک یم  مسق  ود  ناویح  لثم  ار  یشام  ، دیآ

هک نیا  نآ  تسین و  لـصف  رد  هـک  دراد  درف  هـب  رـصحنم  یگژیو  یکی  هصاـخ  یـضرع  ، لـصف يارب  روکذـم  یگژیو  ود  رب  نوزفا  و 
ناـیب هب  تسه  مه  دوـخ  عوـضوم  عوـن و  مّسقم  ناـنچمه  دوـب  ماـع  ضرع  مّسقم  سنج و  مّسقم  هـک  هنوـگ  ناـمه  ، هصاـخ یـضرع 

: دوش یم  هتسد  ود  یمیسقت  رد  هصاخ  یضرع  : رگید

کحاض لثم  ، تسا عوضوم  اب  يواسم  یجراخ  قیداصم  رد  دوش و  یم  عوضوم  دارفا  عیمج  رب  ضراع  هک  لماش  ۀصاخ  یـضرع  -1
...و ناسنا  هوقلاب  بتاک  لک  هوقلاب و  بتاک  ناسنا  لک  ، ناسنا کحاض  لک  کحاض و  ناسنا  ّلک  : مییوگ یم  هک  ناسنا  هب  تبسن 

دننام ، تسا دوخ  عوضوم  زا  صخا  دوش و  یم  ضراع  دوخ  عوضوم  دارفا  یـضعب  رب  هک  تسا  یـضرع  لماش  ریغ  ۀصاخ  یـضرع  -2
ناسنالا ضعب  : مییوگ یم  اه و  ناسنا  زا  هتـسد  کی  صوصخ  رب  مه  نآ  دوش  یم  یـضراع  ناسنا  رب  اهنت  هک  ناسنا  هب  تبـسن  رعاـش 

دنک و یم  میسقت  هتـسد  ود  هب  ار  ناسنا  ، رعاش ینعی  ، تسا دوخ  عون  مّسقم  ، هصاخ یـضرع  زا  مسق  نیا  لاح  ؛ ناسنا رعاش  لک  رعاش و 
قطنم حالطصا  رد  ار  میسقت  نیا  مان  لاح...و  لهاج  اما  ملاع و  اّما  ، هریغ اّما  بیبط و  اّما  رعاش ، ریغ  اما  رعاش و  اما  ناسنالا  : مییوگ یم 

اب دنمان  فنص  کی  ار  ماسقا  نآ  زا  یمسق  ره  مان  درک و  فنص  فنص  ار  دوخ  عون  دمآ و  هصاخ  ضرع  ینعی  ، دنراذگ یم  فینصت 
صخا ناـسنا  زا  هک  رعاـش  دـننام  ) تسا لـفاس  عون  زا  صخا  هک  يا  یّلک  ره  : درک فیرعت  نینچ  ار  فنـص  ناوت  یم  اـه  همّدـقم  نیا 

کی رد  اهنت  )و  دـنناسنا یگمه  رعاش  ریغ  رعاـش و  ) دـنراد كارتشا  ّتیهاـم  تقیقح و  ماـمت  رد  دوخ  عون  فانـصا  ریاـس  اـب  )و  تسا
یم ادج  رگید  فنص  زا  یفنص  ره  دنراد و  قرف  رگیدکی  اب  ، تسا نوریب  عوضوم  تقیقح  ّتیهام و  زا  هک  یجراخ  ضراوع  هلـسلس 

تـسا عیونت  هیبش  فینـصت  تقیقح  رد  و...و  طایخ  - اونان - زاّزب - لاّقب ، ندوب مّلعم  ، ندوب سیئر  ، ندوب بیبط  ، ندوب رعاش  رد  الثم  ، دوش
هک تسا  نیعم  عوـن  لاـم  فینـصت  دزاـس و  یم  عـیونت  نوگاـنوگ  عوـن  ود  هب  ار  نآ  ، لـصف هک  تسا  سنج  هب  طوـبرم  عـیونت  اـهتنم 

.دوش میسقت  فنص  دنچ  ای  ود  هب  عون  هک  دنوش  یم  بجوم  عون  دارفا  زا  هتسد  کی  هب  هصاخ  یجراخ  ضراوع 
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زا ، ییایلارتسا ییاکیرما و  ییاقیرفا و  ییایسآ و  ییاپورا و  دوش  یم  میسقت  ای  یبرغ  یقرش و  هب  ییایفارغج  ظاحل  زا  ناسنا  : لاثم دنچ 
ناـبز برع  ناـبز و  یــسراف  ، کـچوک گرزب و  ، نز درم و  ، یهلا يداـم و  ، رفاـک نمؤـم و  لـهاج ، ملاـع و  هـب  لـهج  مـلع و  ظاـحل 

يروشحلس ، يرغال یقاچ و  ، تّوق فعض و  ، ضرم یتمالس و  ، رقف انغ و  ظاحل  زا  ، گنر ظاحل  زا  يداژن  ظاحل  زا  دوش  یم  میسقت...و 
.دنتسه ناسنا  فلتخم  فانصا  اه  نیا  مامت...و  یلدزب  و 

: دوش یم  میسقت  فنص  راهچ  هب  تسا  ناویح  نوگانوگ  عاونا  زا  یعون  هک  بسا  الثم  ای 

.دنا هتشاد  همانسانش  دنتسه و  یبرع  نآ  ردام  ردپ و  هک  قیتع  ای  لیصا  بسا  .1

.تسا یبرع  ریغ  ردام  یبرع و  ردپ  هک  نیجه  بسا  .2

.تسا یبرع  ریغ  ردپ  یبرع و  ردام  هک  فرقم  بسا  .3

یـصاخ فنـص  هب  طوبرم  ضراوع و  زا  اه  یگژیو  نیا  هک  ( يراتات ياه  بسا  ) دنتـسه یبرع  ریغ  شردام  ردـپ و  هک  نوزرب  بسا  .4
: دننک یم  میسقت  هتسد  دنچ  ار  امرخ  الثم  ای  درادن  ّتیهام  هب  یطبر  تسا و 

.دنام یم  يدیدم  تّدم  يارب  دنناکشخ و  یم  هک  ییامرخ  : يدهز ياهامرخ  .1

.دوش یم  هدیدنگ  نّفعتم و  تعرس  هب  هک  ییامرخ  : نبرب ياهامرخ  .2

.تسا دننام  بطر  تسا و  هتخپان  فصن  هدیسر و  هتخپ و  نآ  فسن  هک  ییامرخ  : ینارمع ياهامرخ  .3

...و قیقع  ، هزوریف ، دینک میسقت  نوگانوگ  عاونا  هب  ار  واگ  دیناوت  یم  امش 
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لمح ماسقا 

هراشا

.تسا نآ  نوگانوگ  عاونا  لمح و  تقیقح  هب  عجار  مجنپ  هیبنت 

یّلکلا اـه  نآ  ۀـمه  میدرک و  فـصو  ندوـب  لوـمحم  ناوـنع  هب  دـیدومرف  هظحـالم  هک  ار  سمخ  تاـّیّلک  زا  کـیره  : رگید ناـیب  هب 
قبطنی قلطی و  قدـصی و  لمحی و  يا  » دوش یم  هتفگ  وهام  باوج  رد  هک  دوب  كرتشم  تقیقح  نآ  مامت  عون  ـالثم  ، دـندوب لومحملا 

صف ،و  ناویح »؟ یهام...و سرفلا  ناسنالا و  » هک دـمآ  یم  وهاـم  باوج  رد  هک  دوب  كرتشم  ءزج  ، سنج »و  هقیداـصم هتاـیئزج و  یلع 
هدافتـسا « لومحملا جراخلا  » زا ناشفیرعت  رد  هک  مه  ماع  هصاخ و  یـضرع  دـش و  یم  لمح  « هرهوج یف  وه  یئیـش  ّيا  » باوج رد  مه 

ینعی ؛ دوش یم  لمح  دوخ  قیداصم  دارفا  رب  يا  یّلک  هک  تشذـگ  البق  لومحم و  تاّیّلک  : زا دـنترابع  سمخ  تاـّیّلک  ۀـمه  سپ.دـش 
دوب هصاخ  ضرع  ای  مه  یـضرع  ، لصف ای  سنج  ای  دوب  عون  ای  مه  یتاذ  اه و  نآ  یـضرع  ای  تسا و  دوخ  دارفا  یتاذ  اب  لومحم  یّلک 

: دوش هداد  خساپ  دیاب  هک  تسا  حرطم  لاؤس  هس  روکذم  ۀتکن  ود  هب  هّجوت  اب  ، ماع ای  و 

ناویح...و و سرفلا  ناسنالا و  : مییوگ یم  ـالثم  دوش و  یم  لـمح  دوخ  عاونا  زا  یعون  رب  سنج  یهاـگ  هک  يروط  ناـمه  : لّوا لاؤس 
رقب سرف و  ناسنا و  ناویحلا  : مییوگ یم  الثم  ، دوش یم  لـمح  سنج  رب  عون  یهاـگ  نینچمه  تسه  مه  دارفا  یتاذ  ، لومحم یّلک  نیا 

ناویح یتاذ  هن  ناسنا  هک  مینیب  یم  ، مینک یم  هبساحم  یتقو  و...و  سرف  ای  ، ناسنا مان  هب  میراد  لمومحم  یّلک  کی  ام  اج  نیا  رد  لاح 
مادک چیه  ناویح  هب  تبـسن  ناسنا  لصف و  ای  سنج  ای  دوب  عون  ای  یتاذ  نوچ  ، تسین یتاذ  اّما  ، یـضرع هن  دـشاب  شعوضوم  هک  تسا 

ود نآ  نیب  دـیاب  هنرگو  تسین  ناویح  تقیقح  مامت  هک  ناسنا  دوب و  یئیـش  تقیقح  ّتیهام و  ماـمت  عون  نوچ  ، تسین عون  اـما  تسین 
ناسنا زا  معا  ناویح  »و  ...و لبالا  سرفلا و  یف  امک  نادجولاب  کلذـک  سیل  «و  دـشاب مه  ناسنا  ، دوب ناویح  اجک  ره  دـشاب و  يواست 

ناوـیح و رب  هک  تسین  ناوـیح  كرتـشم  ءزج  هک  ناـسنا  دـنیوگ و  ار  ّتیهاـم  كرتـشم  ءزج  سنج  نوـچ  ، تسین سنج  اـّما  تسا و 
هک ناویح  نودـب  دـشاب  ناسنا  اهاج  یـضعب  ینعی  سکع  دـشاب و ال  مه  ناسنا  دوب  ناویح  اج  ره  زاب  دـشاب و  لمح  لباق  الثم  ، تاـبن

مّوقم ناسنا  هک  نآ  لاح  تسا و  دوخ  عوضوم  مّوقم  ّتیهام و  هب  صتخم  ءزج  ، لصف نوچ  تسین  لـصف  اـّما  تسا و  لـطاب  لاـحم و 
یتاذ یّلک  ناوـیح  يارب  ناـسنا  سپ  « هلثم موزلملاـف  لـطاب  مزـاللا  «و  دوـش تفاـی  ناوـیح  دـیابن  ناـسنا  نودـب  هنرگو  ؛ تـسین ناوـیح 

هک اریز  ، تسین مه  یضرع  یّلک  ، تسین
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نیا رهاظ  هب  دوش و  ضراع  تابن  رب  مه  ناویح و  رب  مه  هک  تسین  ماع  ضرع  ، ناویح هب  تبسن  ناسنا  ، هصاخ ای  تسا  ماع  ای  یـضرع 
دارفا مامت  رب  نوچ  ، تسین مه  لماش  ۀـصاخ  ، ناسنا ، لماش ریغ  ای  تسا  لماش  ای  هصاـخ  نوچ  ؛ تسین هصاـخ  ضرع  اـّما  تسا و  لـطاب 

اه ناویح  زا  یـضعب  نا  رد  اریز  تسین ؛ مه  لماش  ریغ  هصاخ  تسین و  ناسنا  یلو  ، تسا ناویح  سرف  ـالثم.دوش  یمن  ضراـع  ناویح 
نیا اب  دـشاب  تاذ  زا  یجراخ  یـضرع و  هک  نیا  هن  ؛ دـهد یم  لیکـشت  ار  اـه  نآ  ّتیهاـم  تاذ و  ماـمت  ناـسنا  ، دنتـسه ناـسنا  هک  مه 

: دیتفگ امش  اه  هبساحم 

ام لومحم  ، سنج رب  عون  لمح  رد  هک  یلاح  رد...و  هصاـخ  اـّما  یـضرع  عون و  اـّما  یتاذ  یـضرع و  اـما  یتاذ و  اـما  لومحملا  یّلکلا 
يا هطساو  ایآ  سپ  ، یضرع هن  تسا  یتاذ  هن  ، لومحم یّلک  نیا  دشاب و  ناسنا  هک  تسا  یّلک 

هن دـشاب  یتاذ  هـن  ود  نآ  نـیب  ۀطــساو  یضرع 3- یتاذ 2- تسا 1- عوـن  هس  لوـمحم  یّلک  اـیآ  ؟ میراد یثلاـث  قـش  ؟ تـسا راـک  رد 
؟ تسیچ هصق  ؟ یضرع

یم لمح  سنج  رب  ای  عون  رب  مات  ّدـح  یهاگ  هک  مینک  یم  هظحـالم  ، میریگ یم  رظن  رد  ار  اـه  لومحم  اـیاضق و  اـم  یتقو  : مود لاؤس 
یکـش »و  هدارالاب كرحتم  ساسح  ماـن  مسج  ناویحلا  : مییوگ یم  سنج  رد  اـی  ؛ قطاـن ناویح  ناـسنالا  : مییوگ یم  عون  رد  ـالثم  ، دوش

: مییوگب هک  دنک  یم  قدص  مه  مات  ّدح  رب  سپ  ، تسا یّلک  موهفم  کی  مات  ّدح  هک  نیا  رد  تسین 

تسا و یتاذ  هن  شعوضوم  هب  تبـسن  مات  ّدح  هک  یلاح  رد  یـضرع  اّما  تیاذ و  اّما  لومحملا  یّلکلا  : دیتفگ امـش  لومحملا و  یّلکلا 
عون اـّما  تسین  مادـک  چـیه  عوضوم  هب  تبـسن  ماـت  ّدـح  لـصف و  اـی  سنج  اـی  دوـب  عوـن  اـی  یتاذ  نوـچ  تسین  یتاذ  اـّما  ، یـضرع هن 

: دش یم  عقاو  لاؤس  ود  باوج  رد  عون  هک  نیا  يارب  ؛ تسین

.ناسنا : باوج ؟ وه ام  دیز  لثم  یئزج  کی  زا  لاؤس  -1

: باوج ؟ یه ام  رکب  ورمع و  دیز و  لثم  قیاقحلا  هقفتم  یئزج  دنچ  زا  لاؤس  -2

.تسا عون  ای  هک  تسا  یّلک  کی  زا  لاؤس  نوچ  تسین  مادک  چیه  هیف  نحن  ام  رد.ناسنا 

سنج هک  قطاـن  ناویح  دـنیوگ و  ار  كارتشـالا  هب  اـم  ءزج  سنج  نوچ  ، تسین سنج  اـّما  ناویحلاـک و  ، تسا سنج  اـی  ناـسنالاک و 
هب ام  ءزج  لصف  نوچ  ؛ تسین لصف  اّما  تسا و  ناسنا  صوصخم  هک  تسه  مه  قطان  ، قطان ناویح  هعومجم  رد  هک  اریز  ؛ تسین ناسنا 

تسین و ناـسنا  صوصخم  هک  تسه  مه  ندوب  ناویح  نآ  نمـض  رد  نوچ  ؛ تسین ناـسنا  لـصف  ، قطاـن ناوـیح  دـنیوگ و  ار  زاـیتمالا 
ینعم ، ناسنا تسا و  ناسنا  تقیقح  مامت  قطان  ناویح  الوصا 
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تاذ زا  جراخ  ، ماع هچ  هصاخ و  هچ  یضرع  هک  نیا  يارب  تسین  یضرع  اّما  و.تسین  راک  رد  ندوب  یئزج  سکعلاب و  قطان و  ناویح 
یّلکلا : دـیتفگ امـش  هک  تسا  نیا  لاؤس  اه  هظحالم  نیا  اب.تسین  ناسنا  تاذ  زا  جراـخ  هک  قطاـن  ناویح  تسا و  عوضوم  ّتیهاـم  و 

قش ؟ تسا راک  رد  هطساو  ایآ  ، یضرع هن  تسا  یتاذ  هن  ، تسا لومحم  یّلک  مات  ّدح  هک  نآ  لاح  یضرع و  ای  تسا  یتاذ  ای  لومحملا 
؟ دراد دوجو  یثلاث 

یم لیکشت  ار  اه  نآ  ّتیهام  مامت  ینعی  ، تسا دارفا  یتاذ  مه  عون  اج  نیا  رد  ، میجنس یم  شقیداصم  دارفا و  اب  یهاگ  ار  یتاذ  : هتکن )
نیا رد  دارفا  زا  رظن  عطق  اب  ، میجنـس یم  ّتیهام  یّلک و  موهفم  تاذ و  دوخ  اب  ار  یتاذ  یهاگ  یلو  تسا  عیاش  لـمح  هب  یتاذ  دـهد و 

شدوخ یتاذ  ، قطان ناویح  ای  تسا  ناسنا  یتاذ  ناسنا  ای  سکعلاـب  اـی  تسا  ناـسنا  یتاذ  قطاـن  ناویح  : مییوگب هک  تسین  لوقعم  اـج 
ّتیهام زا  یتّیهام  کی  تسا و  تاذ  شدوخ  هکلب  ، تسین شدوخ  یتاذ  دوش و  یمن  هداد  تبـسن  شدوخ  هب  شدوخ  هک  یئیـش.تسا 

رد یغبنی  لب ال  هلمج  درک و  لاکـشا  ور  نیا  زا.دراد  مود  ۀـبنج  هب  رظن  لکـشتسم  میراد و  یلّوا  هب  رظن  « ام هیف  نحن  ام  » رد تسا و  اه 
(. تسا هتکن  نیا  هب  هراشا  فنصم  ترابع 

ناسنا ۀـصاخ  ضراوع  زا  ـالثم  ، کحـض : دـنیوگ یم  یفرط  زا  هک  مینیب  یم  ، مینک یم  هعجارم  نییقطنم  بتک  هب  یتقو  اـم  : موس لاؤس 
یّلک دوش و  یم  لـمح  دوـخ  دارفا  رب  یـضرع  یّلک  ره  : دـنیوگ یم  رگید  فرط  زا.تسا  ناـسنا  ماـع  ضراوـع  زا  ـالثم  ، یـشم ، تسا
یمن هتفگ  ینعی  ، دوش یمن  لمح  ناشاه  عوضوم  رب...و  كاردا  ای  ّسح  ای  یشم  ای  کحض  هک  مینیب  یم  مه  یفرط  زا.تسا  لومحم 

« ...و یّسح  ناسنالا  یشم ، ناسنالا  ، کحض ناسنالا  » دوش

لاح دنوش  یمن  لمح  ناشعوضوم  رب  هنوگچ  سپ  دنتـسه  یـضرع  ، یـشم کحـض و  رگا  هک  يآ د  یم  نهذ  هب  لاؤس  نیا  هاگ  نآ 
یلک مه  دنامب و  ظوفحم...و  یشم  کحـض و  ندوب  یـضرع  مه  هک  درک  دیاب  هچ  ؟ دشاب مه  لومحم  دیاب  یّلک  یـضرع  ره  هک  نآ 

دراوم زا  کیره  رد  هک  دراد  یماسقا  عاونا و  لـمح  : مییوگ یم  لاؤس  هسره  باوج  رد  : دـیامرف یم  فنـصم  ؟ یـضرع ندوب  لومحم 
: تفرگ دهاوخ  سپ  ار  شیوخ  لاؤس  ، دشاب هتشاد  هّجوت  ماسقا  نیا  هب  لئاس  رگا  تسا و  يراس  يراج و  نآ  عون  کی  روکذم 

: تسا میسقت  هس  ياراد  یّلک  روط  هب  لمح  : لمح ياه  میسقت 

.یعضو ای  تسا  یعبط  ای  لمح  .1
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.یعانص عیاش  ای  تسا  یلّوا  یتاذ  ای  لمح  .2

.یقاقتشا ای  تسا و  یتاطاوم  ای  لمح  .3

.تسا یلومحم  یعوضوم و  ياراد  يا  هیضق  ره  الوصا  ، همّدقم : لّوا میسقت  اّما 

تهاقف هقف و  داهتجا و  داهج و  هاگیاپ  هّیضیف  هسردم  مئاق ، دیز  لثم  ، تسا یقیقح  یئزج  یهاگ  هّیضق  عوضوم  ، عوضوم : مود میـسقت 
لثم عون  هچ  دنمارکالا و  بجاو...و  ءاملع  - ءارعش دننام  ، فنـص هچ  تسا  یّلک  یهاگ  تسا و  نافرع  هفـسلف و  ثیدح و  ریـسفت و  و 

.تسا مسج  ناویح  لثم  سنج  هچ  تسا و  کحاض  ناسنا 

نیابم تسا و  نیابم  رگید  یئزج  اب  ؛ یئزج وه  امب  یئزج  ره  هک  اریز  ، تسین یئزج  وه  امب  یئزج  ، هّیضق لومحم  ، لومحم : موس میسقت 
: تفگ ناوتن  الثم  ، تسین لمح  لباق  نیابم  رب 

: مییوگب هک  تسین  لمح  لباق  مه  یّلک  رب  تسا و  ورمع  وه  امب  ورمع  دیز  موه  امب  دیز 

لباقم رد  ) تسا یقیقح  یّلک  هشیمه  لومحم  سپ  « ابـستکم ابـساک و ال  نوکی  یئزجلا ال  نال  » تسا دـیز  ناسنا  اـی  دـیز  ینعی  ، ناـسنا
یجراخ ای  ینهذ  قیداصم  هک  یتاّیّلک  فالخرب  ، یجراخ هن  دنتـسه  ینهذ  درف  ياراد  هن  هک  نکمم  ءیـش و ال  ـال  لـثم  ، یـضرف یّلک 

دریگ یم  ماجنا  میهافم  نایم  هسیاقم  نیا  ) تسین جراخ  لاح  هس  زا  مینک  یم  هسیاقم  هک  عوضوم  اب  ار  یّلک  لومحم  هاـگ  نآ  ( دـنراد
(. تسین یجراخ  قیداصم  هب  يراک  و 

یئزج و عوضوم  هک  ناسنا  دیز  دننام  ، تسا نآ  زا  رت  عیسو  بتارم  هب  شا  هریاد  تسا و  عوضوم  زا  معا  مهفم  ثیح  زا  لومحم  ای  .1
دننام ،و  تسا یئزج  دـیز  موهفم  یلو  « نیریثکلا یلع  قدـصلل  لباق  يا  » .تسا یّلک  هک  تسا  قطان  ناویح  نآ  موهفم  یّلک و  لومحم 

ناـسنا ربارب  دـص  رب  قدـص  لـباق  جراـخ  رد  تـسا و  رت  ماـع  رت و  یّلک  نآ  زا  وـلمحم  تـسا و  یّلک  عوـضوم  هـک  ناوـیح  ناـسنالا 
زا رظن  عطق  اـب  ینهذ  موـهفم  اـنعم و  ثیح  زا  یلو  ؛ دنتـسه يواـسم  یجراـخ  قیداـصم  رد  هچرگا  هک  کـحاض  ناـسنالا  ـالثم  ، تسا

هکلب ، هدـیباوخن قطاـن  ناویح  ، صوصخ نآ  ياـنعم  رد  »و  کحـضلا هل  تبث  تاذ  يا  کـحاض  » هک اریز  ، تسا معا  لومحم  ، قیداـصم
(. دمآ دهاوخ  رت  شیب  حیضوت  ) هن ای  دشاب  ناسنا  هک  نیا  زا  رظن  عطق...اذک  اذک و  هک  تسا  یتاذ 

یلّوا لمح  ار  نآ  هک...و  قطان  ناویح  ناسنالا  ، ناسنا ناسنالا  : دـننام ، تسا عوضوم  اب  يواسم  موهفم  انعم و  ثیح  زا  لومحم  اـی  2.و 
.تسین رظن  ّدم  العف  دوش و  یم  یسررب  ، لمح يدعب  میسقت  رد  دنیوگ و  یتاذ 
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ینعی ناوـیح  یلو  قطاــن  ناوـیح  ینعی  ناــسنا ، هـک  ناــسنا  ناوـیحلا  لــثم  ، تـسا عوــضوم  زا  ّصخا  موــهفم  ثـیح  زا  وــلمحم  .3
.دراد ناسنا  زا  رت  عیسو  سب  یموهفم  هک  هدارالاب  كّرحتم  ، ساّسح ، مان ، مسج ، رهوج

زا لّوا  مسق  دـننامه  ، دـشاب معا  عوضوم  زا  موهفم  رد  لومحم  هک  دـنیوگ  ار  یلمح  نآ  یعبط  لمح  : مییوگ یم  همّدـقم  نیا  ظفح  اب 
زا ددنسپ و  یم  ار  نآ  ناسنا  عبط  تسا و  عبط  قباطم  نوچ  ؛ دنیوگ یم  یعیبط  ار  نآ  هک  نیا  ّرـس  تشاد و  هک  ییاه  لاثم  اب  مسق  هس 

.تسا دنسپ  عبط  ور  نیا  زا  ، تسا لمح  زا  عون  نیمه  یفرع  ، ياهرواحم رد  مه  مولع و  رد  مه  فراعتم  درادن و  عانتما  ابا و  نآ 

عوضوم زا  موـهفم  ظاـحل  هب  ، صخا لوـمحم  ینعی  ، دـشاب یعبط  لـمح  سکع  هب  هک  دـنیوگ  ار  یلمح  نآ  ، یلعج اـی  یعـضو  لـمح 
تسا و عبط  فلاخم  هک  تسا  نیا  يارب  ، دنیوگ یلعج  ار  نآ  هک  نیا  ّرـس  تشذگ و  هک  روکذم  مسق  هس  زا  موس  مسق  دننامه  ، دـشاب

.تشادن لعج  هب  يزاین  دوب  یعبط  رگا  دراد  لعج  عضو و  هب  جایتحا  نوچ  ، دنیوگ یلعج  ار  نآ  نیاربانب  تسا  رفنتم  نا  زا  عبط 

لومحم زا  دارم  ، هک نیا  نآ  دوش و  یم  هداد  لّوا  لاؤس  باوج  ؛ میدش انـشآ  یعـضو  یعبط و  لمح  مسق  ود  اب  هک  لاح  : يریگ هجیتن 
تسا و جراخ  ثحب  ّلحم  زا  هک  تسا  عضولاب  لومحم  لاؤس  دروم  یلومحم و  ره  هن  تسا  عبطلاب  لومحم  سمخ  تاـّیّلک  باـب  رد 

.تسین جراخ  مسق  جنپ  نآ  زا  یضرع و  ای  تسا  یتاذ  ای  دبال  ّالا و  عبطلاب  لومحم  هّتبلا 

: مهدارم :و  هلوق : هتکن

نیابت کی  میتفگ  یم  نیابت  باب  رد  البق  : هک نیا  نآ  میتخادـنا و  ریخأت  هب  ام  یلو  ، هدروآ روکذـم  هجیتن  زا  لبق  فنـصم  ار  هتکن  نیا 
کی : مییوگ یم  مه  اج  نیا  لاح.دش  یم  عبرا  بسن  مسق  راهچ  ره  لماش  یموهفم  نیابت  هک  یقادـصم  نیابت  کی  میراد و  یموهفم 

یـضعب رب  يرگید و  دارفا  مامت  رب  یکی  ؛ دنوش یم  هسیاقم  مهاب  هک  قیداصم  ظاحل  هب  جراخ و  رد  یّلک  ود  هک  میراد  یقادـصم  معا 
اّما تسا و  معا  يرگید  زا  ینهذ  موهفم  ثیح  زا  یکی  یّلک  ود  هک  میراد  یموهفم  معا  کی  سکع و  تسا و ال  قداص  رگید  دارفا 
لثم ، یلّوا دنشاب  يواسم  یّلک ، يواست  هب  اقادصم  ای  دنـشاب و  ّصخا  معا و  مه  اقادصم  اسب  هچ  میرادن  يراک  هک  یقادصم  ظاحل  زا 

: لیذ ياه  لاثم  لثم  یمود  دیز و  ناسنا و  ای  ناویح  و 

انعم نیا  رد  قطنلا و  هل  تبث  تاذ  زا  تسا  ترابع  قطان  يانعم  هک  : قطان ناسنا و  .1
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ره جراخ  رد  یلو  ، معا تاذ  تسا و  عیـسو  موهفم  ناسنا  ریغ  ای  دـشاب  ناسنا  هک  نیا  زا  ، هدـشن هدـناجنگ  ناسنا  ریغ  ای  ناسنا  یگژیو 
زا معا و  موهفم  هلفن  زا  سپ  ، هقلطم ۀیرورـض  هن  تسا  هقلطم  همئاد  ۀیـضق  تسه و  مه  ناسنا  درف  ، هدـش تفای  قطان  يارب  يدرف  اجک 

.تشذگ اه  تبسن  باب  رد  یقادصم  ثحب.تسا  رظندم  یموهفم  ثحب  دنا و  يواسم  اقادصم  تهج 

تاذ نیا  هک  نیا  زا  معا  ، تسا کحـضلا  هل  تبث  تاذ  کحاض  يانعم  تسا و  قطان  ناویح  ، ناـسنا ياـنعم  هک  کـحاض  ناـسنا و  .2
.ریغ هدوب و ال  ناسنا  دارفا  زا  ، هدش تفای  کحاض  زا  يدرف  ره  جراخ  رد  یلو  ، ناسنا ریغ  ای  دشاب  ناسنا 

«. لهصلا هل  تبث  تاذ  يا  » تسا روط  نیمه  سرف  هب  تبسن  مه  لهاص  .3

.تسا روط  نیمه  لازغ  هب  تبسن  مه  ( یهوک زب  - اه نزوگ  - ناوهآ صوصخم  زاوآ  ) مغ اب  .4

.تسا نینچ  لبلب  هب  تبسن  ( نز هجهج  لبلب و  صوصخم  زاوآ  ) حداص .5

یعـضو و اجک  تسا و  یعبط  لـمح  اـجک  هک  دـش  نشور  سپ  ؛ یـشملا هل  تبث  تاذ  هک  تسا  نینچ  ناویح  هب  تبـسن  مه  یـشام  .6
.یلعج

.یعانص عیاش  لمح  - یلّوا یتاذ  لمح  : مود میسقت 

داجیا یگناگی  تدحو و  مه  زا  هتخیسگ  ادج و  زیچ  ود  نایم  ینعی  ، لمح ، نیئیـش نیب  داحتالا  : زا تسا  ترابع  لمح  تقیقح  : همّدقم
رد ّتقد  هاگ  نآ  ، تسا لمح  تقیقح  نامه  نیا  تسا و  مئاـق  دـیز  ـالثم  ، تسا ناـمه  نیا  ینعی  كاذ  اذـه  : هک نیا  نتفگ  نردـک و 

: دناسر یم  ار  بلطم  ود  انعم  نیا  دوخ 

هنرگو ، درک لمح  يرگید  رب  ار  یکی  ناوتب  ات  دشاب  هتشاد  دوجو  يا  یگنهامه  داّحتا و  ، یئیـش ود  لومحم و  عوضوم و  نایم  دیاب  .1
.تسین لمح  لباق  نیابم  رب  نیابم 

هک یئیـش  کی  ّالا  دوش و  لمح  يرگید  رب  یکی  ات  دـنوشب  بوسحم  زیچ  ود  راـبتعالاب  ولو  اـت  ، دـشاب یتریاـغم  ود  نآ  نیب  دـیاب  2.و 
نم یئیـش  ود  رگا  ،و  دـشاب حیحـص  لمح  ات  تسا  مزال  يداّحتا  تهج  کی  یلمح  ره  رد  سپ  ، دوش یمن  لـمح  شدوخ  رب  شدوخ 

رب شدوخ  ، دنـشاب یئیـش  کی  تاهجلا  عیمج  نم  رگا  ّالا  يریاغت و  تهج  کی  تسین و  حیحـص  لمح  ، دـندوب نیابم  تاهجلا  عیمج 
یلوهجم دوش و  یمن  هدـیمهف  يزیچ  هیـضق  نیا  اب  اریز  ، تسا ناسنا  ناسنا  ، تسا دـیز  دـیز  : مییوگب الثم  هک  دوش  یمن  لمح  شدوخ 

مولعم
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.دوش یمن 

اعبط دنـشاب و  هتـشاد  داّحتا  موهفم  انعم و  ثیح  زا  لومحم  عوضوم و  هک  تسا  نآ  یتاذ  یلوا  لمح  : مییوگ یم  همّدقم  نیا  ظفح  اب 
هک قطان  ناویح  ناسنالا  الثم  لیـصفت  لاـمجا و  هب  ینعی  ، تسا راـبتعالاب  ناـشریاغت  دـنراد و  داـّحتا  مه  یجراـخ  قیداـصم  ثیح  زا 

نامه لیصفت  ، قطان ناویح  لامجا و  ناسنا  یلو.موهفم  قادصم و  رظن  زا  ، قطان ناویح  نامه  ناسنا  تسا و  ناسنا  نامه  قطان  ناویح 
لمح ، تسا فیراعت  میهافم و  لام  نوچ  ؛ دـنیوگ یموهفم  لـمح  ار  لـمح  زا  مسق  نیا  دـنراد  قرف  راـبتعا  ود  هب  سپ  ، تسا تقیقح 
لّوا ۀـبتر  رد  نوـچ  دـنیوگ ، یلّوا  لـمح  هدـش و  لـمح  وا  رب  یئیـش  کـی  لوـصف  ساـنجا و  اـه و  یتاذ  ماـمت  نوـچ  دـنیوگ ، یتاذ 
رفک نامیا و  - لهج - ملع - لئاذر - لئاضف زا  یماکحا  ضراوع و  سپـس  ؛ تسا قطان  ناویح  ناسنا  هک  مینک  یم  تباث  لّوا  ینعی  ، تسا

زا یقادصم  عوضوم  ینعی  ؛ دنشاب دّحتم  قادصم  ثیح  زا  لومحم  عوضوم و  هک  تسا  نآ  یعنانص  عیاش  لمح  مینک و  یم  تابثا...و 
املک » جراخ رد  یلو  دراد  یموهفم  مادـکره  هک  ناویح  ناسنا و  لثم  ، دـنراد فـالتخا  موهفم  ظاـحل  هب  یلو  ، تسا ولمحم  قیداـصم 
وحن هب  داّحتا  یهاگ  ، تسا لومحم  عوضوم و  نایم  یقادـصم  داّحتا  هک  عیاـش  لـمح  رد  «) ناویحلا هیلع  قدـص  ناـسنالا  هیلع  قدـص 
هجو نم  صوصخ  مومع و  یهاگ  ناویح و  ناسنا و  لثم  ، قلطم صوصخ  مومع و  یهاگ  قطاـن و  ناـسنا و  لـثم  ، تسا یّلک  يواـست 
لمح ار  نآ  هک  نیا  )و  تسا مکاح  امهنیب  دراوملا  ضعب  یف  هلمجلا و  یف  ول  يداـّحتا و  کـی  هصـالخ  ضیبا و  ناـسنا و  لـثم  ، تسا
یتاذ لمح  عون  تسا و  فراعتم  لوادـتم و  عون  نیمه  هرواحم  لها  فرع و  نایم  رد  نوچ  ، دـنیوگ فراعتم  لمح  ای  یعانـص  عیاـش 
عویـش تسا و  یعانـص  ور  نیا  زا  دراد  جاور  عیاش  لمح  نیمه  مه  مولع  حلطـصم  رد  زین  تسا و  فیراعت  اـه و  ّتیهاـم  صوصخم 

...و لوقنم  لوقعم و  لها  ، یماع ملاع و  ، ماع صاخ و  نیب  دراد 

یّلک زا  دارم  : هک نیا  نآ  دوش و  یم  هداد  مه  مود  لاؤس  باوج  ، میدـش انـشآ  یعانـص  عیاش  لـمح  یتاذ و  یلوا  لـمح  اـب  هک  لاـح 
: زا تسا  ترابع  ، سمخ تاّیّلک  باب  رد  لومحم 

ّدح رد  لمح  زا  دارم  ،و  یـضرع ای  تسا  دارفا  یتاذ  ای  مینک  یم  هسیاقم  هک  شدارفا  اب  ار  یّلک  ینعی  ، یعانـص عیاش  لمح  هب  لومحم 
لمح هب  لومحم  درادـن و  سمخ  تاّیّلک  هب  یطبر  دـمآ و  دـهاوخ  دودـح  فّرعم و  باب  رد  هک  تسا  یتاذ  یلوا  لـمح  عون  زا  ماـت 

.تسین نایم  رد  يا  هطساو  تسین و  نوریب  یضرع  یتاذ و  مسق  ود  زا  عیاش 
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: یقاقتشا یتاطاوم و  لمح  : موس میسقت 

فذـح ریدـقت و  لیوأت و  نودـب  هطـساوالب و  اتقیقح و  رگید  یئیـش  رب  یئیـش  هک  نیا  زا  تسا  ترابع  ّتیوه  وه  ای  یتاطاوم  لـمح 
لمح رگیدـکی  رب  رهوـج  فوـصوم و  ود  هـک  تـسا  يواـسم  ، امیقتـسم دـشاب  رگید  یئیـش  عوـضوم  یئیــش  دوـش و  لـمح  فاـضم 

کحاـضلا دـننام  ، دـنوش لـمح  رگیدـکی  رب  ضرع  فنـص و  ود  اـی...و  رهوـج  مسجلا  ، مـسج ناوـیحلا  ، ناوـیح ناـسنالا  ریظن.دـنوش 
کی ای  و...و  قطان  ، کحاض ، بتاک ناسنالا  دـننام  ، دوش لـمح  رب  فوصوم  کـی  رب  تفـص  کـی  اـی  و...و  ساـسح  یـشاملا  ، بتاـک

تاـطاوم لـمح  لـمح ، ، روص نیا  یماـمت  رد  هک...و  ناـسنا  قطاـنلا  ، ناـسنا کـحاضلا  دـننام  ، دوش لـمح  تفـص  کـی  رب  فوصوم 
یتاذ و یلوا  ناشلمح  یخرب  مود  میسقت  ظاحل  هب  ای  دشاب  یلعج  یخرب  یعبط و  ناشلمح  یخرب  یلّوا  میسقت  ظاحل  هب  دنچره  ؛ تسا

تاذ هک  تسا  نیا  یتاطاوم  لمح  يانعم  دنراد و  یتاطاوم  لمح  اه  نیا  ۀمه  موس  میـسقت  ظاحل  هب  یلو  دشاب  یعانـص  عیاش  یخرب 
هب تاـطاوم  ۀـملک  تسا و  ناـمه  ، نیا ياـنعم  هب  مه  ّتیوه  وه  تسا و  ناـمه  نیا  رگید  تراـبع  هب  تسا و  لوـمحم  تاذ  ، عوـضوم

ماسقا مامت  لاح.دـندوجوم  دوجو  کی  هب  تسا و  نامه  نیا  دنتـسه و  دـّحتم  قفّتم و  لومحم  عوضوم و  ینعی  ، داّحتا قافّتا و  يانعم 
.تسا یتاطاوم  لمح  ینعی  ، لمح زا  عون  نیمه  هب  دنوش  یم  لمح  هک  ناشدوخ  دارفا  رب  مادکره  یضعب و  رب  یضعب  سمخ  تاّیّلک 

لـصف و رب  ود  ره  ، ناـسنا ناویحلا  ، ناوـیح ناـسنالا  : دوـش یم  لـمح  سکعلاـب  سنج و  رب  عوـن  ـالثم  ، يرگید رب  مادـکره  لـمح  اـّما 
یم لـمح  سکعلاـب  هصاـخ و  ضرع  رب  هسره  ناوـیح و  ، ناـسنا قطاـنلا  ، قطاـن ناوـیحلا  ، قطاـن ناـسنالا  : دـنوش یم  لـمح  سکعلاـب 

ات راهچ  ره  ،و  قطان کحاضلا  کحاض و  قطانلا  ، ناویح کحاضلا  کحاض و  ناویحلا  ، ناسنا کحاضلا  کحاض و  ناـسنالا  : دـنوش
شام و قطانلا  ، ناویح یـشاملا  شام و  ناویحلا  ، ناسنا یـشاملا  شام و  ناـسنالا  : لـثم ، دـنوش یم  لـمح  سکعلاـب  ماـع و  یـضرع  رب 

یـضعب مود  لّوا و  میـسقت  ظاحل  هب  دنچره.تسا  یتاطاوم  ناشلمح  اه  نیا  ۀمه  کحاض  یـشاملا  شام و  کحاضلا  ، قطان یـشاملا 
سمخ تاّیّلک  زا  مادکره  لمح  اّما  و.دنشاب  لومحم  عیاش  لمح  هب  یضعب  یلوا و  لمح  هب  یضعب  ای  یعـضو  یـضعب  یعبط و  لمح 
سمخ تاّیّلک  باب  رد  ام  یتقو  سپ  ، شام رقبلا  ، کحاض دـیز  ، قطان رکب  ، ناویح سرفلا  ناسنا و  دـیز  : ناشدوخ قیداـصم  دارفا و  رب 

یتاطاوم لمح  هب  لومحم  یّلک  ، روظنم یضرع  اما  یتاذ و  اما  لومحملا  یّلکلا  : مییوگ یم 
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تسا و یبیکرت  لمح  ای  وه  وذ  لمح  ای  یقاـقتاش  لـمح  شماـمن  هک  دراد  دوجو  لـمح  زا  يرگید  عون  نویقطنم  دزن  رد  یلو  ، تسا
نآ هک  تسا  لمح  لباق  هطساولا  عم  هکلب  ، تسین لمح  لباق  هطساوالب  امیقتسم و  رگید  یئیـش  رب  یئیـش  هک  نیا  زا  تسا  ترابع  نآ 

یقاقتـشا لمح  ار  وا  ظاحل  نیدـب.دوش  یم  لمح  نآ  رب  دـبای و  یم  قاقتـشا  یئیـش  نآ  زا  هک  تسا  تاقتـشم  زا  یقتـشم  اـی  هطـساو 
ای ، بحاص ای  ياراد  یبرع و  رد  وذ  ۀملک  ندوزفا  فاضم و  فذح  هب  ای  امیقتسم و  هن  تسا  لمح  لباق  ، قتشم ۀطساو  هب  ینعی  ، دنیوگ

لباق ناسنا  رب  امیقتسم  کحض  الثم  ، دنا هدیمان  یبیکرت  ای  وه  وذ  لمح  ار  وا  ظاحل  نیدب  ، نآ نودب  هن  تسا  لمح  لباق  یسراف  رد  اب 
لمح لباق  وذ  ۀـفاضا  ای  قاقتـشا  ۀطـساو  هب  یلو.تسا  قطن  ای  تسا  یـشم  ناسنا  ای  تسا  کحـض  ناسنا  تفگ  ناوتن  تسین و  لمح 

: مییوگب هک  نیا  هب  ، دوش یم 

هیلا فاضم  فاضم و  ای  قتـشم  نیا  دوخ  تروص  نیا  رد  هک...و  یـشم  کحـض و  وذ  ناـسنالا  : مییوگب اـی  شاـم  ، کـحاض ناـسنالا 
اهنت هیلا  فاضم  ای  قاقتـشا  أدبم  ای  هنم  ، قتـشم هب  درادـن و  مزال  ضورع  رد  هطـساو  رگید  نیا  نوچ  ؛ تسا یتاطاوم  لمح  هب  لومحم 

.تسین لمح  لباق  وذ  اب  بیکرت  ای  قاقتشا  نودب  نوچ  ، دنیوگ یقاقتشا  لمح  هب  لومحم 

لومحم تسا و  سمخ  تاّیّلک  رد  لخاد  یتاطاوم  لمح  هب  لومحم  اهنت  هک  تسا  نیا  ، لمح يارب  میسقت  نیا  نایب  زا  ام  ضرغ  لاح 
.تسا شامق  نیا  زا  اه  نآ  ۀمه  ندوب 

- سنج - عون زا  مادـک  چـیه  تسین و  سمخ  تاّیّلک  رد  لـخاد...و  قطن  ، سح - یـشم - کحـض : لـیبق زا  یقاقتـشا  لـمح  هب  لومحم 
ضرع کحـضلا  : تفگ ناوتن  نیا  رب  عرفتم.دنراد  یتاطاوم  لمح  امومع  هکلب  دنتـسین  لیبق  نیا  زا  صاخ  ضرع  ماع و  ضرع  - لصف
ناوتن زین  تسین و  لومحم  امیقتـسم  « کحـض لومحملا و  جراخلا  یّلکلا  :» زا دوب  ترابع  هصاـخ  یـضرع  نوچ  ، تسا ناـسنا  ۀـصاخ 

ماع ضرع  یـشم  هک  تفگ  ناوتن  زین  دوب و  کحـض  رد  هک  لیلد  نامه  هب  تسا  مسج  ۀصاخ  نول  ، تسا ناویح  ۀصاخ  یـشم  : تفگ
ناویح لصف  سح  : تفگ ناوتن  زین  و  قاقتشالاب ، رگم  ، تسین لومحم  یـشم  دوب و  لومحملا  جراخلا  ، ماع یـضرع  نوچ  ؛ تسا ناسنا 

نآ حیحـص  ریبعت  هکلب  ، دنتـسین لمح  لباق  قاقتـشا  نودب  قطن  سح و  دوب و  لومحملا  یتاذلا  : لصف نوچ  ، تسا ناسنا  لصف  قطن  و 
لصف ساّسح  ، ناسنا ماع  ناویح و  ۀصاخ  یضرع  یشام  ، مسج ۀصاخ  یضرع  نّولم  ، ناسنا صاخ  یـضرع  کحاض  : مییوگب هک  تسا 

رگا دـشاب و  دـناوت  یم  یتاطاوم  لمح  هب  لومحم  کـیره  هک  تسا...و  ناویح  لـصف  هدارـالاب  كرحتم  ، ناـسنا لـصف  قطاـن  ، ناویح
زا انایحا 
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عقاو رد  ریبعت و  رد  يراگنا  لهس  هحماسم و  باب  زا  تسا  ناسنا  ۀصاخ  ضرع  ، کحض : دنیوگ یم  هک  میونـش  یم  نویقطنم  یـضعب 
دارم ، یـشم زا  نینچمه.تسا  کحاض  نامه  ، کحـض زا  مه  اـه  نآ  یعقاو  دارم  هنرگو  تسا ، فذـح  رد  زاـجم  اـی  هملک  رد  زاـجم 

سمخ تاـّیّلک  ۀـمه  : مییوگ یم  اـم  یتـقو  هک  دوش  یم  هداد  مه  موس  لاؤـس  باوـج  ، موـس يدـنب  میـسقت  نیا  زا  لاـح.تسا  یـشام 
هـصاخ یـضرع  کحـض  : دـنیوگ یم  رگید  ياج  رد  هک  نیا  تسا و  نیا  ام  رظندروم  تاـطاوم و  لـمح  هب  لومحم  ینعی  ، دـنلومحم

.تسین ام  ثحب  دروم  هک  تسا  یقاقتشا  لمح  دنراد و  هحماسم  ، تسا

: معن : هلوق

ثحب لحم  یلو  تسا  یقاقتشا  لمح  هب  هچرگ  تسین  یتاطاوم  لمح  هب  لباق  الصا  هکلب  ، تسین هصاخ  یـضرع  ، مسج هب  تبـسن  نول 
هک اریز  ، تسا اه  نآ  سنج  یتاطاوم و  لمح  هب  لومحم  شدوخ  عاونا  هب  تبـسن  ، نول نیمه  اـّما  تسین  ثحب  ّلـحم  الـصا  اـی  تسین 

تسا و اه  نآ  ۀـمه  یتاذ  ، نول دراد و  دوجو...و  يزمرق  - یهایـس - يدیفـس زا  اه  گنر  عاونا  نآ  تحت  هک  تسا  يا  یّلک  کـی  نول 
هب تبـسن  یلو  ، تسه مه  یتاطاوم  لمح  ظاـحل  نیا  هب  رـصبلا و  رونل  ضباـق  نول  داوسلا  ، رـصبلا رونل  قرفم  نول  ضاـیبلا  : مییوگ یم 
زا نولم  ضیبا و  هچرگ  دنتـسین  سمخ  تاّیّلک  زا  یتاـطاوم و  لـمح  هب  ياـه  لومحم  زا  داوس  ضاـیب و  نول و  زا  مادـک  چـیه  مسج 
رب و...و  دلاخ  ةدنخ  ، ورمع کحـض  ، دـیز کحـض  : لیبق زا  تسا  درف  نارازه  ياراد  دوخ  مه  کحـض  هک  روط  نامه.تسا  ضراوع 

يرما هب  تبسن  يدحاو  ءیـش  اسب  سپ  ، تسین لمح  نیا  هب  لمح  لباق  ناسنا  رب  یلو  ، دوش یم  لمح  تاطاوم  لمح  هب  شدوخ  دارفا 
.دشاب یقاقتشا  لمح  هب  لومحم  يرگید  رما  هب  تبسن  دشاب و  تاطاوم  لمح  هب  لومحم 

ضرع نوچ  ، تسین هماـع  هصاـخ و  ضارعا  زا...و  یـشم  کحـض و  الـصا  هک  درک  یم  رّوصت  لکـشتسم  موس  لاؤس  رد  : مشـش هیبنت 
نیا رد  لاح.دش  هداد  باوج  ، لمح موس  میسقت  رد  الیـصفت  هک  ، دوبن نینچ  یـشم  کحـض و  دوب و  لومحملا  جراخلا  ، ماع ای  هصاخ 
اهنت هن  دروآ و  رامش  هب  ناسنا  ۀصاخ  ضراوع  زا  دیاب  ار  کحض  هک  تسا  نآ  رب  ینعی  ؛ دراد یـسکعلاب  رّوصت  اقیقد  لکـشتسم  هیبنت 
وهف اهنت  دوش  ضراع  شعوضوم  رب  ؛ جراـخلا یّکلا  : دـیوگ یم  یقطنم  یفرط  زا  هک  ناـیب  نیا  هب  دراد  ترورـض  هکلب  ، درادـن یعناـم 

ضراع ضورع و  زا  تبحص  سپ  ؛ ماعلا ضرعلاف  ، دوش ضراع  مه  رگید  ياه  عوضوم  رب  رگا  هصاخلا و 

213  : ص

رفظم قطنم  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1193زکرم  هحفص 250 

http://www.ghaemiyeh.com


هـصاخ ضرع  رایعم  نیاربانب.دوش  یم  تفای  ناسنا  رد  اهنت  دوش و  یم  ضراع  ناسنا  رب  کحـض  کش  نودب  یفرط  زا  تسا و  ندش 
.درادن یعنام  میروآ و  باسح  هب  هصاخ  ضرع  ار  کحض  هک  تسا  مزال  بجاو و  لقع  مکح  هب  سپ  ، تسا قبطنم  وا  رب  ندوب 

: دراد حالطصا  ود  ضرع  : هک نیا  دنهد  یم  باوج  مه  لاکشا  نیا  هب  هّللا  مهمحر  رّفظم  موحرم  یلو 

یلا بوسنم  ینعی  ، یتاذ )و  تسا تبـسن  ءاـی  اـب  یـضرع  ناـمه  حیحـص  ریبعت  هک  ) دور یم  راـک  هب  یتاذ  لـباقم  رد  ضرع  یهاـگ  -1
لومحملا یّلکلا  ّيا  یتاذـلا  : تسا نیا  یتاذ  لـباقم  رد  یـضرع  زا  دارم  هیجراـخلا و  ضراوعلا  یلا  بوسنم  ینعی  ، یـضرع تاذـلا و 

رد لمح  هک  ؛ ایضرع المح  لومحملا  یّلکلا  يا  یـضرعلا  عون و  لصف و  سنج و  زا  تسا  اه  یتاذ  ةدودحم  رد  لمح  هک  ؛ ایتاذ المح 
لومحم نوچ  ، تسین هصاخ  یـضرع  کحـض  انعم  نیدـب  تسا و  نیمه  ام  ثحب  دروم  یـضرع  تسا و  یجراـخ  ضراوع  ةدودـحم 

.یتاذ لمح  لباقم  رد  یضرع  لمح  هب  یهتنم  ، لمح ینعی  ضورع  تسین و 

دجو جراخلا  یف  دجو  اذا  ام  ضرعلا  و...و  تخرد  ناسنا ، لثم  عوضوملا  یف  دجو ال  دـجو  اذا  ام  رهوجلا  : رهوج لباقم  رد  ضرع  »2
.درادن یلالقتسا  دوجو  دوش و  یم  تفای  مسج  رد  هک  يدیفس  لثم  عوضوملا  یف 

ضرعی کحـضلا  : هک نیا  زا  دارم  تسا و  لومحم  هک  تسا  یتاذ  لباقم  رد  یـضرع  ، ضرع نا  جراـخلا  یّلکلا  هک  نیا  زا  دارم  لاـح 
یلو درادـن  یلالقتـسا  دوجو  دوش و  یم  تفای  ، تسا یعوضوم  هک  ناسنا  رد  کحـض  ینعی  تسا ، رهوج  لباقم  رد  ضرع  ، ناـسنالا

.تسا رایسب  قرف  ، یتاذ لابق  رد  یضرع  اب  رهوج  لابق  رد  ضرع  نیب  تسین و  لمح  لباق  امیقتسم 

: مهدنع :و  هلوق

رب ، تبـسن ءای  نودب  ار  ضرع  ۀملک  هک  ؛ ماع ضرع  صاخ و  ضرع  جراخلا  یّلکلا  : دنیوگ یم  نییقطنم  یهاگ  : ریبعت رد  رگید  هابتـشا 
...و یشام  - کحاض لثم  ، دننک یم  قالطا  تاذ  زا  جراخ  یّلک 

یم داجیا  ، دـش حرط  البق  هک  موس  لاؤس  ریظن  هاگ  نآ...و  تسا  ضرع  یـشم  ، تسا ضرع  کحـض  : دـنیوگ یم  مه  رگید  ياـج  رد 
یتاذ لباقم  رد  ، تبسن ءای  اب  یضرع  عقاو  رد...صاخ  ضرع  جراخلا  یّلکلا  ینعی  ، لّوا ریبعت  رد  ، ضرع زا  دارم  هک  نیا  زا  لفاغ  ؛ دوش
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ضرع ، ضرع کحضلا  هک  یناث  ریبعت  رد  ، ضرع زا  دارم  یتاذ و  يرگید  ، یضرع لمح  هب  کی  یلو  ؛ دنلوصحم یّلک  ودره  هک  تسا 
.تسا عوضوملا  یف  ضرع  عوضوملا و  یف  شدوجو ال  رهوج  هک  تسا  رهوج  لباقم  رد 

: لثم :و  هلوق

رد ، دوب سمخ  تاّیّلک  باب  يانعم  هب  یـضرع  يزیچ  ره  هک  نیا  نآ  تسا و  ضرع  اـب  یـضرع  تواـفت  هرمث و  ناـیب  تقیقح  رد  نیا 
یلو ، دـشاب رهوج  لباقم  رد  ینعی  ، یناث يانعم  هب  ضرع  يزیچ  تسا  نکمم  یلو  ، تسه زین  رهوج  لابق  رد  ضرع  امتح  ، یتاذ لـباقم 

ره گنر  نوچ  ، دراد عوضوملا  یف  دوجو  ینعی  ، تسا ضرع  یناث  يانعم  هب  نول  الثم  ؛ دشاب یتاذ  هکلب  ، دشابن یلّوا  يانعم  هب  یـضرع 
مسج اب  یتقو  ار  نول  نوچ  تسین  یلّوا  يانعم  هب  ضرع  یلو.لقتسم  هن  تسا  ماسجا  زا  یمسج  رد  امتح  ، دوش تفای  جراخ  رد  عقوم 

هن هصاـخ  یـضرع  هن  لـصف  هن  سنج  هن  نوـل  سپ  ؛ تسین تاـطاوم  لـمح  هب  لوـمحم  تسین و  سمخ  تاـّیّلک  زا  مینک  یم  هسیاـقم 
اه نآ  سنج  یتاذ و  دشاب...و  هایـس  دیفـس و  گنر  هک  نول  عاونا  هب  تبـسن  اما  تسین  لمح  لباق  الـصا  هلب  تسا  مسج  ماع  یـضرع 
اب یلّوا و  ياـنعم  هب  ضرع  زا  معا  ، یناـث ياـنعم  هب  ضرع  سپ.دـشاب  یـضرع  هک  نیا  هن  ، تسا دوخ  عاوـنا  یتاذ  ، سنج ره  هک  تسا 

.ماع یضرع  هصاخ و  یضرع  : مییوگب هک  تسا  نیا  ، هیف نحن  ام  رد  حیحص  ریبعت  سپ.تسا  راگزاس  مه  لّوا  يانعم  هب  یتاذ 

یضرع تامیسقت 

ود ره  اب  ار  یـضرع  یّلک  فیرعت  زین  میدـش و  انـشآ  اه  نآ  ياه  میـسقت  لصف و  سنج و  عون و  زا  معا  یتاذ  تاّیّلک  ياه  فیرعت  اب 
میسقت ةدنام  یقاب  کنیا.دش  حرطم  اه  حیـضوت  اه و  هیبنت  ناونع  هب  ّمهم  ۀتکن  شـش  نآ  نمـض  رد  سپـس و  میدرک و  نایب  نآ  مسق 
یـضرع هچ  هصاخ و  یـضرع  هچ  یـضرع  ، یّلک روط  هب  : دسرب نایاپ  هب  سمخ  تاّیّلک  ثحبم  ات  ، مینک یم  نایب  ار  یـضرع  یّلک  ياه 

مزال 2. یضرع  .1: دنوش یم  مسق  ود  یمیسقت  رد  ماع 

.قرافم یضرع 

زا دـشاب و  عنتمم  لاحم و  شعوضوم  ضورعم و  زا  نآ  ییادـج  كاکفنا و  هک  يا  یـضرع  رما  نا  زا  تسا  ترابع  ، مزـال یـضرع  .1
.دشاب عوضوم  کفنیال  مزاول 

ینهذ ج دجو  مزال  ّتیهام ب- مزال  - فلا : دوش یم  مسق  هس  شهج  زا  مزال  یضرع 
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.یجراخ دوجو  مزال  -

رد ّتیهام  دوجو  صوصخ  زا  رظن  عطق  اب  ، تسا تاذ  تعیبط و  ّتیهام و  سفن  مزال  هک  تسا  يا  یضرع  رما  نآ  ، ّتیهام مزال  - فلا
ندوب درف  دننام  ، تسین یندـش  ادـج  وا  زا  مزاول  نیا  ، دوش دوجنوم  ّتیهام  هک  یئاع  ره و  رد  هکلب  نهذ  رد  نآ  دوجو  رّوصت  ای  نهذ 

.اه نکمم  يارب  یتاذ  ناکما  راهچ و  ددع  يارب  ندوب  جوز  هس و  ددع  يارب 

رد هنرگو  دراد  ار  راـثآ  مزاول و  نآ  دـش  دوجوم  ناـسنا  نهذ  رد  عوـضوم  ضورعم و  هاـگره  هک  تسا  نآ  ، ینهذ دوـجو  مزـال  ب-
یئزج و جراـخ  رد  اـه  ناـسنا  هنرگو  تسا  یّلک  ینهذ  ناـسنا  هک  ناـسنا  يارب  ّتیّلک  فصو  دـننام  ، تسین مزاول  نیا  ياراد  جراـخ 
رد نهذ  طیحم  رد  ینعی  ، دوش یم  هدیمان  هیناث  تالوقعم  زا  ّتیّلک  جراخلا و  یف  دجوی  مل  صّخشتی  مل  ام  یئیشلا  دنتسه و  یـصخش 

لمح اه  نآ  رب  ار  ّتیّلک  سپـس  ، مینک یم  رّوصت  ار...و  ناویح  ای  ناسنا  مان  هب  یموهفم  ام  لّوا  هک  نیا  هب  دوش  یم  لّقعت  هیناـث  ۀـبترم 
.دش نایب  یتبسانم  هب  اقباس  هک  تسا  هیناث  تالوقعم  زا...و  هّیضق  ، تّجح ، فّرعم زا  یقطنم  ثحابم  نیوانع  مامت  الوصا  مینک و  یم 

نآ ياراد  ام  نهذ  رد  هنرگو  دراد  ار  مزال  رثا و  نیا  دـبای  قّقحت  جراـخ  رد  عوضوم  هاـگره  هک  تسا  نآ  یجراـخ  دوجو  مزـال  ج-
یمن داجیا  امرگ  ترارح و  هک  شتآ  رّوصت  اب  ، ینهذ شتآ  هن  هّللا  نذاب  ، تسا شخب  امرگ  ، یجراخ شتآ  لثملا  یف  ؛ تسین ّتیصاخ 

دیشروخ یجراخ  دوجو  رثا  ، ناهج ییانشور  ، دنازوسب ار  زغم  یطابترا  ياه  میـس  دیاب  هنرگو  ؛ درادن یگدنزوس  هک  رّوصتم  ران  دوش ،
يارب هار  ، دینک رّوصت  ار  دیـشروخ  راب  رازه  ، کیرات بش  لد  رد  امـش  رگا.تسین  شخب  ینـشور  هک  رّوصتم  دیـشروخ  هنرگو  ، تسا
نامیا دیشروخ  هک  نانچ  ، ینک یم  ادیپ  ار  يّدام  ياه  هدشمگ  ۀمه  ندرک  عولط  يدیشروخ  هک  حبص  لّوا  اّما  ، دوش یمن  نشور  امش 

.تفای یهاوخ  ار  هّدام  تعیبط و  ءاروام  ةدشمگ  قیاقح  ۀمه  دیدرگ  نشور  تنورد  ناهج  رد  رگا 

نکمم ، یلقع ناـکما  هب  شعوضوم  ضورعم و  زا  نآ  كاـکفنا  تقراـفم و  هک  يا  یـضرع  نآ  زا  تسا  تراـبع  ، قراـفم یـضرع  .2
هدـنام یقاـب  ناـکما  ۀـلحرم  رد  ناـنچمه  اـی  ، هدیـسر ّتیلعف  هب  ، هتـسویپ عوـقو  هب  كاـکفنا  نیا  مه  جراـخ  رد  هک  نیا  زا  مـعا  ؛ دـشاب
نکمم كاکفنا  سپ  ، دـندوجوم هّیهلا  ۀـغلاب  تمکح  ساسارب  اـه  نکمم  زا  یخرب  ، تسین دوجوم  لـعفلاب  ینکمم  ره  هک  اریز  ؛ دـشاب

هب تسا  يا  هراشا  هلمج  نیا  زا  ضرغ  تسا و 
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.ّتقوم ای  تسا  مئاد  ای  قرافم  هک  نیا  نآ  قرافم و  ضرع  مسق  ود 

ّدـض هکلب  ، دوـش یمن  ضراـع  مه  یهاـگ  دوـش و  یم  ضراـع  ضورعم  رب  یهاـگ  هک  تـسا  يا  یـضرع  نآ  ّتقوـم  قراـفم  - فـلا
- مئان ، دـعاق - مئاـق لـثم  ، دوش یم  قتـشم  ناـسنا  لاـعفا  زا  هک  یفاـصوا  دـننامه  دوش ، یم  ضراـع  وا  لـباقم  فلاـخم و  ، وا ضیقن  ، وا

ناسنا هب  هتفای و  قاقتـشا  عازتنا و  ناسنا  نوگانوگ  ياه  لاوحا  زا  هک  یتافـص  دـننامه  زین...و  طایخ  - زابخ ، براش  - لـکآ - ظـقیتسم
تسه و یهاـگ  هک  ینغ  - ریقف ، لاـسنهک - ریپ - لاـسنایم - ناوج - كدوک ندوب ، ضیرم  ، ندوب ملاـس  حیحـص و  : ریظن ، دوش یم  بستنم 

هظحل کـی  يوزرآ  دـسر و  یم  ناـیاپ  هب  یناوـج  مه  يزور  ، تسین ناـسنا  اـب  هشیمه  یناوـج  دنمـشزرا  تمعن  ـالثم  ، تسین یهاـگ 
.تشاد میهاوخ  ار  نآ  نتشگرب 

اموی دوعی  بابشلا  تیلایف 

بیشملا لعف  امب  هربخاف 

هب اه  جـنگ  لّمحتم و  اه  جـنر  یمدآ  اسب  هچ  ، تسین یهاگ  تسه و  یهاگ  هکلب  ، تسین ناسنا  کفنیال  مزال  هک  تورث  انغ و  الثم  ای 
نایغط لیـس - دننام  ، یعیبط ۀثداح  کی  رثا  رد  ینیعلا  هفرط  يا و  هظحل  رد  یلو  دراد  یم  ساپ  ار  اه  نآ  زور  بش و  هدروآ و  گنچ 

ار هیامرس  نآ  مامت...و  نارابمب  ، تقرـس - يزوس شتآ  زا  یعیبطریغ  ۀثداح  کی  رثا  رد  ای  اه  نافوط  ، هلزلز ، اه هناخدور  اهایرد و  بآ 
...ناف اهیلع  نم  ّلک  هک  تسا  نیا  نآرق  راعش  الوصا  هّللا و  ناما  یف  سلفملا  ددرگ و  یم  سلفم  دهد و  یم  تسد  زا 

هتـسویپن و عوقو  هب  ییادـج  نیا  جراخ  رد  یلو  تسا  نکمم  ، ضورعم زا  شکاکفنا  القع  هک  تسا  يا  یـضرع  نآ  مئاد  قرافم  ب-
ناسنا مئاد  ضراوع  زا  ( انیبان ای  مشچ  دوبک  ) ندوب مشچ  قرزا  ـالثم.دوب  دـهاوخ  تسه و  هدوب و  ضورعم  نآ  اـب  ضرع  نیا  هراومه 

نیب زا  ییانیبان  ای  يدوبک و  اسب  هچ  دـنک  هجلاعم  يزّهجم  یملع  رازبا  اب  اـی  دریذـپ  تروص  يزاـجعا  رگا  یلو  ، تسا مشچ  بحاـص 
یلو تسا  یمئاد  وا  يارب  تکرح  تسا و  كّرحتم  نیمز  الثم  ای  دراد  کـیکفت  ناـکما  سپ  ؛ دـنامب ، تسا ضورعم  هک  مشچ  دورب و 

یشبح و مدآ  یهایـس  نینچمه  دشابن و  كّرحتم  اما  دشاب  نیمز  دتـسیا و  زاب  تکرح  زا  يا  هظحل  ینآ و  ، ادخ ّیلو  زاجعا  اب  اسب  هچ 
يرورـض ضورعم  يارب  ضرع  توبث  ، مزال ضرع  رد  هک  تسا  ترورـض  ماود و  رد  مئاد  قرافم  اب  مزـال  ضرع  نیب  قرف...و  یگنز 

باب رد  رت  شیب  لیصفت  یتایس  (و  درادن ترورض  یلو  تسا  یمئاد  توبث  ، قرافم ضرع  رد  تسا و  كاکفنالا  لیحتسم  ینعی  ، تسا
هب ( قلطم يرورض  هقلطم و  مئاد  شخب  رد  ههّجوم  يایاضق 
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ضورعم يدوبان  نامه و  ضراع  دوبن  هک  مزال  یـضرع  فالخرب.تسا  ظوفحم  یلقع  كاکفنا  ناکما  دشاب  یمئاد  هچرگا  لاح  ره 
نت زا  ندوب  يدرف  سابل  ندروآ  نوریب  هکلب  ، دـشاب یقاب  هس  ددـع  دـیریگب و  هثالث  زا  ار  ندوب  يدرف  امـش  تسا  لاـحم  ینعی  ، ناـمه

...و سمش  هب  تبسن  ییانشور  ران ، هب  تبسن  ترارح  ، هعبرا هب  تبسن  ندوب  یجوز  نینچمه  ، نآ مادعنا  اب  تسا  يواسم  هثالث 

: مزاللا :و  هلوق

مزـال و زا  کـیره  هک  قراـفم  اـی  تسا و  مزـال  یـضرع  اـی  ماـع  هچ  هصاـخ و  هچ  یـضرع  هـک  دوـب  یّلک  میـسقت  کـی  اـج  نـیا  اـت 
: دنراد یماسقا  ، قرافم

ریغ ای  تسا و  ( لالدتسا هب  جاتحم  ریغ  یهیدب و   ) نّیب مزال  ای  مزال  یضرع  هک  اریز  ، دوش یم  مسق  هس  هب  یمیسقت  رد  مزال  یضرع  اّما 
: تسا مسق  ود  نّیب  مزال  صوصخ  )و  لالدتسا هب  جاتحم  يرظن و  ) نّیب

.دنهد یم  لیکشت  ار  مسق  هس  عومجم  رد  هک  معالا  ینعملاب  نّیب  صخالا 2. ینعملاب  نّیب  .1

: رگید نایب 

دـیآ و یم  نهذ  رد  مه  مزال  نآ  ، موزلم ضورعم و  رّوصت  دّرجم  هب  هک  یمزال  یـضرع  نآ  زا  تسا  ترابع  صخـالا  ینعملاـب  نّیب  .1
زا ریغ  ، مزال رّوصت  لاـقتنا و  نیا  رد  هک  نیا  نودـب  ، دنتـسه ناـمزالتم  نهذ  رد  دوش و  یم  لـقتنم  مزـال  نآ  هب  موزلم  نیا  زا  اـم  نهذ 

لابند هب  ار  مزال  رّوصت  موزلم  رّوصت  سفن  هکلب  دشاب  هطساو  هلصاف و  ناهرب  لالدتـسا و  زا  رگید و  تاروصت  زا  يزیچ  ، موزلم روست 
نودـب ، رـصبلا مدـع  ینعی  ، یمع رّوصت  هک  رـصب  یمع و  دـننام  ، تسا فرـص  یلقع  موزل  کـی  ینهذ  موزلم  نیا  یهاـگ  هّتبلا  دراد و 
لاـحم ملع  نودـب  ملعلا  مدـع  ینعی  ، لـهج رّوـصت  هک  نانچمه.دـنوش  یم  رّوـصت  مهاـب  ود  نـیا  تـسا و  عـنتمم  ، رـصب دوـخ  رّوـصت 

هب هک  دوجو  متاح  دـننام  ، تسا یفرع  ، موزل کی  یهاـگ.تسا  ندوب  هیواز  هس  ياراد  رّوصت  مزلتـسم  هک  ثلثم  رّوصت  نینچمه.تسا 
فرعلا دنع  اّما  تسه  کیکفت  ناکما  القع  دوش و  یم  رّوصت  نهذ  رد  ششخب  دوج و  ینعی  وا  زراب  یگژیو  نآ  متاح ، رّوصت  دّرجم 

دشاب انشآ  مالّسلا  هیلع  یلع  زراب  تفص  نیا  اب  هک  یسک  يارب  هک  تلادع  یلع و  دننام  ای  تسا  رّوصت  نآ  عبتتسم  ، رّوصت نیا  هشیمه 
هب دسا  ندینش  زا  تداهش و  رما  هب  ادهشلا  دّیس  مان  ندینش  زا  دوش و  یم  لقتنم  وا  تلادع  هب  شنهذ  مالّسلا  هیلع  یلع  مان  ندینـش  زا 

تعاجش و
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زراب یگژیو  هب  اه  مادص  ، اهزیگنچ ، اه نورن  اهرلتیه - ، اهدادـش - اهدورمن - اه نوعرف  زا  خـیرات  ناشکندرگ  تیغاوط و  مان  ندینـش  زا 
.دوش یم  لقتنم  ، تسا يرگ  یشحو  يزیرنوخ و  - یشکمدآ - تیانج هک  اه  نآ 

هب نهذ  لاقتنا  همزالم و  هب  مزج  مزال و  رّوصت  يارب  موزلم  رّوصت  دّرجم  هک  یمزـال  یـضرع  زا  تسا  تراـبع  ، معـالا ینعملاـب  نّیب  .2
: دوش لصاح  ود  نآ  سپ  همزالم  هب  مزج  قیدصت و  نیا  ات  تسا  رّوصت  هس  هب  جاتحم  هکلب  ، تسین یفاک  مزال 

قیدـصت اـهرّوصت  نـیا  لاـبند  هـب  هـّتبلا  ود  نآ  نـیب  تبــسن  رّوـصت  - ج.ضراـع مزـال و  رّوـصت  - ب.ضورعم موزلم و  رّوـصت  - فـلا
.دنا هتفگ  نّیب  ار  وا  ور  نیا  زا  درادن و  ناهرب  هب  يزاین  رگید  تسا و  یمتح  ، سفن

رـشع وا  هرـشعلا  سمخ  وا  هینامثلا  عبر  نانثالا  اـی  هعبرـالا  فصن  ناـنثالا  اـی  نینثـالا  فصن  دـحاولا  : میناوخ یم  تاّیـضایر  رد  : لاـثم
فـصن : هک نیا  دوش  لقتنم  رّوصت  هب  ام  نهذ  الثم  نینثا  رّوصت  دّرجم  هب  هک  تسین  هنوگ  نیا  اه  لاثم  نیا  زا  کیره  رد...و  نیرـشعلا 

هچ ات  تسا  لفاغ...و  هد  ای  تشه  ای  راهچ  ددـع  زا  یّلک  هب  دـنک و  یم  رّوصت  نهذ  رد  ار  ود  ددـع  ناسنا  اسب  هچ  هکلب  تسا  هعبرالا 
رّوصت ود  نآ  زا  یکی  رّوصت  زا  سپ...و  رـشع  اـی  سمخ و  اـی  تسا  عـبر  تسا  فـصن  هک  نیا  ود و  نآ  نیب  تبـسن  رّوـصت  هب  دـسر 

هد ای  تشه و  ای  راهچ  ددع  مینک و  یم  رّوصت  ار  ود  ددع  ام  هک  یماگنه.دشاب  صخالا  ینعملاب  نّیب  ناشموزل  ات  دماین  مزال  يرگید 
ود ربارب  دـنچ  راـهچ  ؟و  دـنراد یتبـسن  هچ  راـهچ  اـب  ود  هک  میریگ  یم  رظن  رد  مه  ار  ود  نآ  نیب  تبـسن  مـینک و  یم  رّوـصت  مـه  ار 

ربارب ود  راهچ  دـشاب و  یم  راهچ  فصن  ود  هک  مینک  یم  مکح  هناعطاق  هک  تسا  هاگ  نآ...و  هد  اب  ود  ، تشه اب  ود  نینچمه  ؟و  تسا
یم هداد  تبـسن  ود  ددع  هب...و  رـشع  سدس و  - سمخ ، عبر - ثلث - فصن ناونع  نیاربانب  ربارب  جنپ  هد  ربارب و  راهچ  تشه  تسا ، نآ 

.دبای یمرد  ار  انعم  نیا  يرطف  روط  هب  یناسنا  ره  هکلب  درادن  لالدتسا  هب  يزاین  تسا و  یهیدب  قیدصت  نیا  لاح  نیع  رد  دوش و 

...و تسا  وا  فصن  هک  هدزاود  اب  شش  ای  تسا  ثلث  هک  هن  اب  هس  الثم  یضعب  اب  یضعب  ، رگید دادعا  تبسن  زین  و 

دوجو یلقع  ۀـمزالم  ، اعرـش همّدـقم  بوجو  اب  اعرـش  همّدـقملا  يذ  بوجو  نیبام  ایآ  هک  تسا  یثحب  ، هقف لوصا  ملع  رد  : رگید لاـثم 
: مییوگ یم  دشاب  يا  همزالم  هک  نیاربانب  لاح  ، دنتسه نآ  ةدننک  تابثا  یعمج  همزالم و  رکنم  یعمج  ؟ ریخ ای  دراد 

219  : ص

رفظم قطنم  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1193زکرم  هحفص 256 

http://www.ghaemiyeh.com


نهذ ، زامن لثم  ، همّدقملا يذ  بوجو  رّوصت  دّرجم  هب  هک  تسین  هنوگ  نیا  ینعی  ، تسا معا  يانعم  هب  نّیب  ۀـمزالم  موزل و  عون  زا  موزل 
لعف هنا  امب  ار  وضو  ناسنا  ام  اریثک  ریخ  دـشاب  صخالا  ینعملاب  نّیب  شموزل  دوش و  لقتنم  وضو  لثم  اه  همّدـقم  بوجو  رّوصت  هب  ام 

رد ار  تولـص  بوجو  اـم  اریثک  زین  يآ د و  یمن  وا  نهذ  رد  تولـص  الـصا  دـنک و  یم  رّوصت  ممیت  لـسغ و  لـباقم  رد  لاـعفالا  نم 
...و جح  موص و  بوجو  لباقم  رد  نآ و  تمرح  لباقم 

ۀمّدـقم دوجو  درک  رّوصت  ار  تالـص  ینعی  همّدـقملا  يذ  بوجو  هک  یماگنه.درادـن  ریخ  نآ  ۀـمّدقم  زا  اـسب  هچ  دـنک و  یم  رّوصت 
هک تسا  هاـگ  نآ  ؛ درک رّوـصت  ، تسا یگتـسباو  فـّقوت و  تبـسن  هک  مه  ار  ود  نآ  نیب  تبـسن  درک و  رّوـصت  مه  ار  وـضو  ینعی  ، نآ

ینعی ، تسا همزالم  نآ  ياه  همدقم  یعرش  بوجو  اب  همّدقملا  يذ  یعرش  بوجو  نیبام  دیوگ  یم  لقع  دنک و  یم  همزالم  هب  مکح 
.دشاب هدرک  بجاو  زین  ار  نآ  ياه  همدقم  دیاب  امتح  ، هدومرف بجاو  ار  همّدقملا  يذ  رعاش  رگا 

نآ رد  هک  دوب  صخالا  ینعملاب  نّیب  لباقم  رد  معا  يانعم  هب  نّیب  نوچ  : باوج ؟ دـنمان معالا  ینعملاب  نّیب  مزـال  زا  مسق  نیا  ارچ  : هتکن
یهیدب نّیب و  موزل  قلطم  دارم  اج  نیا  رد  يول  ، میدیسر یم  مزال  هب  گنرد  یب  موزلم  رّوصت  زا  هک  دوب  صاخ  نّیب  موزل  نآ  دارم  اج 

رّوصت هب  زاین  ای  دشاب و  یفاک  موزلم  رّوصت  دّرجم  ، همزالم هب  مزج  يارب  هک  نیا  زا  ّمعا  ، تسا یهیدب  همزالم  هب  مکح  لصا  هک  تسا 
.دوش یمن  جراخ  ندوب  یهیدب  زا  لاح  ره  هب  یلو  ؛ دشاب هتشاد  مه  تبسن  رّوصت  مزال و 

اب مه  ام  نهذ  ءیـش  ود  نایم  یجراخ  یعقاو و  ۀمزالم  رب  هوالع  هک  تسا  يدراوم  رد  هشیمه  ، صخالا ینعملاب  نّیب  موزل  : رگید ۀتکن 
دیآ مزـال  يرگید  رّوصت  ود  نآ  زا  یکی  رّوـصت  زا  اـت  دـشاب  نیمزـالتم  مه  اـم  نهذ  طـیحم  رد  دـشاب و  هتـشاد  تفلا  سنا و  ود  نآ 

هتکن نیا  هیمازتلا  تلالد  باب  رد  ) دـشاب همزالم  مه  جراخ  رد  هچرگ  دوش  یمن  لصاح  لاقتنا  نیا  زگره  ینهذ  مزـالت  نودـب  هنرگو 
(. دش نایب 

دّرجم هن  ینعی  ، تسا نآ  مسق  ود  ره  هب  نّیب  یـضرع  لـباقم  رد  هک  یمزـال  یـضرع  زا  تسا  تراـبع  نآ  :و  نـّیب ریغ  مزـال  یـضرع  .3
دنتـسه یفاک  همزالم  هب  مکح  تبـسن و  هب  مزج  يارب  هثالث  هناگ  هس  ياهرّوصت  هن  مزال و  هب  لاـقتنا  يارب  تسا  یفاـک  موزلم  رّوصت 
روهـشم لاثم  هتفرگ  مان  یلالدتـسا  يرظن و  ینعی  ، نّیب ریغ  ور  نیا  زا  تسا  لالدتـسا  تابثا و  هب  جاتحم  اـهرّوصت  نیا  رب  هوـالع  هکلب 

نایم ینعی  ، ثداح ملاعلا  : مییوگ یم  هک  تسا  نیا  یقطنم 
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زا هّللا  يوس  ام  عیمج  ینعی  ، ملاع هک  اریز  دوش ؛ یمن  لصاح  ثودـح  ای  ملاع  رّوصت  اب  موزل  نیا  یلو  ، تسا همزالم  ملاـع  ثودـح و 
دوبن و يزیچ  هک  مدع  هب  قوبـسم  ، ینعی ثداح  هدیباوخن و  ندوب  ثداح  انعم  نیا  يوت  اّما  امهنیب  ام  امهیف و  ام  نیـضرا و  تاوامس و 

یگژیو هچ  نآ  دید  دیاب  هکلب  تسین  یفاک  تبـسن  هب  قیدصت  يارب  ود  نآ  نیب  تبـسن  ثودح و  ملاع و  رّوصت  لاح.دـش  ادـیپ  دـعب 
لالدتسا ماقم  رد  دراد و  لالدتـسا  هب  زاین  ور  نیا  زا  دوش  یم  تباث  ملاع  يارب  ثودح  نآ  طسوت  هک  دراد  دوجو  ملاع  رد  هک  تسا 

: دنیوگ یم 

رد رییغت  هّیلاعتم  تمکح  يانبمرب...و  عضو  اه و  ّتیفیک  اه و  ّتیمک  زا  ، تسا ضارعا  رد  رییغت  نییاشم  يانبمرب  «) يرغص » ّریغتم ملاعلا 
یلبق ملاع  زا  ریغ  يدیدج  ملاع  هظحل  ره  تسا و  رامـش  یب  ياه  ملاع  هکلب  ، تسین ملاع  کی  تسا و  اهدوجوم  تاوذ  ءایـشا و  نتم 

یتح تسا و  ّریغتم  ملاع  لاحره  هب...و  تسا  نیرفآ  ملاع  هظحل  ره  دنوادخ  تسا و  نایرج  نالیـس و  لاح  رد  هچراپکی  ملاع  تسا و 
یلو دنتـسه  اه  تباث  رکنم  دننک و  یم  هعلاطم  رییغت  لاح  رد  یبسن و  ار  زیچ  همه  اه  نآ  اهتنم  دـنراد  لوبق  ار  رییغت  لصا  مه  نییدام 

ثداح يّریغتم  ره  )و  ...و تسا  تایدام  زا  رت  يوق  بتارم  هب  یلقع  تباـث  دـعاوق  تباـث و  ياـهدوجوم  هک  تسا  نآ  رب  یهلا  هفـسلف 
لالدتـسا اب  ثودح  هب  مکح  قیدصت و  نیا  دینک  یم  هظحالم  هک  تسا  ثداح  ، ملاع سپ  « يربک » تسا مدـع  هب  قوبـسم  ینعی  ، تسا

.نآ نودب  هن  دش  تباث 

رّوصت اب  توافت  هن  يواست  هب  قیدصت  نیا  هک  همئاق  ۀیواز  ود  اب  تسا  ربارب  یثلثم  ره  يایاوز  هعومجم  : دنیوگ یم  هسدـنه  رد  الثم  ای 
یم هماقا  یسدنه  ناهرب  نآ  رب  هسدنه  رد  هکلب  ؛ دوش یمن  لصاح  ود  نآ  نیب  تبـسن  رّوصت  همئاق و  ۀیواز  ود  رّوصت  ثلثم و  يایاوز 

.یهیدب هن  ، تسا يرظن  سپ  ، دوش

.تسا نّیب  ریغ  يرظن و  شموزل  ای  تسا و  نآ  مسق  ود  ره  هب  یهیدب  نّیب و  شموزل  ای  مزال  : میسقت نیا  ۀصالخ 

دش و نایب  البق  هک...و  یشبح  ندوب  دوسا  مشچ و  ندوب  قرزا  كالفا و  ریاس  ای  سمش  تکرح  لیبق  زا  تسا  مئاد  ای  : قرافم یضرع 
: دوش یم  مسق  ود  نآ  دوخ  هک  تسا  ّتقوم  ای 

هک تلاجخ  رثا  رد  هرهچ  یخرس  : لیبق زا  ، دوش یم  دوبان  لئاز و  تعرـس  هب  تسا و  يزور  یتعاس و  يا و  هظحل  هک  لاوزلا  عیرـس  .1
رد رهچ  يدرز.تسا  يا  هظحل  ینآ و 
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...و قرب  دعر و  سمش و  فوسک  رمق و  فوسخ  ، تسا يا  هظحل  هک  ندیسرت  رثا 

قسف و لاّوز  ، ملع لوصح  لهج و  لاوز...و  یناوج  ّتیلوفط ، نارود  دننامه  ، دوش یم  ادج  ضورع  زا  يدـنک  اب  هک  لاوزلا  ءییطب  .2
...و تلادع  هکلم  لوصح 
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یلقع یعیبط و  ، یقطنم یّلک 

هراشا

.هدش نایب  یتامیسقت  یّلک  يارب  میدرک  یم  ثحب  یّلک  نوماریپ  هک  یناث  باب  رد 

.دش مسق  شش  هک...دارفالا  نکمم  ای  درفلا و  بجاو  ای  تسا  دارفالا  عنتمم  جراخ  رد  ای  یّلک  .1

.ککشم ای  تسا و  هیوسلا  یلع  دارفا  هب  شقدص  تسا و  یطاوتم  ای  یّلک  .2

.قلطم صاخ  ماع و  ای  هجو  نم  نیماع  ای  نانیابتم  ای  دنا  يواسم  ای  رگیدکی  اب  یّلک  ود  .3

.ماع یضرع  ای  هصاخ و  یضرع  ای  لصف  ای  سنج  ای  ، تسا عون  ای  شدارفا  اب  یّلک  .4

ای تسا  یقطنم  رظن  کی  زا  یّلک  هک  تسا  نیا  هب  عجار  تسا  حرطم  یّلک  باب  ثحب  نیرخآ  ناونع  هب  نـالا و  هک  مجنپ  میـسقت  5.و 
.یلقع ای  یعیبط و 

: رگید نایب 

ناویحلا : دییوگب نآ  ياج  هب  دیناوت  یم  امش  تسا  لاثم  باب  زا  نیا  هّتبلا  ) یّلک ناسنالا  : دیوگ یم  یسک  دییامرفب  ضرف  : یلامجا نایب 
: تسا رّوصتم  زیچ  هس  اج  نیا  رد  ( ...و یّلک  یشاملا  - یّلک

ایئزج و ال وا  ایلک  هنوک  نع  رظنلا  عطق  عم  قطان  ناویح  وه  امب  يا  ناسنا  وه  امب  ناـسنالا  تاذ  ینعی  ، ضورعملا فوصوملا و  تاذ  .1
(. یلوالا لمحلاب  ناسنالا  ) .یه ّالا  تسیل  یه  ثیح  نم  هیهاملا  رخآ و  یئیش  ّيا 

ریغ رب  ای  ، هدـش ضارع  ناسنا  رب  ّتیّلک  ایآ  هک  ؛ هعوضوم هضورعم و  نع  رظنلا  عطق  عم  يا  یّلک  وه  اـمب  یّلک  موهفم  یّلکلا و  تاذ  .2
ناسنا یّلک  نآ  هک  میرادـن  يراک  میریگ  یم  رظن  رد  یتاذ  یلّوا  لمح  هب  یّلک  میهافملا و  نم  موهفم  وه  امب  ار  یّلک  سفن  هکلب  نآ 

...یئزج موهفم  لباقم  رد  یّلک  موهفم  هکلب  يرگید  ءییش  ره  ای  تسا 

یّلک ناسنا  تسا و  دـّیقم  ناـسنا  مه  موهفماـن  ندوب  یلک  فصو  هب  ناـسنا  ینعی  ، فوصوم فصو و  ، ضورعم ضراـع و  عومجم  .3
زیچ رب  هن  ، هدش ضراع  ناسنا  رب  تسا و  روظنم  ناسنا  ندوب  یّلک  هک  هدش  دـیقم  ندوب  یّلک  مه  یئزج و  یـصخش و  هن  تسا  روظنم 

.میا هدرک  هظحالم  نآ  ندوب  یّلک  فصو  اب  ار  ناسنا  ام  سپ  رگید 
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: یلیصفت نایب 

زا دراد  دوخ  ياه  هتفای  اه و  مولعم  رد  یناوارف  ياه  فرـصت  نهذ  دراد و  یتفگـش  ياهراک  ناسنا  لقع  هک  میا  هتفگ  مه  اـقباس  .) 1
نم هعیبط  هنا  امب  ار  ناـسنا  فوصوم و  تاذ  اـم  لـقع  یّلک  ناـسنالا  ، لاـثم رد  یهاـگ  لاـح  ( ...و دـیرجت  میمعت و  لـیلحت و  هیزجت و 

- ندوب دوجوم  زا  نآ  ياه  یگژیو  عیمج  زا  رظن  عطق  اب  دـنک  یم  رّوصت  نهذ  رد  دـنک و  یم  هظحالم  ؛ قطان ناویح  وه  امب  عیابطلا و 
ناونع نیا  هب  ناسنا  ینعی  ، تسا طرـشب  فوصوم ال  تاذ  نیا  اه  نیا  ۀمه  هب  تبـسن  هکلب...و  ندوب  یئزج  - ندوب یّلک  ، ندوب مودـعم 

زا یتعیبط  رابتعا  نیدـب  هظحالم و  نیا  هب  ناسنا  ، هک نیا  باب  زا  ای  تسا  یعیبط  یّلک  شمان  ، هدـش هظحـالم  تعیبط  تاذ و  سفن  هک 
رّفظم موحرم  اج  نیمه.دوش  یم  دوجوم  جراخ  تعیبط و  رد  یعیبط  یّلک  هک  نیا  باب  زا  ای  و...و  رقب  سرف و  لباقم  رد  ، تسا عیاـبط 

يرابتعا و رما  کی  افرـص  افرـص و  یعیبط  یّلک  ایآ  هک  نآ  اـب  هطبار  رد  نآ  دـنراد و  تسا  حرطم  هفـسالف  ناـیم  هک  یثحب  هب  هراـشا 
یعیبط یّلک  دوخ  ایآ  تسا  دوجوم  رگا  تسا و  دوجوم  جراخ  رد  هک  نیا  ای  دوش  یمن  تفای  الـصا  جراخ  رد  تسا و  ینهذ  یعازتنا 

باب زا  ای  لضاف  دـیز  ریظن  ، تسا ءیـش  دوخ  لاح  هب  فصو  ؛و  هل وه  ام  یلا  یئیـشلا  دانـسا  باب  زا  نآ  هب  دوجو  دانـسا  تادوجوم و 
قطنم رد  هیرظن  شش  اعومجم  هک  دنراد  ییاهرظن  هفـسالف  ؟، دنراد يرظن  نیمّلکتم  ؟ لضاف هوبا  دیز  لثم  ، تسا ّقلعتم  لاح  هب  فصو 

نآ ؛ تسا دوجوم  جراخ  رد  یعیبط  یّلک  هک  هدرک  هراشا  رّفظم  موحرم  هک  تسا  ناـمه  قح  لوق  ، هدـش ناـیب  ، یجاـح موحرم  هموظنم 
یّلک ناـسنا و  دراـیلیم  جـنپ  دراد  دوجو  درف  دراـیلیم  جـنپ  ـالثم  ، رگا جراـخ  رد  ، دارفا دوجو  نیع  هب  هکلب  ، صـصح تروص  هب  هن  مه 

.دشاب یم  نوریب  یقطنم  ياه  ثحابم  ةزوح  زا  دوش و  ثحب  دیاب  هفسلف  رد  اهرظن  ریاس  لاوقا و  هلّدا  اّما  تسا و  دوجوم  یعیبط 

موهفم ای  یموهفم  یّلک  دنک و  یم  هظحالم  میهافملا » نم  موهفم  وه  امب  یلک و  وه  امب  » ار ندوب  یّلک  فصو  دوخ  ام  لقع  یهاگ  .2
هک تسا  نآ  یّلک  موهفم  دـشاب و  عنتمم  نیریثـک  رب  شقدـص  هک  دوـب  نآ  یئزج  یموـهفم  هک  تسا  یئزج  موـهفم  لـباقم  رد  یّلک 

رجح ؟ تـسا ناــسنا  اــیآ  ؟ تـسا مادــک  یّلک  موــهفم  نـیا  قیداــصم  هّداــم و  هـک  نـیا  اــّما  ، دــشاب نــکمم  نیریثــک  رب  شقدــص 
ياه ضورعم  مامت  زا  ادّرجم  و.هدـش  رظن  عطق  اه  نیا  مامت  زا  هکلب  ، تسین ناهج  نیا  هب  یهّجوت  ادـبا...و  ؟ رجـش ؟ سرف ؟ ناویح ؟ تسا

یّلک زا  شدوصقم  یقطنم  صخش  نوچ  ؛ تسا یقطنم  یّلک  شمان  رابتعا  نیا  هب  یّلک  ، تسا لقع  رابتعا  دروم  رظنّدم و 
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نطوم و تسین و  شیپ  يا  ینهذ  تروص  یموهفم و  اریز.تسا  لـقع  نهذ و  اـهنت  شدوجو  فرظ  یقطنم  یّلک  تسا و  عوـن  نیمه 
رظن عطق  اه  نآ  ۀمه  زا  ضرفلا  یلع  هک  دنوش  یم  تفای  جراخ  رد  تانونعم  قیداصم و  املسم.تسا  نهذ  نیوانع  میهافم و  هاگیاج 

.هدش

رب قدـص  لباق  فصو  هب  ندوب و  یّلک  فصو  هب  ار  ناسنا  ینعی  ، فوصوم تفـص و  ، ضورعم ضراع و  عومجم  اـم  لـقع  یهاـگ  .3
زا هنوگ  نیا  هک  تسا  نآ  شا  هیمـست  هجو  تسا و  یلقع  یّلک  شمان  ، ندوب یّلک  دـیق  اـب  ناـسنا  دـنک و  یم  هظحـالم  ندوب  نیریثک 

نهذ رد  دیق  یتقو  تسا و  نهذ  شنطوم  یّلک  ، هدش یّلک  فصو  هب  فصّتم  تاذ  نوچ  ، دنوش یم  دوجوم  لقع  نهذ و  رد  اهنت  روما 
اه و یئزج  تسه  هچره  جراخ  ملاع  رد  اّما  دراد و  دوجو  اهرّوصت  ملاع  رد  اـهنت  یّلک  ناـسنا  دوب و  دـهاوخ  نهذ  رد  مه  دـّیقم  ؛ دوب

.تسا قیداصم 

: هبشت :و  هلوق

سوسحم زا  هک  دننک  یم  هیبشت  « انقوف فقسلا  ای  حطسلا  » ۀیضق هب  ار  یّلک  يارب  زا  روکذم  مسق  هس  ، سوسحم هب  لوقعم  هیبشت  باب  زا 
: دبای یم  زیچ  هس  لیلحت  هیزجت و  اب  لقع  مه  هّیضق  نیا  رد  ، تسا اه 

اب يراک  ادبا  تسا...و و  نامیس  کهآ و  چگ و  نهآ و  رجآ و  زا  بکرم  هک  تاذ  وه  امب  فقـس و  وه  امب  ار  فقـس  تاذ  یهاگ  .1
.دوش یم  تفای  جراخ  تعیبط و  رد  هک  تسا  یعیبط  یّلک  دننام  ، فقس دید ، نیا  رد  میرادن  نآ  ندوب  تحت  ندوب و  قوف 

نیا ندوب  قوف  قادـصم  هک  نیا  زا  رظن  عطق  اـب  میریگ  یم  رظن  رد  ندوب  تحت  لـباقم  رد  ار  ندوـب  قوـف  موـهفم  تاذ و  یهاـگ  2.و 
.تسا یقطنم  یّلک  هیبش  هک  ندوب  قوف  موهفم  ای  یموهفم  ندوب  قوف  رگید  فقس  ای  دشاب  فقس 

یلقع یّلک  هیبش  ظاحل  نیدـب  ، مینک یم  هظحالم  نهذ  رد  ار  ندوب  قوف  فصو  اب  فقـس  ینعی  ، ضورعم ضراع و  عومجم  یهاگ  .3
تاوذ جراخ  رد  تسا و  ینهذ  یعازتنا  رما  ندوب  قوف  دوش و  یم  تفای  نهذ  طیحم  رد  اهنت  ندوب  قوف  فصو  اب  فقس  نوچ  ؛ تسا

.تسا نهذ  ناشدوجو  فرظ  اه  یعازتنا  اهرابتعا و  دویق و  هک  ناشدیق  اب  دّیقم  ياهدوجو  هن  ، تسا اهدوجو  و 

: ملعا :و  هلوق

هک تسین  یّلک  دوخ  ياه  یگژیو  زا  یلقع  یقطنم و  یعیبط و  مسق  هس  رب  یّلک  میسقت 
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ماع یـضرع  هصاخ و  یـضرع  لصف و  سنج و  عون و  زا  معا  ، یّلک هناگ  جنپ  ماسقا  زا  مادکره  رد  هکلب  دوب  سمخ  تاّیّلک  زا  مّسقم 
: دوش یم  مسق  هس  یمیسقت  رد  عون  الثم  ؛ تسا يراس  يراج و 

.یلقع یقطنم 3. یعیبط 2. عون  .1

دریگ و یم  رظن  رد  ؛ قطان ناویح  هنا  امب  ناسنا و  هنا  امب  ار  ناسنا  تاذ  دوخ  اـم  نهذ  یهاـگ  عن  ناـسنالا  : مییوگ یم  یتقو  لـثملا  یف 
عاوـنا زا  یعوـن  ناـسنا  اـیآ  هک  نیا  زا  رظن  عـطق  هلمج  نم  يا  یگژیو  ره  زا  رظن  عـطق  اـب  ، دزود یم  اـه  یتاذ  تاذ و  هب  ار  رظن  ماـمت 

هتخود و ندوب  عون  فصو  هب  ار  رظن  مامت  ام  لقع  یهاگ  دراد و  مان  یعیبط  عون  ظاحل  نیا  هب  ناسنا...و  ؟ سانجا زا  یـسنج  ای  ؟ تسا
رظن رد  دـشاب  ؛ وه ام  باوج  یف  هیهاـملاب  هقفتملا  ددـعلاب  هریثکتملا  تاـیئزجلا  نیب  هکرتشتملا  هقیقحلا  لاـمک  : هک ار  عون  یّلک  موهفم 

سنج و لباقم  رد  دنک ، یم  دصق  ار  انعم  نیمه  ، عون زا  یقطنم  صخـش  نوچ  دنناوخ  یقطنم  عون  ار  عون  رابتعا  نیا  هب  هک  دریگ  یم 
هک دریگ  یم  رظن  رد  ار  ندوب  عون  ، فـصو هب  ناـسنا  ینعی  ضورعم ، ضراـع و  زا  بکرم  عوـمجم  ناـسنا  نهذ  مه  یهاـگ  لـصف و 

هچره جراخ  رد  دوش و  یم  تفای  نهذ  رد  اهنت  ندوب  عون  فصو  اب  یعون  ناسنا  هک  نوچ.دوش  یم  هدـیمان  یلقع  عون  ظاـحل  نیدـب 
...یعون هن  تسا  یصخش  ناسنا  تسه 

رد یلقع  ای  یعیبط  ای  تسا  یقطنم  ای  مه  لصف  سنج  سنج  ناویحلا  لاثم  رد  ، یلقع ای  یعیبط  ای  تسا  یقطنم  ای  مه  سنج  نینچمه 
.ماع ضرع  یشاملا  لاثم  رد  کلذک  مه  ماع  یضرع  ، هصاخ کحاضلا  : لثم رد  کلذک  مه  هصاخ  یضرع  لصف  قطانلا  لثم 

یم مه  یئزج  رد  تسین و  یّلک  صوـصخم  میـسقت  نیا  ـالوصا  نا  زا  رتـالاب  هکلب  دـیآ و  یم  میـسقت  نیا  یّلک  ماـسقا  ماـمت  رد  سپ 
: دراد مسق  هس  مه  یئزج  ینعی  ؛ دیآ

.یلقع یقطنم 3. یعیبط 2. .1

یم تفای  جراخ  ینعی  ، تعیبط ملاع  رد  نوچ  ، تسا یعیبط  یئزج  دیز  وه  امب  دیز  تاذ  دوخ  ، یئزج دـیز  : مییوگ یم  یتقو  لثملا  یف 
یقطنم یئزج  ( نیریثک یلع  هقدـص  عنتمی  ام  ینعی  ) یّلک موهفم  لباقم  رد  « میهافملا نم  موهفم  وه  امب  تیئزج  » یناونع فصو  دوش و 
تـسا میهافم  نآ  زا  قطنم  رد  ندوب  یئزج  ندوب و  یّلک  ) .دـنک یم  هدارا  ار  انعم  نیمه  یّلک  لـباقم  رد  یئزج  زا  یقطنم  نوچ  ، تسا
فرـص هـن  تـسا  يدوـجو  ۀعـس  ياـنعم  هـب  ندوـب  یّلک  ناـفرع  رد  يرآ  ، قیــض يرگید  نآ  تـسا و  عیــسو  ینهذ  موـهفم  نآ  هـک 

)و ...یموهفم
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یئزج ینهذ  یعازتـنا و  فـصو  اـب  دـیز  هـک  اریز  ، تـسا یلقع  یئزج  ، یئزجلا دــیز  ینعی  ، ندوـب یئزج  دــیز و  زا  بـکرم  عوـمجم 
یئزج و...و  رّوصتم  دـیز  ای  یّلک  ناسنا  اـی  یئزج  دـیز  هن  تسا  دوجوم  دـیز  تاذ  جراـخ  رد  دوش و  یم  تفاـی  نهذ  رد  اـهنت  ، ندوب

.دیآ یم  نهذ  رد  هیناث  ۀلحرم  رد  هک  تسا  هیناث  تالوقعم  زا  ندوب  یّلک  لثم  مه  ندوب 
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: تانیرمت

هیذغت ینعی  ، ذّغم تسا و  نآ  ّماع  ضارعا  زا  معطلا  ذیذل  ]و  نیرمت دروم  لاثم  رد  ] تسا لفاس  عون  عاونالا و  عون  رمت  نیرمت 1. باوج 
یتسم ياهزیچ  ینعی  دشاب  فاک  نوکس  نیـس و  مض  هب  رکـس  عمج  تسا  لمتحم  تایرّکـسلا  نم  ،و  تسا ماع  ضارعا  زا  زین  هدننک 

عمج تسا  نکمم  دوب و  دهاوخ  ماع  ضراوع  زا  اذه  یلع  تسا و  رکـسم  زین  نآ  هک  ذیبن  مان  هب  دنزاس  یم  یبارـش  مه  امرخ  زا.روآ 
هک دراد  ياج  هورگ  نیا  رد  تسا و  يدنق  داوم  ياراد  ینعی  ، دشاب...و مّلس  لّمک و  نزو  رب  دیدشت  اب  فاک  حتف  نیس و  مض  هب  رّکس 

لوکاـم قـلطم  ماـسقا  زا  هکلب  تـسا و  ماـع  ضراوـع  زا  ندوـب  ناـسنا  لوکأـم  ماـسقا  زا  و.دـشاب  بـیرق  سنج  اـه و  یتاذ  زا  ارهاـظ 
مـسج عاونا  زا  یعون  رمت  نوچ  ، تسا رمت  سنج  ندوب  دـماج  مسج  تسا و  ماع  ضارعا  زا  زین  ( ماد كاروخ  ای  ناسنا  لوکاـم  ) ندوب
مـسج تسا و  طسوتم  سنج  هک  ، تسا مسجلا  قلطم  اـی  قلطم و  مسج  ثحت  رد  لـخاد  دـماج  مسج  عیاـم و  لـباقم  رد  تسا  دـماج 

: زا تسا  ترابع  يدعاست  هلسلس  سپ  ، دشاب سانجلا  سنج  هک  رهوج  تحت  رد  لخاد  قلطم 

.رهوج - قلطم مسج  - دماج مسج  - رمت

.دوش یم  متخ  رمت  هب  عورش و  قلطم  مسج  زا  عاونا  یلزانت  هلسلس  و 

طسوتم و سنج  ندوب  مسج  تسا و  نآ  بیرق  سنج  دـماج  لباقم  رد  ندوب  عیاـم  مسج  ، تسا عاونا  زا  یعون  رمخ  .2: نیرمت باوج 
مرحم تسا و  رمخ  ّماع  ضارعا  زا  ندوب  رکـسم  ،و  تسا صخـشم  ـالماک  یلزاـنت  يدـعاصت و  هلـسلس  هک  تسا  دـیعب  سنج  رهوج 
تمرخ هب  موـکحم  اعرـش  يداـیز  روـما  هکلب  ، تسین رمخ  هب  صوـصخ  تسا و  عرـش  ، راـبتعا نوـچ  ، تسا ماـع  ضارعا  زا  زین  اـعرش 

.دنتسه ماع  ضارعا  زا  ندوب  اوق  ةدننک  دوبان  ندوب و  تّحص  هب  رضم  ، ندوب لقع  بلاس  ، دنتسه

دیعب سنج  ندوب  رهوج  بیرق و  سنج  ندوب  نداـعم  زا  طـسوتم و  سنج  ندوب  بلـص  مسج  ، عاوـنا زا  یعوـن  نهآ  .3: نیرمت باوج 
شتآ رد  يرگنهآ  گتپ  طّسوت  هک  اه  یگژیو  نیا  اّما  دش  صخـشم  ، عاونا رد  یلزانت  سانجا و  رد  يدعاصت  تاّیّلک  هلـسلس  تسا و 

ماع ضارعا  زا  دـنز  یم  گنز  بآ  رد  هک  نیا  دوش و  یم  هتخاس  نا  زا  تـالآ  رازبا و  دـنک و  یم  ادـیپ  طاـسبنا  دوش و  یم  هدیـشک 
.تسا

زا یعون  میسقت  ۀلوقم  زا  رورجم  بوصنم و  عوفرم و  هب  مسا  میسقت  نیرمت 4. باوج 
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تقیقح رد  هسره  نیا  هک  تسا  نآ  بلطم  ّرـس  تسا و  فینـصت  تقیقح  رد  نوگاـنوگ و  فانـصا  هب  هملک  ینعی  ، سنج کـی  عاونا 
.دشاب رج  بصن و  عفر و  تمالع  هک  تسا  ضارعا  هب  ناشفالتخا  دنراد و  لثامت  دنتسه و  كرتشم  ، ندوب مسا  دحاو 

یّلک ثحابم  نایاپ 
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( تمسق ) نآ تاقحلم  فّرعم و  : مّوس باب 

هراشا

يا همّدقم  تقیقح  رد  ، ظافلا یّلک  ثحابم  ینعی  قطنملا  ةدنزرا  باتک  ۀناگـشش  باوبا  زا  لّوا  باب  ، دش نایب  دوخ  ياج  رد  هک  نانچ 
ود ره  فّرعم  فّرعم و  هک  اریز  ، فّرعم ثحابم  يارب  يا  همّدقم  یئزج  یّلک و  ثحابم  ، ینعی مود  باب  و.دوب  قطنم  ثحابم  ّلک  يارب 

فّرعم زین  مینک و  ییاسانش  ار  یئزج  یّلک و  موهفم  لّوا  هک  دوب  مزال  سپ  ، ابـستکم ابـساک و ال  نوکی  یئزجلا ال  دنـشاب و  یّلک  دیاب 
فّرعم ، میوش انـشآ  یّلک  ود  نایم  اه  تبـسن  عاونا  اب  تسخن  دوب  مزال  نیاربانب  ، نیابم ّصخا و  معا و  هن  دشاب  يواسم  فّرعم  اب  دـیاب 
همّدقم لخدم و  هک  ار  یجوغاسیا  باب  ثحابم  ادـتبا  ، دوب مزال  سپ...و  اه  یـضرع  زا  یهاگ  دوش و  یم  لیکـشت  اه  یتاذ  زا  یهاگ 

حراش لوق  ای  هلصوم و  ياهرّوصت  ای  فّرعم  باب  هک  میوش  یم  دراو  قطنملا  ثحابم  زا  موس  باب  رد  کنیا  میسانشب و  ، تسا فّرعم 
رد.مشـش باب  يرگید  مجنپ و  باب  یکی  رگید  باب  ود  تسا و  باب  نیمه  باتک  نیا  یلـصا  باـب  هس  زا  یکی  تقیقح  رد  تسا و 

هک دـشاب  تمـسق  ثحبم  هک  میراد  هقحال  رتهب  ریبعت  هب  ای  همتاخ  کی  یلـصا و  باب  کی  يا و  همّدـقم  ثحبم  کی  فّرعم  اب  هطبار 
کی اتبسن  هک  ؟ نآ تارمث  ؟ تمسق نوگانوگ  عاونا  ؟ دراد یطیارـش  هچ  تمـسق  ؟ تسا مادک  نآ  یّلک  لوصا  تسیچ ؟ تمـسق  الوصا 

.دمآ دهاوخ  الیصفت  تسا و  يدیدج  ثحب 

همّدقملا

تخانـش تفرعم و  دهاوخ  یم  ، هدمآرب يزیچ  زا  یهاگآ  بلط  ددـص  رد  هک  یماگنه  ناسنا  هک  تسا  نیا  نوماریپ  ثحب  ۀـمّدقم  اّما 
دّدعتم فلتخم و  ياه  تهج  داعبا و  ياراد  یئیش  ره  دنتسه و  نوگانوگ  تخانش  دروم  ءایـشا  هک  اج  نآ  زا  ، دنک ادیپ  نآ  هب  تبـسن 

نیا دنک و  یم  اه  لاؤس  نیا  رب  تلالد  هک  مه  ییاه  تغل  تسا و  ّرثکتم  توافتم و  ، دوش یم  ءایـشا  زا  هک  مه  ییاه  لاؤس  ارهق  ، تسا
ظفل کـی  يوـغل  ياـنعم  زا  لاؤـس  یهاـگ  ؛ تسا فـلتخم  یناـبز  تغل و  ره  رد  دوـش  یم  هـتخیر  اـه  تـغل  نآ  بلاـق  رد  اـه  لاؤـس 
ّتلع ، یـصخش ّتیوـه  ، توـبث زا  یهاـگ  ءیـش  کـی  قّـقحت  دوـجو و  لـصا  زا  یهاـگ  تـسا  ءیـش  کـی  ّتیهاـم  زا  یهاـگ  ، تـسا
ياه لاؤس  تمالع  دـییامرف  یم  هظحالم  هچ  ناـنچ  ، هصـالخ ءیـش و  ناـمز  ، ناـکم ، ّتیمک ، ّتیفیک ، مکح ّتلع  ، ییاـغ ّتلع  ، یلعاـف

هکلب ؛ تسین قطنم  ملع  اه  لاؤس  نیا  زا  مادک  چیه  يوگخساپ  هّتبلا  ، دیآ یم  نابز  هب  هتسب و  شقن  ناسنا  نهذ  رد  نوگانوگ 
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ینعم نیا  نّیبم  قطنم  یلو  ، رگید مولع  هفسلف و  ار  یخرب  ماع و  فرع  ار  رگید  یضعب  تسا  لّفکتم  تغل  بتک  ار  اه  لاؤس  زا  یخرب 
؟و تسا هنوگچ  نوگاـنوگ  ياـه  لاؤس  نیا  صوصخم  شنیچ  یعیبـط و  بیترت  ؟و  دوش حرط  دـیاب  هنوگچ  اـه  لاؤـس  نیا  هک  تسا 

؟ دوش هداد  خساپ  اه  لاؤس  نیا  هب  دیاب  هنوگچ 

هک ءایشا  فیرعت  هچ  ، دشاب ندیسر  هجیتن  هب  یتسرد  هب  ندرک و  رکف  حیحص  ةویش  هک  دنک  یم  يزاب  ار  دوخ  شقن  نامه  قطنم  سپ 
يراـثآ هچ  ياراد  وراد  نـالف  ؟ تسا یـصاوخ  هچ  ياراد  قرب  ـالثم  هک  ءایـشا  راـثآ  ّصاوخ و  ناـیب  روـط  نیمه  ؟و  تسیچ متا  ـالثم 

نوریب یقطنم  فّرـصت  لخد و  ةزوح  زا  اه  نیا  مامت  ؟ تسا ثداح  ملاع  لیلد  هچ  هب  الثم  هک  تقیقح  کی  رب  لالدتـسا  نایب  ؟و  تسا
دیاب هدمآرب  فیرعت  ماقم  رد  هک  یصخش  : هک تسا  نیا  قطنم  شقن  یلو  دیوگ  یم  نخس...و  -ب-ج- فلا زمر  اب  ور  نیا  زا  تسا و 
لکـش ؟ دـنک لالدتـسا  يرما  رب  هنوگچ  ؟ دـنک ناـیب  ار  صاوخ  هنوگچ  ؟ دـنک متخ  اـجک  هب  عورـش و  اـجک  زا  ؟ دـنک فیرعت  هنوـگچ 

...و ؟ دشاب هدش  لیکشت  يروما  هچ  زا  لالدتسا  ةّدام  ؟ دشاب یطورش  هچ  يواح  وا  لالدتسا 

تسا هملک  هدزای  هّللا (1) مهمحر  يراوزبس  یجاح  هتفگ  هب  دوش  یم  هدیسرپ  اه  نآ  اب  یبرع  تغل  رد  هک  ییاه  لاؤس  ۀعومجم  لاح 
: زا دنترابع  هک 

هب ،و  یتم مک 11- فیک 10- نیأ 9- ّيا 8- یتابثا 7- مل  یتوبث 6- مل  هبکرم 5- له  هطیسب 4- له  هیقیقح 3- ام  هحراش 2- اـم  -1
کی یـصخش  ّتیوـه  زا  نآ  اـب  هک  تسا  « نم » ۀـملک اـه  نآ  یمهدزاود  هک  تسا  هملک  هدزاود  باـتک  نیا  رد  رّفظم  موـحرم  ۀـتفگ 
رگید ياـه  تغل  یـسراف و  رد  اـه  نیا  زا  مادـکره  هّتبلا  دـش و  ناـیب  سمخ  تاـّیّلک  ثحبم  لـیاوا  رد  هک  دوش  یم  هدیـسرپ  دوجوم 

نایقطنم لاح  ؟ تسا ینامز  هچ  رد  ؟ تسا ردـقچ  ؟ تسا هنوگچ  ؟ تسا اجک  ؟ ارچ مادـک ؟ ؟ ایآ ؟ تسیچ ؟ تسیک : لـیبق زا  دراد  یلداـعم 
: دنا هدرک  میسقت  یساسا  هتسد  ود  هب  ار  عونتم  ياه  لاؤس  نیا 

.یساسا ياه  لاؤس  یلصا و  بلاطم  ینعی  ، بلاطم لوصا  .1

دهاوخ همّدقم  نیا  رخاوا  ثحب و  ۀمادا  رد  يراذگمان  میسقت و  نیا  ّتلع  هّتبلا  ، ود ۀجرد  لاؤس  یعرف و  بلاطم  ینعی  ، بلاطم عورف  .2
ود زین  مادکره  هک  تسا  بلطم  هس  يراوزبس  یجاح  ۀتفگ  هب  بلاطم  لوصا  تسا و  بلاطم  لوصا  رد  ام  ثحب  العف  دمآ و 
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: دوش یم  بلطم  شش  عومجم  رد  دراد و  مسق 

ملع هثالث  بلاطملا  ّسا 

« مل » بلطم « له » بلطم « ام » بلطم

تسا و « ّيا » بلطم اه  نآ  یمراهچ.دراد  مسق  ود  مادـکره  اه  نآ  زا  ات  هس  هک  تسا  ات  راهچ  بلاطم  لوصا  : رّفظم موحرم  ۀـتفگ  هب  و 
تغل ره  زا  يا  هملک  ظفل و  کی  اب  ناسنا  هک  یماگنه  یّلک  روط  هب  : مینک یم  نایب  اـج  نیا  رد  هک  دوش  یم  بلطم  تفه  عومجم  رد 

رد درادن  تغل  نآ  نوگانوگ  ياه  تهج  زا  یعالطا  چیه  دوش و  یم  وربور  ( ...و ودرا  - یـسیلگنا - یـسراف - یبرع ) دـشاب هک  ینابز  و 
هدیـسرن بولطم  هب  دیامیپن  ار  لحارم  نیا  ۀمه  دنکن و  لح  ار  اه  نآ  یمامت  ات  هک  دوش  یم  حرطم  لاؤس  هلحرم  جنپ  وا  يارب  اج  نیا 

ۀلحرم هک  تسا  يرّوصت  تامولعم  هلـسلس  کی  شا  هجیتن  لحارم  نیا  زا  یخرب.دـنک  یمن  ادـیپ  ظفل  نآ  هب  تبـسن  لماک  تفرعم  و 
هب لاح.دـشاب  جـنپ  راهچ و  ، هس لحارم  هک  دزاس  یم  ام  بیـصن  ار  یقیدـصت  تامولعم  هلـسلس  کی  رگید  یخرب  دـشاب و  ود  کی و 

: مینک یم  نایب  ار  لحارم  نیا  بیترت 

روط هب  رگا  هک  تسا  هملک  نآ  يوغل  يانعم  زا  لاوس  دوش  یم  رگ  هولج  ام  نهذ  رد  یعیبط  بیترت  اب  هک  یلاوس  نیتسخن  : لّوا ۀلحرم 
نآ يوغل  يانعم  زا  یّتح  یلو  تسا  لصاح  لیـصحت  ای  لصاح  بلط  درادـن و  اج  نیا  میتسه ، انـشآ  ظفل  نآ  يوغل  يانعم  اب  لامجا 

؟ تسیچ هملک  نیا  يانعم  هک  دوش  یم  حرطم  لاؤس  نیا  میشاب  ربخ  یب  مه 

تغل و ، حالطـصا هب  مینک و  یم  ینعم  تسا  رترهاظ  هک  رگید  ظفل  اـب  ار  یظفل  هک  تسا  نیا  ، دوش یم  هداد  لاؤس  نیا  هب  هک  یباوج 
، اه خـساپ  اه و  فیرعت  هنوگ  نیا  ماـن  ، ینعم نـالف  اـب  تسا  يواـسم  هملک  نـالف  : دـیوگ یم  هدـنهد  باوج  ینعی  ، تسا حرطم  ینعم 
زا ، یلامجا يرّوصت  مولعم  کی  ندروآ  تسد  هب  ، هلحرم نیا  ۀجیتن  ندرک و  همجرت  رگید  ظفل  هب  ار  یظفل  ینعی  تسا  یظفل  فیرعت 

.تسا ظفل  نالف  يانعم 

زا میناد  یمن  هک  ار  مادکره  يانعم  میوش و  یم  وربور...و  ءام  ای  هنادعس  ای  ءاقنع  ای  عدیمـس  ای  رفنـضغ  ۀملک  اب  یبرع  تغل  رد  : لاثم
رهوج ؟ هچ ینعی  یلویه  ؟ تسا ینعم  هچ  هب  ءاقنع  ؟ دشاب هتـشاد  دناوت  یم  یموهفم  هچ  عدیمـس  ؟ هچ ینعی  رفنـضغ  : میـسرپ یم  شلها 
هناسفا ةدنرپ  کی  ءاقنع  ، تسا هایگ  یعون  هنادعس  اقآ ، دیس و  ینعی  عدیمـس  ، دسا ینعی  رفنـضغ  : دیوگ هدنهد  باوج...و  ؟ تسا مادک 

عوضوملا یف  دوجو ال  ياراد  هک  يدوجوم  ینعی  ، رهوج.هّدام ینعی  یلویه  ، دوش یم  ریبعت  غرمیس  هب  یسراف  رد  هک  تسا  يا 
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...و تسا 

هب یبرع  ینعم  تغل  باتک  هب  هک  تسا  ینابز  ره  تغل  ياه  فراعملا  هریاد  اه و  مجعم  اه و  باتک  ، اه لاؤس  لـیبق  نیا  ییوگخـساپ 
ملع ، باوج نیا  لّفکتم  سپ.دروآ  تسد  هب  ار  ظفل  يوغل  يانعم  دنک و  هعجارم  دیاب...و  یسیلگنا  هب  ود  ره  ، یبرع هب  یسراف  ، یسراف

.قطنم هن  تسا  تغل  بتک  تغل و 

مدق رد  ، دروآ تسد  هب  نآ  زا  یلامجا  تخانـش  کی  دـش و  انـشآ  ظفل  کی  يوغل  يانعم  اب  ناسنا  نهذ  هک  نیا  زا  سپ  : مود ۀـلحرم 
زییمت ءیش و  نآ  لصف  سنج و  هب  تفرعم  تهج  دنک و  یم  تکرح  ءیش  نآ  ّتیهام  هب  یهاگآ  یلیـصفت و  تخانـش  لابند  هب  مود 

ام ناویحلا  ؟ وه ام  دسالا  : دـسرپ یم  الثم  ، دـنک یم  لاؤس  ظفل  نآ  ّتیهام  زا  « ام » ۀـملک اب  رگید  یناعم  اه و  هملک  ظافلا و  مامت  زا  نآ 
هلیـسو نیدـب  دـهد و  یم  حرـش  ار  لّوا  لاؤس  رد  یلامجا  يانعم  نآ  ام  هک  اریز  ، تسا هحراش  يام  «، ام » نیا مان...و  ؟ وه ام  قطانلا  ؟ وه

هب ام  ؟ تسیچ نآ  يوه  ام  كارتشالا  هب  ام  هک  نیا  میتسه و  لمجم  نآ  لیـصفت  انعم و  نآ  تایئزج  زا  یهاگآ  ملع و  بلط  ددص  رد 
نیا مان.دوش  نایب  دـیاب  ناکمالا  یتح  ؟ نآ یـضرع  تاّزینمم  ؟ نآ يرهوج  یتاذ و  زایتمالا  هب  ام  ؟ تسا مادـک  نآ  یـضرع  كارتشـالا 

یقیقح ّدح  لباقم  رد  ) تسا یمسا  ّدح  ای  یمسا و  فیرعت  ای  یمسالا  حرش  فیرعت  ، لاؤس نیا  باوج  هحراش و  يام  اب  لاؤس  لاؤس ،
دوجو ایآ  هک  میرادن  جراخ  رد  ، انعم نآ  قّقحت  دوجو و  اب  يراک  ام  هلحرم  نیا  رد  )و  دش دهاوخ  نشور  ودره  هیمـست  هجو  ادعب  هک 

هب یلامجا  تامولعم  لیدبت  هملک و  يانعم  حرش  زا  نخـس  هکلب  ؟ تسا ینهذ  ضرف  افرـص  تسا و  مودعم  جراخ  رد  ای  دراد  یجراخ 
.تسا لیصفت 

تاـیتاذ و یماـمت  هک  تسا  نآ  لاؤس  نیا  زا  باوـج  رد  یلّوا  لـصا  هک  نیا  نآ  میراد و  یلـصا  باوـج  کـی  لاؤـس  نیا  خـساپ  رد 
سانجا و یمامت  نّمـضتم  هک  ار  بیرق  لصف  بیرق و  سنج  ای  مینک و  ناـیب  ار  ءیـش  نآ  دـیعب  طـسوتم و  بیرق و  لوصف  ساـنجا و 

باوج لماک  روط  هب  لئاس  دوش و  زاتمم  رگید  ءایـشا  ۀّیلک  زا  لاؤس  دروم  ءیـش  الماک  ات  مینک  رکذ  باوج  رد  ، دنتـسه دـیعب  لوصف 
لصا نیا  ، قطان ناویح  : مییوگب هملک  ود  رد  ای  قطان و  - ناویح - مان - مسج رهوج - ناسنالا  : مییوگب لثملا  یف  ، دنک تفایرد  ار  شیوخ 

نآ ياج  هب  دـناوت  یم  هدـنهد  باوج  هّتبلا  دـش و  میهاوخ  انـشآ  نآ  يانعم  اـب  يدوز  هب  هک  یمـسا  ، ماـت ّدـح  شماـن  تسا و  باوج 
هک قطان  ناسنالا  : دیوگب الثم  دروایب  اهنت  لصف  هب  ار  لاؤس  ، باوج
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بیرق لصف  هب  ای  تسا و  صقان  مسر  هک  کحاض  ناسنالا  : دیوگب الثم  ، دهد باوج  اهنت  هصاخ  یضرع  هب  ای  تسا  صقان  ّدح  ، شمان
: دیوگب الثم  ، دهد باوج  دیعب  سنج  و 

مـسر ، کحاض رهوج  ناسنالا  لثم  ؛ دـهد باوج  دـیعب  سنج  هصاخ و  یـضرع  هب  ای  ، تسا صقان  ّدـح  مه  زاـب  ، قطاـن ّمسج  ناـسنالا 
یمامت دوش و  یم  هدیمان  مات  مسر  هک  کحاض  ناویح  ناسنالا  لثم  ؛ دـهد خـساپ  بیرق  سنج  هصاخ و  یـضرع  هب  ای  تسا و  صقان 

.دمآ دهاوخ  يدوز  هب  ، دنتسه فّرعم  ثحابم  یلصا  روحم  دنهد و  یم  لیکشت  ار  فّرعم  عاونا  هک  حالطصا  راهچ  نیا 

تعانق دیعب  ای  بیرق  سنج  هب  اهنت  باوج  رد  تسا  ءیش  کی  ّتیهام  مامت  زا  لاؤس  هک  یناث  ۀلحرم  نیا  رد  هدنهد  باوج  رگا  لاح 
: دیوگب ؟ دسالا ام  : باوج رد  الثم  ، دنک

ملع نیا  اسب  هچ  اریز  ، هدرواین وا  يارب  یلیـصفت  ملع  نوچ  هدرکن  عناق  ار  لئاس  تسین و  یفاک...و  هرجـش  : دـیوگب ؟ هلخنلا ام  ای.ناویح 
ياج ور  نیا  زا.دوب  ءیش  نآ  یـضرع  یتاذ و  ياه  یگژیو  تخانـش  یلیـصفت و  ملع  لابند  هب  وا  یلو  تشاد  مه  وا  دوخ  ار  یلامجا 

یـضرع ّزیمم  ای  ؟ تسیچ وا  ریخا  لصف  ای  تاوذ  ۀیقب  زا  نآ  یتاذ  يرهوج و  ّزیمم  ، هرجـش ای  ناویح  نیا  هک  دوش  یم  زاب  رگید  لاؤس 
هک دـش  مولعم  سمخ  تاـّیّلک  باـب  رد  هک  دـننک  یم  لاوس  « ّيا » ۀـملک اـب  یبرع  رد  ار  نیا  ؟و  تسا مادـک  شا  هصاـخ  یـضرع  وا و 

: دوش یم  لاؤس  زیچ  ود  زا  « ّيا » اب

؟ هرهوج هتاذ و  یف  وه  ءیش  ّيا  ناسنالا  الثم  لصف  زا  .1

الثم هک  دهد  باوج  صاخ  یضرع  ای  بیرق  لصف  هب  دیاب  هدنهد  باوج  ؟و  هضرع یف  وه  ءیش  ّيا  ناسنالا  الثم  هصاخ  یضرع  زا  .2
خاش ياراد  هک  تسا  نیا  شا  هصاخ  ای  ، دـهد یم  امرخ  هک  تسا  نیا  تخرد  نیا  ّزیمم  : دـیوگب هرجـش  دروم  رد  ای  کحاض  ای  ، قطان

.دیآ یمن  شیپ  لاؤس  رگید  هدش و  عناق  هدنهد  باوج  هک  تسا  اج  نیا...و  تسا  یصوصخم  گربو 

روط هب  دـش  لیمکت  ، لیـصفت لامجا و  زا  شا  يروصت  تامولعم  تشاذـگ و  رـس  تشپ  ار  لبق  ۀـلحرم  ود  هک  یماگنه  : ثلاث ۀـلحرم 
هک ییاذک  ناویح  نیا  ایآ  هک  دیآ  یمرب  یقیدصت  مولعم  نیلّوا  بسک  ماقم  رد  دسر و  یم  دوجولا  فرـص  زا  لاؤس  هب  تبون  یعیبط 
زا لاؤس  هک  دوش  یم  لاؤس  طیـسب  له  طّسوت  برع ، تغل  رد  هلحرم  نیا  رد  ؟ ریخ ای  دراد  مه  یجراـخ  دوجو  ، دـیدرک فصو  اـمش 

هب مه  نآ  باوج  تسا و  ءییشلا  توبث  لصا 

234  : ص

رفظم قطنم  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1193زکرم  هحفص 271 

http://www.ghaemiyeh.com


دننام ، دوش یم  هدافتسا  « ایآ » زا « له » ياج هب  یسراف  رد  الثم  دوجوم  ّيا  ، اذک نئاک  ، اذک نوکی  ، اذک ناک  : هک دوش  یم  هداد  همات  « ناک »
ایآ ؟ تسا دوجوم  ءاـقنع  اـیآ  ؟ تسا دوجوم  يزجتی  ـال  ءزج  اـیآ  ؟ تسا دوجوم  نکـشن  ةداـم  ینعی  ، متا اـیآ  ؟ تسا دوجوم  لوـغ  اـیآ 

...و ؟ دراد یجراخ  دوجو  هویج  زا  ییایرد 

.هیقیقح « ام -» هحراش 2 « ام -» دننک 1 یم  مسق  ود  ار  « ام » هقطانم : هتکن

؟ تسا اجک  هیقیقح  « ام » نطوم هک  تسا  یقاب  لاؤس  نیا  ياج  کنیا  میدیمهف  ار  هحراش  « ام » هاگیاج نطوم و  اج  نیا  ات 

هک ظـفل  يوغل  ياـنعم  زا  لاؤس  هک  دـننآرب  هموظنم  رد  يراوزبس  یجاـح  موحرم  هلمج  زا  هقطاـنم و  روهـشم  : تفگ دـیاب  باوج  رد 
: دنیوگ یم  دریگ و  یم  ماجنا  هحراش  « يام » اب دوب  هلحرم  نیلّوا 

تسا نیا  هحراش  يام  ینعم 

تسا نیتسخن  شسرپ  خساپ 

یتسیچ دوجوم و  ّتیهام  زا  لاؤس  موس  ۀلحرم  رد  دریگ و  یم  ماجنا  ، هطیـسب له  اب  هک  تسا  دوجو  لصا  زا  لاؤس  مود  ۀـلحرم  رد  و 
نآ رّفظم  موحرم  یلو  ، تسا يرهوج  توافت  هیقیقح  »ي  ام » اب هحراش  »ي  اـم » ناـیم سپ  دریگ ؛ یم  ماـجنا  هیقیقح  « اـم » اـب هک  تسا  نآ 
زا لاؤس  ، مود ۀلحرم  يارب  دـندرکن و  نییعت  یمـسا  دوش  یم  لاؤس  زیچ  هچ  اب  هک  لاؤس  زا  لّوا  ۀـلحرم  يارب  ، دـش هظحالم  هک  هنوگ 

هحراش »ي  ام :» تفگ دیاب  ناشیا  ۀـینایب  قبط  لاح.دـنتفر  دوجو  زا  لاؤس  غارـس  هب  سپـس  دـندرک و  ناونع  هحراش  »ي  ام » اب ار  ّتیهام 
هک توافت  نیا  اب  ، سکعلاب تسا و  هحراش  »ي  ام » نامه هیقیقح  »ي  ام » ینعی ، دنتـسه یکی  ، تقیقح ینعم و  ظاـحل  زا  هیقیقح  »ي  اـم و«
ملع زا  سپ  رگا  تسا و  هحراش  »ي  ام «» وهام » هب لاؤس  نآ  مان  ، دوش هدیسرپ  نآ  ّتیهام  زا  ءیـش  کی  دوجو  لصا  هب  ملع  زا  لبق  رگا 

طّسوت هک  تسا  نآ  هیقیقح  هب  شا  هیمـست  هجو  تسا و  هیقیقح  »ي  ام » شمان ، دوش لاؤس  « وهام » اب نآ  ّتیهام  زا  ءیـش  کی  دوجو  هب 
دوـجو لـصا  هب  يراـک  هک  هحراـش  »ي  اـم » فـالخرب ، اـهنت مسا  کـی  زا  هـن  ؛ دوـش یم  لاؤـس  دوـجوم  تباـث و  تـقیقح  کـی  زا  نآ 

زا ، دراد مه  فیرعت  هب  زاین  دراد  یمـسا  هدش و  عضو  وا  يارب  یظفل  هک  یئیـش  ره  هصالخ  دوب و  مه  تامودـعم  يارب  هکلب  ؛ تشادـن
: دنا هتفگ  هک  دروآ  یم  هقطانم  ناگرزب  مالک  زا  يدهاش  ، رّفظم موحرم  سپس.تامودعم  زا  ای  دشاب  جراخلا  یف  ياهدوجوم 

دوجو و لصا  زا  لاؤس  زا  شیپ  ینعی  ) هطیسب تاّیله  زا  شیپ  ياه  فیرعت  دودح و 
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؛و رابتعالاب قرفلاف.دنوش  یم  لیدبت  یقیقح  دودح  هب  هطیـسب  تاّیله  زا  سپ  دودـح  نیمه  تسا و  هّیمـسا  دودـح  شمان  ( نآ هب  ملع 
ملع یسک  رگا  الاح  یلو  ، دوش یم  هدیسرپ  دوجو  زا  سپس  ّتیهام و  زا  لّوا  هک  میتفگ  ام  هک  دوب  نامه  اه  لاؤس  یعیبط  بیترت  هّتبلا 

زا سپـس  درک و  لاؤس  ءیـش  نآ  دوجو  زا  ّتیهام  زا  لاؤس  زا  لبق  هدز و  مه  هب  ار  یعیبط  بیترت  ، تهج نودـب  ای  تشاد و  دوجو  هب 
.دراد شدوجو  هب  ملع  هک  دسرپ  یم  یتّیعقاو  زا  نوچ  ؛ تسا یقیقح  »ي  ام «،» وهام » هب لاؤس  نیا  مان  ، دش ایوج  ّتیهام 

ایآ هک  دسر  یم  وا  تالاح  تافـص و  زا  قیدصت  بلط  هب  تبون  ، درک ادیپ  دوجولا  لصا  هب  یقیدصت  ملع  هک  یماگنه  : مراهچ ۀلحرم 
توبث هک  اریز  ، دنتـسه دوجو  هب  ملع  زا  سپ  اه  نیا  هک  ؟ ریخ ای  تسا  ملاس  ایآ  ، هن ای  تسا  ملاع  دـیز  ایآ  ـالثم  ؛ دراد ار  تفـص  نـالف 

له » ار شماـن  ؟و  ...و ملاـع  - مئاـق دـیز  لـه  هک  دوش  یم  لاؤس  « لـه » اـب مه  هلحرم  نیا  رد  زاـب  ؛ هل تبثملا  توـبثل  عرف  یئیـشل  ءییش 
دوجوم هک  ییادخ  ایآ  الثم  ؛ تسا ءیشل  ءیـش  توبث  زا  لاؤس  هکلب  ، تسین یئیـشلا  توبث  فرـص  زا  لاؤس  نوچ  ، دنراذگ یم  « هبکرم

؟ هن ای  تسه  تردق  ياراد  ؟ هن ای  تسه  ملع  ياراد  ؟ هن ای  تسه  مه  هدارا  ياراد  تسا ،

غارـس هب  لقع  نهذ و  میدرک  تفایرد  تابثا  ای  یفن  روط  هب  ار  ناملاؤس  باوج  ، مه مراـهچ  ۀـلحرم  رد  هک  نیا  زا  سپ  : مجنپ ۀـلحرم 
: میروآ یم  يا  همّدقم  نآ  نایب  زا  لبق.دنک  یم  لاؤس  یئیش  نآ  ّتلع  زا  هلحرم  نیا  رد  ، هتفر مجنپ  ۀلحرم 

ربکا تابثا  رد  هطساو  هشیمه  یطـسو  ّدح  ره  تسا و  طسو  ّدح  کی  دنمزاین  یلالدتـسا  ره  هک  دمآ  دهاوخ  تّجح  باب  ثحابم  رد 
یم ادیپ  قیدصت  رغصالل  ربکا  توبث  هب  ام  نهذ  هک  تسا  طسوا  ۀطـساو  هب  ناهرب  ماقم  رد  نهذ و  طیحم  رد  ینعی  ، تسا رغـصا  يارب 
اهنت ، لالدتسا رد  طسوا  یهاگ  اهتنم  دوش ؛ یمن  هتفرگ  يا  هجیتن  زگره  هدوبن و  یطابترا  ربکا  رغصا و  نایم  ؛ هطساولا الول  هنرگو  دنک 

: مییوگب هک  نیا  دننام  ؛ تسین توبث  رد  هطساو  تسا و  قیدصت  تابثا و  رد  هطساو 

« يرغص » ادوجوم راهنلا  ناک  هعلاط  سمشلا  تناک  امّلک 

« يربک » ائیضم ملاعلا  ناک  ادوجوم  راهنلا  ناک  امّلک  و 

«. هجیتن » ائیضم ملاعلا  ناک  هعلاط  سمشلا  تناک  امّلکف 

تسین راهن  دوجو  نیا  عقاو  رد  یلو  هدش  ملاع  ییانشور  سمش و  عولط  نایم  همزالم  تابثا  يارب  ، ببس ، راهن دوجو  ، لالدتسا نیا  رد 
تسا ملاع  ءایض  توبث  ّتلع  هک 
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قیدـصت تابثا و  رد  هطـساو  مه  طسو  ّدـح  یهاگ  دنتـسه و  نامزالتم  ود  نآ  تسا و  ود  ره  ّتلع  هک  تسا  سمـش  عولط  نیا  هکلب 
هک « هجیتن » ثداح ملاعلاف  « يربک » ثداح ریغتم  ّلک  »و  يرغص » ریغتم ملاعلا  : لاثم نیا  رد.یجراخ  دوجو  توبث و  رد  هطساو  مه  تسا و 

فرظ هک  تسا  قّـقحت  توـبث و  رد  هطـساو  مـه  تـسا و  نـهذ  ، شدوـجو فرظ  هـک  تـسا  لالدتـسا  تاـبثا و  رد  هطـساو  مـه  ّریغت 
؟ مینکن ای  مینکب  لّقعت  ام  هچ  ؟ دشابن ای  دشاب  یلالدتسا  هچ  تسا  عقاو  جراخ و  ، شدوجو

داـقتعا قیدـصت و  هب  مکح  ّتلع  زا  لاؤس  اـهنت  یهاـگ  اـهتنم  دوش  یم  ّتلع  زا  لاؤـس  « مل » طّـسوت : مییوـگ یم  همّدـقم  نیا  ظـفح  اـب 
ّتلع هب  راک  هکلب  ؟ تسیچ ّتلع  نآ  دراد  رگا  ؟و  هن ای  دراد  ّتلع  ، رما نالف  جراـخ  رد  هک  میرادـن  یعقاو  ّتلع  هب  يراـک  ینعی  ، تسا
لئاس سفن  عانقا  يارب  ، دروآ یم  ناهرب  وا  ؟و  یتسه یعّدم  ار  بلطم  نالف  لیلد  هچ  هب  هک  میسرپ  یم  فرط  زا  ینعی  ؛ میراد نهذ  رد 
يارچ زا  لاؤس  اهنت  هک  دـنیوگ  « یتاـبثا مل  » هب لاؤس  ار  مسق  نیا  ماـن  ، شدوخ قیدـصت  مزج و  يارب  اـی  وا  نهذ  رد  قیدـصت  داـجیا  و 
سپـس ، معن : هداد باوج  وا  دوجوم ؟ یلاعت  هّللا  له  : هک میا  هدیـسرپ  یملاع  صخـش  زا  « هطیـسب له  » اب ـالثم  ؛ تسا ناـهرب  یقیدـصت و 

يارب هدارا  ناهرب  مادک  اب  لیلد و  هچ  هب  ینعی  ؟ ادیرم هّللا  ناک  مل  : میسرپ یم  لاح  ، معن : هداد باوج  ؟ دیرم یلاعت  هّللا  له  ، میا هدیـسرپ 
ینهذ ّتلع  زا  لاؤس  هکلب  ، هداد دـنوادخ  هب  ار  هدارا  یـسک  هچ  هک  تسین  یجراخ  یلعاف  ّتلع  زا  لاؤس  هّتبلا  ؟ تسا تباث  یلاعت  قح 

زا سپ  اّما  دـنک و  یم  هدارا  تابثا  دروآ و  یم  ناهرب  مه  ملاـع  ؟ تسا دـیرم  ادـخ  هک  دـیتسه  یعدـم  امـش  لـیلد  هچ  هب  ینعی  ؛ تسا
ام لک  مکح  هب  ات  تسین  یـضرع  تسا و  وا  تاذ  نیع  دنوادخ  یلامک  تافـص  نوچ  ، میتسین یجراخ  ّتلع  لابند  قیدـصت ، تابثا و 

مکح و ّتلع  زا  لاؤس  ؟ ادوجوم هّللا  ناک  مل  ، میـسرپ یم  یتقو  الثم  ای  ، دشاب ّتلع  دنمزاین  ؛ تاذـلاب ام  یلا  یهتنی  نا  ّدـب و  ضرعلاب ال 
بوجو ناکما و  ناهرب  ، تسا ثودـح  ناهرب  نم  لیلد  : دـیوگ یم  ، ملاع ؟ دـنوادخ دوجو  رب  دـیراد  لیلد  هچ  امـش  ینعی  ؛ تسا تابثا 

اج نآ  رد  لاؤس  نیا  ؟ هدیرفآ ار  دـنوادخ  یـسک  هچ  هک  تسین  یجراخ  دوجو  توبث و  ّتلع  زا  لاؤس  اّما...و  تسا  مظن  ناهرب  ، تسا
لاؤس ور  نیا  زا  تسا و  هتاذل  دوجولا  بجاو  نیتسخن و  ّتلع  بابسالا و  ّببسم  يدابملا و  أدبم  ، للعلا هّلع  دوخ ، وا  اریز.درادن  انعم 

يدابملا و أدبم  دوخ  وا  درادـن  اج  ( ییاغ ّتلع  (؟ هدـش هدـیرفآ  یفدـه  هچ  يارب  ای  ( یلعاف ّتلع  (؟ هدـیرفآ ار  وا  یـسک  هچ  هک  نیا  زا 
هیلا ّانا  هّلل و  ّانا  ، تسا تایاغلا  هیاغ 
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.تسا تابثا  رد  هطساو  مکح و  ّتلع  زا  افرص  لاؤس  سپ  ؛ نوعجار

هک ثداـح  نکمم و  تادوجوم  ـالثم  ؛ دوش یم  لاؤس  توبثلا  دوـجولا و  هّلع  زا  مه  قیدـصتلا و  مکحلا و  هّلع  زا  مه  مل  اـب  یهاـگ  و 
لصا زا  یضرع  تالامک  هلسلس  کی  هک  نیا  هصالخ  ، تسا اراد  الاح  هتـشادن و  ار  ّتیـصاخ  نالف.دنا  هدمآ  دوجو  هب  الاح  دندوبن و 
یلعاف ّتلع  زا  لاؤس  یهاگ  هک  ؟ املاع ناسنالا  ناک  مل  ؟ ناسنالا دجو  مل  : هک تسه  لاؤس  نیا  ياج  ؛ دراد يدوجو  تالامک  دوجو و 

ییاغ ّتلع  زا  لاؤس  یهاگ  ؟و  هداد وا  هب  ار  هدارا  یـسک  هچ  ؟ هداد وا  هب  ار  ملع  یـسک  هچ  هدـیرفآ ؟ ار  ناـسنا  یـسک  هچ  ینعی  ، تسا
یم بذج  ار  نهآ  دراد و  هبذاج  ابر  نهآ  ارچ  ؟ تسیچ وا  تالیـصحت  زا  فده  ؟ هدـش هدـیرفآ  ناسنا  يروظنم  هچ  يارب  ینعی  ، تسا

یتوبث و مل  هب  ار  اـه  لاؤس  هنوـگ  نیا...و  ؟ دراد ار  رثا  نـالف  ، وراد نـالف  ارچ...و  هداد ؟ وا  هب  ار  بذـج  تردـق  نیا  یـسک  هچ  ؟ دـنک
.تسه یتّلع  مه  جراخ  رد  دراد  یتّلع  نهذ  رد  روما  نیا  هک  يروط  نامه  نوچ  ؛ دننک یم  حرطم  ود  ره  یتابثا 

: بیقعت صیخلت و  : هلوق

.بلاطم عورف  بلاطم 2. لوصا  .1: دننک یم  هتسد  ود  ار  بلاطم  هقطانم  هک  دش  نیا  هب  هراشا  همّدقم  لّوا  زا 

نیا شا  هصالخ  دش و  ناونع  دوش  یم  هبعش  تشه  عومجم  تشاد و  هبعش  ود  مادکره  هک  شخب  راهچ  رد  بلاطم  لوصا  لاح  هب  ات 
دسالا ای  ؟ دسالا ام  : مییوگ یم  دوش و  یم  لاؤس  ءیش  نآ  تقیقح  ّتیهام و  زا  « ام » طّسوت ، يوغل يانعم  اب  یلامجا  ییانشآ  زا  سپ  : هک

زاتمم رگید  ءایـشا  همه  زا  ات  دوب  ءیـش  نآ  لوصف  سانجا و  تایتاذ و  تایهام و  مامت  هب  باوج  ؟و  وه ام  ءاقنعلا  اـی  ؟ ءاـقنعلا ؟ وه اـم 
: دراد مسق  ود  « ام » هک میدید  دوش و 

مـسق ود  تقیقح  هب  دـنراد و  يرهوج  توافت  ود  نیا  یجاح  موحرم  هلمج  نم  روهـشم و  ناـیب  قبط  هّتبلا  : هیقیقح اـم  هحراش 2. ام  .1
دوش لاؤس  « ام » طّسوت ّتیهام  لصا  زا  دوجو  هب  ملع  زا  لبق  رگا  ینعی  ؛ تسا يرابتعا  اه  توافت  رّفظم ، موحرم  ناـیب  قبط  یلو  ، دنتـسه

.دوش یم  هیقیقح  »ي  ام » شمان دوش ، هدیسرپ  ّتیهام  نامه  زا  دوجو  هب  ملع  زا  سپ  رگا  تسا و  هحراش  »ي  ام » شمان

عقاو « ام » باوج رد  هک  نآ  ینعی  ، ءیـش ّتیئام  دوش و  یم  ریبعت  ّتیئام  هب  نآ  زا  دنزاس و  یم  یلعج  ردـصم  ، ام ۀـملک  زا  : یبدا ۀـتکن  )
یلعج ردصم  « وهام » ۀملک زا  دوش و  یم 
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لاقی ام  ینعی  ، ّتیهام زا  دارم  ءیـش و  نالف  ّتیهام  : دنیوگ یم  ، ءیـش نالف  يوه  ام  : دنیوگب هک  نیا  ياج  هب  دـنزاس و  یم  ار  ّتیهام 
(. وه ام  باوج  یف 

هک رگید  تایهام  عیمج  زا  تسا  ّتیهام  کی  ییادـج  زیمت و  زا  لاؤس  نآ  طّسوت  هک  تسا  « ّيا » بلطم ، بلاـطم لوصا  زا  رگید  یکی 
: دراد هبعش  ود  « ّيا  » دوخ دنراد و  تکراشم  بیرق  سنج  رد  وا  اب 

.تسا نآ  بیرق  لصف  ینعی  ، ّتیهام کی  یتاذ  يرهوج و  ّزیمم  زا  لاؤس  نآ  طّسوت  هک  يرهوج  ّيا  .1

.تسا ّتیهام  کی  هصاخ  یضرع  یضرع و  ّزیمم  زا  لاؤس  نآ  طّسوت  هک  یضرع  ّيا  .2

: تشاد هبعش  ود  هک  تسا  له  بلطم  ، بلاطم لوصا  زا  رگید  یکی 

.دوش یم  ءیش  کی  دوجولا  فرص  زا  لاؤس  نآ  ۀلیسو  هب  هک  هطیسب  له  .1

.دوش یم  یئیشل  یئیش  توبث  مدع  ای  توبث  زا  لاؤس  نآ  ۀلیسو  هب  هک  هبکرم  له  .2

یم دوش و  یم  تسرد  ّتیله  یلعج  ردـصم  زین  له  زا  ؟و  ریخ اـی  تسا  مئاـق  دوجوم  دـیز  اـیآ  ؟ ریخ اـی  تسا  دوجوم  دـیز  اـیآ  ـالثم 
.هبکرملا له  باوج  یف  لاقی  ام  يا  ؛ هبکرم ّتیله  ؛ هطیسبلا له  باوج  یف  لاقی  ام  يا  ؛ هطیسب ّتیله  : دنیوگ

سفن یجراخ و  قّقحت  ینهذ و  قیدـصت  مکح و  ّتلع  زا  اهنت  یهاگ  نآ  طّسوت  هک  تسا  مل  بلطم  ، بلاـطم لوصا  زا  رگید  یکی  و 
تـسرد ییانعم  یظفل و  ظاحل  زا  ّتیّلع  نزو  رب  ّتیمل  یلعج  ردـصم  زین  نآ  زا  تسا و  یتوبث  مل  شمان  هک  دوش  یم  لاؤس  يرمـالا 

تسا هیماهفتـسا  مک  یلعج  ردصم  هک  ّتیّمک  دننامه  ای  نآ  زا  يرگید  میم و  نآ  زا  یکی  ؛ تسا دیدشت  ود  ياراد  ّتیّمل  دوش و[ یم 
رد اه و  شناد  مولع و  عیمج  رد  هک  تسا  نآ  دـنیوگ  بلاـطم  لوصا  ار  بلطم  راـهچ  نیا  هک  نیا  ّرـس  لاـح  [ ...و ّتینیا  ّتیفیک و  و 

یلقع و موـلع  رد  تسین و  صاـخ  يدروـم  هب  رـصحنم  دوـش و  یم  لاؤـس  ، ظـفل راـهچ  نیا  ۀلیـسو  هب  دّرجم  يّداـم و  قیاـقح  عـیمج 
هک تسا  یقیقد  رایـسب  ثحب  اج  نیا  رد  اهتنم  ؛ تسا حرطم  اه  لاؤس  نیمه  میوش  هاـگآ  میهاوخب  یتقیقح  ره  زا  هریغ  هفـسلف و  ، یلقن

وه و ام  » رگید یضعب  رد  تسا و  یکی  « وه مل  وه و  ام  » تادوجوم یضعب  رد  تسا و  یکی  « وه له  وه و  ام  » تادوجوم زا  يا  هراپ  رد 
یجاح موحرم  یلو  ، هدرک بانتجا  نآ  زا  رّفظم  موحرم  ، دراد یفـسلف  گـنر  ـالماک  ثحب  نیا  نوچ  هک  تسا  یکی  « وه مل  وه و  لـه 

ار نآ  يراوزبس 
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.دنا (1) هدومرف  حرطم 

یم لاؤس  ءایشا  یگنوگچ  ّتیفیک و  زا  نآ  ۀلیسو  هب  هک  « فیک » بلطم : زا دنترابع  هک  دوش  یم  هئارا  بلطم  هلسلس  کی  نیاربانب  سپ 
زا نآ  ۀلیـسو  هب  هک  « مک » بلطم و...و  ؟ تسا روـطچ  نآ  يدرـس  یمرگ و  ؟ تـسا هنوـگچ  شا  هزم  ؟ تـسا هنوـگچ  شگنر  هـک  دوـش 
هک « نیأ » بلطم و...و  ؟ تسا رتم  دنچ  ؟ دراد نزو  ردقچ  ؟ تسا ددع  دنچ  هک  دوش  یم  لاؤس  دادعا  نازوا و  ریداقم و  ءایـشا و  تاّیمک 

ءیـش نامز  زا  نآ  طّسوت  هک  « یتم » بلطم ؟و  هدـش عقاو  اـجک  رد  تخرد  نـالف  ـالثم  هک  دوش  یم  لاؤس  ءیـش  ناـکم  زا  نآ  طّـسوت 
یخیرات هچ  رد  ؟ هدـمآ ایند  هب  یخیرات  هچ  رد  مالـسا  ربمایپ  ؟ هدرک یم  یگدـنز  یخیرات  هچ  رد  حون  ترـضح  ـالثم  ؛ دوش یم  لاؤس 

ّتیوه زا  نآ  طّـسوت  هک  « نم » بلطم و...و  ؟ هتفر اـیند  زا  یخیراـت  هچ  رد  ؟و  هدرک ترجه  یخیراـت  هچ  رد  ؟ هدـش تلاـسر  هب  ثوعبم 
.دش نییبت  سمخ  تاّیّلک  ثحبم  زاغآ  رد  هک  دوش  یم  لاؤس  دارفا  یصخش 

: تسا رما  ود  دنیوگ  یئزج  یعرف و  بلاطم  بلاطم و  عورف  ار  اه  نیا  هک  نیا  ّرس  لاح 

یـصاخ ّتیفیک  هک  یتادوجوم  رد  الثم  ، دوش یمن  لاؤس  اه  نآ  اب  ءایـشا  ۀـمه  يارب  مولع و  ۀـمه  رد  هتـشادن و  ّتیمومع  ّتیّلک و  .1
ياراد هک  یتادوجوم  رد  درادـن  انعم  ، نیأ یتم و  اب  لاؤس  ، درادـن ناکم  نامز و  هک  یتادوجوم  رد.درادـن  اـج  ، فیک هب  لاؤس  ، درادـن

اتاذ هک  لوقع  زا  معا  دّرجم  تادوجوم  ینعی  ، تاقرافم دننامه  تسا  ینعم  یب  ، ّتیمک زا  لاؤس.دنتسین  قمع  ضرع و  لوط و  مسج و 
ضرع لوط و  درادن  لکش  گنر و  هک  دّرجم  دنتسه و  يّدام  لعفلاب  دّرجم و  اتاذ  هک  یناسنا  هقطان  سوفن  دنتـسه و  دّرجم  لعفلاب  و 

هب عجار  هک  : میناوخ یم  یمالـسا  ياه  تیاور  رد  ور  نیا  زا  دوشب و  اه  لاؤس  نیا  شا  هرابرد  اـت  درادـن  ناـکم  ناـمز و  عاـفترا و  و 
تاقولخم ماکحا  تاّیّدام و  هّدام و  زا  رتارف  دوخ  روما و  نیا  ۀمه  قلاخ  وا  نوچ  ، درادن اج...و  فیک  ، مک ، نیأ ، یتم هب  لاؤس  دـنوادخ 

.تسا (2)

نیا ياج  هب  لاثم  ناونع  هب  تسین  اه  نیا  دوخ  اب  لاؤس  هب  يزاین  درک و  لاؤس  ناوت  یم  هبکرم  له  ۀـملک  اب  اه  نیا  ماـمت  ياـج  هب  .2
: مییوگب هک 

؟ زمرق ؟ دیفس ؟ تسا هنوگچ  باتک  قرو  نالف  گنر  ینعی  ؟ باتکلا قرو  نول  فیک 
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مل و له و  ياج  اه  نیا  یلو  ، نیأ یتم و  مک و  رد  نینچمه  دنک و  یم  يزاب  ار  شقن  نامه  ؟ ضیبا باتکلا  قرو  له  مییوگ  یم  ، ...و
خساپ شـسرپ و  حیحـص  ةویـش  اهنت  درادن و  اه  نآ  هب  يزاین  یقطنم  دنیوگ و  بلاطم  عورف  ار  اه  نیا  ساسا  نیا  رب  ؛ دریگ یمن  ار  ام 

؟ دوش متخ  اجک  هب  عورش و  هنوگچ  لاؤس  باوج  ؟و  دشاب یبیترت  هچ  هب  لاؤس  لصا  هک  دنک  یم  نایب  ار  بلاطم  لوصا 

فیرعتلا

میـسقت ، فیرعت ّتیّمها  لیبق  زا  ؛ تسا حرطم  ثحب  دنچ  هطبار  نیا  رد  : میوش یم  فّرعم  باب  یلـصا  ثحبم  دراو  ، همّدقم نایب  زا  سپ 
.نآ یّلک  لوصا  فیرعت ، طورش  ، نآ نوگانوگ  ياه 

: دیهمت : هلوق

تسا و ءزج  هس  ياراد  یملع  ره  هک  دـننآرب  اـملع  روهـشم  یّلک  روط  هب  : تسا فیرعت  ّتیّمها  نوماریپ  ، تسا حرطم  هک  یثحب  نیلّوا 
: هثالث مولعلا  ءازجا 

: تسا مسق  ود  مه  يدابم  ،و  يدابم لئاسم 3. تاعوضوم 2. .1

.يرّوصت يدابم  یقیدصت 2. يدابم  .1

دریذـپ و یم  تروص  ماجنا  هب  ات  زاغآ  زا  ملع  کی  رد  هک  ییاه  فیرعت  تارّوصت و  هّیّلک  زا  تسا  ترابع  يرّوصت  يدابم  زا  روظنم 
عوضوم و تاـیئزج  نآ و  عوـضوم  ملع و  دوـخ  زا  ینـشور  رّوـصت  اـم  اـت  هک  اریز  دراد ؛ ملع  بلاـطم  لـئاسم و  رد  ییازـس  هب  شقن 

دیاش الوصا  مینک و  بترتم  نآ  رب  یحیحص  قیدصت  مکح و  کی  میناوت  یمن  زگره  ، میشاب هتـشادن  هلأسم  ره  باب و  ره  تاعوضوم 
تخانش طلغ و  رّوصت  هک  نیا  تلع  هب  صخش  دریگ و  یم  همشچرس  طلغ  تارّوصت  زا  ، تاهابتـشا اهاطخ و  عون  هک  درک  اعدا  ناوتب 

یهاگ دوش و  یم  دـیدرت  راچد  مه  هّیلّوا  تاّیهیدـب  رد  یّتح  دـنک و  یم  تاـبثا  ار  يروما  رکنم و  ار  يروما  دراد ، ءایـشا  زا  یـصقان 
داـقتعالا دـیرجت  حرـش  رد  هّللا  مهمحر  یلح  ۀـمّالع  هّللا و  مهمحر  یـسوط  هجاوخ  موحرم  هک  مینیب  یم  ور  نیا  زا.دـنک  یم  راـکنا 

عیمج عماج  ، تاذ نآ  هک  تفریذپ  میهاوخ  امتح  ، میـشاب هتـشاد  هتاذـل  دوجولا  بجاو  زا  یحیحـص  رّوصت  ام  رگا  هک  دنتـسه  یعدـم 
هتاذل دوجولا  بجاو  نوچ  دـنک ، یم  عرفتم  رما  نیمه  رب  ار  یبلـس  ای  یتوبث  تفـص  ره  نیاربانب  تسا  صیاقن  ۀـمه  دـقاف  تالامک و 

سپ ، ...و تسا  کلام  ، تسا راّهق  ، تسا مّویق  سپ  ؛ تسا
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هک درک  اعّدا  ناوت  یم  زاب  تسا و  زاس  تشونرـس  نشور ، عماـج و  حیحـص و  فیرعت  شقن  نیارباـنب...و  تسین  بکرم  ، تسین مسج 
دوخ نهذ  رد  ظفل  نالف  زا  یملاع  ره  هک  هدوب  ساسا  نیمه  رب  خـیرات  لوط  رد  اهرظن  فـالتخا  یملع و  تاـثحابم  تاـعزانم و  عون 
نیا هب  سأی  صحف و  زا  سپ  قّقحم  کی  یهاگ  هک  دـنتخادرپ  یم  هعزانم  شکمـشک و  هب  رگیدـکی  اـب  ، هتـشاد يریوصت  یتشادرب و 

نیّهلأتملا ردـص  موحرم  الثم  ؛ تسا ناوارف  ، گرزب نیققحم  ياه  هملک  رد  ریباعت  لـیبق  نیا  زا  تسا و  یظفل  عازن  هک  دـسر  یم  هجیتن 
اه نآ  دارم  هک  دـنریگ  یم  هجیتن  هتـشاذگ و  قارـشا  ءاشم و  ۀفـسالف  امدـق و  راظنا  اه و  هملک  نایم  عمج  رب  ار  انب  يداـیز  دراوم  رد 

عمج رب  یعس  ناکمالا  یتح  دننک و  یم  لابند  ار  هریس  نیمه  هقف  لوصا و  رد  يراصنا  خیش  موحرم  ای  ، مییوگ یم  ام  هک  تسا  نیمه 
يدیلک یملع  ره  رد  حیحص  فیراعت  شقن  نیاربانب.تسا  دوهشم  ، هنسح ةریـس  نیا  نازیملا  ریـسفت  رد  نینچمه.دنراد  اه  هملک  نایم 

هلثما حرش  رد  لثملا  یف  ؛ دوش یم  زاغآ  اه  فیرعت  هلسلس  کی  اب  هک  دید  دیهاوخ  ، دینک هعلاطم  امـش  هک  ار  یملع  ره  الوصا  تسا و 
یم هک  فرص  ملع  هب.دنک  یم  انعم  یفرص  حالطصا  رد  ار...و  یهن  - رما - لعاف مسا  - عراضم یضام - لعف  - ردصم دینک  یـسررب  هک 
باب رد  هژیو  هب  قطنم  ملع  رد  ، تسا حرطم  فیرعت  مدـق ، هب  مدـق  نایب  یناعم و  رد  ، وحن ملع  رد  روط  نیمه  ، فیراعت همه  نآ  دیـسر 

فیراعت همه  نآ  یلمع  تمکح  یقالخا و  مولع  رد  ، هقف ملع  رد  ، هقف لوصا  ملع  رد.دـننک  یم  فیرعت  ار  ایاضق  کی  هب  کی  اـیاضق 
بعش ۀمه  اب  بط  - یمیش - کیزیف زا  یبرجت  مولع  رد  زین  دوش و  یم  ناونع  نامحر  ناطیـش و  دونج  یناسنا و  ياوق  يارب  هک  یقیقد 

رد یهلا  ۀفـسلف  یعیبط و  ۀفـسلف  رد  نینچمه  ، تسا فیرعت  ، مدـق هب  مدـق  - يژولوکیـسپ - يژولویب يژولویزیف - ملع  رد  ، شا هدرتسگ 
یـسایس و - یعامتجا - يداـصتقا یّتح  دوش و  یم  زاـغآ  فیراـعت  هتـسد  کـی  اـب  مولع  هّیّلک  عومجم  رد.تاّیـضایر  رد  یمـالک  ملع 

هطقن هنافـسأتم  تسا و  یـساسا  ، فیراعت شقن  ، رـشب یفـسلف  یملع و  ، یعاـمتجا يدرف و  يونعم ، يّداـم و  نوؤش  عیمج  رد  هصـالخ 
قرف نامـسآ  ات  نیمز  ، لئاسم رد  اه  هاگدـید  دراد ، قرف  يرگید  اب  یـسکره  دزن  تخانـش  عبانم  هک  تسا  اج  نیمه  مه  رـشب  فعض 
باتک ساسا  نآ  رب  هتـشاد و  یتشادرب  یلام  يداصتقا و  ، یگنهرف یملع و  ، یـسایس - یعامتجا تاعوضوم  زا  سکره  ور  نیا  زا.دراد 

زا ییاه  هنومن  هب  کنیا.دنشاب  قفّتم  نآ  رد  رشب  ۀمه  هک  دیآ  یم  شیپ  يدروم  رتمک  دنک و  یم  ثحب  ، دنک یم  سیردت  ، دسیون یم 
هک ینیوانع  ظافلا و  رد  تالامجا  تاماهبا و 
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زا ناوخب  لصفم  ثیدح  دوخ  وت  ؛ مینک یم  هراشا  دنرادن  نآ  زا  ینشور  ریـسفت  درازآ و  یم  ای  دزاون  یم  ار  رـشب  شوگ  زور  بش و 
: لمجم نیا 

لماـع ار  اــه  نـیا  ، یکی هـک  ، هدــش تواــفتم  ياــه  تـشادرب  ینآرق  یمالــسا و  ةدــنزاس  هدــنزرا و  میهاــفم  اــب  هـطبار  رد  : فـلا
...و تلادع  ، اوقت ، راظتنا - لّکوت ، ربص : لیبق زا  دنک  یم  فیصوت  يرورض  تبثم و  كّرحم و  لماع  ار  اه  نآ  يرگید  ، هدنرادزاب

هتـسناد یکی  يرـشب  غوبن  اـب  ار  ینامـسآ  یحو  دارفا ، زا  يریثک  ـالثم  ؛ تسا فیرظ  رایـسب  بلطم  ، يداـقتعا میهاـفم  اـب  هطبار  رد  ب:
.وداج رحس و  اب  ار  زاجعا  يرایسب  ، دنا

یلکـشم راک  رایـسب  ، طسو قیرط  سپـس  طـیرفت و  طارفا و  زرم  ود  تخانـش  هلیذر و  زا  هلـضاف  تاـکلم  زیمت  یقـالخا  لـئاسم  رد  ج:
هطبغ دنـسپان و  تداسح  ، هنالقاع نسح و  ، طایتحا یلو  ، تسا حـیبق  یلدزب  نبج و  ، لامک تعاجـش  یلو  ، تسا هلیذر  رّوهت  الثم  ؛ تسا

...و تسا  هدیدنسپ 

عجار ، دنک یم  لقن  تاراشا  رد  انیس  نبا  موحرم  ار  قیقد  ياهرظن  همه  نآ  ، مسج تقیقح  هب  عجار  هک  مینیب  یم  یفـسلف  لئاسم  رد  د:
.هدروآ همکحلا  هیاهن  رد  هّللا  مهمحر  همالع  ار  قیقد  رظن  ندیدنچ  ، دسر یم  رظن  هب  یهیدب  ، رما ودب  رد  هک  ناکم  تقیقح  هب 

.تسا يرایسب  ياه  ثحب  تموکح  دورو و  : لیبق زا  یتاحالطصا  هب  عجار  یلوصا  ثحابم  رد  ه:

دیدش ۀبترم  بوجو  ایآ  ، تطاسب ضرف  رب  ؟و  بکرم ای  تسه  طیسب  یقیاقح  ، هسمخ ماکحا  ایآ  هک  نیا  هب  عجار  یهقف  ثحابم  رد  و:
.تسا حرطم  يرایسب  قیقد  ياهرظن  ، دنتسه داضتم  مهاب  همه  ای  تسا  یبابحتسا  بلط 

ياه ثحب  رد  دنتـسه و  هرظانم  لها  هک  یناسک   ) يرگ هلداجم  ره  هک  مینیب  یم  ار  يدایز  نیوانع  ، یـسایس یعامتجا و  لئاسم  رد  ز:
هب ، هدرک هدافتسا  مهبم  سب  ینطاب  اب  یلو  ، ابیز رهاظ  هب  ظافلا  نآ  زا  يرادمتسایس  ره  )و  ...نایدا نابحاص  دننام  ، دنراد تکرـش  دازآ 
هب ار  مدرم  ياه  هدوت  روهمج و  راظنا  ءارآ و  نیوانع  نیا  اب  ، دریگ یم  يأر  هعماج  زا  نیوانع  نیا  اـب  ؛ دـنک یم  هیکت  تردـق  یـسرک 
زا رـشب  قوقح  ناونع  ـالثم.دراد  نهذ  رد  يرگید  اـب  ریاـغم  يزیچ  نیواـنع  نآ  زا  يرادمتـسایس  ره  اـسب  هچ  دـنک و  یم  بلج  دوخ 

رابکتـسا يایند  یعمج  ياه  هناسر  يرامعتـسا و  ياه  قوب  دنناد و  یم  نآ  عفادم  ار  دوخ  همه  هک  تسا  یعافد  یب  مولظم و  نیوانع 
قطنم رد  یلو  ، دننز یم  رشب  قوقح  زا  مد  زور  بش و 
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ناتسوپ نیگنر  يارب  اّما  ؛ دنـشاب گنهامه  اه  نآ  مارم  اب  هک  یتّیلقا  دودحم و  یتّیعمج  ینعی  ، اکیرمآ ناتـسوپدیفس  ینعی  ، رـشب اه  نآ 
داـیرف ندرک  شوماـخ  يارب  اـکیرما  راـکتیانج  سیلپ  هک  تسا  نیا  نآ  دراد و  يرگید  ياـنعم  رـشب  قوقح  اـکیرما  فلتخم  تـالایا 

ماع لتق  یلو  ، دـنز یم  رـشب  قوقح  زا  مد  نّدـمتم  حالطـصا  هب  ياپورا  ، دراد ار  يا  هلیـسو  ره  زا  هدافتـسا  قح  نانآ  هناـهاوخ  يدازآ 
لامک اـب  اـکیرما  روهمج  سیئر  دـنناد و  یمن  رـشب  قوقح  اـب  یفاـنم  ار  برـص  ناراـکتیانج  تسد  هب  نیوگزره  ینـسوب  ناناملـسم 

اه نآ  تسد  هب  رگا.میوش  گنج  دراو  هک  هداتفین  رطخ  هب  ام  عفانم  : دیوگ یم  بّجعتم  ناسنا  اهدرایلیم  ناگدـید  لباقم  رد  تراسج 
دایرف دـنوش  ریـسا  ییاج  رد  اه  نآ  سوساج  دـنچ  رگا  یلو  ، تسین رـشب  قوقح  اب  یفانم  دـنوش  دوبان  - ادانارگ - مانتیو رد  رفن  نارازه 

.دنناسر یم  شرع  هب  ار  رشب  قوقح 

دوخ اب  ار  نآ  هتـسویپ  ییاپورا  ياهروشک  اکیرما و  اپورا و  برغ و  هک  تسا  ینیواـنع  هلمج  زا  شّحوت  نّدـمت و  ناونع  روط  نیمه 
؟ تسیچ اه  نآ  قطنم  رد  شّحوت  نّدمت و  يانعم  یلو  ، دنناد یم  شّحوتم  ار  نارگید  نّدمتم و  ار  دوخ  هدیشک و  كدی 

.دراد یمهبم  ةدودحم  یلیخ  يرکفنشور  ییارگرّجحت و  عاجترا و  موهفم  ای 

مالـسا نآ  زا  لبق  لاس  اهدـص  هّتبلا  ) .دـش حرطم  هسنارف  ریبک  بالقنا  رد  راـب  نیتسخن  هک  تسا  ییاـه  هژاو  هلمج  زا  يدازآ  ـالثم  اـی 
دبع نکت  ـال  :» دوـمرف هلمج  کـی  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  هـک  ییـالقع  یناـسنا و  يدازآ  کـی  مـه  نآ  ، هدرک حرطم  يدازآ  زا  نـخس 

اه نافوط  راعـش  نیا  لابند  هب  دش و  هتفریذپ  یللملا  نیب  روشنم  کی  ناونع  هب  رـشب  قوقح  ۀّیمالعا  »و  ...اّرح هّللا  کلعج  دق  كریغ و 
اه ّتلم  دمآ و  شیپ  ، هریغ یسراف و  ینامثع و  ياه  تلود  رد  هنایارگ  حالصا  يداینب و  ، گرزب کچوک و  ياه  بالقنا  تساخرب و 

تاعوبطم تسا ، زادنا  نینط  یهاوخ  يدازآ  يدازآ و  راعـش  ناهج  رـسارس  رد  هزورما  دـنداد و  نوخ  دـندرک ، مایق  يدازآ  رطاخ  هب 
دنهاوخ یم  رامثتـسا  متـس و  تحت  للم  ، دنـشاب دازآ  دنهاوخ  یم...و  یبهذم  یّلم و  ياه  هتـسد  اه و  هورگ  ، دنـشاب دازآ  دنهاوخ  یم 

لوقعم و يانعم  کی  نآ  ّلک  زا  یلو  تسا  اه  نابز  رس  رب  حرطم و  ایند  رد  هزادنا  نیا  هب  يا  هژاو  رتمک  هک  نیا  هصالخ.دنـشاب  دازآ 
رد هزور  همه  دشک و  یم  خلسم  هب  ار  اه  ناسنا  هک  تسا  يدازآ  ششک  هبذاج و  اهنت  ، تسین ناهذا  رد  يدنـسپ  سک  همه  یقطنم و 

.دریگ یم  ینابرق  مدرم  زا  ناهج  رانک  هشوگ و 

دشاب هتشاد  يرّوصت  کی  يدازآ  زا  یتکلمم  ّتلم و  ره  یمارم و  کلسم و  ره  اسب  هچ  اّما 
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دنا و هتفرگ  هابتـشا  ، دـهد ماجنا  تساوخ  شلد  يراک  ره  سکره  هک  نیا  يدرگلو و  جرمو و  جره  اب  ار  يدازآ  مدرم  زا  يرایـسب  و 
دراذگب مارتحا  نوناق  هب  ، دنکن يدازآ  بلـس  نارگید  زا  هک  تسا  دازآ  یماگنه  ات  ناسنا.دراد  يزرموّدح  يدازآ  هک  نیا  زا  دـنلفاغ 

تروص نادجو  ياه  یلیـس  هدیـشک و  همکاحم  هب  ار  وا  ، نادـجو ینورد  لماع  ، ینورب لماع  ره  زیچ و  ره  سکره و  زا  شیپ  هنرگو 
.تسین ناهذا  رد  نآ  زا  ینشور  موهفم  دربراک  ترثک  ۀمه  اب  هک  دینک  یم  هظحالم  لاحره  هب  دزاون و  یم  ار  وا  ناج 

- سومان - نطو یلو  ، تسا ادخ  لام  شتسرپ  یتسرپ ، سومان  ای  یتسرپ  نطو  دنیوگ  یم  هابتشا  هب  یـضعب  ) یتسود نطو  ، ۀملک الثم  ای 
یبرع نطو  ، یمالسا نطو  ، نطو هب  تمدخ  ، نطو زا  عافد  ( دوش یم  عافد  نآ  زا  مه  ناج  ياپ  ات  دراد و  تمرح  مدرم  لام  - ناج - وربآ

هب بجو  دوخ و  یـضرا  ّتیمامت  نطو و  زا  عافد  يارب  مدرم  ایند  رـسارس  رد  ، نامیالا نم  نطولا  ّبح  : هدمآ مه  اه  تیاور  رد  هک...و 
ۀلأسم الوصا  دنهد و  یم  رـس  یتسود  نطو  راعـش  همه  دننک و  یم  یناشفناج  ، شیوخ تنوکـس  هقطنم  ياضف  كاخو و  بآ  بجو 
ۀناهب هب  ار  ناملـسم  لـلم  هدـیبوک و  یناـمثع  تلود  قرف  رب  ، هدرک ملع  ار  نآ  برغ  نارادمتـسایس  هک  تسا  ییاـه  هژاو  نآ  زا  نطو 

دندرک و میسقت  گرزب  کچوک و  تلود  اه  هد  هب  ار  ینامثع  تلود  هتخادنا و  مه  ناج  هب...و  يداژن  ینابز و  یموق و  ياه  بصعت 
دندروآ و ، دنروایب دیابن  هچ  نآ  ناناملـسم  رـس  رب  دعب  دنا و  هدنکفا  يا  هشوگ  رد  ار  رکیپ  نیا  زا  يوضع  ره  ، هدومن هراپ  هکت  ار  نآ 
هب برغ  قرش و  ةرطیس  ریز  یمالسا  ياهروشک  زا  يرایسب  مه  زونه  دندرک و  تراغ  ار  یمالسا  ياهروشک  ینیمزریز  راشرس  عبانم 
هک یهاوخ  نطو  راعـش  یلو  ؛- ندیود رـس  هب  اه  نآ  زا  هراشا  کی  هب  برغ  زا  - دـنخرچ یم  اه  نآ  تشگنا  ةراشا  هب  دـنرب و  یم  رس 
زا هک  تفای  دـیهاوخ  ار  یناـسک  مک  امـش  رّفظم  موحرم  ۀـتفگ  هب  تسا و  نشور  یـسک  رتمک  يارب  شیاوتحم  دراد  هبذاـج  همه  نیا 

تغل و يانعم  هب  نطو  ایآ  هک  دنـشاب  هتـشاد  لماک  قفاوت  رگیدکی  اب  نطو  ۀملک  يانعم  رد  زورما  هب  ات  ، هدـش حرطم  راعـش  نیا  یتقو 
زا یـصاخ  ۀجهل  ای  ؟ دنتـسه نابزمه  ینعی  نطومه  مهاب  ، دننک یم  یگدنز  ، نابز برع  رفن  ود  الثم  ایند  ياجک  ره  رد  هک  تسا  نابز 

يزاجح - ینانبل - یقارع فلتخم  ياـه  هجهل  هک  برع  تغل  زا  معا  ، تسا ییاـه  هجهل  ياراد  یتغل  ره  میناد  یم  هک  تسا  تغل  کـی 
...و

یم نت  هب...و  يدرک  اـی  يریاـشع  اـی  یبرع  ساـبل  سکره  هک  تسا  ینیعم  ساـبل  ندوب  نطوـمه  رد  كـالم  اـی.سراف  تغل  دراد و 
تحاسم ، كالم ای  ؟ دوش یم  بوسحم  نطومه  ، دنک
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ای ؟ هدـش نییعت  اهزرم  نآ  يربتعم  ياهدادرارق  یط  دـنراد و  يزرموّدـح  دوخ  يارب  مادـکره  هک  تسا  اـهروشک  ياـیفارغج  نیمز و 
لحم رهـش  ، كالم ای  ؟ ...و سراف  جیلخ  ۀقطنم  ، کیدزن رواخ  ، رود رواخ  ، هنایمرواخ ۀـقطنم  الثم  ؛ تسا هیحان  رطق و  کی  مسا  ، كالم

ایند ياـج  همه  رد  هک  دـییامرف  یم  هظحـالم  ؟ ...و ناـسارخ  يرگید  ، نارهت يرگید  نطو  تسا و  مق  يدرف  نطو  هـک  تـسا  تدـالو 
قّقحم و کی  هک  تسا  اج  نیا.تسین  نآ  يارب  یطوبظم  صخـشم و  ياـنعم  اـیند  ياـج  چـیه  رد  یلو  ، تسا نطو  زا  عاـفد  زا  نخس 

ینهذ ياه  هتفای  ینهذ و  یناعم  يارب  دـیاب  ، ددرگ یم  قیاقح  تخانـش  لابند  هب  هک  یـسکره  هصالخ  فوسلیف و  کی  ملاـع و  کـی 
ار اه  نآ  نارگید  اب  ثحب  ماقم  رد  ، هدرک فیدر  دوخ  نهذ  رد  ار  لوصولا  لهـس  هلالدلا و  حضاو  نشور و  ظافلا  هلـسلس  کی  دوخ 
اه و هباشتم  تالمجم و  زا  دراد و  نایب  ینـشور  هب  هژاو  عوضوم و  نالف  زا  ار  شیوخ  دوصقم  ات  دـسیونب  باتک  رد  اـی  دـنک و  ءاـقلا 
هب ردـق  نیا  ات  دـیآرد  ّتیمولظم  زا  دـبایب و  ار  دوخ  ياج  اه  هژاو  ات  ، دـنک بانتجا  ناکمالا  یتح...و  اه  هیبشت  اه و  هیانک  تازاجم و 

یعاـمتجا و يدرف و  لـئاسم  نونف و  موـلع و  ۀـمه  رد  فـیرعت  ّتیّمها  سپ  دوـشن  هدافتـساءوس  اـیند  رد  رـشب  قوـقح  يدازآ و  ماـن 
شا یگدـنز  نوؤش  داعبا و  زا  يدـعب  ره  رد  رـشب  هک  لاح  تسا  سوملم  دوهـشم و  الماک  یماظن  یگنهرف و  یـسایس و  يداصتقا و 

یقطنم دعاوق  ّتیّمها.دشاب  یم  کیدزن  رود و  قیاقح  زا  دوخ و  نوماریپ  ءایـشا  زا  نشور  تارّوصت  فیراعت و  هلـسلس  کی  دنمزاین 
اج ره  زا  ناـسنا  هک  تسین  نینچ  نیا  دراد  ینازیم  هطباـض و  یباـسح و  یفیرعت  ره  هرخـالاب  هـک  دوـش  یم  رگ  هوـلج  شخب  نـیا  رد 

یحیحص فیرعت  ات  دنک  تکرح  یـصخشم  لاناک  نّیعم و  بوچراهچ  رد  دیاب  هکلب  ؛ دنک متخ  ، دوب لیام  هک  اج  ره  هب  دنک و  عورش 
اه ییاسانـش  فیراعت و  يارب  ایند  رد  يدعاوق  لوصا و  ، دراد یطیارـش  ، یمـسق ره  ، دراد یماسقا  ، فیرعت هّتبلا  ، دـشاب هتـشاد  ءایـشا  زا 

هچرگا.تسا راد  هدـهع  قطنم  ، یـشخب ره  رد  ار  ندرک  فیرعت  حیحـص  ةویـش  ینعی  ، تسا قطنم  ةدـهع  هب  روما  نیا  هک  تسا  حرطم 
قطنم طباوض  زا  هک  میراد  زاین  اـم  یتقیقح  ره  زا  یفیرعت  ره  رد  یلو  ، دـنک یمن  نشور  اـم  يارب  ار  يزیچ  چـیه  ّتیهاـم ، فیرعت و 

.فیراعت ثحبم  رد  قطنم  هب  تجاح  هجو  قطنم و  ّتیّمها  تسا  نیا.میریگب  ددم 
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فیرعت ماسقا 

نم ثحاـبم  روحم  : دـیوگ یم  یقطنم  هک  نیا  تسا  فیرعت  دوخ  ، دوـش یم  حرطم  فـیرعت  هب  عـجار  اـج  نیا  رد  هک  یبـلطم  نیمود 
: دیوگ یم  ای  تسا و  تالالدتسا  فیراعت و 

: هک تسا  نیا  مدق  نیتسخن  تّجح  فّرعم و  ام  ثحب  عوضوم 

یهاگ ) هک یمولعم  تارّوصت  زا  تسا  ترابع  حراش  لوق  ای  فّرعم  ای  فیرعت  : تفگ دـیاب  باوج  رد  فّرعملا ؟ ام  ای  ؟ وه ام  فیرعتلا 
کحاض لثم  ؛ درفم رّوصت  ای  رّوصت  کی  یهاگ  دـیآ و  یم  فیرعت  رد  نآ  لاثما  قطان و  ناویح و  : لـیبق زا  تارّوصت  زا  يا  هعومجم 

نیا ياراد  زین  دـنزاس و  یم  مولعم  ار  نآ  هک  تسا  يرّوصت  لوهجم  کی  هب  ةدـنناسر  لصوم و  هک  تسا  تفـص  نیا  ياراد  قطان  ای 
: دراد دوجو  دیق  ود  فیرعت  نیا  رد.دنوش  یم  عقاو  ( دش رابتعالاب  ناشقرف  هک  هیقیقح  ای  هحراش  ) وه ام  باوج  رد  تسا  تفص 

تقیقح چـیه  هب  ار  اـم  هک  اـه  نآ  : فلا دـنا  هتـسد  ود  يرّوصت  تاـمولعم  هک  تسا  نیا  هب  هراـشا  : يرّوصت لوـهجم  یلا  لـصوملا  .1
یگژیو رگا  هّتبلا.دـناسر  یمن  دوصقم  لحاس  هب  ار  ام  زگره  هک  یئزج  وه  اـمب  یئزج  رما  نارازه  رّوصت  دـننام  ، دـناسر یمن  لوهجم 
لـصوم دـناوت  یم  یّلک  نیا  تروص  نآ  رد  میهد  میمعت  میزاسب و  عماج  ردـق  یّلک و  کی  مینک و  دـیرجت  اه  نآ  زا  ار  يدرف  ياـه 

.تسا جراخ  ثحب  ّلحم  زا  یلو  دشاب 

یمدآ ۀـشیدنا  رکف و  ةدودـحم  زا  الوصا  دوب و  دـهاوخ  بستکم  هن  بساک و  هن  زگره  تسا  رظن  دروم  هک  یئزج  وه  اـمب  یئزج  ب:
رد یـصاخ  لکـش  هب  اه  نآ  شنیچ  اه و  نآ  رد  يرکف  نـالوج  هب  تبون  سپ.تسا  یلقع  ریغ  تاـکاردا  هب  كردـم  تسا و  جراـخ 

.یتأیس امک  ، دشاب یّلک  دیاب  فّرعم  هک  میمهف  یم  اج  نیا  زا  دسر  یمن  میسرب  مولعم  کی  هب  ات  نهذ 

رد نوچ  ، دوش یم  جراخ  ثحب  ّلحم  زا  ، ینعم تغل و  فورعم  حالطـصا  هب  یظفل و  فیراعت  هلیـسو  نیدب  : وه ام  باوج  یف  عقاولا  .2
دوش و یمن  هاگآ  یئیش  کی  تایـضرع  تایتاذ و  تقیقح و  ّتیهام و  هب  یمدآ  ، ینعم تغل و  طّسوت  ،و  دوش یمن  عقاو  وه  ام  باوج 

.تسا يراگنا  لهس  هحماسم و  باب  زا  فیرعت  مان  نتشاذگ  ور  نیا  زا 

: تسا فیرعت  ماسقا  هب  عجار  دوش  یم  حرطم  هک  یموس  بلطم 

یم مسق  راهچ  فّرعم  هک  تسا  میـسقت  نیا  اـه  نآ  نیرت  ّمهم  هلمج  زا  هک  تسا  ینوگاـنوگ  ياـه  میـسقت  ياراد  فّرعم  اـی  فیرعت 
: دوش
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.صقان مسر  مات 4- مسر  صقان 3- دح  مات 2- ّدح  -1

: میزادرپ یم  نایب  ود  هب  ماسقا  نیا  حیضوت  يارب 

تسا و ءیـش  نآ  تایتاذ  هب  ای  ، دزاسب زاتمم  رگید  تاّیهام  عیمج  زا  ار  نآ  هک  يا  هنوگ  هب  ّتیهام  کی  زا  فیرعت  : یلامجا نایب  لّوا 
یتاذ ریغ  هب  ای  دوب و  دهاوخ  معا  یتاذ  هب  ای  فیرعت  هنرگو  دشاب  دـیاب  ، بیرق لصف  لاح  ّلک  یلع  ، تایتاذ شخب  رد  ) تایـضرع هب  ای 

فیرعت ياهطرش  رد  ای  فیرعت  طورش  هب  طوبرم  ثحبم  رد  ینعی.دش  دهاوخ  رت  حضاو  هتکن  نیا  فیرعت  طورش  رد.ضرغ  ضقن  و 
هب مه  زاب  ، هن ای  دـشاب  دـیعب  ای  بیرق  سنج  نآ  رب  دازام  لاح  ، دـشاب دـیاب  امتح  ّتیهام ، کی  ۀـصاخ  ضرع  زین  تایـضرع  شخب  رد 
هک تسا  ءیـش  تایتاذ  مامت  هب  فیرعت  اـی  ، تاـیتاذ شخب  رد  ( تسا فّرعم  فّرعم و  ندوب  يواـسم  ، فیرعت طرـش  هک  لـیلد  ناـمه 

هصاخ و یضرع  هب  فیرعت  ای  مه  تایضرع  شخب  رد  تسا و  صقان  ّدح  شمان  هک  تسا  تایتاذ  یضعب  هب  ای  تسا و  مات  ّدح  شمان 
.دوش یم  هدیمان  صقان  مسر  تسا و  اهنت  هصاخ  یضرع  هب  ای  دراد و  مان  مات  مسر  هک  تسا  بیرق  سنج 

علاطم ص 103: حرش  رد  يزار  نیدلا  بطق  ۀتفگ  هب  و 

ناف...امهنم بکرتی  امب  وا  تالولعملا  تایـضرعلا و  وه  هرخأتی و  امب  اّما  للعلا و  تاموقملا و  وه  همدـقتی و  اـمب  اـما  یئیـشلا  فیرعتف 
ددعت نکمی  ادحاو و  الا  نوکی  ماتلا ال  ّدـحلا  صقان و  ّدـح  وهف  ّالا  مات و  ّدـح  وهف  اهعیمج  یلع  لمتـشا  ناف  للعلا  تایتاذـلاب و  ناک 

موسرلا بکرم و  مسر  وهف  تایـضرعلا  تایتاذلاب و  ناک  نا  درفم و  مسر  وهف  تامولعملا  ضراوعلا و  صاوخلاب و  ناک  نا  صقانلا و 
...هصق انف  ّالا  همات و  یهف  هادع  ام  عیمج  نع  زیمتلا  تدافا  نا 

: یلیصفت نایب  مود 

بیرق و سنج  هب  مات  ّدـح  هشیمه  و.نآ  لوصف  سانجا و  تایتاذ و  عیمج  هب  ّتیهام  کی  فیرعت  زا  تسا  تراـبع  نآ  :و  ماـت ّدـح  .1
زرموّدـح تسا و  عنم  يانعم  هب  تغل  رد  دـح  هک  تسا  نیا  دـنا  هدـیمان  مات  ّدـح  ار  نآ  هک  نیا  ّتلع  دریگ و  یم  ماجنا  بیرق  لـصف 

زا ، تسا رایغا  عنام  دارفا و  عماج  هک  اج  نآ  زا  فیرعت  نیا.تسا  عونمم  ینوناق  زّوجم  نودب  نآ  زا  روبع  هک  يا  هطقن  ینعی  ، تکلمم
ار ّتیهام  صّتخم  كرتشم و  ءازجا  زا  یئزج  چیه  دنک و  یم  وگزاب  ار  تایتاذ  مامت  هک  نیا  يارب  ، دنیوگ مات  تسا و  يّدـح  ور  نیا 

.دنک یمن  راذگورف 
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دیناوت یم  امش.تسا  یمدآ  ّتیئام  ّتیهام و  زا  لاؤس  هک  ؟ ناسنالا ام  ای  ؟ وه ام  ناسنالا  : دسرپ یم  امش  زا  یـسک  دییامرفب  ضرف  : لاثم
صتخم ءزج  هـب  هراـشا  قطاـن  هـک.تسا  قطاـن  ناوـیح  : دـییوگب هدرک و  تعاـنق  بـیرق  لـصف  بـیرق و  سنج  هـب  رــصتخم  روـط  هـب 

هب ار  ناسنا  مه  ینادنمـشناد  یلو  ، دنـسانش یم  قطان  هب  ار  ناـسنا  ناـیقطنم  ناـیم  هّتبلا  ) دراد ندوب  رّکفتم  ندوب و  لـقاع  ینعی  ، ناـسنا
ار ناویح  رگا  تقیقح  رد  ینعی  تسا  دـیعب  طسوتم و  بیرق و  سانجا  ۀـمه  ةراصع  مه  ناویح  )و  .دنـسانش یم  ندوب  راتخم  دـیرم و 
ار هعومجم  نیا  رگا  هدارالاب و  كّرحتم  ساّسح و  - یمان - مسج - رهوج : دوش یم  مینک  شزاب  ، هدـش هدـیچیپ  مهرد  يراموط  لثم  هک 
(. باوج کی  نیا  ) تسا یلبق  لحارم  عیمج  نّمضتم  ندوب  ناویح  ور  نیا  زا.دوب  دیهاوخ  ناویح  مان  هب  ینک  هصالخ  هدیچیپ و  مهرد 

نیا ، قطان هدارالاب  كّرحتم  ساّسح  - مان مسج  ناسنالا  : دییوگب ،و  هدرک رت  لصفم  ار  باوج  يردـق  دـیناوت  یم  هک  نیا  رگید  باوج 
درادن یقیقد  عالّطا  ناویح  يانعم  زا  امش  بطاخم  رگا.تسا  وغل  دئاز و  رگید  ضرف  رد  يرورـض و  ، ضرف کی  رد  لیـصفت  لوط و 
ناسنا يانعم  زا  دناد و  یم  ار  ناویح  يانعم  بطاخم  رگا  دینیزگرب و  ار  لوطم  فیرعت  دینک و  زاب  مه  ار  نآ  هک  تسا  مزال  امـش  رب 

.دیا هدرک  ییوگ  هدایز  دیهد  لوط  هچره  قطان و  ناویح  : دییوگب تسا  یفاک  ، تسا ربخ  یب 

هیمان و سفن  وذ  ، مسج ناسنالا  : دـییوگب الثم  دـیهد ؛ شرتسگ  ار  فیرعت  ، هتفر رتارف  يردـق  دـیناوت  یم  هراـبود  هک  نیا  رگید  باوج 
بیرق سنج  هک  مه  یمان  مسج  يانعم  زا  بطاخم  مه  زاب  رگا  ، هدرک لاغشا  ار  رطس  کی  هک  ، قطان هدارالاب  كّرحتم  ساّسح  ، هّدلوم

هب تسا و  يدایز  مالک  رد  لیصافت  نیا  ندروآ  دراد ، قیقد  عالّطا  رگا  دش و  لّمحتم  ار  لیـصفت  نیا  دیاب  ، درادن عالّطا  ، تسا ناویح 
.تسا لصاح  لیصحت  تاحضاو و  حیضوت  حالطصا 

قطان...هیمان سفن  وذ  هثالثلا  داعبالا  تاذ  رهوج  ناسنالا  : دییوگب دینک و  رت  عیسو  ار  فیرعت  ، هدراذگ رتارف  ار  مدق  هرابود  دیناوت  یم 
مزال ضرف  کی  رد  لیـصفت  لوط و  نیا  زاب  دـیدرک  لیلحت  هیزجت و  مه  ار  ندوب  مسج  تروص  نیا  رد  ، یمان مسج  بیرق  سنج  هک 

بطاخم رگا  دیربب  راک  هب  ار  يرت  شیب  ياه  هملک  هداد ، هعـسوت  فیرعت  هب  هرابود  دیناوت  یم  تسا و  وغل  دـئاز و  رگید  ضرف  رد  و 
وذ ، هثالثلا داعبالا  تاذ  عوضوملا  یف  دـجو ال  دـجو  اذا  نکمم  دوجوم  ناسنالا  : دـییوگب ـالثم  ؛ تسا عـالّطا  یب  مه  رهوج  ياـنعم  زا 

سفن
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.قطان هدارالاب  كّرحتم  ساّسح  - هدلوم هیذاغ و  هیمان و 

لباقریغ هکلب  فیرعت  زا  زاین  یب  هک  دوش  یهتنم  یهیدـب  يرّوصت  میهافم  هلـسلس  کی  هب  ات  دـیهدب  همادا  دـیاب  يردـق  هب  هصـالخ  و 
تقیقح و زا  وا  دوش و  یمن  رود  بطاخم  نهذ  زا  لاؤس  ، دوشن متخ  تایهیدب  هب  ات  و...و  ءیـش  ، دوجو موهفم  لیبق  زا  ؛ دنـشاب فیرعت 

.دوش یمن  هاگآ  ناسنا  ّتیهام 

: رهظ دق  هلوق و 

: دوش یم  هتسناد  روکذم  بلاطم  زا  هتکن  راهچ 

هدـیچیپ مهرد  يوـطنم و  ود  نآ  رد  تاـیتاذ  ۀـمه  دنتـسه و  تاـیتاذ  عـیمج  عماـج  تـقیقح  رد  بـیرق  لـصف  بـیرق و  سنج  : فـلا
رب تسا و  دـیعب  طسوتم و  سانجا  مامت  يوتحم  هک  مه  بیرق  سنج  تسا و  ّتیهام  صتخم  ءزج  نامه  ، بیرق لـصف  هک  اریز  ، هدـش

.درادن يدوبمک  تسا و  لماک  مات  ّتیهام  رب  تلالد  ثیح  زا  نوچ  ، دنیوگ مات  ّدح  ار  فیرعت  نیا  مان  ، ساسا نیمه 

رهوج ای  مییوگب و  قطان  ناویح  اهنت  ینعی  ، تسین رـصتخم  مات  ّدـح  اب  لوطم  مات  ّدـح  نایم  یتواـفت  ینهذ  موهفم  اـنعم و  ثیح  زا  ب:
نامه لّصفم  ترابع  نیا  مییوگب  تاّیلکلل  كردـم  ، هدارالاب كّرحتم  ساّسح  ، هدـلوم هیذاغ و  هیمان و  سفن  وذ  ، هثـالثلا داـعبالا  تاذ 

رگا هک  هدـش  هراشا  رّرکم  تسا و  ندوب  لوطم  صخلم و  لیـصفت و  لامجا و  هب  ناشقرف  اهتنم  دـنک  یم  یعادـت  ار  رـصتخم  ترابع 
يدایز دوب و  دهاوخ  لیلد  نودب  ینالوط و  ترابع  نیا  دراد  ینشور  ّتیهام  انعم و  لئاس  يارب  ، ندوب مسج  ، ندوب یمان  ، ندوب ناویح 

هن دسر  یم  رظن  هب  يرورض  بجاو و  نداد  لوط  نیا  ، دشاب هتشاد  دوجو  ماهبا  لامجا و  مه  لحارم  نآ  رد  رگا  دوش و  یم  بوسحم 
.يرورض ریغ  دئاز و 

.دراد يواست  دوخ  فّرعم  دودحم و  اب  موهفم  انعم و  ظاحل  زا  یمات  ّدح  ره  ج:

رد اهتنم  تسا  اه  فدارتم  هیبش  قطان و  ناویح  اب  تسا  يواسم  ینعم  ثیح  زا  ناسنا  ناسنا و  اب  تسا  يواسم  قطان  ناویح  الثم  ، ینعی
نآ زا  هک  تسا  ینعم  کی  ظفل و  کی  ، هیف نحن  ام  رد  دراد و  تلالد  نآ  رب  ودره  تسا و  ثلاث  يانعم  کی  ظـفل و  ود  اـه  فدارتم 

دنشاب و دّحتم  نومـضم  رظن  زا  هک  يزیچ  ود  ره  هّتبلا  تسا و  ینعملا  دّحتم  مسا  دوخ  اب  هک  دوش  یم  ریبعت  یظفل  اب  زین  دحاو  يانعم 
الثم ، مسا دوخ  يارب  هک  یمکح  ره  دوب و  دـنهاوخ  دـّحتم  مه  قادـصم  رظن  زا  امتح  ، دـندش لمح  رگیدـکی  رب  یتاذ  یلوا  لـمح  هب 

ناسنا ۀملک 
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تلالد وا  رب  لامجا  روط  هب  ناسنا  ینعی  ، مسا هک  ار  ییانعم  ره  دوب و  دهاوخ  تباث  ، دشاب قطان  ناویح  هک  مه  یّمـسم  يارب  ، دوب تباث 
.لیصفت لامجا و  هب  ینعی  ، تسا رابتعالاب  ناشقرف  اهنت  دناسر و  یم  ار  نامه  لیصفت  روط  هب  فیرعت  نیا  ، دراد

ار نآ  ّتیهام  مامت  ینعی  ، دراد تلالد  دوخ  دودحم  رب  ( دشاب هل  عوضوم  يانعم  مامت  رب  ظفل  تلالد  هک  ) یقباطم تلالد  هب  مات  ّدـح  د:
.رت کچوک  هن  تسا و  رت  گرزب  هن  هک  دوش  یم  هدیشوپ  دودحم  تماق  رب  هک  تسا  یسابل  دننام  دناسر و  یم 

هّتبلا هک  نآ  تایتاذ  ضعب  هب  ّتیهام  کی  فیرعت  زا  تسا  ترابع  نآ  تسا و  صقان  ّدـح  ، فّرعم ماـسقا  زا  مود  مسق  : صقاـن دـح  .2
اهتنم ّرم  امک  یتأیـس و  امک  زیاج  ریغ  وه  ،و  دوب دـهاوخ  معا  هب  فیرعت  هنرگو  ، دـشاب لمتـشم  بیرق  لـصف  رب  فیرعت  دـیاب  لقاّدـح 
هبعش ود  سپ  ، دوش یم  هدافتـسا  مه  یلاع  طّسوتم و  سنج  زا  نآ  رب  هوالع  یهاگ  دوش و  یم  افتکا  اهنت  بیرق  لصف  نیمه  هب  یهاگ 

: دراد

نایم هک  قطان...مان  مسج  : مییوگب ناسنا  فیرعت  رد  هک  تسا  نیا  شلاثم  ، دوش هدافتسا  بیرق  لصف  دیعب و  سنج  زا  هک  اج  نآ  : فلا
فیرعت ینعی  هدـش  هدراذـگ  نآ  ياج  هب  هطقن  دـنچ  تسا و  یلاخ  ، هدارالاب كّرحتم  ساّسح  ینعی  ، ناویح ياج  قطان  یماـن و  مسج 

مـسج هب  یمان  مسج  طّسوت  هّتبلا  ، هدـشن نایب  ، دـشاب ناویح  اه  نآ  ۀـلمج  زا  هک  ناسنا  تایتاذ  ماـمت  ینعی  ، تسین لـماک  دراد و  صقن 
ندوب ناویح  هب  یلو  ، دـیآ یم  مزال  معا  تابثا  ، ّصخا تابثا  زا  تسا و  لفاس  مّوقم  یلاع ، ره  نوچ  ، هدـش هراشا  ندوب  رهوج  ندوب و 
موهفم لاحره  هب  دـیآ و  یمن  تسد  هب  ندوب  ناویح  ینعی  ، ّصخا تابثا  ندوب  یمان  مسج  ینعی  ، معا تابثا  زا  نوچ  ؛ هدـشن يا  هراـشا 

.هدشن ادا  هلامک  همامتب و  فیرعت  نیا  رد  ناسنا 

: مییوگب ناسنا  فیرعت  رد  الثم  ؛ هدش هدافتسا  بیرق  لصف  زا  اهنت  هک  اج  نآ  ب:

سنج و هب  يا  هراشا  الـصا  مینک و  فذح  تسا ، دـیعب  سانجا  ةراصع  هک  شتایوتحم  ۀـمه  اب  ینعی  ، یّلک هب  ار  بیرق  سنج  قطان و 
.تسا رت  شیب  مه  یلبق  شخب  زا  شناصقن  تسا و  صقان  ّدح  زین  نیا  هک  میشاب  هتشادن  كرتشم  ءزج 

نآ زا  نتفگ  صقان  تسا و  رایغا  عناـم  بیرق  لـصف  رب  شلامتـشا  رطاـخ  هب  فیرعت  نیا  هک  تسا  نیا  يارب  نتفگ  ّدـح  : هیمـست هجو 
.هدیدرگ فذح  ، شا همه  ای  نآ  كرتشم  تایتاذ  زا  یشخب  هکلب  ، تسین تایتاذ  مامت  رب  لمتشم  هک  تهج 
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: رهظ دق  :و  هلوق

: دوش یم  هدافتسا  هتکن  دنچ  روکذم  نایب  زا 

يواسم دوخ  دودحم  اب  یتاذ  یلوا  لمح  هب  موهفم و  ظاحل  زا  صقان  ّدح  یلو  ، دوب يواسم  شدودـحم  اب  موهفم  ثیح  زا  مات  ّدـح  .1
قطان هک  نیا  شلامجا  دـش و  هراشا  نادـب  تانیابتم  باب  رد  ظافلا  ثحابم  رد  تسا و  قطان  موهفم  زا  ریغ  ناسنا  موهفم  نوچ  ، تسین

يواست داّحتا و  یعانـص  عیاـش  لـمح  هب  اـّما  تسا ، ّلـک  زا  ریغ  ، ءزج دراد و  تلـالد  نآ  موهفم  ءزج  رب  ناـسنا و  تاـیتاذ  یـضعب  رب 
.سکعلاب قطانلا و  هیلع  قدص  ناسنالا  هیلع  قدص  ام  ّلک  ینعی  ؛ دراد

نهذ رد  دودحم  زا  یلماک  ولبات  کی  ینعی  ، هلامک همامتب و  دودحم  ییاسانـش  یکی  : دور یم  راظتنا  ود  عنام  عماج و  فیرعت  ره  زا  .2
.دراذگنورف ار  لوصف  سانجا و  تایتاذ و  زا  يزیچ  دشاب و  شیوخ  دودحم  يامن  مامت  ۀنییآ  دنک و  میسرت  ام 

رد هاگ  نآ.یـضرع  هن  یتاذ  زیمت  عون  هب  مه  نآ  دهدب  زیمت  رگید  تایهام  عیمج  زا  ار  دودحم  ّتیهام  نآ  ، دـح نیا  : هک نیا  يرگید 
زا يا  هبناج  همه  نشور و  ریوصت  کی  ینعی  ، دـنک یمن  نیمأت  ار  لّوا  ضرغ  ، صقان ّدـح  یلو  ، تسا هدروآرب  راـظتنا  ود  ره  ، ماـت ّدـح 

عیمج زا  یتّیهام  هک  دوش  یم  ببـس  مه  صقان  ّدـح  ینعی  ، دـنک یم  ءافیا  ار  مود  ضرغ  یلو  ؛ دـنک یمن  داـجیا  اـم  نهذ  رد  دودـحم 
.دوش زاتمم  رگید  تایهام 

کی ، دودـحم رب  شتلالد  صقان  ّدـح  اّما  ، دوب رایع  مامت  یقباطم و  تلالد  کی  ، ّتیهاـم یّمـسم و  دودـحم و  رب  شتلـالد  ماـت  ّدـح  .3
هکلب ، ینّمـضت هن  تسا  یقباـطم  هن  ّلـک  رب  ءزج  تلـالد  اریز  ؛ دراد تلـالد  ءزج  ّلـک و  ۀـقالع  هب  هک  تسا  يزاـجم  یمازتـلا  تلـالد 

.تسا ندوب  ناسنا  مزلتسم  ، ندوب قطان  ینعی  ، تسا یمازتلا 

بیرق لصف  بیرق و  سنج  زا  تسا  بکرم  هشیمه  مات  ّدح  هک  دوب  روهشم  نیا  نیّهلأتملا  ردص  زا  لبق  ۀقطانم  هفـسالف و  نایم  : هتکن )
(. تسا صقان  ّدح  ، شمان ، دیایب باوج  رد  دیعب  سنج  اب  هارمه  ای  ییاهنت  هب  لصف  رگا  و 

(1) یسوط : ۀجاوخ  ۀتفگ  هب  و 

یقیقحلا دحلا  وه  يذـّلا  ماتلا  یلع  لمحی  نا  بجاولاف  مسالا  اذـه  قلطا  اذا  :و  ناشیا لوق  هب  زاب  فلؤم و  ّدـحلا  درفم و  مسالا  ّنأ  ّالا 
.هدحو
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ۀتفگ هب  دـشاب و  مات  ّدـح  دـناوت  یم  زین  اهنت  لـصف  هب  فیرعت  هک  نیا  نآ  دـنراد و  يا  هزاـت  نخـس  نیّهلاـتملا  ردـص  موحرم  نکل  و 
اریز ؛ دوش هدیمان  مات  ّدح  ییاهنت  هب  لصف  هب  فیرعت  هک  درادن  يدعب  چیه  یهلا  میکح  هاگدید  زا  : هموظنم قطنم  رد  يراوزبس  میکح 
نخس نیا  هّتبلا  تسا و  مّدقتم  لوصف  سانجا و  عیمج  عماج  ، ریخا لصف  تقیقح  رد  تسا و  نآ  ریخا  لصف  هب  ءیـش  ندوب  ءیـش  هک 

.تسا لوبق  لباق  ، دشاب یم  هّللا  مهمحر  اردصالم  موحرم  ياهراکهاش  زا  هک  يرهوج  تکرح  ساسارب 

تسا و تباث  ءیـش  ره  ّتیهام  تاذ و  رهوج و  هک  دـنتفگ  یم  هکلب  ، دـندوبن يرهوج  تکرح  رادـفرط  یئاشم  ناـگرزب  : کـلذ ناـیب 
رد ناسنا  ینعی  ؛ تسا سبل  علخ و  اه  نآ  نخس  ۀجیتن  دندوب و  داسف  نوک و  هب  لئاق  دریذپ و  یم  تروص  ضراوع  رد  امومع  اهرییغت 

تـسد زا  ار  یتاـبن  تروص  یتّدـم  زا  سپ  دوش و  یم  سبلم  یتاـبن  تروص  هب  ، هدرک علخ  ار  یکاـخ  یبآ و  تروص  یلماـکت  ریـسم 
لبق هلحرم  سابل  ، دسر یم  هک  يا  هلحرم  ره  هب  ناسنا  ساسا  نیا  رب  یناسنا و  ّدح  هب  دسر  یم  ات  دیآ  یمرد  یناویح  تروص  هب  ، هداد

لّوـحت و رییغت و  ینعی  ، تسا يرهوـج  تکرح  رادـفرط  هک  هّیلاـعتم  تمکح  ساـسارب  یلو  ؛ دـشوپ یم  يدـیدج  ساـبل  هدروآرد ، ار 
لماکت و رییغت و  لاح  رد  يّدام  دوجو  ملاوع  عیمج  ، ماودلا یلع  هک  تسا  دقتعم  دـناد و  یم  ءایـشا  ّتیهام  تاذ و  نتم  رد  ار  لماکت 

یکاخ یبآ و  داّوم  زا  هک  یماگنه  ناسنا  ینعی  ، تسا سیل  زا  دعب  سبل  هکلب  ، تسین سبل  علخ و  هّتبلا  ؛ تسا ندیـسر  ّتیلعف  هب  هّوق  زا 
هتشادرب دازام  ، هدیسر هک  يا  هلحرم  ره  هب  هکلب  ، هدادن تسد  زا  ار  يزیچ  يا  هلحرم  چیه  رد  هاگ و  چیه  ، دزادرپ یم  يدوعص  ریس  هب 

نیا هن  ، دوش یم  مود  سالک  دراو  دراد و  ار  لّوا  سالک  تامولعم  هک  یکدوک  هیبش  ، هدش وا  دیاع  بیـصن و  يزیچ  لبق  ۀـلحرم  ياه 
هک ، تسا یفسلف  قیمع  قیقد و  ثحب  کی  نیا  لاحره  هب  دنامب  لّوا  سالک  رد  دیاب  هشیمه  هنرگو  دشاب  هداد  تسد  زا  ار  اه  نآ  هک 

سفن ياراد  ،و  درک ادـیپ  یناسنا  تروص  هک  مه  یتقو  ناسنا  هک  تسا  نیا  هیـضق  لامجا  تسا و  نیرّخأـتم  هفـسالف  یناـبم  رب  ینتبم 
نینچ تسا و  ناسنا  لوصف  سانجا و  تاـیتاذ و  عیمج  يواـح  قطاـن  سپ.تسه  مه  قطاـن  دراد و  ار  لـبق  لـحارم  ۀـمه  ؛ دـش هقطاـن 

: دیوگ یم  دش و  رکذ  البق  هک  دشاب  نیمه  هب  هراشا  يولوم  فورعم  رعش  دیاش  دوب و  دهاوخ  مات  ّدح  یفیرعت 

مدش یمان  مدرم و  يدامج  زا 

...

هک هّصاخ  یضرع  سنج و  هب  ّتیهام  کی  فیرعت  زا  تسا  ترابع  نآ  مات و  مسر  .3
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.دوش هدافتسا  مه  سنج  زا  نآ  رب  هوالع  دشاب و  دیاب  هّصاخ  یضرع  هک  تسا  نیا  ملسم  ردق 

هب یلو  ؛» کحاض ناویح  ناسنالا  » لثم ؛ دنیوگ ار  هّصاخ  یضرع  بیرق و  سنج  هب  فیرعت  صوصخ  مات  مسر  ، روهـشم ةدیقع  هب  هّتبلا 
دـیعب و سنج  زا  بکرم  يرگید  هّصاـخ و  یـضرع  بیرق و  سنج  زا  بـکرم  یکی  : دراد هبعـش  ود  ، ماـت مـسر  ، رّفظم موـحرم  ةدـیقع 

.دیعب ای  بیرق  : هدومرفن سنجلاب و  فیرعتلا  وه  :و  هدومرف قلطم  ور  نیا  زا  « کحاض رهوج  ناسنالا  » لثم ، هّصاخ یضرع 

افیرعت نوکیف  یئیـشلا  راثآ  نم  رثا  وه  يذـّلا  مزاللا  جراخلاب  فیرعتلا  ناک  امل  اـهرثا و  رادـلا  مسر  نـألف  مسر  هنا  اـّما  : هیمـست هجو 
.یئیشلاب صتخم  رماب  ّدیق  )و  روهشملا دنع  ) بیرقلا سنجلا  هیف  عضو  هنا  ثیح  نم  ماتلا  دحلا  هتهباشملف  مات  هنا  اّما  رثالاب و 

ةدـیقع نیا  هّتبلا  « کحاض ناسنالا  :» مییوگب الثم  اهنت  ۀـصاخ  یـضرع  هب  ّتیهام  کی  فیرعت  زا  تسا  تراـبع  نآ  صقاـن و  مسر  -4
: دراد هبعش  ود  صقان  ّدح  لثم  ، صقان مسر  روهشم (1) ةدیقع  هب  یلو  ، تسا رّفظم  موحرم 

.دنراد لوبق  همه  دش و  رکذ  الاب  رد  هک  اهنت  ۀصاخ  یضرع  هب  فیرعت  .1

نآ درادـن و  شیب  مسق  کی  مات  مسر  ، هیرظن نیاربانب  هک  « کحاض رهوج  ناـسنالا  » لـثم ، هصاـخ یـضرع  دـیعب و  سنج  هب  فیرعت  .2
.تسا هصاخ  یضرع  بیرق و  سنج  هب  فیرعت 

: یفخی :و ال  هلوق

هدـیاف دـیفم  یناـث  رما  هب  تبـسن  اـهنت  ، صقاـن ّدـح  میتـفگ  تسا و  رما  ود  ، فیرعت زا  یلـصا  دوصقم  هک  دـش  هراـشا  ، صقاـن ّدـح  رد 
تایهام عیمج  زا  ار  فّرعم  ، فّرعم هک  تسا  نیمه  بلطم  ، صقان هچ  مات و  مسر  هچ  ینعی  اـقلطم  مه  یمـسر  فیرعت  رد  لاـح  ، تسا
يوهام یتاذ و  ّزیمم  يّدـح  هک  تسا  نآ  يّدـح  اب  یمـسر  قرف  دـنک و  یمن  نایب  ار  ءیـش  ّتیهام  مامت  یلو  ، دزاـس یم  ادـج  رگید 

.تسا یضرع  ّزیمم  یمسر  تسا و 

هکلب ، تسین يواسم  یتاذ  یلوا  لمح  موهفم و  ثیح  زا  فّرعم  اب  فّرعم  ، صقان ّدح  لثم  مه  یمـسر  فیرعت  رد  : هک نیا  رگید  ۀـتکن 
يواست داّحتا و  رگیدکی  اب  عیاش  لمح  هب 

254  : ص

.نارگید هیسمش ص 62 و  حرش  رد  يزار  نیدلا  بطق  ۀیشاح ص 61 و  رد  يدزی  هّللا  دبع  الم  هلمج  نم  ( . 1 - 1

رفظم قطنم  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1193زکرم  هحفص 291 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12193/KOLI/AKS BARNAMEH/#content_note_254_1
http://www.ghaemiyeh.com


«. ناسنا کحاض  لک  »و« کحاض ناسنا  ّلک  دنراد و«

.هقباطملاب ای  نّمضتلاب  هن  تسا  مازتلالاب  هشیمه  ، فیرعت دروم  ّتیهام  نآ  رب  صقان  ای  مات  مسر  تلالد  هک  نیا  ریخا  ۀتکن  و 

: میناوخ یم  هیسمش ص 62  حرش  رد  : هتکن

مل امنا  : لوقن انال  ( دش عون  هس  ) هصاخلا عم  لصفلاب  وا  هصاخلا  عم  وا  لصفلا  عم  ماعلا  ضرعلاب  فیرعتلا  یهورخا  ماسقا  انهیه  لاقی  ال 
یف هدئاف  الف  امهنم  ائیـش  دیفی  ماعلا ال  ضرعلا  تایتاذـلا و  یلع  عالطالا  وا  زییمتلا  اما  فیرعتلا  نم  ضرغلا  نال  ماسقالا  هذـه  اوربتعی 
یلا هجاح  الف  تایتاذـلا  یلع  عالطالا  زییمتلا و  دـیفی  هیف  لصفلاف  هصاخلا  وا  لصفلا  نم  بکرملا  اّما  هصاـخلا و  وا  لـصفلا  عم  همض 

.رخآ یئیش  عم  هدافا  لصفلا  نال  زیمتلل  هدیفم  تناک  نا  هیلا و  هصاخلا  مض 

هرانا

لباق رایسب  ثحب  ، مجنپ بلطم  رد  کنیا.میدش  انشآ  نآ  میسقت  فّرعم و  فیرعت  نآ و  رد  قطنم  شقن  فیرعت و  ّتیمها  اب  لاح  هبات 
مهم دنراد ؟ رارق  یبیترت  هچ  هب  فیرعت  عون  راهچ  ، يدـنب هجرد  ثیح  زا  ؟ تسا مادـک  فیرعت  رد  لصا  : هک نیا  نآ  میراد و  یهّجوت 

ماجنا بتک  رد  هک  ییاه  فیرعت  ؟ تسیچ ّتلع  بعصتسم ؟ ای  لیحتسم  ای  تسا  نکمم  يّدح  فیرعت  ایآ  ؟و  تسا مادک  اه  نآ  نیرت 
؟ تسا عون  مادک  زا  دریگ  یم 

.عبتی نا  قحا  قحلا  هک  دوش  يوریپ  ات  ددرگ  نشور  تقیقح  هک  دشاب  ، مینک یم  هضرع  باوج  لاؤس و  دنچ  یط  رد  ار  بلطم  نیا 

؟ تسا مادک  ّتیهام  کی  زا  فیرعت  نیرت  لماک  : لّوا لاؤس 

: تسا زیچ  ود  فیرعت  زا  یلصا  دوصقم  : همّدقم ، باوج

فّرعم يامن  مامت  ۀنیآ  فیرعت  ،و  میشاب هتشاد  نهذ  رد  نآ  زا  ینشور  لماک و  ریوصت  کی  هک  نیا  ات  ّتیهام  کی  لماک  تخانش  .1
.دشاب

تاهج نیا  رد  نآ  اـب  رگید  ّتیهاـم  چـیه  هک  يا  هنوگ  هب  ، لـماک ماـت و  زییمت  عون  زا  رگید  تاـیهام  عیمج  زا  ّتیهاـم  کـی  زییمت  .2
: همّدقم نیا  ظفح  اب  دشاب  هتشادن  تکرش 

انـشآ یئیـش  کی  تقیقح  هنک و  اب  ار  ام  مه  ینعی  ، دنک یم  نیمأت  ار  یلـصا  ضرغ  ودره  هک  اریز  ؛ تسا مات  ّدح  فیرعت  نیرت  لماک 
مود فده  اهنت  دـنرادن و  ار  شقن  نیا  فیرعت  رگید  ماسقا  اّما  دزاس و  یم  زاتمم  رگید  ءایـشا  عیمج  زا  ار  ءیـش  نآ  مه  دزاس و  یم 

نیمأت ار 
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رب هبتر  ظاـحل  زا  ءیـش  تاـیتاذ  تـسا و  یتاذ  ّزیمم  نوـچ  ، دراد رارق  صقاـن  ّدـح  ، ماـت ّدـح  زا  سپ  تـبترم  ثـیح  زا  هّتبلا.دـننک  یم 
مـسر ، فیراعت لاعن  فص  رد  مراهچ و  ۀبترم  رد  دراد و  رارق  ، تسا رت  لماک  هک  مات  مسر  موس  ۀـبترم  رد  دـنراد و  مّدـقت  تایـضرع 

.دراد رارق  صقان 

؟ تسا مادک  ءایشا  مات  ّدح  لیصحت  هار  : مود لاؤس 

نآ زا  یکی  رد  ، هدرک میسرت  میظع  ولبات  ود  دیاب  تسخن  میسانشب  ار  ناسنا  ّتیهام  الثم  ، میهاوخب رگا  ام  هک  تسا  نیا  شهار  : باوج
رارق تسا  بلـس  لباق  ناسنا  زا  هک  ار  هچ  نآ  مامت  رگید  ولبات  رد  مینک و  تشاددای  تسا  لمح  لباق  ناسنا  رب  هک  ار  هچ  نآ  مامت  اه 
مامت ، مود ۀـناخ  رد  ّتیهام و  سانجا  ماـمت  ، لّوا ۀـناخ  رد  هدرک و  تسرد  يا  هناـخراهچ  لودـج  کـی  لّوا  ولباـت  يارب  سپـس.میهد 

راک نیا  رد  هک  یماگنه  میهد و  رارق  ار  هماع  ضارعا  مامت  ، یمراهچ رد  هصاخ و  ضارعا  مامت  ، موس ۀناخ  رد  دیعب و  بیرق و  لوصف 
رارق بیرق  هب  دعبا  زا  ، صاخ شنیچ  اب  ار  لوصف  سانجا و  دیاب  ، میروآ تسد  هب  ار  مات  ّدح  میهاوخب  رگا  هاگ  نآ  ؛ میدش ّقفوم  میظع 

یم تسرد  مات  ّدـح  هاگ  نآ  ؛ تسا یلبق  لوصف  سانجا و  مامت  يواح  هک  میروایب  ار  بیرق  لـصف  بیرق و  سنج  صوصخ  اـی  میهد 
: لاثم.دوش

سرفب سیل  ناسنالا  تایولسم  لودج 

رجشب سیل  ناسنالا 

رجحب سیل  ناسنالا 

...و

قطان ناسنالا  تالومحم  ولبات 

بتاک ناسنالا 

ناویح ناسنالا 

...و

هصاخ ضارعا  \ لوصف \ سانجا \ هماع ضارعا 

بتاک \ قطان \ ناویح \ یشام

کحاض \ كّرحتم ساّسح و  \ یمان \ لکآ

ملاع \ هیمان سفن  وذ  \ مسج \ براش
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بّجعتم \ هثالثلا داعبالا  تاذ  \ رهوج \ مئان

...و \ ...و \\ ...و
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؟ تسا مادک  تایضرع  زا  تایتاذ  تخانش  نازیم  : موس لاؤس 

ماوق هک  دنتـسه  يروما  ّتیهام  تایتاذ  هک  میراد  يا  هراـشا  مه  اـج  نیا  رد  یلو  ، دـش ناـیب  سمخ  تاـّیّلک  ثحبم  رد  اـقباس  : باوج
تایـضرع یلو  ؛ تسا لّقعت  لـباق  یتسرد  هب  نهذ  رد  هن  دراد و  یجراـخ  دوجو  ءیـش  نیا  هن  دنـشابن  رگا  تسا و  اـه  نادـب  ّتیهاـم 

تایتاذ ناسنا  هک  دنتسه  نیا  لباق  لّقعت  ماقم  رد  اّما  ، دنوشن ادج  دوجو  ای  ّتیهام  زا  دنشاب و  مزال  ضرع  ضرف  رب  هک  دنتسه  يروما 
.دیامن لّقعت  ضراوع  نآ  نودب  ار  ّتیهام  و 

؟ تسا روسیم  اه  نآ  مات  ّدح  هب  ءایشا  فیرعت  الوصا  ایآ  : مراهچ لاؤس 

ولت یلاـت  راوشد و  سب  يرما  ، هفـسلف قطنم و  ناـگرزب  ّنف و  لـها  ۀـمه  فارتعا  هب  یلو  ، درادـن یعوقو  یتاذ و  ۀلاحتـسا  هّتبلا  : باوج
هّدع دندرگ و  فورعم  نویرداال  مان  هب  هدش و  دیدرتو  کش  راچد  هفسالف  زا  يا  هّدع  هک  ، هدش ثعاب  بلطم  نیمه  تسا و  تالاحم 

هدش و تسیلآ  هدیا  مه  يدادعت  تسین ، ندناسانـش  لباق  : دنیوگب زین  يا  هدع  تسین و  تخانـش  لباق  ءایـشا  هک  دنوش  دـقتعم  مه  يا 
دنتـسه و ارگ  عقاو  هدوب و  تسیلائر  ییاپورا  یمالـسا و  ، يّدام یهلا و  هفـسالف  زا  مه  يدایز  ةّدـع  هتبلا.دـنرادنپب  ینهذ  ار  زیچ  همه 

هتسد نیا  دزن  رد  تخانش  هار  تسا و  ندناسانـش  لباق  مه  تخانـش و  لباق  مه  هک  تسه  یناوارف  دّرجم  يّدام و  تاّیعقاو  هک  دننآرب 
: تسا نوگانوگ 

.دنناد یم  هبرجت  ّسح و  ار  تخانش  نئمطم  رازبا  اهنت  يا  هّدع 

ار لقع  مه  هبرجت و  ّسح و  مه  ، يا هّدـع  نورد و  ۀـیکزت  هیفـصت و  یخرب  ، هشیدـنا لقع و  ار  روآ  نیقی  ۀلیـسو  اـهنت  رگید  يا  هّدـع 
.دنناد یم  دمآراک 

لاحره هب  ، تسا تخانش  باب  رد  یّمهم  ثحب  دنراد و  تلاخد  همه  ، سفن ۀیکزت  لقع و  ، ّسح ، تخانـش هار  رد  مالـسا  هاگدید  زا  و 
گرزب نادرم  ياه  فارتعا  زا  ییاـه  هشوگ  هب  هنومن  يارب  اـج  نیا  رد.تسا  يراوشد  رایـسب  راـک  ءایـشا  ّتیهاـم  هب  ندیـسر  هلأـسم 

.مینک یم  هراشا  قطنم  نافرع و  هفسلف و  هشیدنا و  ملع و  ۀنحص 

: دیوگ یم  قارشالا ص 61  همکح  رد  قارشا  خیش  -1

(. ءایشا مات  دح  ) کلذ هبوعصب  فرتعا  سیلاط  وطسرا  وه  نیئاشملا و  بحاص  يا  مهبحاص  و 

: میناوخ یم  قارشالا ص 56  همکح  حرش  ۀیشاح  رد  -2

ینوبلاطی ءایشا  دودح  مهل  یلما  نا  ینولئس  : دودحلا هلاسر  یف  سیئرلا  خیشلا  لاق 
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...رشبلا یلع  رذعتملا  رمالاک  هناب  املع  کلذ  نم  ( مداد افعتسا  ) تیفعتساف اهدیدحتب 

: دیوگ یم  قارشالا ص 56  همکح  حرش  رد  قارشا  خیش  دوخ  -3

نم اهیف  عقی  ام  هرثکل  هیلع و  علطی  مل  یتاذـب  لالخالا  زاوجل  ادـج  بعـص  اهقوقح  هیقیقحلا  دودـحلا  ءاطعاب  ءافولا  نا  نایب  یف  لصف 
.هیدحلا طیلاغالا 

: دیوگ یم  مالسا ص 44  مولع  اب  ییانشآ  قطنم  شخب  رد  يرهطم  یضترم  دیهش  داتسا  موحرم  -4

نوچ ءایـشا  مات  ّدـح  ندروآ  تسد  هب  هک  دـنراد  فارتعا  هفـسالف  هنافـسأتم  یلو  ، تسا مات  ّدـح  لماک  فیرعت  ، اـه فیرعت  ناـیم  رد 
...تسین یناسآ  راک  ، تسا ءایشا  هنک  رد  لقع  ذوفن  مزلتسم  رگید  ترابع  هب  تسا و  ءایشا  تایتاذ  فشک  مزلتسم 

؟ تسیچ مات  ّدح  يراوشد  ّتلع  : مجنپ لاؤس 

هب ندیسر  تسا و  ءایشا  تاذ  قاح  ّتیهام و  تقیقح و  هب  ندرب  یپ  مزلتسم  ءایشا  مات  ّدح  لیصحت  هک  تسا  نآ  یلـصا  ّتلع  : باوج
اب رـشب  هک  تسا  یهیدـب  تسا و  اه  نآ  ضارعا  لوصف و  ساـنجا و  يدـنبزرم  تایـضرع و  زا  تاـیتاذ  جارختـسا  ءایـشا و  تاذ  هنک 

سانجا هناعطاق  هک  تسین  رداق  ور  نیا  زا  دبای و  هار  ملاع  قیاقح  قمع  نطاب و  هب  دناوت  یمن  ، دراد هک  يا  یلوصح  دودحم  تامولعم 
دزن رد  هدرمـشرب  بیرق  سنج  ناونع  هب  وا  هک  ار  هچ  نآ  اـسب  هچ  اریز  ؛ دـنک ادـج  صاـخ  ضارعا  زا  ار  لوـصف  ماـع و  ضارعا  زا  ار 

یعاونا نآ  تحت  هک  دـشاب  لفاس  سنج  يرگید  دزن  ، هتـسناد عاونالا  عون  ، یـسک ار  هچ  نآ  ای  دـشاب  طّـسوتم  دـیعب و  سنج  يرگید 
يارب...و هتفرگ  هابتـشا  بیرق  لصف  اب  ار  هصاخ  یـضرع  ای  دشاب و  دـیعب  لصف  يرگید  دزن  هتـسناد  بیرق  لصف  وا  ار  هچ  نآ  ای  تسا 

: میروآ یم  دهاش  دنچ  هنومن 

نیب رگید  سنج  ود  نیرّخأتم  یلو  ، رهوج قلطم و  مسج  - یمان مسج  - ناویح : زا تسا  ترابع  ناـسنا  ساـنجا  : دـنتفگ یم  روهـشم  -1
.دش هراشا  البق  هک  يرصنع  یندعم و  تروص  مان  هب  دنا  هدوزفا  قلطم  مسج  ات  یمان  مسج 

عون راهچ  نآ  تحت  هک  دناد  یم  لفاس  سنج  ار  ناسنا  اردصالم  یلو  ، فانـصا هتحت  هک  دـنناد  یم  عاونالا  عون  ار  ناسنا  روهـشم  -2
.دش هراشا  زین  نآ  هب  البق  تسا و  رّوصتم  یکلم  یناطیش و  - یعبس - یمیهب تروص  زا  رگید 

قطن و هک  یلاح  رد  دنناد  یم  ناسنا  بیرق  صتخم و  لصف  ار  قطان  ، روهشم -3
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لقاـع ّلـک  لـقاع و  دّرجم  ّلـک  دـنراد و« ، دنـشاب اراد  دـیاب  ار  هچ  نآ  يروـضح  ملع  هـب  تـسه و  زین  ناگتـشرف  رد  تاـّیّلک  كاردا 
تسا دّرجم  تقیقح  کی  نوچ  هتـشرف  اریز  ؛» تئام قطان  ناسنالا  » هک دنا  هدوزفا  ار  « تئام » دیق هدش و  راچان  یـضعب  ور  نیا  زا  «، دّرجم

.درادن توم  ۀفسالف  ۀتفگ  هب 

روهـشملا وه  دنناد و  یم  لقع  هب  ار  یمدآ  زراب  یگژیو  یـضعب  هک  دراد  دوجو  اه  فالتخا  همه  نآ  ناسنا  فیرعت  صوصخ  رد  -4
يارب فیرعت  یس  دودح  رد  (ص 13) يرهطم دیهـش  نامیا  ناسنا و  باتک  رد  هک  رگید  روما  هب  یخرب  دـنناد و  یم  هدارا  هب  یخرب  و 
تسد زا  ار  دوخ  شزرا  مات  ّدح  ،و  تسین یناسآ  راک  ، ضراوع زا  تایتاذ  صیخشت  سپ  ؛ تسا هدش  نایب  گرزب  نادنمشناد  زا  ناسنا 

هدرک و فیرعت  ار  هملک  يوحن  ملاع  الثم  هک  تسا  رّوصتم  مات  ّدـح  يراـبتعا  میهاـفم  مولع و  رـشب و  تاعونـصم  رد  هّتبلا.دـهد  یم 
رد یلو  ، دـنک وگزاب  ار  نآ  لوصف  ساـنجا و  هدرک و  فیرعت  ار  فّرعم  ، یقطنم دنمـشناد  اـی  دـنک و  وگزاـب  ار  نآ  لوصف  ساـنجا و 

لوق هب  تسا  لاحم  اـی  هکلب  ، تسین یناـسآ  راـک  اـه  نآ  زا  يّدـح  فیرعت  ءایـشا و  قمع  هب  ندیـسر  هّیرمـالا  سفن  ۀـیعقاو و  قیاـقح 
.نایارگ عقاو  ۀتفگ  هب  تسا  راوشد  ینعی  رّذعتم  ای  و...و  ناکاکش 

ۀفـسلف زا  معا  ، نوگانوگ مولع  رد  هک  یفیراعت  همه  نیا  سپ  ، دـیامن یم  لاـحم  هکلب  راوشد و  ماـت  ّدـح  هب  فیرعت  رگا  : مشـش لاؤس 
یـسانشناور رد  الثم  ؟ تسیچ ، دوش یم  تایهام  ءایـشا و  زا  یبرجت  یّـسح و  مولع  )و  ...و هسدـنه  باسح و  ) تاّیـضایر - یعیبط - یهلا

- لدـع - لقع ، سفن : لیبق زا  یتاعوضوم  قالخا  رد  ، ...و هزیرغ  ، ترطف ، هماّول - هراما سفن  - لقع ، نادـجو : لیبق زا  یعونتم  تاـعوضوم 
؟ دوش یم  لمح  زیچ  هچ  رب  دریذپ  یم  ماجنا  هک  یعونتم  ياه  فیرعت  همه  نآ...و  ّربکت  - عضاوت ، ملظ

یم ماجنا  هصاخ  ضراوع  هب  هک  تسا  یمـسر  ياه  فیرعت  هلـسلس  کی  اه  نآ  ۀـمه  هکلب  فیراعت و  نیا  عون  هک  تسا  نیا  باوج 
اب هطبار  رد  ـالثم  ؛ تسا هدرک  فیرعت  یگژیو  ناـمه  هب  ار  ءایـشا  هتفرگ و  رظن  رد  ار  يرتزراـب  یگژیو  کـی  یملاـع  ره  ینعی  ؛ دریگ

فیرعت ینعم و  ، نادـب ار  ناسنا  ،و  تسا نیرتزراـب  ریکفت  قطن و  یگژیو  ، یـضعب هاگدـید  زا  هک  دـش  هراـشا  مه  ـالبق  ناـسنا  فیرعت 
يرگید راتخم و  دـیرم و  تسا  يدوجوم  رـشب  : دـنا هتفگ  ور  نیا  زا  هدوب  رهظا  رایتخا  هدارا و  یگژیو  ، یـضعب هاگدـید  زا.دـنا  هدرک 

...و هاوخ  نامرآ  ، بلط قلطم  ، یهانتیال : هتفگ
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هب فیرعت  هّتبلا  دـنک و  یمن  صخـشم  ار  نآ  تایتاذ  نکل  دزاس و  یم  کفنم  تایهام  ریاـس  زا  ار  یتّیهاـم  زین  یمـسر  فیراـعت  هّتبلا 
ار ّتیهام  هک  تسا  صخالا  ینعملاب  نّیب  مزال  ۀـصاخ  یـضرع  هب  فیرعت  ، همه زا  رت  مهم  هک  دراد  یبتارم  مه  ، مزـال ۀـصاخ  یـضرع 

دوب هاتوک  ییاذک  ضارعا  زا  ناسنا  تسد  هچ  نانچ  رگا  یناث  ۀبترم  رد  دشاب و  یم  یقیقح  لصف  ولت  یلات  دنک و  یم  ییاسانـش  رتهب 
...و هوقلاب  بتاک  ، کحاض : دیوگب ناسنا  فیرعت  رد  الثم  ؛ دنک فیرعت  معالا  ینعملاب  نّیب  مزال  یضرع  هب  یتسیاب  لقاّدح 

ضرغ ود  زا  مادـک  چـیه  هک  اریز  ، تسین حیحـص  لالدتـسا ، هب  جاتحم  يرظن و  ینعی  ، نّیب ریغ  مزال  یـضرع  هب  ّتیهام  فیرعت  اـّما  و 
هب هاگآ  يارب  فیرعت  نیا  ای  هک  تسا  نیا  شتهج  مه  یناث  ضرغ  اّما  تسا و  نشور  هک  لّوا  ضرغ  اّما  ، دـنک یمن  نیمأـت  ار  فیرعت 

ماجنا ناهرب  هب  هاگآ  ریغ  يارب  ای  درادن و  يا  هدیاف  نآ  هب  تبسن  تسا و  تاحـضاو  حیـضوت  هک  دریگ  یم  ماجنا  لالدتـسا  ّنف و  نآ 
ملاـع : مییوگب ملاـع  فیرعت  رد  ـالثم  ؛ درادـن یـشزرا  نیارباـنب  دوش  یمن  مولعم  یلوهجم  هدـشن و  ماـهبا  عـفر  نآ  يارب  هک  دریگ  یم 
هایاوز لکش  :» مییوگب ثالثلا  ایاوزلا  وذ  ای  هثالثلا  عالـضالا  وذ  ياج  هب  ثلثم  فیرعت  رد  ای  تسین  یفاک  نیا  ، تسا ثداح  يدوجوم 

هک هسدنه  دنمشناد  ینعی  ، یسدنه هب  تبسن  فیرعت  نیا  دراد و  مزال  ناهرب ، ، روکذم تاواسم  هک  دش  هراشا  البق  هک  « نیمئاق يواست 
.دزاس یمن  مولعم  ار  یلوهجم  مه  نآ  ریغ  هب  تبسن  درادن و  يا  هدیاف 
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لاثملاب فیرعتلا 

هراشا

: میناوخ یم  علاطم ص 104  حرش  رد  هک  تسا  لاثم  هب  فیرعت  ، فیراعت باب  رد  رگید  بلطم 

«. لاثملاب فیرعتلا  وهف  تایضرعلا  تایتاذلا و  ریغب  ناک  نا  «و 

تایـضرع تایتاذ و  ریغ  هب  ای  یـضرع و  یتاذ و  زا  بکرم  هب  ای  تایـضرع  هب  ای  تسا  تایتاذ  هب  ای  فیرعت  هک  تسا  نیا  رما  رهاظ  و 
باسح هب  یمجنپ  فیرعت  تسا و  صقان  مسر  زا  یمـسق  مه  نآ  هک  دـمآ  دـهاوخ  ادـعب  یلو  تسا  لاثم  هب  فیرعت  شمان  هک  تسا 
فیرعت هب  قحلم  مه  هیبشت  هب  فیرعت  هک  نیا  هچ  تسا و  لاثم  هب  فیرعت  نیمه  زا  یعون  زین  هیئارقتـسا  ۀقیرط  هک  نیا  هچ  دیآ ؛ یمن 

: مینک یم  نایب  ادجادج  ار  هس  ره  کنیا  دنوش و  یم  بوسحم  صقان  مسر  ۀلوقم  زا  اه  نآ  ۀمه  تسا و  لاثم  هب 

رما زاغآ  رد  الومعم  هک  یّلک  کی  ءیـش و  کی  فیرعت  ياـج  هب  يدنمـشناد  ملاـع و  هک  نیا  زا  تسا  تراـبع  : لاـثم هب  فیرعت  اـّما 
ار ءیـش  نآ  ، هنومن قادـصم و  رکذ  ندروآ و  لاثم  بلاق  رد  دـنک و  افتکا  ءیـش  نآ  ياه  هنومن  زا  هنومن  کـی  هب  ، دـیامن یم  راوشد 

فیرعت اب  هطبار  رد  لثملا  یف  ؛ دنهد یم  ماجنا  وحن  فرـص و  ناملاع  برع و  تایبدا  نادنمـشناد  هک  يراک  هیبش.دنک  ینعم  ام  يارب 
رد ای  « هثالثلا هنمزالا  دح  اب  نرتقم  ریغ  هتاذ  یف  لقتـسم  ینعم  یلع  لد  ام  مسالا  :» دنیوگ یمن  ادتبا  زا  فرح  لعف و  مسا و  زا  کیره 

: دنیوگ یمن  لعف  فیرعت 

ریباعت نیا  مضه  ّلح و  هک  اریز...و  هثـالثلا » هنمزـالا  دـحاب  ینعملا  کـلذ  نارتقا  یلع  هتئیهب  لقتـسم و  ینعم  یلع  هتداـمب  لد  هملک  »
لعافلا »و« یلا نمک و  فرحلا  «،» برـضک لعفلا  «،» الثم دیزک  مسالا  :» دنیوگ یم  فیرعت  رد  ور  نیا  زا  تسین و  ناسآ  نایدـتبم  يارب 

...و « دیز برض  یف  دیزک 

اج يدـتبم  نهذ  رد  ار  تقیقح  کـی  ناوت  یم  رت  تحار  هنوـمن  لاـثم و  رکذ  اـب  هک  اریز  ، تسا نایدـتبم  يارب  لاـثم  هب  فـیرعت  هّتبلا 
رت شیب  تایئزج  اب  درادن و  ییانشآ  هّیّلک  دعاوق  تاّیّلک و  اب  وا  نهذ  هکارچ  ؛ تخاس زاتمم  ءایـشا  قیاقح و  ریاس  زا  ار  نآ  تخادنا و 

یهجو لاثم  هب  فیرعت  ، هار رخاوا  رد  ای  دـنهار  نیب  رد  هک  یناسک  يارب.میـسر  یم  هجیتن  هب  رتهب  هقیرط  نیا  اب  نیاربانب  تسا  سونأم 
ار ءیـش  فیرعت  دوخ  امیقتـسم  ور  نیا  زا  هدش و  هکلم  ناشناهذا  رد  روما  نیا  دنراد و  راکورـس  تاّیّلک  دوخ  اب  نانآ  هک  ارچ  ؛ درادن

: مییوگب قطنم  رد  الثم  ای  تسین  نیلصحم  بأد  زا  لاثم  رد  هشقانم  هک  تسا  نیا  ناشراعش  دننک و  یم  هضرع 
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.دنیوگ لاثم  هب  فیرعت  ار  اه  نیا...و  « قطان لثم  لصف  «،» ناویح لثم  سنج  «،» ناسنا لثم  عون  »

هیئارقتسا ۀقیرط 

هقیرط نیا  رد  یلو.دوش  یم  هدروآ  لاثم  کی  اهنت  لاـثم  هب  فیرعت  رد  اـهتنم  ، تسا لاـثم  هب  فیرعت  زا  یعون  تقیقح  رد  هقیرط  نیا 
تفایرد يارب  يدـتبم  نهذ  ات  دریگ  یم  ماجنا  نیرمت  یجّالح و  هبـساحم و  اه  نآ  کت  کت  رد  دوش و  یم  هدروآ  عونتم  ياه  لاثم 
كاردا ار  نآ  يدـتبم  دوخ  اسب  هچ  دـنک و  ادـیپ  یگدامآ  یقیدـصت  یّلک  هدـعاق  کی  سابتقا  ای  نآ و  فیرعت  یّلک و  تقیقح  کی 

یسانش ناور  نادنمشناد.دنک  نایب  اسر  یتارابع  رد  ، تسا هدعاق  ای  فیرعت  هک  ار  یلصا  دوصقم  نآ  ، هدنسیون ای  داتسا  سپـس  دنک و 
دارفا ناـناوجون و  ، ناـکدوک ناوـت  یم  هار  نیا  زا  هک  دـننآرب  دـنراد و  هیکت  شور  نیا  يور  ، دـیدج رـصع  رد  مه  تیبرت  مـیلعت و  و 

.درک انشآ  قیاقح  اب  ار  يدتبم 

لّـسوتم يا  هدـنزرا  ياه  لاثم  ای  لاثم  هب  یثحب  ره  زاغآ  رد  هدرک  لاـبند  ار  شور  نیمه  « قطنملا » باـتک رد  رّفظم  موحرم  دوخ  ـالثم 
ناگدـنناوخ يارب  ،و  دـنا هتفاـی  تسد  ینـشور  فیرعت  کـی  هب  همتاـخ  رد  هدومن و  نییبت  حیـضوت و  نآ  بلاـق  رد  ار  بلطم  هدـش و 

ضقانت و ، نالباقتم نافلاختم و  نالثم و  ، یئزج یّلک و  ، يرظن يرورـض و  فیرعت  رد  هچ  نآ  دـننامه  ؛ دـنا هداهن  تعیدو  هب  ناـشباتک 
.دش نایب  باتک  نیا  رد...و  داضت 

یهاگشناد اب  دراوم  یضعب  رد  یّتح  ای  یناتسریبد و  ای  ییامنهار  ةرود  زومآ  شناد  اب  هک  یماگنه  مّلعم  مه  يداقتعا  روما  رد  الثم  ای 
هدیچیپ ياه  بلاق  رد  ار  اه  نآ  لاثما  نیقیدص و  ناهرب  ای  بوجو  ناکما و  ای  ثودح  ناهرب  امیقتـسم  دهاوخب  رگا  ، دوش یم  وربور 

.دناسرب ار  شدوصقم  هک  دوش  یمن  ّقفوم  زگره  ، دنک نایب  یقطنم  مجسنم  مظنم و  و 

هدامآ دنچ  ییاه  هنومن  اب  ار  هدنناوخ  ای  هدنونش  نهذ  ، زاغآ رد  رگا  اّما...و  ندیسر  رثؤم  هب  رثا  زا  یلقع  ناهرب  مظن و  ناهرب  نینچمه 
.تسا راک  لوغشم  فّلخت  هیناث  مرازه  کی  نودب  مظنم و  قیقد و  هک  میبایب  كاخ  اهراورخ  لد  رد  ار  یتعاس  رگا  : دیوگب الثم  دزاس 

مظن زا  دور و  یم  مظان  غارـس  هب  لقع  مکح  هب  اروف  یلقاع  ره  ، زگره ؟ هدش نینچ  افداصت  دیاش  هک  دهد  یم  لامتحا  ناسنا  لقع  ایآ 
ار عوضوم  کی  ، ماجنا هب  اـت  زاـغآ  زا  هک  ار  یمجـسنم  مّظنم و  باـتک  رگا  اـی.درب  یم  اـناوت  یمظاـن  دوجو  هب  یپ  مظنم  ۀـعومجم  و 

هنت و کی  هب  تعسو  ۀمه  اب  هک  تسا  یتخرد  گربو  خاش  دننامه  نآ  بلاطم  دنک و  یم  بیقعت 
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مهارف هنیمز  ات  دّدـعتم  ياه  لاثم  روط  نیمه  دـشاب و  مظان  نودـب  ماظن  نیا  هک  دـهد  یمن  لامتحا  لقع  زگره  ، دوش یم  یهتنم  هشیر 
زا شنیرفآ  باتک  هک  دریگ  یم  ار  بولطم  هجیتن  هاگ  نآ  دراد  یمظان  یمظن  ره  هرخـالاب  سپ  : دـیوگ یم  ملعلا  مّلعم  هاـگ  نآ  دوش 

نهنیب ام  نهیف و  ام  نیـضرا و  تاوامـس و  كالفا و  لوقعلا  ّریحم  ماظن  نیا  تسین و  رتمک  يا  هحفـص  دص  دنچ  کچوک  باتک  نیا 
...و رثؤم  رثا و  ناهرب  رد  زین  ؟ هدمآ دیدپ  مظان  نودب  افداصت و  هنوگچ 

قیداصم زا  تقیقح  رد  هکلب  ، دـیآ یمن  رامـش  هب  صقان  مات و  مسر  صقان و  ماـت و  ّدـح  ربارب  رد  ، یمجنپ مسق  لاـثم  هب  فیرعت  : هتکن
نیا رد  « برـضک لعفلا  » الثم ، تسا ّتیهام  نامه  هب  صتخم  روکذم  لاثم  هک  اریز  ؛ تسا صقان  مسر  ینعی  ، هصاخ یـضرع  هب  فیرعت 
یتقو دراد و  مان  هصاخ  یـضرع  ور  نیا  زا  فرح  مسا و  ناونع  رب  هن  دوش  یم  ضراع  لعف  رب  تسا و  لـعف  صوصخم  ، برـض لاـثم 

هب هّتبلا  ، درک تعانق  ، لاثم هب  ناوت  یم  مه  اج  نیا  رد  دش  یم  تعانق  هصاخ  یـضرع  هب  اج  نآ  رد  هک  يروط  نامه  دـش  صقان  مسر 
.دهد زیمت  ءایشا  ریاس  زا  ار  هل  لثمم  دناوتب  دشاب و  ینشور  لاثم  هک  نیا  طرش 

هیبشت هب  فیرعت 

هک اریز  ؛ تسا صقان  مسر  رد  لخاد  زین  نیا  تسا و  هیبشت  هب  فیرعت  تسا  نآ  هب  قحلم  لاـثم و  هب  فیرعت  هیبش  هک  يروما  هلمج  زا 
علاطم ص 105: حرش  ۀتفگ  هب 

نآ ندناسانش  فیرعت و  ددصرد  هک  ار  يزیچ  صخش  هک  تسا  نآ  هیبشت  ببس  هب  فیرعت  لاح  «، اضراع ارما  نوکی  ههباشملا  هجو  »
یفّرعم ار  دوصقم  ءیش  هلیسو  نیدب  تسا و  نآ  لثم  نیا  دیوگب  دنک و  هیبشت  تسا  هاگآ  نآ  زا  بطاخم  هک  يرگید  زیچ  هب  هدمآرب 

تسا و نشور  ام  يارب  ، هب هبشم  عضو  هاگ  نآ  ؛ دراد دوجو  یتهابـش  هجو  يا و  هبـشم  يا و  هب  هبـشم  ، هیبشت ره  رد  تقیقح  رد  دنک و 
هبش هجو  ياراد  هب  هبشم  هک  تسا  نآ  فیرعت  زا  مسق  نیا  یساسا  طرـش  میزاس و  یم  نشور  زین  ار  نآ  هیبشت  اب  مهبم و  ، هبـشم عضو 

.تسین هدیاف  دیفم  هنرگو  دنک  نشور  ار  هبشم  ، هیبشت اب  ات  تسا  نیبم  مولعم و  ، بطاخم دزن  رد  الماک  هک  دشاب  يا 

هطـساو يزیچ  تسا و  نشور  شدوخ  هب  شدوخ  ینعی  « هریغل رهظملا  هسفنب و  رهاظلا  » هک میناد  یم  ار  رون  يانعم  ام  دینک  ضرف  : لاثم
اه نآ  زا  مینیب و  یم  ار  ءایـشا  غارچ  روـن  اـی  سمـش  روـن  تکرب  هب  اـم  هک  تسه  مه  رگید  ءایـشا  رگنـشور  تـسین و  نآ  روـهظ  رد 

هدافتسا
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یتـقیقح ینعی  ؛» رونلاـک دوجولا  :» مییوـگ یم  باوـج  رد  ؟ وـه اـم  دوـجولا  هک  میرادـن  ربـخ  ـالثم  ، دوـجو تقیقح  زا  لاـح  ، مینک یم 
« دوجولاب هدوجوم  هیهاـملا  هتاذ و  سفنب  دوجوم  دوجولا  ،» ینعی ؛» هریغل رهظملا  هسفنب و  رهاـظلا  » زین دوجو  هک  باـتفآ  رون  لـثم  ، تسا

(. ...تسا لیصا  دوجو  هک  هیلاعتم  تمکح  ساسارب  ) تسا تایهام  رهظم  دوجو  سپ 

رهاـظلا يا  رونلاـک  ملعلا  :» مییوگ یم  ؟ هم ملعلا  باوج  رد  مینک و  یم  هیبشت  رون  هب  ار  نآ  میتسه و  ربـخ  یب  ملع  تقیقح  زا  ـالثم  اـی 
درب و یمن  ییاج  هب  هر  یمدآ  هک  تسا  بش  یکیرات  لثم  تلاهج  هک  « هملظلاک :» مییوگ یم  وه ؟ ام  لهجلا  اـی  « هریغل رهظملا  هسفنب و 

؟ » ُروُّنلا ُتا�ُملُّظلا َو  يِوَتْسَت  ْلَه  ْمَأ  ُریِصَْبلا «؟ » �یمْعَْألا َو  يِوَتْسَی  ْلَه  : » تسا يروک  لثم 

هک اج  نآ  زا  دوش  یم  هدافتسا  ضحم  ینالقع  روما  ینعی  هفرص  تالوقعم  یفّرعم  رد  هیبشتلاب  فیرعت  زا  الومعم  : فیرعت نیا  دربراک 
نیا زا  تسین  یناسآ  راک  تالوقعم  تاّیّلک و  تادّرجم و  كاردا  دراد و  تفلا  سنا و  ، تایئزج تاسوسحم و  اب  اـه  ناـسنا  اـم  نهذ 
دنچ کنیا.میسانشب  ار  نآ  يدودح  ات  مینک  یم  هیبشت  یّـسح  رما  کی  هب  ار  هّیّلک  تقیقح  نیا  ، سوسحم هب  لوقعم  هیبشت  باب  زا  ور 

: سوسحم هب  لوقعم  هیبشت  دراوم  زا  هنومن 

رد مه  شناد.تسه  زین  شقن  نآ  تسا  یقاب  رجح  ات  تسا و  یندنام  رجح  رد  شقن  هک  « رجحلا یف  شقنلاک  رغـصلا  یف  ملعلا  :» فلا
.دراد هارمه  ار  تامولعم  نآ  تسا  یقاب  صخش  ات  هک  تسا  شقن  نآ  دننام  ، یکدوک

زا مادکره  نایب  يارب  ؛ میدرک یم  وگزاب  اه  نآ  قیداصم  دارفا و  بسحرب  ار  یّلک  موهفم  ود  نیبام  تبـسن  هک  عبرا  بسن  باب  رد  ب:
نم صوصخ  مومع و  تبسن  میدرک و  هیبشت  تایضایر  رد  - تمالع هب  ار  يواست  تبسن  الثم  ، میدروآ یهیبشت  هناگراهچ  ياه  تبسن 

باب زا.میدرک  هیبشت  //( لثم ) دننک یمن  عطق  ار  رگیدکی  هاگ  چـیه  هک  يزاوم  طخ  ود  هب  ار  یّلک  نیابت  تبـسن  *و  تمالع هب  ار  هجو 
.میدرک هیبشت  هریاد  هب  ار  روکذم  ياه  تبسن  ای  ، سوسحم هب  لوقعم  هیبشت 

هیبشت رون  هب  ار  ملع  دوجو و  ، رون دوجو و  لاثم  رد  ای  میدرک  هیبشت  لبق  لاثم  هب  ار  اه  نآ  ، یلقع یقطنم و  یعیبط و  یّلک  باـب  رد  اـی 
رازبا تلآ و  هکلب  ؛ تسین بولطم  القتـسم  اـه  نآ  رّوـصت  هک  يروـما  ینعی  ) میدرک یم  ناـیب  ار  هیلآ  تارّوـصت  هک  یتـقو  اـی  ، میدرک

هب ار  اه  نآ  ( درادن لالقتسا  تسا و  ینعم  رّوصت  تلآ  هک  ظفل  رّوصت  لثم  ، دنتسه يرگید  رّوصت 
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مامت هنییآ  هب  ار  یقباطم  تلالد  الثم  ای  میدرک  هیبشت  تسا  بولطم  نآ  رد  تروص  هکلب  ، تسین بولطم  هنییآ  دوخ  هک  هنییآ  رد  رظن 
.دش نایب  شهجو  هک  تسا  سوسحم  هب  لوقعم  هیبشت  باب  زا  اه  نیا  یمامت  ؛ میدرک هیبشت  امن  همین  هنییآ  هب  ار  ینّمضت  امن و 

: میروآ یم  ار  علاطم ص 104  حرش  رد  يزار  نیّدلا  بطق  نخس  همتاخ  رد 

اضراع و ارما  نوکی  ههباشملا  هجو  نال  تایـضرعلاب  فیرعت  هوقلاب  وه  لاثملاب و  فیرعتلا  وهف  تایـضرعلا  تایتاذلا و  ریغب  ناک  نا  و 
تاسوسحملاب تالوقعملا  فیرعت  هنم  برـضک و  لعفلا  دـیزک و  مسالا  ءابدالا  لوقک  تایئزجلاب  تاـیلکلا  فیرعت  لـیبقلا  اذـه  نم 

نیملعتملا تابطاخم  یف  اهلامعتـسا  راص  هلثمالاب  هصقانلا  لوقعلا  سانیتسا  رثکا  ناک  امل  هملظلاک و  لهجلا  رونلاک و  ملعلا  لاقی  اـمک 
.عیشا رثکا و 
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فیرعتلا طورش 

فیراـعت زا  ضرغ  یّلک  روـط  هب  : تسا فـیرعت  طورـش  هب  عـجار  تسا  یقطنم  یثـحب  دـصرددص  هک  فـیرعت  باـب  ثحبم  نیرخآ 
: تسا رما  ود  زا  یکی  ( یظفل فیراعت  لابق  رد  ) دنوش یم  عقاو  وه  ام  باوج  رد  هک  يوهام  یقیقح و 

هک ار  نآ  بیرق  لصف  بیرق و  سنج  هدرک و  لیـصحت  ار  نآ  تایتاذ  مامت  هک  يا  هنوگ  هب  هلامک  همامتب و  ّتیهام  کـی  تخانـش  .1
لـصاح مه  زایتما  ، ءیـش زا  یتفرعم  نینچ  کی  لابند  هب  یعیبط  روط  هب  میروآ و  تسد  هب  تسا  طسوتم  دـیعب و  سانجا  ۀـمه  يواح 

مات ّدـح  ةدـهع  زا  اهنت  یتخانـش  نینچ  هّتبلا  دوش و  یم  زاتمم  رگید  تایهام  عیمج  زا  اـم  نهذ  طـیحم  رد  ّتیهاـم  نآ  ینعی  ، دوش یم 
.تسا رّذعتم  ای  رّسعتم و  ای  فسالا  عم  هک  تسا  هتخاس 

زا يدرف  چیه  دوشن و  جراخ  فیرعت  دروم  ّتیهام  دارفا  زا  يدرف  چیه  هک  يا  هنوگ  هب  رگید  تایهام  عیمج  زا  ّتیهام  کی  زایتما  -2
فدـه هب  ندیـسر  يارب  لاح.دـیآ  یم  تسد  هب  صقان  مات و  مسر  صقان و  ّدـح  زا  ضرغ  نیا  دـشابن و  لـخاد  رگید  تاـیهام  دارفا 

ار بولطم  ۀجیتن  میناوتب  ات  دوش  تاعارم  فیراعت  رد  یطیارش  هلسلس  کی  دیاب  يوهام  ياه  فیرعت  ییاغ  ّتلع  فیرعت و  زا  یلـصا 
هقیلـس فـالتخا  لـیلد  هب  ناـیقطنم  ار  طیارـش  نیا  میهدـب و  زیمت  شیادـعام  عـیمج  زا  ار  نآ  ، هتخانـش ار  رظندروـم  ءیـش  میریگب و 

: تسا مزال  طرش  جنپ  تاعارم  یفیرعت  ره  رد  هک  دننآرب  فنصم  بانج  دنا و  هدرک  نایب  نوگانوگ 

دشاب يواست  تبسن  اه  نآ  نیب  دشاب و  نایواستم  قیداصم  قدص و  ظاحل  زا  فّرعم  فّرعم و  : لّوا طرش 

رتچ ریز  رد  اه  نآ  یمامت  دـشاب و  قداص  مه  فّرعم  اه  نآ  یمامت  رب  ، تسا قداص  فّرعم  جراخ  رد  هک  دارفا  زا  يدرف  ره  رب  ینعی  ؛
فّرعم دارفا  زا  يدرف  چیه  دنک و  قدص  فّرعم  ، تسا قداص  فّرعم  هک  يدرف  ره  رب  ینعی  ، سکعلاب دـنریگ و  رارق  یّلک  موهفم  نیا 
ناسنالا رد  ـالثم  ، میزاـسب هّیّلک  ۀـبجوم  اـت  ود  میناوتب  فّرعم  فّرعم و  زا  هک  نیا  هصـالخ  دـشابن و  فیرعت  زا  جراـخ  دوشن و  انثتـسا 

مه ام  فیرعت  هک  تسا  نآ  لّوا  طرـش  رگید  ترابع  هب  »و  ناسنا کـحاض  ّلـک  کـحاض و  ناـسنا  ّلـک  :» تفگ ناوت  یم  کـحاض 
زا انثتسا  نودب  ار  رگید  قیاقح  دارفا  مامت  ینعی  رایغا ، عنام  مه  دوش و  لماش  ار  رظندروم  ّتیهام  دارفا  یمامت  ینعی  ؛ دشاب دارفا  عماج 
مه دـشاب و  درطم  مه  ، فیرعت هک  تسا  طرـش  : موس ترابع  هب  دـشخب و  زایتما  اـه  نآ  ۀـمه  زا  ار  ّتیهاـم  دزاـس و  جراـخ  نآ  تحت 

سکع زا  دارم  ندوب و  رایغا  دراط  عنام و  ینعی  ، تسا عنم  نامه  درط  زا  دارم  هک  سکعنم 
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فیرعت ضرغ  ود  زا  مادک  چیه  ، دوشن تاعارم  طرـش  نیا  رگا  هک  تسا  نآ  بلطم  لیلد  ندوب و  دارفا  عماج  ینعی  ؛ تسا عمج  نامه 
.دوش یم  ثبع  وغل و  فیرعت  تروص  نیا  رد  ، دش دهاوخن  نیمأت 

: تسین زیاج  یقطنم  هاگدید  زا  رما  راهچ  هب  فیرعت  ، طرش نیا  رب  عّرفتم 

فیرعت نیا  هک  « شام ناویح  » هب ناسنا  فیرعت  دـننام  دـشاب  قلطم  ّمعا  فّرعم  زا  فّرعم  ینعی  ، تسین حیحـص  قلطم  ّمعا  هب  فیرعت  .1
كرتشم سرف  ناسنا و  نایم  ندوب  ناویح  هک  اریز  ؛ دشخب یم  زیمت  تایهام  ۀمه  زا  ار  نآ  هن  دناسانـش و  یم  ار  ناسنا  ّتیهام  مامت  هن 

یشمی ناویح  :» دیوگب رگا  نینچمه  تسین و  ناسنا  ّتیهام  هب  صتخم  رـصحنم و  مادک  چیه  سپ  روط  نیمه  مه  ندوب  یـشام  ، تسا
وغل یقطنم  ثیح  زا  یفیرعت  نینچ  سپ  ، دـنور یم  هار  اپ  ود  يور  رب  زین...و  رتوبک  - غرم لیبق  زا  يرگید  ياه  ناویح  هک  « هیلجر یلع 

.دشاب عنام  الب  « تبن هنادعسلا  » لیبق زا  یظفل  فیراعت  رد  دنچره  ، تسا

: دیوگب ناسنا  فیرعت  رد  الثم  ، تسین حیحص  زین  قلطم  ّصخا  هب  فیرعت  .2

و...ملاـع : هثـالث ساـنلا  » هکلب ، دنتـسین مّلعتم  هک  اـه  ناـسنا  ۀـمه  اریز  ؛ تسا هلماـش  ریغ  ۀـصاخ  یـضرع  هب  فیرعت  هک  « مّلعتم ناوـیح  »
«. رعاش ناویح  » الثم ای  «، عاعرلا جمه  و...مّلعتم 

لّمکم یلو  ، تسین ناسنا  ریغ  رد  تفـص  نیا  نوچ  ـالامجا  تسه  ّزیمم  دـنچره  درکن  ناـیب  لـماک  ار  ّتیهاـم  فیرعت  نیا  ـالّوا  سپ 
: ایناث تسین و  مه  اه  ناسنا  ۀمه  رد  نوچ  ، تسین

صاخلا و نودـب  لقعلا  یف  ماعلا  دـجوی  امبر  هیف و  ماعلا  دوجول  مزلتـسم  صاخلا  دوجو  ناف  لقعلا  یف  ادوجو  لقا  هنال  یفخا  هنوکل  »
نوکی ام  سکعنی و  صاخلل و ال  دناعم  طرش و  وهف  ماعلل  دناعم  طرش و  وه  ام  لک  ناف  رثکا  هتادناعم  صاخلا و  قّقحت  طورـش  ؛ اضیا
نوکی نادـب  فرعملا ال  لقعلا و  دـنع  یفخا  وهف  لقعلا  یف  ادوجو  لقا  وه  ام  لقا و  لقعلا  یف  هعوقو  نوکی  رثکا  هتادـناعم  هطورش و 

(. هیسمش ص 61 حرش  ) فّرعملا نم  یلجا 

هب صتخم  تسا و  معا  یتـهج  زا  هک  « ضیبا :» مییوگب ناـسنا  فیرعت  رد  ـالثم  ، تسین حیحـص  مه  هجو  نم  ّصخا  معا و  هب  فیرعت  .3
ّتیهام سپ  ، دوش یم  ادـیپ  ناسنا  دارفا  زا  يا  هتـسد  رد  تسا و  صخا  یتهج  زا  دـشاب و  تاـیهام  عیمج  زا  وا  ّزیمم  اـت  تسین  ناـسنا 

.دهد یمن  زیمت  یتسرد  هب  ار  ناسنا 

: دیوگب یسک  ناسنا  فیرعت  رد  الثم  ، تسین حیحص  مه  نیابم  هب  فیرعت  -4

داّحتا ود  نآ  نیب  تسا و  لمح  لباق  فّرعم  رب  فّرعم  هک  اریز  «، ...و رجح  ، سرف ناسنالا  »
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مات و ّدـح  تایتاذ و  تاذ و  رد  یتاذ  یلوا  لـمح  اـهتنم  ؛ دوش یمن  فّرعم  هب  تفرعم  ملع و  بجوم  هنرگو.تسا  حرطم  ّتیوه  وه  و 
لباق یقادـصم  هن  یموهفم و  لمح  هب  هن  نیابم  رب  نیابم  هک  یلاح  رد  تسا  صقان  مات و  مسر  صقان و  ّدـح  رد  یعانـص  عیاش  لـمح 

موهفم ود  نایم  هک  دـش  نیا  لّوا  طرـش  سپ  ، دـنک یمن  نییبت  ار  فیرعت  ضارغا  اعطق  ور  نیا  زا.تسا  بلـس  لباق  هکلب  ، تسین لمح 
.دشاب ّلک  يواست  عبرا  بسن  زا  یجراخ  قادصم  رد  فّرعم  فّرعم و  یّلک 

رهظا و یلجا و  بتارم  هب  هدننیب  هدنونش و  هدنناوخ و  ینعی  بطاخم ، دزن  رد  ینهذ  تروص  موهفم و  ینعم و  ظاحل  زا  دیاب  فّرعم  : مود طرش 
دشاب فّرعم  زا  فرعا 

هراشا

فیرعت زا  ضرغ  ، دـشاب یفخا  فّرعم  ای  يواـسم  ودره  رگا  ؛ تخانـش ار  نا  درک و  لـصاح  فّرعم  هب  ملع  فّرعم  هب  ملع  زا  ناوتب  اـت 
یم لاؤس  ناسنا  یگژیو  زا  یلو.دناد  یم  لیصفت  هب  ار  قطان  ناویح  يانعم  امـش  بطاخم  الثم  ؛ تسا وغل  فیرعت  دوش و  یمن  لصاح 

تایهیدب هب  بلطم  هرخالاب  ات  دیهد  شلیـصفت  حیـضوت و  دیاب  دراد  ماهبا  زین  نآ  رگا  »و  قطان ناویح  :» دـییوگب دـیاب  باوج  رد  ، دـنک
.تشذگ لیصفت  هب  انعم  نیا  مات  ّدح  نایب  رد  دوش و  یهتنم  يروصت 

: تسا لطاب  ، رما ود  هب  فیرعت  ، طرش نیا  رب  عّرفتم 

هک هزادـنا  نامه  هب  بطاخم  ینعی  ، تسا يواسم  یموهفم  ءافخ  روهظ و  ثیح  زا  ّتیهام  نیا  اب  هک  يزیچ  هب  ّتیهام  کی  فیرعت  .1
فرعا یلجا و  يرگید  زا  مادـک  چـیه  دراد و  یلاـمجا  رّوـصت  فّرعم  زا  مه  تبـسن  ناـمه  هب  دراد  یلاـمجا  رّوـصت  کـی  فّرعم  زا 

تسا و حـجرمالب  حـیجرت  نوچ  هک  نیا  لوا  لیلد  ود  هب  ؛ تسا طلغ  نداد  رارق  يرگید  فّرعم  ار  ود  نآ  زا  یکی  اج  نیا  رد  ، دنتـسین
دـض داوسلا  :» مییوگب داوس  فیرعت  رد  : لاـثم ، تسا وغل  سپ  ، دـنک یمن  نییعت  ار  فـیرعت  فادـها  زا  مادـک  چـیه  نوـچ  هک  نیا  مود 

هن تسا و  رهظا  فرعا و  ضایب  زا  داوس  هن  ؟ دراد یقرف  هچ  « داوسلا دض  ضایبلا  :» دیوگب دـنک و  سکع  هک  دـسر  ار  یـسک  ضایبلا ،»
.دنراد ءافخ  ای  روهظ  بطاخم  دزن  رد  هزادنا  کی  هب  ودره  هکلب  سکعلاب 

ندوب فّرعم  هب  مادک  چیه  مه  زاب  هک  ؛» هکرحلا دض  نوکسلا  نوکسلا و  دض  هکرحلا  :» مییوگب نوکـس  تکرح و  فیرعت  رد  الثم  ای 
يرگید زا  یلجا  یکی  دنراد و  تلاح  کی  بطاخم  دزن  رد  موهفم  ظاحل  زا  ودره  نوکس  تکرح و  هکلب  درادن  ّتیولوا  يرگید  زا 

268  : ص

رفظم قطنم  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1193زکرم  هحفص 306 

http://www.ghaemiyeh.com


.تسین

هدش هدافتسا  جوز  زا  درف  فیرعت  رد  درف و  زا  جوز  فیرعت  رد  هک  ؛» دحاوب جوزلا  نع  صقنی  ام  درفلا  » ای « درفب سیل  ام  جوزلا  » الثم ای 
.دنشاب هتشاد  ندوب  فّرعم  ّتیحالص  ات  تسین  رهظا  يرگید  زا  دنرادن و  ّتیولوا  مادک  چیه  هک  یلاح  رد 

يرورـض مزـال و  قادـصم  رد  يواـست  هّتبلا   ) تسا يواـسم  هب  فیرعت  لـیبق  نیمه  زا  يرگید  هب  نیفیاـضتملا  دـحا  فیرعت  ـالثم  اـی 
(. تسا ّرضم  موهفم  رد  يواست  یلو  ، تسا

نآ تحت  تسین و  تحت  هک  تسا  نآ  قوـف  ، دراد با  هک  تسا  نآ  نبا  ، دراد نبا  هک  تسا  نآ  با  : مییوـگب توـبا  فـیرعت  رد  ـالثم 
...و تسین  قوف  هک  تسا 

رد دراد  مّدـقت  لوـلعم  رب  ّتلع  تسا و  فّرعم  تخانـش  تفرعم و  ّتلع  ، فّرعم تفرعم  : هک تسا  نآ  فیراـعت  نـیا  نـالطب  تـّلع  و 
مهاب ودره  دنتـسه و  نامزالتم  ینعی  ؛ اعم نالقعتی  : دش هتفگ  ظافلا  ثحابم  رد  هک  نانچ  هکلب  ، دنتـسین هنوگ  نیا  نیفیاضتم  هک  یلاح 

.دشاب يرگید  فّرعم  دناوتب  ود  نآ  زا  یکی  ات  دنتسین  قح  قباس و ال  مادک  چیه  سپ  ، دنوش یم  لّقعت 

زا ضرغ  هک  تسا  ضرغ  ضقن  ایناث  تسا و  حـجار  رب  حوجرم  حـیجرت  الّوا  اریز  ، تسین زیاـج  مه  موهفم  رظن  زا  یفخا  هب  فیرعت  .2
یم فعاضم  ّریحت  دوش و  یم  رت  شیب  ماهبا  هلیـسو  نیدـب  هک  یلاح  رد  تسا  نآ  زا  ماهبا  عفر  ّتیهام و  کـی  ندرک  نشور  فیرعت 
دارم ایناث  تسا و  لمجم  رایسب  « هوق  » موهفم الّوا  هک  « دوجولا هبشت  هوق  :» دوش یم  هتفگ  باوج  رد  ؟ یه ام  رانلا  : میسرپ یم  الثم  ددرگ ؛

: يراوزبس یجاح  ۀتفگ  هب  تسا و  مهبم  یتسه  دوجو و  زا 

ءایشالا فرعا  نم  هموهفم 

ءافخلا هیاغ  یف  ههنک  و 

یمن اوادـم  ار  يدرد  مه  یفیرعت  نینچ  تسا و  رت  لمجم  ران  زا  بتارم  هب  هقطان  سفن  دوخ  هک  « سفنلاب هیبش  سقطـسا  رانلا  » الثم اـی 
.دنک

: موس طرش 

ناشریاغت یلو  ، دنوش یم  لمح  رگیدکی  رب  یتاذ  یلوا  لمح  هب  دنراد و  یموهفم  داّحتا  فّرعم  اب  فّرعم  یهاگ  یّلک  روط  هب  : همّدقم
یقادـصم داّحتا  یهاگ  تسا و  فّرعم  یلاـمجا  تروص  فّرعم  فّرعم و  یلیـصفت  تروص  فیرعت ، اـی  فّرعم  ینعی  ، تسا راـبتعالاب 

موهفم ثیح  زا  یلو  ؛ تسا لمح  لباق  فّرعم  رب  فّرعم  یعانص  عیاش  لمح  هب  دنراد و 
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ناویح ناسنالا  «،» قطان ناویح  ناسنالا   » دننام ؛ دنیوگ صقان  ای  مات  مسر  ای  صقان  ّدـح  ار  یمود  مات و  ّدـح  ار  یلّوا  لاح.دـنراد  ریاغت 
فّرعم ینعی  تسا  زیچ  نآ  نیع  میهد  یم  رارق  يزیچ  فّرعم  هک  ار  يزیچ  یهاگ  و  کحاض » ناسنالا  «،» قطاـن ناـسنالا  «،» کـحاض

هن دنتـسه و  مه  نیع  تهج  ره  زا  هک  تسا  دـحاو  زین  اه  نآ  ظفل  یّتح  اـی  دـنراد  ینعم  کـی  تسه و  ظـفل  ود  تسا و  فّرعم  نیع 
فیرعت رـشب  هب  ار  ناـسنا  اـی  مینک  فـیرعت  ناـسنا  دوـخ  هب  ار  ناـسنا  ـالثم  ، یموـهفم ریاـغت  هـن  تـسا و  راـک  رد  یلیـصفت  لاـمجا و 

ناـفدارتم هک  لاـقتنا  هب  ار  تکرح  ، مینک ینعم  تـکرح  دوـخ  هـب  ار  تـکرح  اـی  ، مـینک فـیرعت  شدوـخ  هـب  ار  قطاـن  ناوـیح  ، مـینک
نیا ظفح  اب  دـنراد  مه  لیـصفت  لامجا و  رد  داّحتا  دـنراد و  مه  یموهفم  داّحتا  ، یقادـصم داّحتا  رب  هوالع  هک  مینک  فیرعت  ، دنتـسه

: مییوگ یم  همّدقم 

نافدارتم ینعی  ( تسا ترورـض  کی  قادصم  رد  ّتینیع  هچرگا  ) دـشابن موهفم  ثیح  زا  فّرعم  نیع  فّرعم  : هک تسا  نآ  ثلاث  طرش 
رد یلو  ، دش هتفگ  البق  هک...و  تسا  دیس  عدیمـس  ، تسا دسا  رفنـضغ  : دیوگب یـسک  هک  درادن  یعنام  یظفل  فیراعت  رد  هّتبلا  ؛ دنـشابن

موهفملاب ای  دنـشاب و  ریاغتم  لیـصفتلا  لامجالاب و  ای  دیاب  امتح  هکلب  ؛ دشاب دـیابن  تسا و  حداق  ّتینیع  نیا  يوهام  یقیقح و  فیراعت 
: هک تسا  نآ  طرش  نیا  لیل  رد.دش  نایب  همّدقم  رد  هک 

.دوش یم  مزال  هسفن  یلع  ءیشلا  فّقوت  ، دشاب حیحص  فّرعم  نیع  هب  فیرعت  رگا 

تفرعم رب  فّرعم  تفرعم  هدـش و  فّرعم  ناـمه  نیع  ، تسا فّرعم  هک  ناـمه  نوـچ  ، ناـسنا تـفرعم  رب  ناـسنا  تـفرعم  فـّقوت  ینعی 
فّقوت ،و  هسفن یلع  ءیـشلا  فّقوت  ینعم  تسا  نیا  تسا و  فّقوتم  رـشب  ای  ناسنا  تفرعم  رب  ناسنا  تفرعم  سپ  ، تسا فّقوتم  فّرعم 

هدش هتخانش  ، دوش هتخانش  هک  نیا  زا  لبق  ناسنا  هک  تسا  نیا  مزلتـسم  ینعی  ؛ تسا هسفن  یلع  ءیـش  مّدقت  مزلتـسم  ، هسفن یلع  ءیـشلا 
زا رتولج  سپ  ، تسا فّرعم  هک  تهج  نآ  زا  تسا و  ام  مولعم  ناـسنا  دوخ  ینعی  ، فّرعم زا  لـبق  تسا  فّرعم  هک  ثیح  نآ  زا  ، دـشاب

ءیشلا مدقت  هسفن و  یلع  ءیـشلا  مّدقت  ینعم  اذه  تسا و  ام  مولعم  دشاب  ام  مولعم  هک  نیا  زا  لبق  ناسنا  سپ  ؛ تسین ام  مولعم  ، فّرعم
، تسین ام  مولعم  مه  تسا و  فّرعم  نوچ  ، تسا ام  مولعم  مه  فیرعت  زا  لبق  ۀـلحرم  رد  ناسنا  اریز  ، تسا ضقاـنت  مزلتـسم  ؛ هسفن یلع 

لطاـب یفیرعت  نینچ  ینعی  ، هـلثم موزلملاـف  لـطاب  مزاللاف.ههادـبلاب  لاـحم  وـه  تـسا و  نیـضیقن  عاـمتجا  نـیا  تـسا و  فّرعم  نوـچ 
ار نیا  : دیامرف یم  رّفظم  موحرم  لاح  ، تسا
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.دنیوگ « رودلا هجیتن  »

: کلذ نایب 

قالطا و ، دییقتلا هجیتن  قالطالا و  ۀجیتن  کی  میراد و  حلطصم  دییقت  قالطا و  کی  ام  هک  دیا  هدرک  هّجوت  هقف  لوصا  رد  امش  : همّدقم
لابقتسالا و عم  ، هروس نودب  هروسلا و  عم  تالص  هب  تالص  میـسقت  لیبق  زا  تسا  بجاو  هّیلّوا  تامیـسقت  هب  هبـسنلاب  حلطـصم  دییقت 

: دومرف هدرک و  دّیقم  ار  شباطخ  یلوم  رگا  تسا  نکمم  دییقت  هک  اجنیا  رد...و  نآ  نودب 

یلو ، تسا حلطـصم  قالطا  شمان  « لص  » دومرف دروآ و  قلطم  هدرکن و  دـّیقم  رگا  دـنیوگ و  حلطـصم  دـییقت  ار  نیا  « هروسلا عم  لص  »
یظفل دییقت  هک  تهج  نآ  زا  نآ  نودب  ای  رمالا  لاثتما  دصق  عم  تالص  هب  تالص  میسقت  لیبق  زا  بجاو  یمود  تامیـسقت  هب  تبـسن 
نکمم هکلم  هک  یعوضوم  ره  رد  دنتـسه و  هکلم  مدـع  هکلم و  ود  نآ  نوـچ  ، تسین نکمم  زین  قـالطا  ؛ تسین نکمم  یحالطـصا  و 

رگید هار  زا  یلو  ؛ تسا لاحم  مه  قالطا  سپ  ، تسا لاحم  نوچ  دییقت  ، یمود تامیسقت  رد  الف و  ّالا  تسا و  نکمم  هکلم  مدع  ، دشاب
رگید رما  اب  ولو  دیاب  امتح  دراد  تلاخد  یلوم  ضرغ  رد  رما  لاثتما  دصق  رگا  : مییوگ یم  ینعی  ، دشاب لعجلا  مّمتم  هک  مییآ  یم  شیپ 

الثم هک  میدیـسر  ناـیب  هب  صحفلا  دـعب  رگا  دـنک و  ناـیب  ار  نآ  تسا  لـبق  ءاـشنا  لـمکم  هـکلب  ، هدوـبن لقتـسم  هـک  دـیدج  ءاـشنا  و 
یظفل دـییقت  اب  هجیتن  رد  یلو  ، تسین حلطـصم  دـییقت  ینعی  دـنیوگ  « دـییقتلا هجیتن  » ار نآ  « رمالا لاثتما  دـصقب  کتولـص  لعفا  :» هدومرف
هجیتـن » ار شماـن  ، دــماین یلعجلا  مّـمتم  رگا  هدــش و  یلبق  باـطخ  ةریاد  قییــضت  بجوـم  هـک  دراد  ار  وا  كــالم  تـسا و  کــیرش 

نامه ياراد  دنک و  یم  يزاب  ار  شقن  نامه  دنتـسه و  كرتشم  مهاب  هجیتن  رد  یلو  ، تسین یظفل  قالطا  ینعی  ، دنراذگ یم  « قالطالا
.تسا نامه  مه  قالطالا  هجیتن  دوب ، هب  رومأم  ةریاد  ۀعسوت  بجوم  یظفل  قالطا  هک  يروط  نامه  تسا و  كالم 

رب زیچ  ود  هک  نیا  زا  تسا  ترابع  ، دـمآ دـهاوخ  مراهچ  طرـش  رد  هک  حلطـصم  رود  : مییوگ یم  هیف  نحن  ام  رد  ، همدـقم نیا  ظفح  اب 
ءیش کی  هکلب  ، تسین راک  رد  زیچ  ود  لّوا  زا  مّوس  طرـش  نیا  رد  دمآ و  دهاوخ  الیـصفت  دحاو و  ءیـش  هن  دنـشاب  فّقوتم  رگیدکی 

نآ تسا و  یکی  حلطـصم  رود  اب  كالم  هجیتن و  ثیح  زا  اّما  ، رـشب رب  ناسنا  ای  ناسنا  رب  ناـسنا  ینعی  تسا  فّقوتم  دوخ  رب  هک  تسا 
نیا رد  ، نیضیقن عامتجا  هب  نآ  هسفن و  یلع  ءیشلا  مّدقت  هب  نآ  هسفن و  یلع  ءیشلا  فّقوت  هب  ددرگ  یمرب  مه  حلطـصم  رود  هک  نیا 

مه اج 
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نیا رد  سپ  تسا  ضقانت  بجوم  نآ  هسفن و  یلع  ءیشلا  مّدقت  بجوم  نآ  هدش و  فّقوتم  شدوخ  رب  ناسنا  تفرعم  هک  تسا  نینچ 
.تسا مکاح  « رودلا هجیتن  » تروص

ترابع دنک  نیمأت  ار  فیرعت  زا  یلصا  ضرغ  ود  زا  یکی  هک  یقطنم  حیحص  فیرعت  کی  طیارـش  زا  طرـش  نیمراهچ  : مراهچ طرش 
: میروآ یم  يا  همّدقم  اج  نیا  رد.دشابن  يرود  فیرعت  : هک نیا  زا  تسا 

الباقتم دشاب و  فّقوتم  رب ب  شنیرفآ  دوجو و  لصا  رد  فلا  الثم  ، دحاو تهج  زا  رگیدکی  رب  ءیش  ود  فّقوت  زا  تسا  ترابع  رود 
.تسا رود  نیا  هک  دشاب  فّقوتم  فلا  رب  ب 

: تسا لّوا  مسق  ود  هدمع  هک  ، یعم رمضم 3- حّرصم 2- -1: تسا مسق  هس  ، رود

هک روکذم  لاثم  دننامه  ؛ دـشابن نایم  رد  مه  يا  هطـساو  دنـشاب و  فّقوتم  رگیدـکی  رب  زیچ  ود  : هک نیا  زا  تسا  ترابع  حّرـصم  رود 
.دوب فّقوتم  فلا  رب  رب ب و ب  فلا  دوجو 

رب « فـلا » دوـجو هـک  نـیا  دـننام  ، دنـشاب فـّقوتم  رگیدـکی  رب  هطـساو  دـنچ  اـی  کـی  اـب  زیچ  ود  هـک  تـسا  نآ  یفخ  اـی  رمـضم  رود 
راـک رد  هطـساو  ود  دنـشاب  زیچ  راـهچ  رگا  دراد و  یمرب  هطـساو  کـی  هک  دـشاب  هتـشاد  فّقوت  « فلا » رب «ج»و«ج» رب «ب»و«ب» دوـجو

.دوش یم  فّقوتم  رب ج  هطساو  ود  هب  ینعی ب  ، تسا

اذا هیف و  رودلا  روهظل  کلذ  :و  رمـضم حّرـصم و  رود  هیمـست  هجو  رد  هیسمش ص 63: حرش  هیـشاح  رد  فیرـش  دّیـس  ریم  ۀتفگ  هب  و 
مزلی حرصملا  رودلا  یف  رثکا و  رمـضملا  رودلا  داسف  ارمـضم و  ارود  یمـسی  کلذلف  كانه  رودلا  رتتـسا  هدحاو  یلع  هبترملا  تداز 

: شحفا ناکف  بتارمب  رمضملا  یف  نیتبت و  رمب  هسفن  یلع  یئیشلا  مدقت 

هسفن و یلع  ءیشلا  مّدقت  مزلتسم  نآ  هسفن و  یلع  ءیش  فّقوت  مزلتسم  نوچ  ، تسا لطاب  لاحم و  رمضم  هچ  حّرصم و  هچ  رود  لاح 
و 37 دارملا ص 36  فشک  رب  ّفلؤم  حرـش  زا  دـیناوت  یم  ار  همّدـقم  نیا  لیـصفت  یهیدـب و  لاحم  وه  تسا و  ضقاـنت  مزلتـسم  نآ 

: مییوگ یم  تسا  فیرعت  ثحبم  هک  هیف  نحن  ام  رد  همّدقم  نیا  ظفح  اب  ، دینیبب

نآ زا  رگا  هاـگ  نآ  ؛ تسا فّقوتم  فّرعم  تخانـش  رب  فّرعم  تخانـش  ضرفلا  یلع  : مییوگب هک  تسا  نیا  هب  فیرعت  رد  رود  ریوصت 
فّرعم هک  نآ  هدش و  فرعم  الاح  دوب  فّرعم  هک  نآ  اریز  ، تسا رود  نیا  ، دشاب فّرعم  تخانش  رب  هتسباو  فّرعم  تخانش  مه  فرط 

کی اـب  ءیـشلا  هفرعم  نوچ  ، تسا لـطاب  یفیرعت  نینچ  يرود و  فیرعت  اذـه  دنتـسه و  فّقوتم  مه  رب  ودره  سپ  ، هدـش فّرعم  ، دوـب
فّقوتم ءیش  نآ  دوخ  تفرعم  رب  هطساو 
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.دش رکذ  اررکم  هک  تسا  ضقانت  مزلتسم  نآ  هسفن و  یلع  ءیشلا  مّدقت  مزلتسم  هسفن  یلع  ءیشلا  فّقوت  هدیدرگ و 

تفرعم هک  تسا  رمـضم  یهاگ  تسا و  فّقوتم  شدوخ  رب  هطـساو  کـی  اـب  ءیـش  هک  تسا  حّرـصم  رود  یهاـگ  فیرعت  رد  رود  و 
.دشاب یم  فّقوتم  نآ  دوخ  رب  هطساو  دنچ  اب  ءیش 

رد سپ  ، دوش یم  علاط  زور  رد  هک  تسا  يا  هراتس  دیشروخ  : مییوگب سمـش  فیرعت  رد  : هک نیا  دننامه  ، فیرعت رد  حّرـصم  رود  اّما 
زا يا  هعطق  : دـنیوگ یم  مه  زور  فیرعت  رد  هک  یلاـح  رد  ؛ میا هداد  رارق  سمـش  فّرعم  ار  نآ  هدـش و  ذـخا  زور  ، دیـشروخ فـیرعت 

سمش تفرعم  سپ  ، هدیدرگ راهن  فّرعم  هدش و  ذخا  سمش  مه  زور  فیرعت  رد  ینعی  ، دنک یم  عولط  نآ  رد  سمش  هک  تسا  نامز 
تسا نیا  مزلتسم  ینعی  ؛ تسا هسفن  یلع  ءیشلا  فّقوت  مزلتـسم  نیا  تسا و  فّقوتم  سمـش  تفرعم  رب  راهن  تفرعم  راهن و  تفرعم  رب 

نیا شیاـنعم  ؛ دـش فّقوتم  راـهن  تفرعم  رب  سمـش  تفرعم  یتقو  هک  اریز.دـشاب  فّقوتم  سمـش  تفرعم  دوخ  رب  سمـش  تفرعم  هک 
ّتلع هک  يروـما  هلمج  زا  دـشاب و  یم  فـّقوتم  ، تسا راـهن  تفرعم  ّتلع  هک  هچ  نآ  ره  راـهن و  تفرعم  رب  سمـش  تفرعم  هک  تسا 

فّقوتم ، سمـش دوخ  تفرعم  رب  راـهن  تفرعم  ۀطـساو  هب  سمـش  تفرعم  سپ  ، تسا سمـش  دوخ  ، ضرفلا یلع  ، دنتـسه راـهن  تفرعم 
زا هک  نیا  امک  ههادبلا  اب  لاحم  وه  تسا و  ضقانت  مزلتسم  نآ  تسا و  سمـش  تفرعم  رب  سمـش  تفرعم  مّدقت  مزلتـسم  نیا  تسا و 

.دیآ یم  شیپ  رود  فّقوت و  نیمه  مه  راهن  ۀیحان 

ام جوزلا  : دوـش یم  لاؤـس  یتـقو  تـسا و  نیتـسخن  جوز  : مییوـگب ناـنثا  فـیرعت  رد  : هـک نـیا  لــثم  ، فـیرعت رد  رمــضم  رود  اــّما  و 
رب ود  نآ  زا  یکی  هک  دنیوگ  ار  ءیش  ود  : میهد باوج  ؟ امه ام  نایواستملا  : دوش یم  لاؤس  یتقو  »و  نییواستمب مسقنی  ام  :» مییوگب ؟ وه

...و رثکا  لّقا و  ، صقنا ود  نیا  زا  مادک  چیه  دشاب و  قباطم  يرگید  اب  قبطنم و  يرگید 

نیا رد  لاـح  ( دـنا هدرک  فذـح  ار  هبترم  نیا  اـه  یـضعب  ) ناـنثا : مییوگب باوج  رد  ؟ اـمه اـم  نائیـشلا  : دوش یم  لاؤس  یتقو  دنـشابن و 
: هدش فّقوتم  شدوخ  تفرعم  رب  هطساو  هس  اب  نانثا  تفرعم  ، فیرعت

نانثا و دوخ  هب  نانثا  فیرعت  هب  تشگزاب  هطساو  دنچ  زا  سپ  هرخالاب  نائیش و  : موس ۀطساو  ، نایواستم : مود ۀطساو  ، جوز : لّوا ۀطـساو 
.ضقانتلل لاحم  وه  هسفن و  یلع  ءیشلا  مدقتل  مزلتسم  وه  هسفن و  یلع  ءیشلا  فقوتل  مزلتسم  رود و  اذه 
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رد یگناگدنچ  لامجا و  ، ماهبا هنوگ  چیه  هک  صن  صلاخ و  نشور و  حضاو و  ظافلا  زا  دـیاب  ناکمالا  یّتح  فیرعت  رد  : مجنپ طرش 
یمدآ نهذ  هک  یبیرغ  بیجع و  تاملک  ظافلا و  ندرب  راک  هب  نیاربانب  ، دوش نیمأت  فیرعت  زا  ضرغ  ات  دوش  هدافتـسا  ، تسین اـه  نآ 

کی نییبت  حیـضوت و  ، فیرعت زا  ضرغ  هک  دوش  یم  ضرغ  ضقن  نوچ  ؛ تسین حیحـص  ، درادن تفلا  سنا و  تسا و  يرارف  اه  نآ  زا 
هیبـش سقطـسا  :» مییوگب راـن  فـیرعت  رد  ـالثم  ؛ دوـش یمن  لـصاح  ضرغ  نآ  بیرغ  یـشحو و  ظاـفلا  لامعتـسا  اـب  تسا و  ّتیهاـم 

.تسا سونأمان  يا  هملک  ام  يارب  سقطسا  ۀملک  هک  « سفنلاب

: میناوخ یم  هیسمش  حرش  ۀیشاح ص 64  رد 

«. نداعملا تاتابنلا و  تاناویحلا و  نم  تابکرملا  لوصا  اهنال  تاسقطسا  هعبرالا  رصانعلا  یمس  امنا  بکرملا و  لصا  وه  سقطس  الا  »

ضماغ و ظافلا  زا  دیاب  نینچمه  ، تسا سونأمان  بیرغ و  ظافلا  الماک  هک  تاسقطسالا  قوف  سقطسا  : مییوگب ران  فیرعت  رد  الثم  ای 
بیرغ و تاـملک  ماـسقا  عاونا و  ] دـنک یمن  لیـصحت  ار  فیرعت  ضرغ  دـنک و  یمن  ماـهبا  عفر  نوچ  درک  باـنتجا  دّـقعم  هدـیچیپ و 

[ .دوش هظحالم  تغالب  تحاصف و  يانعم  نایب  اب  هطبار  رد  یناعملا  رصتخم  باتک  لّوا  رد  دقعم  ضماغ و  یشحو و 

.تسا عنامالب  هنیرقلا  عم  يرآ  ، هنیرقلا الول  هدوصقملا  ریغ  یناعم  یلا  اهنم  نهذلا  ردابتل  ، درک هدافتسا  دیابن  مه  اهزاجم  زا  نینچمه  و 

الثم نیع  زا  دارم  اـیآ  هک  رما  دـنچ  زا  یکی  نیب  ؛ دوش یم  دّدرتـم  دارم  نوچ  ، درک هدافتـسا  دـیابن  مه  یظفل  تاـکرتشم  زا  روط  نیمه 
عم یّتح  هک  تسا  رتهب  الوصا  و...هیکاب  انیع  ، هئلالتم انیع  : دیوگب الثم  ، درادن یلاکشا  هنیرقلا  عم  يرآ  ؟ ...و ؟ تسا همـشچ  ؟ تسا مشچ 

یفرع تارواحم  رد  يرآ  ؛ دوش هدافتـسا  قیاقح  زا  یقیقح  فیراعت  ماـقم  رد  دوشن و  هدافتـسا  یظفل  كرتشم  زاـجم و  زا  مه  هنیرقلا 
هب نایب  یناعم و  رد  هک  هزادـنا  نامهب  ،و  زگره يوهاـم  فیراـعت  رد  یلو  ، دراد مه  یتانـسحم  یهاـگ...و  نتفگ  هیاـنک  - ییوگزاـجم

هّیّلک رد  الوصا  دوش و  یم  هداد  ّتیّمها  قیاقح  هب  نآ  سکعرب  هفـسلف  رد  دوش  یم  هداد  ّتیّمها  اه  هرامعتـسا  اه و  هیانک  اـهزاجم و 
بانتجا ییوگ و  تقیقح  ربانب...و  ثرا  - حاکن - هراجا - عیب فیرعت  لیبق  زا  يرابتعا  فیراعت  رد  یّتح  ؛ تسا ماـمتها  رباـنب  هک  يروما 

.تسا اهزاجم  زا 
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: دشاب طرش  جنپ  دجاو  دیاب  یقطنم  فیرعت  هک  نیا  هصالخ 

.دنشاب نایواستم  ، قدص رد  فّرعم  اب  فّرعم  .1

.دشاب یلجا  فّرعم  زا  موهفم  ثیح  زا  فّرعم  .2

.دشابن فّرعم  نیع  فّرعم  .3

.دشابن يرود  فیرعت  .4

.دوش هدافتسا  صلاخ  حیرص و  ظافلا  زا  فیرعت  رد  .5

(1) منک : یم  لقن  یسوط  هجاوخ  سیئرلا و  خیش  زا  ینخس  همتاخ  رد 

: يونعم عضاوم  رد  یهاگ  تسا و  یظفل  عضاوم  رد  یهاگ  فیرعت  رد  ياطخ 

لمعتسی نا  بجی  لب  هیشحولا  هبیرغلا و  هراعتسملا و  هیزاجملا و  ظافلالا  دودحلا  یف  لمعتسی  نا  حیبقلا  نم  :و  هلوق : یظفل عضاوم  اّما 
.هداتعملا هّصانلا  هبسانملا  ظافلالا  اهیف 

لودعلا یـضتقت  هنیرقل  هل  عضو  ام  ریغ  یلع  قلطی  ام  امه  راعتـسملا  يزاجملا و  ظفللا  ،و  اقلطم هحراشلا  لاوقالا  ، دودحلاب دـیری  : لوقا
نوکی زاـجملا  یف  قـالطالا  کـلذ  ّناـب  ناـقرتفی  ،و  هیقیقحلا اـمهلباقی  ،و  کـلذ ریغ  وا  ، یلقع رما  وا  ، هبـسن وا  هبـش ، نم  ریغلا  یلا  هنع 

یف زاجملاف  یقیقحب  سیل  قـالطالا  کـلذ  نوک  ظـحالی  اعدـتبم و  نوکی  هراعتـسالا  یف  ،و  هیف هقیقحلا  ظـحالی  ـال  اـمبر  ارمتـسم و 
تادرفملا یف  هراعتـسالا  و   ، َهَیْرَْقلا ِلَئْـس  َو  یلاعت : هلوقک  تابکرملا  یف  ،و  رکفلا یلع  رظنلا  ،و  هیادـهلا یلع  رونلا  قالطاک  تادرفملا 

نوکی ـال  یّتلا  یه  هبیرغلا و  ظاـفلالا  و   ، َکَـحا�نَج ْضِفْخا  یلاـعت َو  هلوقک  تاـبکرملا  یف  ،و  لّوـالا حبـصلا  یلع  ناحرـسلا  بنذـک 
،و هنع عبطلا  رفنتی  بیکرت  یلع  لمتـشت  یّتلا  یه  هیـشحولا  ،و  هداتعملا اهلباقی  موق و  نود  موق  بسحب  نوکی  اروهـشم و  اـه  لامعتـسا 

اهنال حیبق  تافیرعتلا  یف  ظافلالا  هذـه  لاثما  لامعتـسا  ،و  ادـج جمـس  دـقف  ظفل  یف  هیـشحولا  هبارغلا و  تعمتجا  اذا  ،و  هبذـعلا اهلباقی 
احیرـص و دوصقملا  نع  ّربعت  یّتلا  یه  هصانلا  ظافلالا  ،و  رخآ حراش  لوق  یلا  حراشلا  لوق  جایتحا  مزلیف  ناـیب  فشک و  یلا  هجاـتحم 

...هغلغملا همهوملا و  اهلباقی  ،و  هضرعم یف  نوکی  اّمع  هابتشالا  لیزت 
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يّذلا ددـعلا  هناب  جوزلا  فّرعی  نمک  ، هلاهجلا هفرعملا و  یف  هلثم  وه  امب  یئیـشلا  اوفرع  امبرف  ، مهفیرعت یف  نوفرعملا  وهـسی  دـق  :و  هلوق
سفنلا ،و  سفنلاب هیبشلا  سقطـسالا  وه  راـنلا  نا  مهـضعب  لوقک  هنم  یفخا  موه  اـمب  یئیـشلا  اوفّرعف  کـلذ  اوطخت  اـمبر  درفب و  سیل 

اوّدعت امبر  ،و  يرشبلا ناویحلا  وه  ناسنالا  ّنا  هلقنلا و  یه  هکرحلا  ّنا  ولاقف  هسفنب  یئیـشلا  اوفّرعف  کلذ  اوّدعت  امبر  ،و  رانلا نم  یفخا 
ههباشملا و عقی  اهب  ام  هیفیکلا  نا  مهلوق  لثمف  حرـصملا  اّما  ارمـضم  وا  احّرـصم  اّما  یئیـشلاب  الا  فّرعی  ـال  اـمب  یئیـشلا  اوفرعف  کـلذ 
هیفیکلا ال یف  قافّتا  اهناب  هلکاشملا  هاواسملا و  فلاخت  امنا  اهناف  هیفیکلا  یف  قافّتا  اهناب  ّالا  ههباشملا  اوفّرعی  نا  مهنکمی  ،و ال  اـهفالخ

نکی مل  نا  یئیـشلاب و  فّرعی  نا  یلا  هفیرعت  لیلحت  یهتنی  هب  فرعملا  نوکی  نا  وهف  رمـضملا  اـّما  کـلذ و  ریغ  عونلا و  هیمکلا و  یف 
اهناب نییواستملا  نوّدـحی  مث  ، نییواستمب مسقنی  ددـع  هناب  جوزلا  نودـحی  مث  ، لوا جوز  نینثالا  ّنا  مهلوق  لـثم  ، رمـالا لوا  یف  کـلذ 
ثیح نم  نیئیـشلا  ّدـح  یف  هینینثالا  لامعتـسا  نم  دـب  نانثا و ال  اهناب  نیئیـشلا  نوّدـحی  مث  ، الثم رخآلا  قباطی  امهنم  دـحاو  لک  نائیش 

.نائیش امهنا 

ّالا فرعی  امب ال  مث  ، هسفنب مث  ، یفخا وه  امب  مث  ، هلاهجلا هفرعملا و  یف  هیواسی  اـمب  یئیـشلا  فیرعت  اـهنمف  هیونعملا  عضاوملا  یه  : لوقا
يواسملاب فیرعتلاف  ، روکذـملا بیترتلا  یلع  ءيدر  مکلذ  عیمج  ،و  یّفخ رود  وه  بتارمب و  وا  رهاظ  رود  وه  هدـحاو و  هبترمب  اّما  ، هب

مدقا ریـصی  نا  نکمی  یفخالا  نال  هنم  ءدرا  یئیـشلا  سفنب  ،و  هدافالا نع  دعبا  هنال  هنم  ءدرا  یفخالاب  بولطملا و  دـیفی  هنال ال  ءيدر 
یلع یئیشلل  نوکی  نا  یضتقی  لوالا  نال  هنم  ءدرا  يّرودلا  یئیـشلا و  سفن  یف  کلذ  روصتی  هب و ال  فرعیف  روصلا  ضعب  یف  هفرعم 

هلثمالا هقیقحلا و  یف  ءدرا  یفخلا  ،و  عنـشا رهاظلا  رودلا  ،و  هدحاو قوف  تامیدـقت  هل  نوکی  نا  یـضتقی  یناثلا  دـحاو و  میدـقت  هسفن 
.نتملا یف  هروکذم 
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همسقلا

هراشا

رّـسعتم ءایـشا  ۀمات  دودح  لیـصحت  میتفگ  صقان و  مات و  مسر  ، صقان مات و  ّدـح  : تسا مسق  راهچ  فّرعم  هک  دـش  هتفگ  نیا  زا  شیپ 
ضرف رب  هرخالاب  هک  تسا  نیا  رد  ثحب  لاح  ؛ تسا یمسر  فیراعت  هلسلس  کی  نایب  تسا ، رشب  رودقم  هک  نآ  تسا و  رّذعتم  هکلب 
هجاوخ ۀتفگ  هب  و  (؟ تسا مادک  ءایشا  موسر  دودح  باستکا  لیصحت و  قیرط  ، فیرعت ماسقا  ریاس  هب  تبسن  لقاال  ای  مات و  ّدح  ناکما 

ای مات  ّدـح  اـعقاو  فیرعت  نـالف  هک  دـش  نئمطم  ناوت  یم  هنوگچ  )؟ ّدـحلا بستکی  فیک  دیـضنلا ص 222: رهوجلا  نتم  رد  یـسوط 
ای كرتشم  یتاذ  ؟ تسا ّتیهام  یتاذ  اعقاو  میا  هدرک  لیـصحت  ار  هچ  نآ  هک  میمهفب  روطچ  اـی  ؟ تسا صقاـن  اـی  ماـت  مسر  مک  تسد 

؟ تسا ماع  ضارعا  زا  ای  تسا  ناسنا  هب  صتخم  « کحاض الثم  » یگژیو نالف  هک  میمهفب  روطچ  زین  ؟ صتخم یتاذ 

دنا هداد  رارق  یـسررب  دروم  ار  ءایـشا  موسر  دودح و  لیـصحت  باستکا و  فلتخم  ياه  هار  نایقطنم  ، يّدج لاوس  نیا  هب  خساپ  يارب 
: تسا قیرط  جنپ  اه  نآ  ّمها  هک 

ناسنالا هک  تسا  نیا  اعدـم  اضرف  ، مینک لیـصحت  ار  نآ  ناـهرب  اـب  مینک و  ادـیپ  یـسرتسد  ءایـشا  دودـح  هب  ناـهرب  هار  زا  : لّوا قیرط 
...هک تسا  نیا  ناهرب  قطان و  ناویح 

میدـق زا  هک...و  یتاذ  هب  یـضرع  بالقنا  ، بولطم هب  هرداصم  ، رود ، لسلـست لیبق  زا  تسا  یناوارف  ياهدـساف  یلات  هب  التبم  قیرط  نیا 
.دنا هدرک  ّدر  ار  نآ  لوقلا  قفّتم  نایقطنم  ور  نیا  زا  ، هدوب حرطم  یمالسا  گرزب  نایقطنم  بتک  رد  ماّیالا 

روـنل قرفم  نوـل  :» دوـش یم  هتفگ  ضاـیب  فـیرعت  رد  دـینک  ضرف  ـالثم  ، مـینک لیـصحت  ار  ءایـشا  دودـح  ، دادـضا هار  زا  : مود قـیرط 
: مییوگب مه  داوس  فیرعت  رد  لاح  ؛» رصبلا

یتالاکـشا هب  التبم  زین  قیرط  نیا  ، میـسانشب دوخ  ّدـض  اب  ار  يزیچ  ره  اهدادـض  اب  ءایـشالا  فرعت  باب  زا  »و  رـصبلا رونل  ضباـق  نول  »
: دنا هدرک  ّدر  ار  نآ  اقفّتم  گرزب  نایقطنم  تسا و 

دیز تخانـش  اب  الثم  ، مینک ادـیپ  تفرعم  یّلک  دوخ  هب  میهاوخب  یّلک  کی  صاخـشا  تاـیئزج و  كرادا  ءارقتـسا و  هار  زا  : موس قیرط 
مه مات  ءارقتـسا  درادـن و  ینیقی  شزرا  صقان  ءارقتـسا  : هک نیا  مالک  هصالخ  دراد و  یتالاکـشا  زین  قیرط  نیا  ، میـسانشب ار  ناسنا...و 

.تسین نکمم 

ار بوـلطم  هجیتـن  هرخـالاب  اـت  صخا  تاـّیّلک  هـب  مـعا  تاـّیّلک  زا  مـینک  میـسقت  ار  ءیــش  کـی  ینعی  ، تمــسق هار  زا  : مراـهچ قـیرط 
سیل اّما  ناویح و  اّما  ناسنالا  : مییوگب الثم  ؛ میریگب
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هک نیا  قطانب و  سیل  اـّما  قطاـن و  اـما  ناویحلا  :و  مییوگب هراـبود  تسا  ناویح  سپ  ، تسا لـطاب  ، دـشابن ناویح  هک  نیا  نکل  ، ناویحب
.تسا قطان  ناویح  ناسنا  سپ  ، تسا لطاب  دشابن  قطان 

باستکا يارب  دساف  یلات  تفه  دودـح  رد  یـسوط ص 422  هجاوخ  سابتقالا  ساسا  رد  هدوبن و  ناـیقطنم  لوبق  دروم  زین  قیرط  نیا 
دادضالا ءارقتسالا و  ناهربلاب و  دحلا  باستکا  قیرط  زا  « قطنملا » ةدنزرا باتک  رد  رّفظم  موحرم  تسا و  هدش  نایب  تمسق  هار  زا  ، دح

.تسا ام  ثحابم  روحم  نونکا  مه  هک  هدرک  ثحب  لیصفت  هب  همسقلاب  دحلا  لیصحت  قیرط  زا  یلو  ، هدرکن یثحب 

هار نیا  زا  اهنت  هک  دـندوب  دـقتعم  هدوب و  یکّتم  نآ  رب  مایالا  میدـق  زا  گرزب  نایقطنم  هک  تسا  بیکرت  لـیلحت و  قیرط  : مجنپ قیرط 
ثحب نآ  هب  عجار  يرـصتخم  تمـسق  ، ثحبم رخاوا  رد  هک  دروآ  تسد  هب  ار  ءایـشا  موسر  دودـح و  دیـسر و  بوـلطم  هب  ناوـت  یم 

.مینک یم  عورش  ار  تمسق  ثحبم  ، هّجوت لباق  ّمهم و  ۀمّدقم  نیا  ظفح  اب  دش  دهاوخ 

: میراد ثحبم  تفه  ، ءایشا يدنب  هتسد  يدنب و  میسقت  ای  تمسق  اب  ۀطبار  رد  یّلک  روط  هب 

تمسق فیرعت  -1

قـیرفت و ندرک و  ءزجءزج  هیزجت و  زا  تسا  تراـبع  تقیقح  رد  ءیـش  کـی  میـسقت  : تـسا تمـسق  فـیرعت  نوـماریپ  لّوا  ثـحبم 
نیابت ، عبرا بسن  زا  يرگید  اب  اه  نآ  زا  مادـکره  نایم  هک  يروما  ینعی  ، هنیابتم روما  هلـسلس  کـی  هب  ءیـش (1) کی  ندرک  ادجادج 

هناگراهچ لوصا  زا  مود  لصا  رد  بلطم  نیا  لیـصفت  دنک و  یمن  قدص  رگید  دارفا  زا  يدرف  چیه  رب  مادک  چیه  دراد و  دوجو  یّلک 
.دمآ دهاوخ  موس  ثحبم  رد  ، تمسق

ناکدوک یّتح  دراد و  نهذ  رد  ینـشور  ریوصت  نآ  زا  یناسنا  ره  هک  تسا  يا  یهیدـب  میهافم  هلمج  زا  تمـسق  موهفم  ینعم و  هّتبلا 
يرکف یلقع و  تردق  هک  زین  هلاس  هس  ای  ود 
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هب هک  ناـمتخاس  دـننامه  دوش  یم  تمـسق  دوخ  ءازجا  هب  هک  دـشاب  بکرم  هعومجم  ّلـک و  کـی  ءیـش  نآ  هک  نیا  زا  معا  ( . 1 - 1
دننام ، دوش یم  تمـسق  شدارفا  هب  هک  دـشاب  یّلک  کـی  اـی  و...و  یناـمتخاس  حـلاصم  تارجح و  ثیح  زا  دوش  یم  تمـسق  شئازجا 

هب عجار  مه  تمـسق  يدـعب  ثحابم  رد  دوش و  یم  يدـنب  هتـسد  صاخـشا  هب  هک  فنـص  فانـصا و  هب  هک  عون  عاونا و  هب  هک  سنج 
.دش دهاوخ  وگتفگ  تایئزج  هب  یّلک  مه  ءازجا و  هب  ّلک  میسقت 
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میهاـفم دـننک و  یم  تمـسق  دوـخ  ناـیم  ، دـنا هدرک  هـیهت  اـه  نآ  يارب  نیدـلاو  هـک  ار  يا  هیدـه  دـنراد و  یتخانــش  نآ  زا  دـنرادن 
ۀلیسو هب  ات  دنرادن  یماهبا  لامجا و  دنوش و  یم  مولعم  ناسنا  يارب  سفن  هّجوت  هّبنت و  دّرجم  هب  دنتـسه و  فیرعت  زا  ینغتـسم  ، یهیدب

فیرعت لباق  مییوگ  یم  هک  نیا  دنتـسین و  فیرعت  لـباق  ـالوصا  هک  دـنرادن  فیرعت  هب  يزاـین  اـهنت  هن  هکلب  دـنوش و  نشور  فیرعت 
دوش یم  متخ  تایهیدب  هب  یفیرعت  ره  دنتـسه و  فیرعت  قوفام  هکلب  تسا  فیرعت  نودام  اه  نآ  نأش  هک  تسین  ینعم  نادب  ؛ دنتـسین

.دنتسه یلصا  ۀیامرس  اه  نآ  و 

؟ دیدرک فیرعت  ارچ  امش  دوخ  سپ  ، تسا یهیدب  تمسق  موهفم  رگا  : لاؤس

یفّرعم فیرعت و  هب  يزاین  دنربخاب و  نآ  ّتیهام  زا  همه  هک  يوهام  فیرعت  کی  هن  ، دوب یظفل  فیرعت  کی  افرص  ام  فیرعت  : باوج
.درادن

نآ رب  میسقت  نوچ  ، دنناوخ ( میسقت لحم  ) مسقم یّلک ) ای  ّلک  ) ار ءیش  نآ  دوخ  رما  دنچ  ای  ود  هب  ءیـش  کی  میـسقت  زا  سپ  هاگ  نآ 
دنناوخ و نآ  مسق  ، میجنس یم  هک  ءیش  نآ  دوخ  هب  هبسنلاب  ار  هنیابتم  روما  نآ  زا  کیره  دریگ و  یم  همـشچرس  نآ  زا  تسا و  دراو 
هک نآ  لباقم  ۀتکن  نآ و  ّدض  ینعی  ؛ دنناوخ نآ  میسق  ، میجنس یم  هک  رگید  مسق  اب  ار  مادکره  دنیوگ و  ءیش  نالف  ماسقا  ار  عومجم 

.دیاشن اه  نآ  عامتجا  دوش و  یم  دای  نآ  زا  یقیقح  ۀلصفنم  تروص  هب 

لـعف و مسا و  زا  کـیره  مسقم و  هملک  لاـثم  نیا  رد  هک  فرح  اـی  لـعف و  اـی  تسا  مـسا  اـی  هـملک  : دـنیوگ یم  وـحن  مـلع  رد  ـالثم 
.دنتسه میسق  رگیدکی  اب  مادکره  نآ و  ماسقا  ، فرح

زا کـیره  تسا و  مسقم  ، ملع لاـثم  نیا  رد  هک  قیدـصت  رّوصت 2. تسا 1. مسق  ود  رب  ملع  : دـنیوگ یم  قطنم  ملع  زاـغآ  رد  ـالثم  اـی 
قیدصتلا میـسق  ملعلا و  مسق  ، رّوصت ینعی  ؛ دنوش یم  هدرمـش  ، میـسق رگیدکی  هب  تبـسن  ماسقا و  ، ملع دوخ  هب  تبـسن  قیدصت  رّوصت و 

.تسا رّوصتلا  میسق  ملعلا و  مسق  زین  قیدصت  الباقتم  تسا و 

هداد و ّتیّمها  نادب  دیدج  نایقطنم  هک  تسا  یثحابم  هلمج  زا  تمسق  ثحبم  : هدومرف تمسق  ثحبم  یقرواپ  رد  رّفظم  موحرم  : هتکن )
حرطم نیـشیپ  ياه  قطنم  رد  تسا و  برغ  نایقطنم  تاراکتبا  زا  هلأسم  نیا  هک  دـنا  هدرک  نامگ  یخرب  دـنا و  هداد  رارق  ثحب  دروم 
نادـب موـق  تاـملک  رد  هنرگو  ، تسا امدـق  بتک  رد  قـیقحت  مدـع  زا  یـشان  هک  تسا  یماـمتان  تشادرب  نیا  : تفگ دـیاب  یلو  ، هدوـبن

یسوط و ۀجاوخ  زا  نآ  نتم  هک  دیضنلا  رهوجلا  دنمـشزرا  باتک  رد  لثملا  یف  هدوبن ؛ یفخم  نانآ  راظنا  زا  هلأسم  نیا  هتفر و  تراشا 
زا نآ  حرش 
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نایقطنم یلو  ، هدرک رکذ  همّالع  هک  تسا  نامه  بلطم  ساسا  هّتبلا  هدـش و  حرطم  ثحبم  نیا  رد ص 224 و 225، تسا  یّلح  ۀمّالع 
نامز رورم  هب  هک  یملع  ثحابم  زا  يرایـسب  دـننامه  ، دـنا هداد  نآ  هب  يرت  شیب  گربو  خاـش  هدرک و  رت  لـماک  ار  ثحب  نیا  رّخأـتم 

(. ددرگ یم  رت  لماک 

تمسق ةدیاف 

يدوس هچ  روما  تادوجوم و  ءایشا و  يدنب  هتسد  میسقت و  هک  دوش  یم  حرطم  لاؤس  نیا  تمـسق  موهفم  ینعم و  اب  ییانـشآ  زا  سپ 
؟ دراد رشب  یگدنز  رد  یشقن  هچ  ؟و  دنک یم  لح  ار  يرشب  ياه  لکشم  زا  لکشم  مادک  ؟ دراد

تقلخ زاغآ  زا  تسا و  نیجع  اه  ناسنا  ترطف  اب  هک  تسا  یلئاسم  هلمج  زا  ، ناسنا نوماریپ  ءایشا  يدنب  هتسد  میـسقت و  ۀلأسم  : همّدقم
هچ يّدام و  دـعب  رد  هچ  ، یعاـمتجا هچ  يدرف و  دـعب  رد  هچ  اـه  ناـسنا  یگدـنز  تاـیح و  رـسارس  هدـش و  ادـیپ  نیمز  يور  رد  رـشب 

هیاپ ءایشا  يدنب  هتسد  ساسا  رب  عورش و  يدنب  میسقت  اب...و  یماظن  یـسایس و  يداصتقا و  ای  یگنهرف و  یملع و  داعبا  رد  هچ  ، يونعم
تسا و یمدآ  یعیبط  يرطف و  ، ییوگ نخس  قطن و  هک  هنوگ  نامه   ) هتخوماین ار  يدنب  میـسقت  ناسنا  هب  یـسک  تسا و  هدش  يراذگ 

يدـنب هتـسد  شتاکاردا  روعـش و  اب  بسانتم  مه  هلاس  ود  كدوک  هکلب  تسین  یمیلعت  تسا و  ناـسنا  یعیبط  ندرک ، هشیدـنا  قطن و 
اه و هچروم  نایم  رد  یّتح  دنک و  یم  تمـسق  شنارهاوخ  ناردارب و  دوخ و  نایم  دنا  هدیرخ  شیارب  نیدلاو  هک  ار  يا  هیده  دراد و 
روعـش و لقع و  ساسارب  اه  ناسنا  يدنب  هتـسد  اهتنم.تسا  دوهـشم  الماک  یعامتجا  یگدنز  يدنب و  هتـسد  نیا  زین  لسع  ياهروبنز 
تسا و يزیرغ  تادوجوم  ریاس  رد  يدنب  هتـسد  یلو  ، تسا یلماکت  یناسنا و  فادها  هلـسلس  کی  هب  لین  روظنم  هب  رایتخا و  هدارا و 
دنک و یم  زاب  مشچ  یتقو  زاغآ  رد  هک  دوش  یم  عورش  اج  نیا  زا  ناسنا  يدنب  هتسد  هک  تفگ  ناوت  یم  لاحره  هب  ( تسین روعش  نع 

يدنب میسقت  نیلّوا  ، دنیب یم  شیوخ  ياپ  ریز  رد  شماسجا  ۀمه  اب  ار  نیمز  دنک و  یم  هدهاشم  دوخ  رـس  يالاب  ار  هراتـس  رپ  نامـسآ 
: دنک یم  میسقت  هتسد  ود  هب  ار  ءایشا  دوش و  یم  زبس  وا  هار  رس 

(. يریثا ماسجا  ای  مارجا  ) يوامس تادوجوم  .1

(. يرصنع ماسجا  ) یضرا تادوجوم  .2

يدنب هتـسد  دنیب و  یم  ار  تاناویح  ، تاتابن ، تادامج زا  ماسجا  ماسقا  عاونا و  دنک و  یم  زاب  مشچ  یـضرا  تادوجوم  نایم  رد  سپس 
نایم رد  زاب  دوش و  یم  عورش  رگید 
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نمچ اه و  هزبس  ، اه لگ  - ناهایگ ماسقا  عاونا و  تاتابن ، نایم  رد  دینیب و  یم  ار...و  اهرازنش  ، اه هوک  ، اهارحص ، اهرهن - اهایرد ، تادامج
، هدـنزخ ، هدـنرد - هدـنرپ - دـسا - رقب - سرف - ناسنا زا  تاناویح  ماسقا  عاونا و  تاناویح  نایم  رد  دـنک و  یم  هدـهاشم  ار  ناتخرد  اـه و 

ماودـلا یلع  دـنک و  یم  هدـهاشم...و  یبرغ   - یقرـش - دوسا - ضیبا اه  ناسنا  نایم  رد  و...و  یتسیزود  ، ینیمز ، ییاوه ، ییاـیرد ، هدـنرچ
زیمت رگید  عاونا  زا  ار  یعون  ره  ابترم  هدرک و  باختنا  ار  یمسا  ، هلحرم ره  يارب  هتشاد و  ءایشا  نیا  يدنب  میسقت  هب  لاغتشا  رشب  نهذ 

دصاقم و ةدافا  تهج  هب  ادعب  هدش و  نیزگیاج  ءایشا ، میهافم  یناعم و  زا  یعیسو  رایـسب  ۀعومجم  وا  نهذ  رد  هک  اج  نآ  ات  ، هدیـشخب
نادب ات  ، هدرک عضو  ییانعم  يارب  ار  مسا  نآ  هدـیزگرب و  یمـسا  ، ینهذ تروص  انعم و  ره  يارب  نارگید  زا  اه  نآ  ةدافتـسا  اهدارم و 

ایند گرزب  ياه  فراعملا  هریاد  هدـش و  نایب  ظافلا  بلاق  رد  هک  تسا  رپ  یناعم  میهافم و  نیا  زا  ایند  ياه  هناخباتک  هزورما  هک  اـج 
.دننک یم  لمح  ار  روما  نیا 

هطبار نیا  رد  نوگانوگ  نونف  مولع و  هک  یـشقن  درادن  مّلعت  میلعت و  هب  يزاین  تسا و  یمدآ  یعیبط  يرطف و  تمـسق  ۀلأسم  نیاربانب 
اه و يدنب  میسقت  رد  ار  ناسنا  دنراد  هک  يروآ  تفگش  ياه  یفاکـشوم  اه و  ّتقد  اب  يرـشب  ياه  شناد  : هک تسا  نآ  دننک  یم  زاب 
هچ لیمکت و  حالصا و  ار  یمیسقت  اسب  هچ  دننک و  یم  ناریو  یّلک  هب  ار  یمیسقت  کی  اسب  هچ  دنزاس و  یم  رت  قیقد  اه  يدنب  هتـسد 

کی تایتاذ  ۀمه  زا  یهاگآ  مدع  اه و  تلفغ  رثا  رد  ] رشب دارفا  ردقچ  هک  تسا  هاوگ  خیرات  دنهن و  یم  تحص  رهم  یمیـسقت  رب  اسب 
.دنا هدیدرگ  هابتشا  اطخ و  راچد  تامیسقت  رد  [ ءیش

هزورما یلو  ، دنتسناد یم  اوه  شتآ و  كاخ و  بآ و  فورعم  رصنع  راهچ  ، ماسجا يارب  ار  یلّوا  یلصا و  رـصانع  میدق  ماظن  رد  الثم 
نوچ يرگید  تاراّیـس  هزورما  یلو  ، دنتـسناد یم  هراّیـس  تفه  ار  تاراّیـس  میدق  ماظن  رد  الثم  ای  هدرک  زواجت  رـصنع  دنچ  دـص و  زا 

- یمان ، ناویح : دـندرک یم  هصالخ  رما  راهچ  رد  ار  ناسنا  هکرتشم  تایتاذ  میدـق  ماظن  رد  الثم  ای  ، هدـش هدوزفا  نآ  رب  نوتولپ  نوتپن و 
.دنیازفا یم  نادب  مه  ار  يرصنع  یندعم و  تروص  هزورما  یلو  ، رهوج مسج و 

یم هتـساریپ  دـئاوز  صقاوـن و  زا  ار  اـه  نآ  دزادرپ و  یم  يرــشب  تامیــسقت  لیدـعت  هـب  ماودـلا  یلع  هـک  تـسا  نآ  مـلع  راـک  سپ 
ار اه  نآ  ناهج  يادخ  هدوب و  تعیبط  رد  هک  ) ار تادوجوم  زا  یناوارف  عاونا  رشب  ، شناد رپهش  اب  ملع و  ناوت  رپ  ياپ  اب  نینچمه.دنک 

هدیرفآ و
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ار تاناویح  هتـشذگ  رد  رگا  تسا و  لئاق  یـصاوخ  راثآ و  مادـکره  يارب  هدرک و  ییاسانـش  ( دـندوب ربخ  یب  نآ  زا  یلبق  ياه  ناسنا 
رشب ، نوگانوگ نونف  شناد و  ملع و  تفرـشیپ  تکرب  هب  نینچمه  ، هدش هدوزفا  نآ  رب  عون  نارازه  هزورما  ؛ دنتـسناد یم  عون  رازه  الثم 

هدافتسا تاعونـصم  نیا  زا  شیوخ  دصاقم  هب  لین  تهج  هداد و  دنویپ  رگیدکی  اب  ار  اه  نآ  هدومن و  عارتخا  ار  یلوقعلا  ّریحم  لیاسو 
عّونتم و نونف  مولع و  لئاسم  همه  نیا  هک  تسا  لمع  هشیدنا و  رکف و  ياه  هنحـص  روآ  مان  نادرم  ياه  شالت  تکرب  هب  دـنک و  یم 

اّما ؛ هتـشادن رت  شیب  هلأسم  تسیود  نانوی  ۀفـسلف  الثم  ای  دراد و  نوگانوگ  بعـش  همه  نآ  یکـشزپ  شناد  اـهنت  ـالثم  ، هدـش هدرتسگ 
ادیپ هعسوت  یّقرت و  هلأسم  دصتفه  هب...و  اه  نیّهلأتملا  ردص  ، اهانیس نبا  ، اه یباراف  زا  یمالسا  ۀفسالف  داتفا و  نیملـسم  تسد  هب  یتقو 

رـس تشپ  هک  ار  يا  هلحرم  ره  درادـن و  فـقی  دـح  هک  تسا  يروـما  زا  شناد  ـالوصا  دراد و  همادا  هعـسوت  نیا  ماودـلا  یلع  درک و 
میـسقت رد  ناسنا  نداد  يرای  ریـسم  رد  شناد  ملع و  شقن  مه  نیا.دیـسر  نادب  دیاب  هک  دراد  دوجو  يرتالاب  رترب و  هلحرم  میراذگب 

: مییوگ یم  همّدقم  نیا  ظفح  اب  ، اه يدنب 

لیـصحت ار  ءایـشا  موسر  دودح و  میناوت  یم  تمـسق  تکرب  هب  ام  : هک نیا  نآ  دراد و  یلـصا  ةدیاف  کی  یقطنم  هاگدـید  زا  تمـسق 
هیتآ ثحابم  رد  هتکن  نیا  هدش و  يراذگ  هیاپ  يدنب  میـسقت  رب  ادتبا  زا  يّدح  ره  هک  تفگ  ناوت  یم  الوصا  مییامن و  بسک  هدرک و 

: دوش یم  هراشا  یضعب  هب  هک  دراد  مه  یبنج  دیاوف  هلسلس  کی  ، نیا رانک  رد  اّما  دش و  دهاوخ  رت  نشور 

دصاقم و همّدقم و  ياراد  ملع  کی  هک  تسا  تمـسق  تکرب  هب  هک  اریز  ، تسا عفان  فلتخم  نونف  مولع و  نیودت  رد  يدنب  میـسقت  .1
يا همتاخ  ياراد  هدیدرگ و  دنچ  یلئاسم  رب  لمتشم  یلـصا  ای  لصف  ره  دنچ و  یلوصا  ای  لوصف  رب  لمتـشم  یباب  ره  یلـصا و  باوبا 

یملع رد  هک  یسک  نآ  ، هتسسگ مه  زا  هن  تسا  هتسویپ  مه  هب  گنهامه و  مجسنم و  الماک  ملع  نآ  لئاسم  ، رخآ هب  ات  لّوا  زا  تسا و 
ياه تسرهف  دهد و  یم  رارق  شدوخ  باب  رد  ار  يا  هلأسم  ره  دنک و  یم  عورش  يدنب  هتسد  اب  ار  شباتک  بلاطم  ؛ دسیون یم  یباتک 
باتک تسرهف  هب  اروف  دهاوخب ، هک  ار  يا  هلأسم  ره  يا  هدنیوج  ره  هک  تسا  نآ  راک  نیا  ةدیاف  دـنک و  یم  تسرد  نآ  يارب  یقیقد 

دنام و یمن  نادرگرـس  دزاس و  یم  مولعم  هب  لیدبت  ار  شیوخ  لوهجم  هدرک و  هعجارم  طوبرم  ۀـلأسم  طوبرم و  باب  هب  اج  نآ  زا  و 
.دنک یط  رب  نایم  ار  دوصقم  هار  دسرب و  دصاقم  نیرتالاب  هب  هار  نیرت  هاتوک  زا  ات  دشوک  یم  زورما  رشب  الوصا 
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سپـس ، دـنک یم  میـسقت  مالک  هملک و  هب  ار  وحن  عوضوم  ادـتبا  نامه  زا  دراگن  یم  يا  هوزج  ای  باتک  وحن  ملع  رد  هک  یـسک  : لاـثم
نوگانوگ يای  هیاوز  زا  ار  مسا  سپـس  ، دنک یم  نایب  ار  مادـکره  تاّیـصوصخ  دـیامن و  یم  تمـسق  فرح  لعف و  مسا و  هب  ار  هملک 

ای دنک  نایب  تلوهس  هب  ار  کیره  ماکحا  ات  دنک  یم  میـسقت  یماسقا  هب  ار  مادکره  ، ینبم ای  تسا  برعم  ای  مسا  : هک دنک  یم  تمـسق 
.هراشا ای  لوصوم و  ای  ماللا  وذ  ای  ملع  ای  فّرعم  مسا  هب  فاضم  ای  تسا  ریمض  ای  هفرعم  هرکن و  ای  تسا و  هفرعم  ای  مسا  : دیوگ یم 

هفاضا رمضم  دوب  شش  فراعم 

هراشا لوصوم و  ماللا و  وذ  ملع 

هرابود.دـنک یم  نایب  ار  نآ  اب  بسانتم  ماکحا  یمـسق  ره  يارب  و...و  روط  نیمه  ار  هفاضا  ، دـنک یم  میـسقت  نآ  ماسقا  هب  ار  ریمـض  و 
تلالد هتـشذگ  نامز  رب  تسا و  یـضام  ای  لعف  الثم  ؛ دنک یم  میـسقت  نوگانوگ  يایاوز  زا  تسا  هملک  عاونا  زا  عون  کی  هک  ار  لعف 

...و يّدعتم  ای  تسا  مزال  ای  ، لوهجم ای  تسا  مولعم  ای  لعف  ، رما ای  تسا  لبقتسم  ای  دراد و 

نیا یمامت  زا  فده  دنوش و  یم  یبعـش  هب  بعـشنم  زین  مادکره  و.دـنک  یم  میـسقت...و  مسق  ، هفطاع ، هّراج فورح  هب  ار  فرح  زاب  و 
نآ نابلاط  ایناث  دنک و  نایب  دوخ  باب  رد  ار  يا  هلأسم  ره  مکح  دناوتب  ملع  نّودم  الّوا  هک  تسا  نآ  یملع  ةدیچیپ  ياه  يدنب  هتـسد 
هّیّلک رد  هکلب  ؛ درادن وحن  ملع  ثحابم  هب  یـصاصتخا  نیا  و.دننک  ادیپ  یـسرتسد  ، شیوخ زاین  دروم  هلأسم  هب  دنناوتب  تلوهـس  هب  ملع 

هظحالم «، قطنملا » باتک نیمه  رد  الثم  ، دوش یم  عورـش  اه  يدـنب  هتـسد  اب  هک  تسا  لاونم  نیدـب  بلطم  يرـشب  ياه  شناد  مولع و 
یتسرهف زین  نایاپ  رد  دنا و  هدومرف  ناونع  ار  یثحابم  ، بسانت هب  یباب  ره  رد  هدرک و  تسرد  باب  شـش  رّفظم  موحرم  هک  دیا  هدومرف 

هب دراد  یلوهجم  رّوصت  رگا  دبای و  یم  ار  دوخ  بلطم  امیقتـسم  نآ  هب  هعجارم  اب  هدنیوج  هک  ، دنا هدرک  میظنت  باتک  بلاطم  زا  قیقد 
.ددرگ یم  نآ  لابند  هب  تاقیدصت  شخب  رد  ، تسا یقیدصت  لکشم  رگا  تارّوصت و  شخب 

رتفد رد  ار  مادـکره  هدومن و  يدـنب  هتـسد  ار  دوخ  یتراجت  ياهالاک  لاوما و  هک  دراد  زاین  تخـس  مه  ناگرزاب  رجات و  رفن  کی  -2
زا ؟و  هدرب دوس  ردقچ  الاک  نالف  زا  هک  دـنک  هبـساحم  تلوهـس  هب  ار  دوخ  لخد  جرخ و  راک  نایاپ  رد  ات  ، دـیامن طبـضو  تبث  ینیعم 

: تسا میسقت  اب  راکورس  مه  دتسوداد  تراجت و  لئاسم  رد  سپ...و  تسا  هدرک  نایز  ردقچ  رگید  يالاک 

زا زاین  یب  دنک  انب  دهاوخ  یم  ار  ینامتخاس  هک  مه  ییاّنب  ای  رامعم و  ای  سدنهم  -3
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فرـصم هک  يرجآ  رادقم  دشاب  قاتا  دنچ  هقبط  ره  رد  ، دنک یم  صخـشم  ار  لزنم  طایح  انبریز و  رادقم  هکلب  ، تسین يدـنب  میـسقت 
يدـنب هتـسد  دـشاب  یم  ینامتخاس  میظع  ةژورپ  کـی  هب  طوبرم  هچ  نآ  ماـمت...و  رگراـک  دزم  ، راـک رادـقم  ، رگید حـلاصم  ، دـنک یم 

.دهد یم  ریسم  ۀمادا  دنک و  یم  تکرح  ، هدش يزیر  حرط  شیپ  زا  مظنم  ۀمانرب  ساسارب  تسا و  دوجوم  وا  راک  رتفد  رد  ، هدش

یم...و یتشک  - امیپاوه ، نویزیولت - ویدار الثم  اه  نآ  زا  هدرک و  بیکرت  مهاب  ار  هدیچیپ  قیقد و  فیرظ و  رایـسب  لئاسو  هک  اه  نآ  -4
.دننک یم  زاغآ  يدنب  میسقت  اب  ار  راک.دنوشن  هابتشا  اطخ و  راچد  يا  هّرذ  دشاب و  قیقد  ناشراک  هک  نیا  يارب  ، دنزاس

ار هام  هدزاود  ره  نرق و  کی  ار  لاس  دـص  ره  دـنا و  هدرک  يدـنب  هتـسد  ار  نامز  ماـّیالا  میدـق  زا  ناـمدرم  هک  مینک  یم  هظحـالم  -5
دنا هداد  رارق  ّتقد  هب...و  تعاس  کی  ار  هقیقد  ره 60  زور و  کی  ار  تعاس  راهچ  تسیب و  ره  هام و  کی  ار  زور  یس  ره  لاسکی و 

خیرات دنوش و  رادربخ  شیوخ  رمع  زا  ات  دننکب و  ار  هدافتـسا  رثکاّدـح  ، هداد رارق  اه  نآ  رایتخا  رد  دـنوادخ  هک  یتاقوا  زا  دـنناوتب  ات 
.تسا یناموارف  عفانم  راثآ و  ياراد  افرع  اعرش و  مادکره  هک  دننک  طبضو  تبث  ار  صاخشا  تافو  تدالو و 

هتسد مظنم و  الماک  ، هناخباتک کی  ياه  باتک  هک  مینیب  یم  دهد  یم  لیکشت  ( یصوصخ ای  یمومع  ) ار يا  هناخباتک  هک  یـصخش  -6
ات دننک  یم  طبـضو  تبث  ار  نآ  ّفلؤم  مان  ای  رظندروم و  باتک  مان  ای  ثحب و  دروم  ملع  مان  ای  ابفلا  فورح  بیترت  هب  هدـش و  يدـنب 

.دنبایب ار  شیوخ  هاوخلد  باتک  هدرک و  هعجارم  رظندروم  فرح  هب  یتحار  هب  زاین  ماگنه 

ناتسریبد و ، ییامنهار ، ییادتبا ياه  هرود  هب  ار  دوخ  یلیصحت  سرادم  ، یشرورپ یـشزومآ و  زکارم  بیترت و  میلعت و  نادنمـشناد  -7
شناد ره  ات  دننک  یم  صخشم...و  سالک ب  سالک آ- زمر  اب  نیعم  ياه  سالک  هب  ار  يا  هسردم  ره  دننک و  یم  میـسقت  هاگـشناد 

.دوش یم  لصاح  هسردم  روما  میظنت  رد  تلوهس  هلیسو  نیدب  دوش و  تیاده  طوبرم  سالک  هب  يزومآ 

يدحا تسا و  دوهشم  وا  يّداع  تایح  ای  یملع و  تایح  زا  معا  رـشب  یگدنز  نوؤش  عیمج  رد  ءایـشا  يدنب  میـسقت  ۀلأسم  هلمجلاب  و 
.تسین زاین  یب  نآ  زا 

لثم امامت  ، هداتفا رود  ياتـسور  نالف  رد  تلود  رومأم  کی  اـت  روهمج  سیئر  زا  اـه  يدـنب  هتـسد  همه  نآ  ، تکلمم کـی  ةرادا  يارب 
حیبست کی  ياه  هناد  ریجنز و  کی  هلسلس 
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هب یقطنم  هک  نآ  یلو  ؛ تسا سوسحم  الماک  اه  تیلوئسم  راک و  میسقت  رما  ، گرزب کچوک و  تاعامتجا  رد  تسا و  هتسویپ  مه  هب 
.دمآ دهاوخ  لیصفت  هب  ،و  ءایشا موسر  دودح و  لیصحت  تهج  رد  تمسق  زا  نتفرگ  کمک  ّتیفیک  زا  تسا  ترابع  ، تسا نآ  لابند 

تمسق لوصا  -3

یقطنم و دهاوخب  رگا  يدنب  میسقت  کی.تسا  يدنب  میـسقت  یـساسا  لوصا  نوماریپ  ، تمـسق باب  ۀناگتفه  ثحابم  زا  ثحب  نیموس 
: میمان یم  تمسق  لوصا  ار  اه  نیا  هک  دنک  يوریپ  لصا  راهچ  زا  دیاب  ، دشاب عنام  عماج و 

هدیاف نودب  میسقت  هنرگو  ، دشاب ّبترتم  يا  هدیاف  هرمث و  نآ  رب  هک  تسا  هتسیاب  هنالقاع و  یقطنم و  یماگنه  ، يدنب میسقت  : لّوا لصا 
رب يزیچان  ةدیاف  هک  نیا  فرـص  یلو  تسا  هدـیاف  دـیفم  تعفنم و  ياراد  یتاهج  زا  متخ  روطب  ملاع  رد  یمیـسقت  ره  هّتبلا  ؛ تسا وغل 

میسقت دنک و  یم  لابند  ار  یضرغ  فده و  یمیـسقت  ره  زا  لقاع  ناسنا  ینعی  ، هدننک میـسقت  هکلب  ، تسین یفاک  ، دشاب یم  ّبترتم  نآ 
هک ار  یمکح  نآ  یمـسق  ره  يارب  دناوتب  دنک و  کمک  وا  ضرغ  هب  دشاب و  دیفم  هیواز  نیا  زا  فده و  نآ  اب  هطبار  رد  دیاب  يدـنب 

هتشادن و یـشزرا  ، دشاب عفن  يذ  رگید  تاهج  زا  ولو  دوبن  هدیاف  دیفم  هیواز  نیا  زا  رگا  نیاربانب.دنک  نییبت  ، تسا وا  روظنم  دوصقم و 
.دوب دهاوخ  ثبع 

دـنک و یم  میـسقت  رما  لبقتـسم و  یـضام و  لعف  هب  ار  لعف  يوحن  دنمـشناد  یهاگ  هک  مینک  یم  هظحالم  وحن  ملع  لئاسم  رد  : لاـثم
سپ هک  تسا  یـصاخ  مکح  وحن  ملع  رد  روکذم  ۀثالث  ماسقا  زا  مادکره  يارب  هک  اریز  ؛ دراد رمث  يوحن  هاگدید  زا  یمیـسقت  نینچ 

رگا يوحن  ملاع  نیمه  اّما  دوش  یم  ّبترتم  ، مسق نآ  رب  ماکحا  نآ  ، يدنب میسقت  زا 

مومضم ای  ملع و  لثم  ، تسا روسکم  ای  برـض و  لثم  ، تسا حوتفم  نآ  لعفلا  نیع  ای  : هک نیا  هب  دنک  میـسقت  ار  یـضام  لعف  دهاوخب 
ینبم لعف  هس  ره  ضرفلا  یلع  دراد و  ثحب  ءانب  بارعا و  ثیح  زا  وا  نوچ  ؛ تسین عفان  يوحن  لاح  هب  میـسقت  نیا  ، فرـش لثم  ، تسا
یکی رگا.تسین  دنمدوس  يوحن  يارب  دشاب  هک  هنوگره  وا  لعفلا  نیع  الاح  ، تسا مزج  رب  ینبم  رما  لعف  هک  نیا  امک.دنتـسه  حـتف  رب 
يارب میـسقت  نیمه  اـّما.تسا  وغل  ثبع و  یمیـسقت  نینچ  يوحن  يارب  سیپ  تسین  نینچ  یلو  تشاد  رمث  ، دوب ینبم  يرگید  برعم و 

رد ار  وا  قوف  میسقت  تسا و  تاملک  فیرصت  وا  ضرغ  نوچ  ، تسا عفان  رایسب  یفرص  ملاع 
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عنم لثم  ، نیعلا حوتفم  .1: تسا زیاج  هجو  هس  نآ  عراضم  رد  ، دشاب حوتفم  ، یـضام لعفلا  نیع  رگا  هک  اریز.دنک  یم  يرای  ضرغ  نیا 
زیاج هجو  ود  عراضم  رد  ؛ دشاب روسکم  لعفلا  نیع  رگا  ،و  رصنی رصن  لثم  ، نیعلا مومضم  برضی 3. برض  لثم  ، نیعلا روسکم  عنمی 2.
کی عراضم  رد  ، دـشاب مومـضم  یـضام  لعفلا  نیع  رگا  بسحی و  بسح  لثم  ، نیعلا روسکم  ملعی 2. ملع  لـثم  ، نیعلا حوتفم  .1 .تسا

هراـشا روما  نیا  هب  فیرـصت  باـتک  لّوا  رد  و...و  فرـشی  فرـش  ، نسحی نسح  لـثم  ؛ دـشاب نیع  مض  هک  تسین  زیاـج  رت  شیب  هجو 
رمث و رمثم  الماک  رگید  ملع  هب  تبـسن  یلو  ، دشاب هدوهیب  وغل و  یملع  هب  تبـسن  یملاع و  يارب  یمیـسقت  هک  درادن  یعنام  سپ.هدش 

.دشاب ضرغ  لّصحم 

: اذل :و  هلوق

: دنا هدرک  هتسد  هس  هب  ار  نآ  تالالد  ثحبم  رد  روهشم  نایقطنم 

: دننک یم  تمسق  هتسد  ود  هب  ار  مادکره  سپس  هیعضو و  هیلقع 3. هعیبط 2. .1

هب تلالد  میسقت  زا  سپ  ، رّفظم موحرم  یلو  ؛ دنروآ یم  یلاثم  مادکره  يارب  هک  دوش  یم  مسق  شـش  ، عومجم هیظفل و  ریغ  هیظفل 2. .1
: دندرک میسقت  مسق  ود  هب  ار  هیعضو  تلالد  صوصخ  یعضو ، یعبط و  یلقع و  مسق  هس 

رمث ود  نآ  اـب  هطبار  رد  میـسقت  نیا  هک  اریز  دـندرکن ، میـسقت  مسق  ود  نـیا  هـب  ار  یعبط  یلقع و  تلـالد  اـّما  ، هـیظفل ریغ  هیظفل 2. .1
: دراد هبعش  هس  هیظفل  هیعضو  صوصخ  هک  اریز.دراد  هرمث  یقطنم  دید  زا  هیعضو  اب  هطبار  رد  یلو  ، درادن

رب مات  « ّدح » تلالد هک  دح  رد  هلمج  نم  ، هدش هدافتسا  اه  نیا  زا  ارارک  لاح  هب  ات  هک  دیا  هدرک  هظحالم  مازتلا و  نّمضت 3. هقباطم 2. .1
اـسب هچ  رگید  تامیـسقت  یلو  ؛ تسا اج  هب  ، میـسقت نیا  ور  نیا  زا...و  تسا  یمازتلا  ، دح ماسقا  یقبام  تلالد  تسا و  یقباطم  دودحم 

.دشاب وغل 

دـشاب تدحو  دـیاب  مسقم  اب  ماسقا  زا  کی  ره  نایم  مینک  یم  میـسقت  نوگانوگ  ماسقا  عاونا و  هب  ار  يزیچ  ام  هک  یماگنه  : مّود لصا 
.دمآ دهاوخ  هک  روط  نامه 

دوش لیکشت  هّیّلک  ۀبلاس  ود  اه  نآ  زا  هک  يا  هنوگ  هب  دشاب  یّلک  نیابت  صوصخ  دیاب  عبرا  بسن  زا  رگید  مسق  اب  یمـسق  ره  نایم  اّما 
اب جراخ  رد  هک  یماسقا  هب  ءیـش  میـسقت  نیاربانب.دنـشاب  هتـشادن  لخادـت  دنـشابن و  قداص  يرگید  دارفا  رب  اه  نآ  زا  مادـک  چـیه  و 

لیبق زا  ، دراد قداصت  يرگید  دارفا  مامت  رب  مادکره  دنراد و  یّلک  يواست  رگیدکی 
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ینعم نآ  ای  نیا  ای  دوش و  یمن  تسرد  هیقیقح  ۀلـصفنم  ۀیـضق  مسق  ود  نیا  زا  نوچ  ؛ تسا طلغ  ، قطان ناویح  اّما  رـشب و  اـّما  ناـسنالا 
میـسقت نینچ  مه.تسا  یمتح  هکلب  ، تسین عنتمم  عمج  اج  نیا  رد  دشاب و  لاحم  ود  ره  عفر  عمج و  هک  تسا  نیا  شرهاظ  هک  درادن 
صوصخ مومع و  اه  نآ  نیب  ای  دنتسه و  رگید  ضعب  زا  قلطم  ّمعا  یـضعب  ینعی  ، دنراد لخادت  ضعب  اب  یـضعب  هک  یماسقا  هب  ءیش 

دناوت یم  هنوگچ  تسا و  ملاع  تحت  رد  لخاد  دـهتجم  هک  « دـهتجم اّما  ملاع و  اّما  ناسنالا  » لثم یلّوا.تسا  لـطاب  زین  ، تسا هجو  نم 
ملاع و نایم  هک  «، ملاع اّما  ضیبا و  اّما  ناسنالا  » لثم یمود  ؟و  تسا دافتـسم  وا  اّما و  زا  هک  نانچ  نآ  دـشاب  وا  لباقم  ۀـتکن  وا و  میـسق 
ات دنتـسین  مه  میـسق  هملک  ینعم  ماـمت  هب  سپ  ، دـشاب ضیبا  ملاـع  هک  دراد  لخادـت  دارفـالا  ضعب  رد  تسا و  هجو  نـم  موـمع  ضیبا 

.دشاب حیحص  وا  اّما و  هب  يدنب  میسقت 

هتــشادن قداـصت  رگیدـکی  رب  مادـک  چـیه  دــشاب و  هتــشاد  یّلک  نیاـبت  رگید  مـسق  اـب  مـسق  ره  دــیاب  اـمتح  هـک  دــش  موـلعم  سپ 
مه تمـسق  فیرعت  دوخ  زا  ، دشاب یّلک  نیابت  هک  دیاب  نیا  »و  نکمم اّما  بجاو و  اّما  دوجوملا  «،» درف اما  جوز و  اّما  ددـعلا  » لثم ، دـشاب

«. هنیابتم روما  یلا  هقیرفت  ءیشلا و  هئرجت  :» میتفگ هک  دش  نشور 

: دنشاب قلطم  صاخ  ماع و  ماسقا  هک  اج  نآ  يارب  لاثم  کی 

ار اه  نآ  هک  تسا  ناکم  نامز و  فرظ  اه  نآ  ۀـلمج  زا  هک  دـنا  هدرک  تمـسق  هتـسد  جـنپ  هب  ار  لـیعافم  وحن  ملع  رد  هک  میناد  یم 
نیا فرظ  ای  زیمت و  ای  لاح و  ای  تسا  لوعفم  اـی  بوصنم  مسا  : مییوگب.هبوصنم ءامـسا  میـسقت  ماـقم  رد  رگا  لاـح  ، دـنمان هیف  لوعفم 

زا یمـسق  فرظ  هکلب.دوش  ریبعت  نآ  زا  وا  اّما و  اب  ات  تسین  نآ  میـسق  لوعفم و  لـباقم  رد  فرظ  هک  ارچ  ، تسا لـطاب  يدـنب  میـسقت 
لوعفم ناونع  رد  لـخاد  ینعی  ، ندوب مسق  هک  اریز  ؟ دـشاب ءیـشلا  میـسق  ءیـشلا  مسق  هک  تسا  نکمم  هنوگچ  تسا و  لوعفم  ماـسقا 

.ههادبلاب لطاب  وه  تسا و  ضقانت  نیا  تسا و  نآ  تالباقم  زا  لوعفم و  ناونع  زا  جراخ  ینعی  ، ندوب میسق  تسا و 

: دنشاب هجو  نم  صاخ  ماع و  ماسقا  هک  يدروم  يارب  رگید  لاثم 

نالهاج 3- ناملاع 2- -1: مـینک مـسقنم  هتـسد  شـش  هـب  میـسقت  کـی  رد  ار  ( قارع ناـنکاس  ) ـالثم روـشک  کـی  مدرم  دـینک  ضرف 
هداد رارق  ءیشلا  میسق  ءیشلا  مسق  هک  اریز  ؛ تسا طلغ  زین  يدنب  میسقت  نیا  ، ملاس دارفا  نارامیب 6 - ناتسد 5- یهت  نادنمتورث 4-
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ینغ و املع  زا  ضعب  هک  ملاس  دارفا  ناضیرم و  هب  تبسن  نینچمه  سکعلاب و  دنتسه و  الهج  املع و  رد  لخاد  ارقف  اینغا و  الثم  ، هدش
مه زا  يادج  دنراد و  لخادت  رگیدکی  اب  ماسقا  الماک  سپ  ، ءاّحصا یضرم و  زا  سکعلاب  الهج  زا  روط  نیمه  دنتـسه و  ریقف  یـضعب 
ریغ لفاغ  یماع  دارفا  زا  اه  يدنب  میسقت  هنوگ  نیا  اعون  دشاب و  یقیقح  هلصفنم  تروص  هب  میسقت  دنشاب و  رگیدکی  میسق  ات  ، دنتـسین

هنرگو ؛ دوش یم  رداص  ( ...و دسیون  یم  دمآ  شملق  هب  دیوگ و  یم  دمآ  شناهد  هب  هچره  درادـن و  اطخ  باوص و  ياورپ  هک  ) یقطنم
: مییوگب هک  تسا  نآ  یقطنم  قیرط  یلو  ، هدش عمتجم  میسقت  کی  رد  میسقت  هس  اج  نیا  رد  هک  تسا  نآ  میسقت  رد  قح 

ای لهاج  هچ  دنشاب و  ملاع  هچ  قارع  لها  : مییوگ یم  هرابود  ، تسا حیحص  ، يدنب میسقت  نیا  ، نادان ای  دنتسه و  دنمشناد  ای  قارع  لها 
یتمالـس و ثیح  زا  ریقف  ای  ینغ  هچ  لهاج و  ای  ملاع  هچ  قارع  لـها  : مییوگ یم  موس  راـب  يارب  ریقف 4-2*2 و  ای  دنتـسه و  دنمتورث 

: زا دنترابع  بیترت  هب  هک  دیآ  یم  دیدپ  مسق  تشه  عومجم  رد  ضیرم  ای  دنملاس و  ای  : دنوش یم  مسقنم  هتسد  ود  هب  يرامیب 

.دنتسه ضیرم  مه  ینغ و  مه  ملاع و  مه  هک  يدارفا  .1

.دنتسه ملاس  ینغ و  ملاع و  هک  يدارفا  .2

.دنضیرم ریقف و  ملاع و  هک  يدارفا  .3

.دنملاس ریقف و  ملاع و  هک  يدارفا  .4

.دنا ضیرم  ینغ و  لهاج و  هک  يدارفا  .5

.دنملاس ینغ و  لهاج و  هک  اه  نآ  .6

.دنا ضیرم  ریقف و  لهاج و  هک  اه  نآ  .7

.دنا ملاس  ریقف و  لهاج و  هک  اه  نآ  .8

.دروآ یمرد  رس  مسق  اهدص  زا  اسب  هچ  مسق  تشه  نآ...و  داژن  - نابز - گنر ظاحل  زا  الثم  مینک  میسقت  مه  رگید  تاهج  زا  رگا  و 

: دوش یم  ّبترتم  دنچ  يدعاوق  روما و  مود  لصا  نیا  رب  لاح 

.دشن لوعفم  میسق  فرظ  هک  نانچ  ، دوب دهاوخن  ءیشلا  میسق  ءیشلا  مسق  زگره  : لّوا رما 

زیمت لاح و  هک  نانچ  ، دوب دهاوخن  ءیشلا  میسق  مه  ءیشلا  مسق  هاگ  چیه  : مود رما 
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.دنوش یمن  نآ  مسق  ، دنا لوعفم  میسق  هک 

...و يوحن  اّما  ملاع و  اّما  ملاعلا  ، ملاع اّما  ناسنا و  اّما  ناسنالا  : مییوگب الثم  ، تسا لطاب  هریغ  یلا  هسفن و  یلا  ءیشلا  میسقت  : موس رما 

: معز دق  :و  هلوق

نامه ینعی  ، ملع : هک نیا  هب  ، تسا هریغ  هسفن و  یلا  ءیشلا  میسقت  باب  زا  قیدصتلا  رّوصتلا و  یلا  ملعلا  میسقت  هک  دنا  هتـشادنپ  یخرب 
ای تسا  رّوصت  ای  ملع  : مییوگ یم  یتقو  سپ  ، تسا هریغ  هسفن و  یلا  ءیـشلا  میـسقت  باب  زا  قیدـصت  روصت و  هب  نآ  میـسقت  ،و  رّوصت
یم امـش  هک  تسا  ریغ  هب  دوخ و  هب  ءیـش  میـسقت  يزیچ  نینچ  قیدـصت و  ای  تسا و  رّوصت  ای  رّوصت  : میا هتفگ  تقیقح  رد  قیدـصت 

.تسا لطاب  دییوگ 

تروص ینعی  ، تسا رّوصتلا  قـلطم  دارم  ، تسا مسقم  تسا و  رّوـصت  ياـنعم  هب  هک  یملع  : دـیامرف یم  باوـج  رد  رّفظم  موـحرم  یلو 
يرّوصت اّما  تسا و  طرـشب  وحنب ال  رّوصت  دارم  رگید  ترابع  هب  دشابن و  ای  دـشاب  قیدـصت  مکح و  شلابند  هب  هک  نیا  زا  معا  ینهذ 

رّوصت یعون  مه  قیدصت  هک  نیا  هچ  ؛ تسا مکح  نودب  هداس و  رّوصت  ینعی  «ال» طرش هب  رّوصت  صوصخ  دارم  ، هدش نآ  زا  یمسق  هک 
هب ءیـش و  طرـشب  اب  یمـسقم  طرـشب  کش ال  یب  تسا و  ءیـش  طرـش  هب  رّوصت  هدـمآ و  مکح  شلاـبند  هب  هک  يرّوصت  یلو  ، تسا

.تسا نیابتم  روما  هب  ءیشلا  میسقت  هکلب  ، تسین هریغ  هسفن و  یلا  ءیشلا  میسقت  سپ  ، دراد قرف  «ال» طرش

یضعب هک  نیا  هن  دنزب  رود  ساسا  نامه  رب  نآ  ماسقا  یمامت  دوش و  يراذگانب  يدحاو  تهج  ساسارب  دیاب  یمیـسقت  ره  : موس لصا 
دنک يدنب  هتسد  ار  هناخباتک  کی  بتک  ، دهاوخ یم  هک  یسک  لثملا  یف  ، دشاب راوتسا  رگید  تهج  رب  رگید  یضعب  یتهج و  رب  ماسقا 

نیمه راک  ساسا  هشیمه  دریگب و  رظن  رد  ار  باتک  لّوا  فرح  صوصخ  ای  دـیاب  امتح  ، دـهد رارق  ار  اه  نآ  ابفلا  فورح  بیترت  هب  و 
زا فدـه  هب  ات  دـنک  میـسقت  ار  بتک  نآ  ساسارب  دـهد و  رارق  كالم  ار  ّفلؤم  مان  ای  ار و  ملع  مان  لّوا  فرح  صوصخ  ای  دـشاب و 

دروم ملع  ساسا  رب  ار  ات  جنپ  بتک و  مان  ساسارب  ار  باتک  هد  رگا  نیاربانب  دسرب  ، دشاب رظندروم  باتک  نتفای  تلوهس  هب  هک  میسقت 
رد هک  دـناد  یمن  صخـش  دوخ  دوش و  یمن  لصاح  بولطم  ،و  دـنک میظنت  نیّفلؤم  مان  ساـسارب  ار  اـت  شـش  باـتک و  نآ  رد  ثحب 

؟ ددرگب شا  هدشمگ  لابند  ابفلا  فورح  زا  کی  مادک 
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یمیـسقت ره  رد  هک  تسا  نیا  ّمهم  یلو  ، درادن یتافانم  دشاب و  نوگانوگ  ياه  میـسقت  ياراد  دّدعتم  تاهج  زا  دـحاو  ءیـش  اسب  هچ 
: میتفگ یم  ظافلا  ثحابم  رد  الثم  ، دشاب رظنّدم  يدحاو  ساسا  دحاو و  تهج  دیاب 

.دشاب رظنّدم  دحاو  ظفل  هک  دوب  نآ  ساسا  رب  میسقت  نیا  زاجملا  هقیقحلا و  اما  لوقنم و  اما  كرتشم و  اما  صتخم و  اّما  ظفللا 

.دش یم  حرطم  میسقت  نیا  ، ظافلا دّدعت  ساسارب  هک  نیابتم  اما  فدارتم و  اما  ظفللا 

.میتشاد ار  میسقت  نیا  بکرم  ای  تسا و  درفم  ظفل  ، ینعم رب  ّلاد  هک  نیا  ساسارب  هک  بکرم  اّما  درفم و  اما  ظفللا 

: تسا یتامیسقت  ياراد  لصف  : میتفگ یم  یّلک  ثحابم  رد  الثم  ای 

.دش یم  مسقنم  ّتیهام  زا  دعب  برق و  ظاحل  هب  هک  دیعب  ای  تسا  بیرق  ای  لصف  .1

.دوب كالم  يرگید  رابتعاب  هک  مّسقم  ای  تسا  مّوقم  ای  لصف  .2

دّدـعتم تامیـسقت  هب  ار  لعف  وحن  ملع  رد  ای  دوب  یـساسارب  مادـکره  هک  میدرک  یم  میـسقت  تامیـسقت  هتـسد  جـنپ  هب  ار  یّلک  الثم  ای 
میسقت نوگانوگ  تاهج  زا  ار  ناسنا  یـسانش  ّتیعمج  یعامتجا و  لئاسم  رد  ای  تسا  یـساسارب  مادکره  هک  دننک  یم  يدنب  میـسقت 

.دشاب ساسا  کی  رب  دیاب  میسقت  کی  یلو  ، تسا راوتسا  ینیعم  ساسارب  یمیسقت  ره  هک  دننک  یم 

عومجم ینعی  ، دشاب یّلک  يواست  هب  نایواستم  مسقم  دوخ  اب  ماسقا  ۀـعومجم  هک  دـشاب  يا  هنوگ  هب  دـیاب  يدـنب  میـسقت  : مراهچ لصا 
نوریب ماسقا  زا  هک  دـشابن  نیب  رد  يرگید  درف  دـشاب و  اه  نآ  رد  رـصحنم  ، یلقع رـصح  تروص  هب  دـشاب و  مسقم  دارفا  عماج  ، ماسقا

ّلک » تفگ ناوت  یم  « لهاج اما  ملاع و  اّما  ناـسنالا  » ـالثم دنـشاب  مسقم  نیا  رد  مسقم  نیا  ماـسقا  ریغ  لوخد  زا  عناـم  ـالباقتم  دـشاب و 
دنشاب نایواستم  دیاب  مسقم  اب  اه  نآ  عومجم  یلو  ، نیابتم مهاب  ماسقا  دوخ  »و  ناسنا لهاج  وا  ملاع  ّلک  لهاج و  اما  ملاع و  اما  ناسنا 

.دمآ دهاوخ  الیصفت  مجنپ  ثحبم  رد  هک 

تمسق عاونا  -4

میسقت یساسا  عون  ود  هب  میسقت  کی  رد  ءایـشا  يدنب  هتـسد  میـسقت و  دوخ  هک  تسا  نیا  نوماریپ  ، تمـسق ثحابم  زا  مراهچ  ثحبم 
: دوش یم 

.تسا یعیبط  تمسق  شمان  هک  نآ  ءازجا  هب  بکرم  ای  ّلک  میسقت  .1

.تسا فورعم  یقطنم  تمسق  مان  هب  هک  شتایئزج  دارفا و  هب  یّلک  میسقت  .2
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: تسا هبعش  راهچ  ياراد  دوخ  ءازجا  هب  بکرم  میسقت  اما 

هک دنتسین  ءازجا  ياراد  بکرم و  جراخ  رد  هک  يروما  ینعی  ، تسا یلقع  تابکرم  رد  نآ  یلقع و  یلیلحت  ءازجا  هب  بکرم  میسقت  .1
یم رّوصت  هک  فرظ  نیا  رد  دـنیآ و  یم  هک  نهذ  هب  یلو  ؛ دـندوجوم دوـجو  کـی  هب  هکلب  دیـسر  اـه  نآ  هب  ناوـتب  یفاکـشدبلاک  اـب 

ار یخرب  كرتشم و  ءزج  سنج و  ار  ءازجا  زا  یضعب  دنک و  یم  لیلحت  هیزجت و  یلقع  ءازجا  هلسلس  کی  هب  ار  اه  نآ  ام  لقع  ، دنوش
نیا جراخ  رد  هک  تفگ  ناوتن  زگره  یلو  ، ّتیقطان مه  دراد و  ّتیناویح  مه  جراـخ  رد  ناـسنا  ـالثم  ؛ دـمان یم  صتخم  ءزج  لـصف و 

لصف دوجو  هب  رگم  ، درادن يدوجو  ، جراخ رد  سنج  الوصا  دندوجوم و  دوجو  کی  هب  هکلب.تسا  وا  ندوب  قطان  نآ  ندوب و  ناویح 
نآ نمـض  رد  ندوب  ناویح  تسا و  وا  ندوـب  قطاـن  هب  ناـسنا  ندوـب  ناـسنا  ـالثم  تسا  نآ  ریخا  لـصف  هب  ءیـش  ره  ندوـب  ءیـش  هک 

: هموظنم قطنم  رد  يراوزبس  یجاح  موحرم  ۀتفگ  هب  درادن و  یقّقحت  لّصحت و  اهنت  سنج  هنرگو  دوش  یم  قّقحتم  لّصحتم و 

اذخ نوکلا  بسح  سنج  ماهبا 

اذ اذ و  نیب  رئاد  هرما  و 

تمـسق لصف  سنج و  ءزج  ود  هب  ار  موهفم  دـنک و  یم  تسرد  یئازجا  وا  يارب  ام  نهذ  ، مینک یم  لّقعت  نهذ  رد  هک  ار  ناـسنا  یلو 
نآ مان  یلقع و  لیلحت  هیزجت و  ار  لـیلحت  هیزجت و  نیا  ماـن  یلقع و  بکرم  نیا  مان.دنتـسه  لّـقعت  لـباق  مه  زا  يادـج  هک  دـنک  یم 

.دمآ دهاوخ  ، تمسق ثحبم  نیرخآ  رد  ّتیهام  کی  زا  یلقع  لیلحت  ۀقیرط  و.دنیوگ  یلقع  یلیلحت  ءازجا  ار  ءازجا 

یعیبط و روط  هب  تسا و  دوجوم  تعیبط  ملاع  رد  هک  ءیـش  ره  یلّوا  یلـصا و  ءازجا  ینعی  یعیبط  ءازجا  هب  بکرم  ّلـک و  میـسقت  -2
بآ الثم  ؛ دهد ماجنا  یتارییغت  تافّرصت و  نآ  رد  رشب  تسد  هک  نیا  نودب  ، دراد ار  یلصا  رصانع  هّیلّوا و  داوم  ءازجا و  نآ  يدادادخ 

هب ار  نوخ  الثم  ای  تسا  نژوردیه  نژیـسکا و  زا  بکرم  بآ  : دـنیوگ یم  دـننک و  یم  لیلحت  هیزجت و  رـصنع  ود  هب  یملع  رظن  زا  ار 
ندـب الثم  ای  ، تسا امـسالپ  دیفـس و  ياـه  لوبلگ  زمرق و  ياـه  لوبلگ  زا  بکرم  نوخ  : دـنیوگ یم  دـننک و  یم  میـسقت  یعیبط  ءازجا 

نآ یعیبط و  ار  تابکرم  نیا  یمامت  هک...و  رصانع  هب  ار  طالخا  دننک و  یم  میسقت  ( مد - مغلب - ارفص - ادوس ) هعبرا طالخا  هب  ار  ناسنا 
.دریگ یم  ماجنا  ملع  ياپ  اب  هک  دنمان  یعیبط  بیکرت  لیلحت و  ار  بیکرت  لیلحت و  نیا  يرصنع و  ای  یعیبط  ءازجا  ار  ءازجا 
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زا هدرک و  داجیا  یتارییغت  اه  نآ  رد  رشب  تسد  هتفر و  راک  هب  اه  نآ  رد  تعنص  هک  یئازجا  ینعی  یعانص  ءازجا  هب  بکرم  میـسقت  .3
دشاب رکش  ای  لسع  هک  نیبگنا  هکرس و  : دننک یم  میسقت  یعانص  ءزج  ود  هب  ار  نیبجنکـس  الثم.تسا  هدش  جراخ  یلّوا  یعیبط  تلاح 

ای رتفد  ای  باتک  قرو  الثم  اـی  رهوج  راد و  گـنر  ةّداـم  يرادـقم  بآ 2. يرادقم  .1: دـننک یم  میـسقت  ءزج  ود  هب  ار  بکرم  الثم  اـی 
هشیش الثم  ای  دنهد  یم  لیکشت  اه  نیا  ار  یلصا  داوم  هدش و  لیکشت  کهآ  هبنپ و  زا  هک  نیا  هب  دننک  یم  میـسقت  ار  هّلجم  همانزور و 

نیا مان  هک...و  تسا  هتفای  بیکرت  یبایلق  ياه  تاکیلیـس  زا  یگنـس و  داوم  هصالخ  هسام و  نش و  زا  هک  نیا  هب  دـننک  یم  میـسقت  ار 
.دنمان یعانص  بیکرت  لیلحت و  ار  بیکرت  لیلحت و  نیا  مان  یعانص و  ءازجا  نآ  مان  یعانص و  تابکرم  ار  تابکرم 

: دراد هبعش  ود  دوخ  نیا  دنتسه و  دوهشم  دوجوم و  جراخ  رد  هک  نآ  یجراخ  ءازجا  هب  بکرم  میسقت  .4

طخ هراپ  دـنچ  هب  طخ  کی  ای  ، رتم یتناس  دـص  هب  رتم  کی  میـسقت  دـننام  ، هباشتم ءازجا  هلـسلس  کی  هب  یجراخ  بکرم  میـسقت  : فلا
.دنراد هباشت  هک  يواسم 

يواسم ءزج  دنچ  هب  طخ  کی  ای  رتمیتناس  دص  هب  رتم  کی  میـسقت  دـننام  ، هباشتم ءازجا  هلـسلس  کی  هب  یجراخ  بکرم  میـسقت  : فلا
.دنراد هباشت  هک 

نامیس نهآ و  بوچ و  چگ و  رجآ و  هب  لزنم  میـسقت  ، اه خیم  اه و  بوچ  هب  تخت  میـسقت  دننام  هباشتم  ریغ  ءازجا  هب  نآ  میـسقت  ب:
میسقت الثم  ای...و  تایح  رادقم  انبریز و  رادقم  نیمز و  تحاسم  لزنم و  فک  ماب و  تشپ  بادرـس و  اه و  قاتا  هب  لزنم  میـسقت  و...و 

ناوختسا و نوخ و  تشوگ و  هب  ناسنا  میـسقت  الثم  ای...و  بقع  قودنـص  ، اه خرچ  - روتوم - نامرف ، اه یلدنـص  - قاتا هب  لیبموتا  کی 
یتلثاـمم تسین و  نیب  رد  یتهباـشم  دـنراد و  قرف  رگید  ءزج  اـب  مادـکره  مسقم  ءازجا  دراوم  نیا  یماـمت  رد  هک  اـه  گر  تسوپ و 

یقطنم میـسقت  ای  تایئزج و  هب  یّلک  میـسقت  اّما  دنیوگ و  یجراخ  ءازجا  ار  ءازجا  نآ  مان  یجراخ و  ار  تابکرم  نیا  مان  لاح  دنرادن 
یبعـش دوـخ.تسا  عفاـن  نیمه  ءایـشا  موـسر  دودـح و  لیـصحت  رد  یقطنم  هاگدـید  زا  دراد و  راکورـس  نآ  اـب  یقطنم  صخـش  هـک 

اما تروـص و  اـما  هّداـم و  اـما  سفن و  اـما  لـقع و  اـما  رهوـجلا  ـالثم  «؛ مینک یم  میـسقت  شعاوـنا  هب  ار  سنج  یهاـگ  هـک  اریز  ؛ دراد
ره اهتنم  ، تسا سنج  ، مسقم یّلک و  اه  نیا  ۀـمه  رد  هک  « ...و سرف  اما  ناسنا و  اـما  ناویحلا  «،» ناویح اـما  تاـبن و  اـما  مسجلا  «،» مسج

رد امیقتسم  هک  یعاونا  هب  رگا  ار  یسنج 
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شمان مینک  میـسقت  نودام  سنج  عاونا  هب  رگا  تسا و  یلّوا  تمـسق  شمان  ، هتـشذگ ياه  لاثم  مینک  میـسقت  ، تسا لـخاد  نآ  تحت 
دوش و یم  ضراع  ناویح  رب  میـسقت  نیا  تاذـلاب  الّوا و  تقیقح  رد  هک  « ...و رقب  اما  سرف و  اما  رهوجلا  الثم  «؛ تسا یلّوا  ریغ  میـسقت 

دشاب يوناث  تسا  نکمم  تسا و  یلّوا  لباقم  رد  یلّوا  ریغ  رهوج و( رب  سپس  قلطم و  مسج  رب  سپس  یمان و  مسج  رب  نآ  ۀطـساو  هب 
(. دراد طیاسو  هب  یگتسب  هک  هعبار  ای  هثلاث  ۀبترم  رد  ای 

یم میسقت  شماسقا  هب  ار  یلصف  یهاگ  »و  لهاج اما  ملاع و  اما  ناسنالا  :» لثم ، مینک یم  میسقت  شدارفا  فانـصا و  هب  ار  یعون  یهاگ 
اما ملاع و  اما  کحاضلا  :» لثم ، مینک یم  میـسقت  شدارفا  هب  ار  هصاخ  یـضرع  یهاگ  و...و  رمع » اما  دـیز و  اما  قطانلا  :» لـیبق زا  مینک 

«. لجرا هعبرا  یلع  وا  هیلجر  یلع  یشمی  اّما  یشاملا  » لثم مینک  یم  تمسق  شدارفا  هب  ار  ماع  یضرع  یهاگ  »و  لهاج

اما هیقفلا  »و« هیقف ریغ  اما  هیقف و  اما  ملاعلا  » لثم مینک ، یم  تمسق  صاخشا  دارفا و  هب  ار  اه  نآ  نودام و  فانصا  هب  ار  فنص  یهاگ  و 
« ...و رکب  اما  دیز و 

هتایئزج یلا  یّلکلا  همسق  سپ  ، هدرک نایب  هطبار  نیا  رد  مسق  جنپ  یـس و  دودح  رد  دیضنلا ص 225  رهوجلا  رد  یّلح  همّالع  موحرم 
.تسا یبعش  ياراد  ، اضیا

هک یلاثم  لثم  روکذم و  ياه  لاثم  لثم  ، دنتـسه هیرمالا  سفن  تایهام  یجراخ و  قیاقح  زا  قیداصم  یّلک و  یهاگ  رگید  ۀـیواز  زا  و 
زا مادـکره  تاناویح و  زا  ای  تاتابن و  زا  ای  تسا و  تادامج  زا  ای  يّدام  دوجوم  »و  دّرجم ای  تسا  يّدام  اـی  دوجوملا  :» هدـمآ نتم  رد 

رابتعا هچ  ماع و  فرع  رابتعا  هچ  دنتـسه  يراـبتعا  روما  لـیبق  زا  مه  یهاـگ  و...دـنراد  نوگ  هنوگ  تامیـسقت  دوخ  يارب  ماـسقا  نیا 
زا اـی  تاداو و  ۀـملک  مسا و  هب  ار  درفم  ظـفل  یقطنم  میـسقت  فرح و  لـعف و  مسا و  هب  ار  هـملک  يوـحن  میـسقت  لـثم  ، صاـخ فرع 

تمرح و بوجو و  هب  یفیلکت  یعرـش  مکح  میـسقت  ،و  یعـضو یفیلکت و  هب  یعرـش  مکح  میـسقت  دـننامه  دـشاب ، عراش  تاراـبتعا 
.تسین ربتعم  رابتعا  ءاروام  یتّیعقاو  دندوجوم و  رابتعا  ملاع  رد  هک...و  هحابا  تهارک و  بابحتسا و 

: زاتمت :و  هلوق

اب ءازجا  ّلک و  نیب  ام  توافت  هب  اه  نآ  زا  يرایسب  هک  دنراد  اه  قرف  ءازجا  هب  ّلک  ای  یعیبط  تمسق  اب  دارفا  هب  یّلک  ای  یقطنم  تمسق 
هراشا قرف  ود  هب  ماقم  نیا  رد  یلو  ؛ دش ناونع  اه  قرف  نیا  یسوط  ۀجاوخ  لوق  زا  یتبسانم  هب  اقباس  ددرگ و  یمرب  تایئزج  یّلک و 
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: تسا یساسا  ودره  هک  دوش  یم 

بآ ، تفگ دیاب  هکلب  ، نژوردـیه ای  نژیـسکا  ای  بآ  تفگ  ناوتن  الثم  ، تسا طلغ  یقیقح  هلـصفنم  تروص  هب  ءازجا  هب  ّلک  میـسقت  .1
ملاع و اما  ناسنالا  » الثم ؛ تسا حیحص  یقیقح  هلصفنم  تروص  هب  تایئزج  هب  یّلک  میسقت  یلو  ، نژوردیه نژیـسکا و  زا  تسا  بکرم 

(. هدماین باتک  رد  قرف  نیا...و  « لهاج اما 

لمح لباق  اه  نآ  زا  کیره  رب  مسقم  مه  ، مینک یم  هسیاقم  مسقم  اب  هک  ار  ماسقا  زا  مادکره  تایئزج  هب  یّلک  ای  یقطنم  میسقت  رد  .2
هذـه : مییوگب اـی  تسا و  لومحم  ، مسقم هک  هملک  مسـالا  : تفگ ناوت  یم  ـالثم  ، لـمح لـباق  مسقم  رب  ماـسقا  زا  مادـکره  مه  تسا و 
نیابم دنتـسه و  رگیدـکی  میـسق  نوچ  ، ماسقا دوخ  هّتبلا...و  « ناسنا ملاعلا  » اب « ملاع ناسنالا  اذـه  » اـی تسا  لومحم  ، مسق هک  مسا  هملکلا 

، تسا ملاع  لهاج  ای  تسا  لهاج  ملاع  ، تسا دـیز  رکب  ای  تسا  رکب  دـیز  : تفگ ناوتن  سپ  ، تسا طـلغ  نیاـبم  رب  نیاـبم  لـمح  ، یّلک
هک تسا  حیحص  رگیدکی  رب  ءازجا  دوخ  لمح  هن  ءازجا  هب  بکرم  ای  یعیبط  میسقت  رد  اّما...و  تسا  ناسنا  سرف  تسا و  سرف  ناسنا 
رب مسقم  ای  مسقم  رب  ءازجا  لمح  هن  دنتسه و  نیابم  رگید  ءزج  اب  یئزج  ره  نوچ  سکعلاب ، وا  تسا  نژوردیه  نژیسکا  : مییوگب الثم 

دنیوگ و ار  بکرم  ۀعومجم  بآ  هک  اریز  ؛ تسا بآ  نژیسکا  ای  تسا  نژیسکا  ، بآ : تفگ ناوتن  ینعی  ، تسا حیحـص  ءازجا  کیاکی 
يراـج میدز  لاـثم  هک  یعیبط  تمـسق  رد  ینعی  ، تسا يراـس  يراـج و  ءازجـالا  یلا  ّلـکلا  همـسق  ۀـعبرا  بعـش  ۀـمه  رد  نوناـق  نیا 

ۀبعش هک  یلقع  تابکرم  یلقع و  یلیلحت  تمسق  رد  اهنت  تسا و  يراج  مه  یجراخ  تمـسق  رد  ، یعانـص تمـسق  رد  نینچمه  ، تسا
دنتـسه لمح  لباق  رگیدکی  رب  مسقم  ماسقا و  زا  کیره  هک  تسا  يراج  دارفا  یّلک و  ةدـعاق  اج  نآ  رد  هکلب  ، تسین يراج  ، دوب لّوا 

.قطان ناویحلا  اذه  ، ناویح قطانلا  ، ناسنا قطانلا  ، ناسنا ناویحلا  اذه  قطان  ناسنالا  ، ناویح ناسنالا  : تفگ ناوت  یم  و 

: دب :و ال  هلوق

: مییوگ یم  تسا  حیحص  لمح  ، یلقع یلیلحت  یقطنم و  يدنب  میسقت  رد  هک  لاح 

یلوا لمح  تسا و  موهفم  رد  داّحتا  ای  نیا  لومحم و  عوضوم و  نایم  داّحتا  زا  تسا  ترابع  لمح  تقیقح  هک  هدـش  نایب  مه  اـقباس 
کی یلومحم  عوضوم و  یلمح و  ره  رد  هک  دـش  نایب  زین  دراد و  ماـن  ، عیاـش لـمح  هک  تسا  یجراـخ  قادـصم  رد  اـهنت  اـی  یتاذ و 

نیب داّحتا  تهج 
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ود ات  تسا  مزال  يریاغت  دّدـعت و  تهج  کی  تسا و  طلغ  نیابم  رب  نیابم  لـمح  هنرگو  دـشاب  حیحـص  لـمح  اـت  تسا  مزـال  ود  نآ 
رب ماسقا  زا  کیره  هک  هیف  نحن  ام  رد  لاح  ، تسا لطاب  زین  نآ  هدـمآ و  مزـال  هسفن  یلع  ءیـشلا  لـمح  هنرگو  دـنامب  ظوفحم  ندوب 

یعماج تهج  كرتشم و  ردـق  کی  ماسقا  مسقم و  نایم  دـیاب  امتح.تسا  لمح  لباق  ادـجادج  ماـسقا  زا  مادـکره  رب  مسقم  مسقم و 
لمح ، ءازجا بکرم و  رد  هک  نانچ  ) تسا لطاب  نیابم  رب  نیابم  لمح  ّالا  دـشاب و  حیحـص  لـمح  نآ  طّـسوت  هک  دـشاب  هتـشاد  دوجو 

موهفم و رظن  زا  هن  تسین  نآ  نیع  تسا و  ءزج  نیا  زا  ریغ  بکرم  نوچ  تسا  طـلغ  بکرم  رب  القتـسم  ءزج  ره  ءزج و  ره  رب  بکرم 
هک تسا  يا  هعوـمجم  دـیز  هکلب  تسا  تسد  دـیز  تفگ  ناوـتن  ـالثم  نآ  نیع  هن  تسا  بکرم  زا  ریغ  ءزج  زین  قادـصم و  رظن  زا  هن 

قارتفا و تهج  دـیاب  مه  ماسقا  ناـیم  هک  روط  ناـمه  ( ...و تسا  دـیز  ءزج  تسد  هکلب  تسا ، دـیز  تسد  اـی  دـشاب  یم  تسد  ياراد 
انعم...و ندوب  هس  ای  ندوب  ود  دـشابن  ود  نآ  نیب  یقرف  تهج  چـیه  رگا  ّـالا  دـهد و  زیمت  رگید  مسق  زا  ار  مسق  ره  هک  دـشاب  یتنیاـبم 

میـسق یمـسق  ره  دیاب  دبال  ّالا و  سپ  ، دوب دهاوخن  مه  یماسقا  ، دشابن یتوافت  رگا  هقیقح و  دحاو  وهف  نانثا  هتـضرف  امّلک  هکلب  ، درادن
لاح ود  زا  مسقم  اب  ماسقا  نایم  هعماج  تهج  نآ  هاگ  نآ.تسین  حیحـص  میـسقت  ّالا  دشاب و  درف  هبرـصحنم  یگژیو  ياراد  يرگید و 

: تسین جراخ 

تـسا عون  ای  دـشاب  كرتشم  ءزج  هک  ماسقا  يارب  تسا  سنج  مسقم  الثم  ، تسا تقیقح  تاذ و  رد  لخاد  ینعی  ، تسا ماسقا  یتاذ  اـی 
...و دیز  اّما  قطانلا  لثم  ، دوش یم  تمسق  دوخ  دارفا  هب  تبسن  هک  تسا  لصف  ای  ماسقا و  يارب 

: تسین جراخ  لاح  ود  زا  مه  رگیدکی  زا  ماسقا  تنیابم  قارتفا و  تهج  زین  و 

سنج مسقم  هک  يدراوم  صوصخ  رد  هّتبلا  ، دوب دهاوخن  مادـکره  بیرق  لصف  زا  ریغ  يزیچ  هک  تسا  اه  نآ  تاذ  ءزج  یتاذ و  ای  .1
.تسا بیرق  لصف  هب  شزایتما  یعون  ره  هک  دنشاب  عاونا  ، ماسقا دشاب و 

.تسین صّخشم  ّزیمم و  ماع  یضرع  هنرگو  دوب  دهاوخ  مسق  ره  ۀصاخ  یضرع  هک  تسا  ماسقا  تاذ  زا  یجراخ  یضرع و  ای  .2

: دوش یم  مسقنم  تروص  هس  هب  دشاب  ماسقا  مّوقم  یتاذ و  ۀعماج  تهج  هک  اج  نآ  اّما 

هک تسا  یعیبط  دنتـسه و  كرتشم  رگیدـکی  اب  بیرق  سنج  رد  ماسقا  ۀـمه  ینعی  ، تسا سنج  ماسقا  نایم  هعماج  تهج  یهاگ  : فلا
هب رگید  مسق  زا  یمسق  ره  قارتفا  تاهج 
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: مییوگ یم  یتقو  الثم  ؛ دشاب یم  مسق  نآ  هب  صتخم  ءزج  مّوقم و  هک  تسا  نآ  بیرق  لصف 

كرتـشم ندوـب  هملک  بیرق  سنج  رد  فرح  لـعف و  مسا و  هناـگ  هس  عاوـنا  زا  مادـکره  «، فرح اـّما  لـعف و  اـّما  مسا و  اـّما  هملکلا  »
یلع لد  اـم  لـعفلا  »و« تاذـلا یلع  لد  اـم  مسـالا  :» هک دـنراد  قرف  رگید  ياـه  یگژیو  رد  )و  تـسا ظـفل  ناشدـیعب  سنج  (و  دنتـسه

«. نامزلا تاذلا و  یلع  لدی  ام ال  فرحلا  »و« نامزلا

همّوقم و لوصف  رد  دنکرتشم و  ندوب  ناویح  بیرق  سنج  رد  ماسقا  نیا  یمامت  هک...و  رقب  اما  سرف و  اما  ناسنا و  اما  ناویحلا  الثم  ای 
ار يا  يدـنب  میـسقت  نینچ  لاح...و  تسا  لهاص  ، سرف لصف  ، تسا قطان  ، ناـسنا لـصف  ـالثم  دـنزاتمم ، رگیدـکی  زا  دوخ  هب  ۀـصتخم 

.دنمان عاونا  ار  تمسق  نیا  ماسقا  دنیوگ و  سنج  کی  ندرک  عون  عون  ینعی  ، عیونت احالطصا 

قارتفا تاهج  امتح  ، دندوب كرتشم  عون  رد  یتقو  هک  تسا  یعیبط  عون و  ای  سنج و  ای  : تسا نیرمالا  دحا  هعماج  تهج  یهاگ  ب:و 
.دنوش یم  ضراع  مسقم  رب  هک  دوب  دهاوخ  يا  هماع  ضراوع  یضرع و  روما  هلسلس  کی  هب 

دـشاب ّتیمـسا  هک  عون  رد  دنتـسه و  مسا  دارفا  زا  هناـگ  هس  ماـسقا  نیا  هک  رورجم  وا  بوصنم  وا  عوفرم  اـما  مسـالا  : مییوگ یم  ـالثم 
و...و ربخلا  ادـتبملااک و  تسا  عوفرم  یمـسا  کی  هک  دـنراد  قرف  رج  بصن و  عفر و  تمالع  ینعی  ، هماع ضراوع  رد  یلو  ، دـنکیرش

رب درادـن  مسا  هب  صاصتخا  عفر  هک  تسا  نآ  يارب  میدـیمان  ماع  ضرع  ار  اـه  نیا  هک  نیا  و...لوعفملاـک  تسا  بوصنم  رگید  مسا 
رمحا اما  دوسا و  اما  ضیبا و  اما  ناسنالا  » الثم ای  تسا  ماع  یضرع  ور  نیا  زا  روط  نیمه  مه  بصن  ، دوش یم  ضراع  زین  عراضم  لعف 

دنزاتمم و رگیدمه  زا  دشاب...و  يدیفـس  یهایـس و  هک  هماع  ضراوع  هلـسلس  کی  رد  دنکرتشم و  ناسنا  عون  رد  ماسقا  ۀمه  هک  « ...و
سنج ینعی  نیرمالا  دحا  : میتفگ هک  نیا  ّرس  دوش و  یم  هدیمان  ماع  یـضرع  ور  نیا  زا.دوش  یم  ضراع  ناسنا  ریغ  ناسنا و  رب  اه  نیا 
کی روکذـم  ياه  لاثم  رد  ناسنا  اـی  مسا  ینعی  عون  هب  تبـسن  تمـسق  نیا  تقیقح  رد  هک  تسا  نآ  يارب  ، تسا عماـج  ردـق  عون  اـی 
یلّوا ریغ  تمـسق  کـی  یمود  رد  ناویح  یلّوا و  رد  هملک  ینعی  ، سنج هب  تبـسن  دنکیرـش و  عون  رد  امیقتـسم  تسا و  یلّوا  تمـسق 
فنص فنـص  ینعی  ، فینـصت ار  یمیـسقت  نینچ  مان  لاح...نینچمه  دنک و  یم  ادیپ  ار  ماسقا  نیا  ندوب  مسا  ۀطـساو  هب  هملک  تسا و 

.دنیوگ فانصا  ار  ماسقا  نآ  مان  یّلک و  کی  ندرک 
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تسا فنص  یلّوا  یلصا و  عماج  ردق  زاب  تقیقح  رد  هک  فنـص  ای  عون  ای  سنج  ای  : تسا هثالثلا  رومالا  دحا  هعماج  تهج  یهاگ  ج:
یم معا  ياراد  صخا  نوچ  ؛ تسا تباث  مه  سنج  يارب  يدـعب  لحارم  رد  عون و  يارب  هیناـث  ۀـلحرم  رد  تمـسق  نیا  نآ  ظاـحل  هب  و 

درف و ره  رد  هک  دوب  دهاوخ  يدرف  ياه  یگژیو  هصّخشم و  ۀصاخ  ضراوع  هلسلس  کی  هب  ضرف  نیا  رد  قارتفا  تاهج  هّتبلا  دشاب و 
ره هک...و  « رکب اما  دـیز و  اما  ناسنالا  » ای...و « ورمع اما  دـیز و  اما  ملاعلا  :» مییوگ یم  ـالثم  ، تسا دوجوم  مسقم  قیداـصم  زا  یقادـصم 

.دنمان صاخشا  دارفا و  ار  ماسقا  مان  دنیوگ و  ندرک  درفدرف  ای  دیرفت  ار  يدنب  میسقت  نیا  مان  لاح  ، دراد یتاصخشم  دوخ  يارب  يدرف 

: دراد هبعش  ود  دوخ  دشاب  اه  نآ  یجراخ  ضراوع  زا  ماسقا و  تایتاذ  تاذ و  زا  جراخ  كرتشم  تهج  هک  اج  نآ  اّما  و 

رد اه  نآ  ۀـمه  هک...و  « ساطرق اما  سج و  اما  جاـع و  اـما  نطق و  اـما  جـلث و  اـما  ضیبـالا  :» دـننام ، تاـضورعم هب  ضراوع  تمـسق  .1
يارب دنتـسه و  زاتمم  رگیدـکی  زا  ضراوع  ای  ّتیهام  تایتاذ و  تاذ و  لصا  رد  یلو  دـنکرتشم ؛ رگیدـکی  اب  ضایب  یـضرع  فصو 

یناونع و فصو  رد  هسره  نیا  هک  « ناویح اما  تابن و  اـما  ندـعم و  اـما  دـسافلا  نئاـکلا  :» ـالثم اـی.تسا  صوصخم  يا  یتاذ  کـیره 
مادـکره یلو.دـنور  یم  يدوباـن  داـسف و  هب  ور  یتدـم  زا  سپ  دـنوش و  یم  نوـکتم  هـسره  ینعی  ، دـنکرتشم داـسف  نوـک و  یـضرع 

اما یقرـش و  اما  ملاعلا  «، » ریقف اما  ینغ و  اما  ملاعلا  :» الثم ای  دنزاتمم  يرگید  زا  هلیـسو  نادـب  هک  دـنراد  دوخ  هب  صوصخم  یتّیـصاخ 
.دنزاتمم هیفنص  تاصخشم  رد  كرتشم و  ندوب  ملاع  یضرع  رد  ماسقا  زاب  هک...و  « یبرغ

هّتبلا تسا و  بسانتم  مسق  نیا  يارب...ملاـعلا  ینعی  ریخا  لاـثم  هک  فانـصالا  یلا  فانـصالا  همـسقک  ضراوع  هب  ضراوع  تمـسق  .2
.دنا هدومرف  هراشا  دیضنلا ص 225  رهوجلا  رد  ( هر ) همّالع موحرم  یلو  ، هدرک هدنسب  لاثم  هب  اهنت  هدرکن و  نایب  ار  نیا  رّفظم  موحرم 

تمسق بیلاسا  -5

هتفگ مراهچ  بلطم  رد  : رگید نایب  اب.تسا  يدنب  میسقت  نوگانوگ  ياه  شور  اه و  بولـسا  نوماریپ  تمـسق  بلاطم  زا  مجنپ  بلطم 
تمسق هناگراهچ  لوصا  زا  مراهچ  لصا  رد  نینچمه.دش  نییبت  تسا و  تایئزج  هب  یّلک  ای  ءازجا و  هب  ّلک  تمسق  ای  تمسق  هک  دش 

عماج و هک  تسا  یقطنم  حیحص و  یماگنه  میسقت  کی  هک  نیا  هب  دش  هراشا  موس  بلطم  رد 
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اه نآ  زا  جراخ  یلاخ و  ءزج  چـیه  دریگب و  ارف  ار  مسقم  ءازجا  ۀـمه  ، ماـسقا دـیاب  ، تسا ءازجا  هب  ّلـک  میـسقت  رگا  ینعی  ؛ دـشاب عناـم 
ماسقا و ۀمه  دـیاب  زاب  ، تسا تایئزج  هب  یّلک  میـسقت  رگا  دوش و  عنام  نآ  لومـش  زا  دـنک و  جراخ  مه  ار  مسقم  ریغ  ءازجا  دـشابن و 
هک تسا  حرطم  لاؤس  نیا  لاح  تسین ، موسر  دودـح و  باب  رد  شخب  هجیتن  هنرگو  ، دـشاب عناـم  عماـج و  ینعی  ، دوش لـماش  ار  دارفا 

؟ تسا مادک  نآ  بولسا  عنام و  عماج و  يدنب  میسقت  ةویش 

ار مسقم  کی  ماسقا  یمامت  ناوت  یم  هار  ود  نآ  زا  کیره  زا  تسا و  بولـسا  ود  ياراد  عنام  عماج و  میـسقت  : تفگ دـیاب  باوج  رد 
.درک لیصحت 

ای ناسنا  : مییوگب الثم  ، مینک يدـنب  میـسقت  مسق  ود  مسق  ود  یئانث و  تروص  هب  ار  ءیـش  کی  هک  یئانث  تمـسق  ۀـقیرط  : لّوا بولـسا 
دوش و یم  ادا  وا  ای  اّما  ۀملک  اب  دـیدرت  هک  دـنیوگ  مه  تابثا  یفن و  نیب  دـیدرت  نارود و  ۀـقیرط  ار  هقیرط  نیا...و  ریخ  ای  تسا  ملاع 
ای تابثا  یفن و  هک  میناد  یم  همه  و.نیا  ریغ  ای  تسا و  نیا  ای  هک  دـهد  یم  لیکـشت  ار  دـیدرت  فرط  ود  ّقش و  ود  مه  تاـبثا  یفن و 

یتقو الثم  ، تسین رّوصتم  ثلاث  ّقش  ینعی.تسا  لاحم  ناشعافترا  هک  تسا  نیا  نیـضقانتم  نوناق  دنتـسه و  ناضقانتم  باـجیا  بلس و 
زین دـشاب و  ثلاث  ّقش  هکلب  ، نآ هن  دـشاب و  نیا  هن  هک  درادـن  يدرف  هک  تسا  انعم  نادـب  ملاع  ریغ  ای  تسا  ملاع  اـی  ناـسنا  : مییوگ یم 

کی دنوش و  یکی  دّحتم و  ، تابثا یفن و  دیدرت و  فرط  ود  ره  يزور  کی  هک  درادن  ناکما  ینعی  ؛ تسا لاحم  مه  نیـضیقن  عامتجا 
الثم تسین ، نیا  تسا و  نآ  ای  تسین و  نآ  تسا و  نیا  اـی  دـبال  ّـالا و  هکلب  ؛ دنـشاب دوجوم  دوجو  کـی  هب  دـنهد و  لیکـشت  ار  مسق 

مه دشاب و  جوز  مه  ای  درف  هن  دشاب و  جوز  هن  هک  ار  يددـع  امـش  هک  تسا  نیا  روظنم  «، درف اّما  جوز و  اّما  ددـعلا  :» مییوگ یم  یتقو 
رت شیب  هن  دوب  دهاوخ  یئانث  هشیمه  میـسقت  الّوا  تابثا  یفن و  نایم  دش  ریاد  رما  یتقو  ناضیقن و  نوناق  تسا  نیا.دینک  یمن  ادیپ  درف 
زا همه  نیا  دوب و  دـهاوخ  عنام  عماـج و  اـثلاث  دوش و  یم  رـصح  مسق  ود  نیا  رد  مسقم  دارفا  ماـمت  ینعی  ، دوب دـهاوخ  رـصاح  اـیناث  و 

، تسا تاحضاو 

دـش و لماش  ار  اه  ناسنا  ینعی  ، ناویح دارفا  زا  هتـسد  کی  لّوا  ّقش  ، میـسقت نیا  رد  هک  « قطان ریغ  اّما  قطان و  اّما  ناویحلا  :» لاـثم دـنچ 
هدش و فشک  رـشب  يارب  هک  اه  نآ  هچ  ، دوش یم  لماش  ءانثتـسا  نودـب  ار  تاناویح  زا  رگید  عاونا  مامت  ، تسا قطان  ریغ  هک  یناث  ّقش 

ینعی ، زابلاک هسرتفملا  ریطلا  نم  حراوجلا   ) هحراج اّما  ریطلا  » تسا عماـج  عناـم و  رـصاح و  ور  نیا  زا  هدـشن و  فشک  هک  اـه  نآ  هچ 
مه زاب  هک  هحراج  ریغ  اّما  )و  يراکش ناغرم 
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ۀبـساحم »و  هیقف ریغ  اّما  هیقف و  اّما  ملاعلا   » ای « یبرع ریغ  اّما  یبرع و  اّما  ناسنالا  » تسا عماج  رـصاح و  میـسقت  یلبق  لاـثم  ۀبـساحم  قبط 
.تسا لّوا  لاثم  دننامه  اه  نیا  یمامت 

: نکمی مث  : هلوق

اّما ملاـع و  اـّما  ناـسنالا  » لـثم ، ددرگ یم  لیـصحت  ءایـشا  موسر  اـی  دودـح  دوش و  یم  هدنـسب  میـسقت  کـی  هب  هقیرط  نیا  رد  یهاـگ 
یکی رد  ار  میسقت  اه  نآ  ریخا  لصف  ای  هصاخ  یضرع  ءایـشا و  موسر  دودح و  هب  ندیـسر  يارب  هک  تسه  زاین  یهاگ  یلو  « ...لهاج

اه هد  اسب  هچ  میهد و  همادا  یئانث  میسقت  تروص  هب  هیحان  ره و  رد  ای  )و  اهنت تابثا  ای  اهنت  یفن  فرط  الثم  ) تابثا یفن و  فرط  ود  زا 
هاگرظن زا  يدنب  میـسقت  هک  اجک  ره  ات  هلمجلاب  دوش و  متخ  تایهیدب  هب  میـسرب و  بولطم  ۀـجیتن  هب  ات  مینک  میـسقت  ار  فرط  ره  راب 

فّقوت يا  هلحرم  چـیه  رد  داد و  میهاوخ  همادا  يدـنب  هتـسد  هب  اـم  ، دـشاب دـنمدوس  ءایـشا  موسر  دودـح و  لیـصحت  رد  ینعی  ، یقطنم
.درک میهاوخن 

: یلقن مولع  تایرابتعا و  زا  لّوا  لاثم  : لاثم هس  کنیا 

رب تلالد  ای  درادن  هک  نآ  تسا و  مسا  دراد  تاذ  رب  تلالد  هک  نآ  ریخ  ای  دنک  یم  تاذ  رب  تلالد  ای  هملک  : دـنیوگ یم  وحن  ملع  رد 
ماسقا مامت  يدنب  میـسقت  ود  اب  هک  تسا  فرح  دنک  یمن  هک  نآ  تسا و  لعف  ، دنک یم  نامز  رب  تلالد  هک  نآ  ، ریخ ای  دنک  یم  نامز 

: دنیوگ یم  هک  تسا  نینچ  نییوحن  روهشم  ریبعت  میدروآ و  تسد  هب  ار  هملک  هناگ  هس 

.فرحلا یناثلا  ،و  لعفلا لوالا  ،و  الوا نامزلا  یلع  لدت  نا  اّما  یناثلا  ،و  مسا لوالا  ،و  الوا تاذلا  یلع  لدت  نا  اّما  هملکلا 

ینعی ) تسین اهنآ  یتاذ  ای  تسا و  دارفا  یتاذ  ای  یّلک  : دـنیوگ یم  دـننک  یم  هسیاقم  شدوخ  دارفا  اب  ار  یّلک  یتقو  قطنم  رد  : مود لاثم 
هک نآ  تسا و  عون  دهد  یم  لیکشت  ار  تاذ  مامت  هک  نآ  ، ریخ ای  دشاب و  یم  شدارفا  تاذ  مامت  ای  دشاب  یتاذ  هک  نآ  ( تسا یضرع 

ینعی ، كرتـشم ریغ  یتاذ  اـی  دـنیوگ و  سنج  هک  تسا  كرتـشم  یتاذ  اـی  تسا  تاذ  ءزج  هکلب  ، تـسین تاذ  ماـمت  یلو  ، تـسا یتاذ 
کی صوصخم  ای  هصاخ و  یضرع  ، تسا ّتیهام  کی  هب  صتخم  یضرع  ای  تسا  یـضرع  هک  نآ  دنناوخ و  لصف  هک  تسا  صتخم 

: تسا نینچ  هقطانملا  دنع  فولأم  ریبعت  دنیوگ و  هماع  یضرع  تسین ، ّتیهام 

عون هیهاملا و  ینب  كرتشملا  مامت  نوکی  نا  اّما  وه  اهیف و  الخاد  وا  عونلا  وهف  تایئزجلا  نم  هتحت  ام  هیهام  سفن  نوکی  نا  اّما  یلکلا 
وه نوکی و  وا ال  سنجلا  وهف  رخآ 
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(. دش ضرع  جراخ  زا  لاثم  نیا  ) ماعلا ضرعلا  وهف  ّالا  هصاخلا و  وهف  هدحاو  هقیقح  دارفاب  صتخا  نا  وه  اهنع و  اجراخ  وا  ، لصفلا

: هک تروص  نیا  هب  دننک  یم  میسقت  دّدعتم  عاونا  هب  ار  رهوج  ۀفسلف  رد  : موس لاثم 

ۀبنج نیا  هک  ) ...و ریخ  ای  تسا  دّرجم  العف  اتاذ و  ای  تسین  هک  نآ.تسین  ای  تسا  ( عاـفترا - ضرع - لوط ) هثـالث داـعبا  ياراد  اـی  رهوج 
.یمان ریغ  ای  تسا و  یمان  ای  تسا  هثالث  داعبا  وذ  هک  نآ  )و  هدشن ضّرعتم  فنصم  ار  یفن 

مادکره دشاب و  تاعیام  هک  ، دماج ریغ  ای  تسا  دماج  ای  تسا  یمان  ریغ  هک  نآ  : دنراد یتامیسقت  تروص  نیا  هب  فرط  ود  زا  کیره 
نآ ، قطان ریغ  ای  تسا  قطان  ای  تسا  ساّسح  هک  نآ  ، ساّسح ریغ  ای  تسا  ساّسح  ای  تسا  یماـن  هک  نآ.دـنراد  یتامیـسقت  ود  نیا  زا 

ای تسا  قهان  ریغ  هک  نآ  ،و  قهان ریغ  ای  تسا  قهان  ای  تسا  لهاص  ریغ  هک  نآ  ،و  لهاص ریغ  ای  تسا  لـهاص  اـی  تسا  قطاـن  ریغ  هک 
...و سرتفم  ریغ  ای  تسا  سرتفم  ای  رئاخ  ریغ  رئاخ و  ریغ  ای  تسا  رئاخ 

ماجنا يدنب  میـسقت  تخات و  شیپ  ناوت  یم  دـشاب  هتـشاد  هرمث  تمـسق  هک  اجک  ره  ات  تابثا  یفن و  فرط  ود  زا  کیره  رد  هصالخ 
: هک تسا  نآ  میسقت  نیا  ۀصالخ  داد و 

300  : ص

رفظم قطنم  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1193زکرم  هحفص 338 

http://www.ghaemiyeh.com


301  : ص

رفظم قطنم  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1193زکرم  هحفص 339 

http://www.ghaemiyeh.com


: همسقلا هذه  :و  هلوق

: هدش نایب  باتک  رد  نآ  زا  هدیاف  هس  هک  تسا  يدیاوف  ياراد  هیئانث  تمسق  قیرط 

عیمج ات  هدادن  رارق  مّسقم  ار  ییش  نآ  یسک  دنـشاب  یلقع ) هن  یفرع  ) روصحم ریغ  یهانتمان و  ماسقا  ياراد  هک  یئایـشا  رد  الومعم  -1
یئانث میـسقت  ةویـش  زا  نآ  ياج  هب  تسا  تخـس  رایـسب  ای  تسین و  رـشب  رودـقم  هکارچ  دـنک  نایب  یلیـصفت  تروص  هب  ار  نآ  ماسقا 

ریغ » روکذم لاثم  رد  هک  نانچ  لیـصافت ، همه  نآ  زا  تسا  یلامجا  دراد و  هصالخ  هملک  ود  رد  ار  ماسقا  ۀمه  هک  دـنک  یم  هدافتـسا 
.تسا رصاح  میسقت  ور  نیا  زا  دوش و  یم  تاناویح  عاونا  مامت  لماش  « قهان ریغ  ،» فنصم لاثم  رد  ای  « سرتفم

یلقع رـصحرصح  ات  درب  یم  دوس  هویـش  نیا  زا  دنک  نایب  یلقع  رـصح  تروص  هب  ار  ماسقا  هک  دشاب  نیا  مّسقم  فده  هک  یماقم  -2
.یئارقتسا هن  دشاب 

دهاوخ لیـصفت  هب  تمـسق  باب  متفه  ثحبم  رد  هک  دوش  یم  هدافتـسا  هویـش  نیا  زا  مه  ءایـشا  موسر  دودـح و  لیـصحت  ماقم  رد  -3
.دمآ

هب ادتبا  نامه  زا  نتفر  ولج  اتود  اتود  یئانث و  میـسقت  ياج  هب  هک  نیا  زا  تسا  ترابع  نآ  :و  یلیـصفت میـسقت  ۀقیرط  ای  مود  بولـسا 
اّما اذـک و  اّما  هریغ  هریغ و  اّما  اذـک و  اّما  هملکلا  : مییوگب هک  نیا  ياج  هب  الثم  ندرک  نایب  ار  مسقم  کـی  ماـسقا  ۀـمه  یلیـصفت  روط 

زا...یتاذـلا یـضرع و  اّما  یتاذ و  اّما  یّلکلا  : مییوگب هک  نیا  ياج  هب  یّلک  رد  الثم  اـی  ، فرح لـعف و  مسا و  هملکلا  : مییوگ یم  هریغ ،
.میا هدرک  وگزاب  لیصفت  هب  ار  یّلک  هناگ  جنپ  ماسقا  یمامت  هک  ماع  ضرع  هصاخ و  لصف و  سنج و  عون و  یّلکلا  : مییوگ یم  لّوا 

مـسق القع  هک  نیا  زا  تسا  ترابع  یلقع  میـسقت  یئارقتـسا  یلقع 2- میسقت  تسا 1- عون  ود  رب  دوخ  یلیـصفت  يدـنب  میـسقت  لاح 
عـبار و ّقـش  هک  مسق  جـنپ  هب  یّلک  مسق و  هس  هب  هملک  میـسقت  دـننام  ، تسا هدـش  ناـیب  هدوـبن  هدوـب و  هچره  تسین و  نکمم  يرگید 

قیرط هب  مینادرگرب  ار  یلقع  یلیـصفت  میـسقت  دـیاب  زاـب  درادـن  يرگید  مسق  هک  مینک  نیقی  هک  نیا  يارب  تسین و  راـک  رد  یـسداس 
.دش نایب  الیصفت  هک  دشاب  یلقع  رصح  ، رصح ات  هیئانث  تمسق 

دوجوم يرگید  مسق  میا و  هدرک  ادـیپ  مسق  هد  ای  هس  ای  ود  الثم  جراخ  رد  هدرک و  عبتت  ام  هک  نیا  زا  تسا  ترابع  یئارقتـسا  میـسقت 
هـس هب  دوجوم  ینامـسآ  نایدا  الثم  ؛ هدـشن عقاو  اجراخ  یلو  ، تسا نکمم  القع  سپ  دـنک  یمن  یفن  ار  نآ  ناـکما  لـقع  یلو  ، تسین

تیسوجم مان  هب  مراهچ  نید  ناکما  هک  مالسا  تیدوهی و  تیحیسم و  : دوش یم  میسقت  هتسد 
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القع یلو  ، سالک هس  ياراد  ای  تسا  سردـم  هس  ياراد  هسردـم  نـالف  ـالثم  اـی  تسا  ثحب  لـحم  نآ  ندـش  عقاو  یلو.تسا  نکمم 
.تسین یلقع  میسقت  ور  نیا  زا  ، تسا نکمم  مه  مراهچ  سالک  ثادحا 

تمسق ۀلیسو  هب  فیرعت  -6

نیا لاؤس  ، تسا تمـسق  طّسوت  رگید  تایهام  زا  ّتیهام  کی  ییاسانـش  ندرک و  فیرعت  نوماریپ  تمـسق  ثحاـبم  زا  مشـش  ثحبم 
تمـسق هب  فیرعت  : تفگ دـیاب  باوج  رد  ؟ تسا فیرعت  ۀـعبرا  ماسقا  زا  عون  مادـک  زا  و  تسا ؟ هنوگچ  تمـسق  هب  فیرعت  : هک تسا 

.تسا صقان  مسر  عون  زا  تسا و  یقطنم  حیحص و  ابلاغ 

یم لمح  دوش و  یم  ضراع  مسقم  کی  رب  هک  تسا  یـضراوع  زا  تمـسق  هکلب  ، تسین مسقم  یتاذ  تمـسق  یفرط  زا  : رگید ناـیب  هب 
سپ ، تسا نآ  مسقم  ناسنا  دوش و  یم  ضراع  ناسنا  رب  میـسقت  نیا  «، لهاج اـّما  ملاـع و  اـّما  ناـسنالا  :» مییوگ یم  یتقو  ـالثم  ؛ ددرگ

رب ضراع  امومع  یئارقتـسا  ای  یلقع  ، یلیـصفت هچ  یئانث و  هچ  ، تایئزج هب  یّلک  هچ  ءازجا و  هب  ّلـک  میـسقت  هچ  اـج  همه  رد  تمـسق 
هتسد ود  ضراوع  رگید  فرط  زا  دوش  یم  ضراع  مسقم  رب  هطساوالب  امیقتـسم و  هک  تسه  مه  یتاذ  ضراوع  زا  دوش و  یم  مسقم 

: دنا

.دنوش یم  ضراع  نآ  ریغ  مسقم و  رب  هک  هماع  ضراوع  .1

هـصاخ ضراوـع  زا  تاـقوا  بلاـغ  رد  تمـسق  لاـح  دـنوش  ضراـع  نآ  رب  هدوـب و  مـسقم  نـیا  صوـصخم  هـک  هصاـخ  ضراوـع  .2
مـسقم ناسنا  دوش و  یم  ضراع  ناسنا  رب  اهنت  هدوب و  ناسنا  صوصخم  میـسقت  نیا  هک  لهاج  ملاع و  هب  ناسنا  میـسقت  دننامه  ، تسا
تـسا ناویح  ماسقا  زا  دوش و  یم  ضراع  ناویح  رب  اهنت  میـسقت  نیا  هک  « ...و سرف  اّما  ناسنا و  اّما  ناویحلا  » دننام دوش و  یم  عقاو  نآ 
دنوـش یم  ضراـع  نآ  ریغ  رب  مـه  مـسقم و  نـیا  رب  مـه  ماـسقا  ینعی  تـسا ؛ هماـع  ضراوـع  زا  تمــسق  مـه  یهاـگ  هـّتبلا  ، ریغــال و 

دـنوش و یم  ضراـع  مه  لـعف  رب  هدوب و  مسا  ۀـماع  ضراوـع  زا  بصن  عـفر و  هک  « رورجم وا  بوـصنم  وا  عوـفرم  اـّما  مسـالا  :» دـننام
.دوش یم  لمح  نآ  ریغ  رب  مه  ناسنا و  رب  مه  تیدوسا  تیضیبا و  هک...و  دوسا  وا  ضیبا  اّما  ناسنالا  : دننام

مه هک  تسا  نا  حیحص  یقطنم و  تمسق  هک  میدرک  نایب  موس  ثحبم  رد  تمسق  ۀعبرا  لوصا  زا  مراهچ  لصا  رد  ام  رگید  فرط  زا 
مسقم ۀصاخ  ضراوع  زا  تمسق  : دییوگ یم  امش  هک  تسا  حرطم  لاوس  نیا  هظحالم  نیا  اب  دشاب  رایغا  عنام  مه  مسقم و  دارفا  عماج 

ام تسا 
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: دراد هبعش  ود  دوخ  هصاخ  ضراوع  : میسرپ یم 

.دوش یم  لماش  ار  مسقم  ضورعم و  دارفا  یمامت  هک  لماش  هصاخ  یضرع  .1

هب تبسن  ماسقا  ایآ  لاح...و  بیطخ  رعاش و  ناسنا و  لثم.تسا  لماش  ار  ضورعم  دارفا  زا  هتسد  کی  هک  لماش  ریغ  ۀصاخ  یضرع  .2
دیاب ّتیعنام  ّتیعماج و  ینعی  ، روکذـم ۀـتکن  ۀـظحالم  اب  : دوش یم  هتفگ  باوج  رد  ؟ لماش ریغ  ای  تسا  لماش  هصاخ  ضرع  زا  مسقم 
ثیح زا  فّرعم  اب  فّرعم  هک  تسا  فیرعت  طورـش  زا  لّوا  طرـش  نامه  نیا  تسین و  یفاک  لماش  ریغ  دشاب و  لماش  هصاخ  یـضرع 

هب میهاوـخ  یم  اـج  نیا  رد  دـشاب و  قداـص  زین  فّرعم  ؛ تسا قداـص  فّرعم  هچ  نآ  ره  رب  ینعی  ، دنـشاب هتـشاد  یّلک  يواـست  قدـص 
اّما ناسنا  ّلک  :» مییوگب میناوتب  دنـشاب و  هتـشاد  یّلک  يواست  مسقم  اب  قدص  ثیح  زا  ماسقا  ۀعومجم  دیاب  سپ  ، مینک فیرعت  تمـسق 

.تسین حیحص  فیرعت  هنرگو  « ناسنا لهاج  وا  ملاع  ّلک  و  «» لهاج وا  ملاع 

رهظا فرعا و  یلجا و  فّرعم  زا  ینهذ  موهفم  ثیح  زا  فّرعم  هک  دوب  نآ  ( یناث طرـش  ،) فیرعت طورـش  زا  یکی  مراـهچ  فرط  زا  و 
مـسقم هک  ناویح  الثم  ، دنتـسه یلجا  مسقم  زا  یکی  یکی  ، ماسقا دراوم  بلاغ  هناتخب  شوخ  دشاب و  ءیـش  نآ  فّرعم  دناوتب  ات  دـشاب 

تسا و دوـخ  عاوـنا  هب  شلـصحت  ـالوصا  تسا و  رت  شیب  شلاـمجا  ماـهبا و  دنتـسه  وا  ماـسقا  هک...و  رقب  سرف و  ناـسنا و  زا  تـسا 
.نهذ رد  رگم  درادن  لالقتسا 

اذخ نوکلا  بسح  سنج  ماهبا 

اذ اذ و  نیب  رئاد  هرما  و 

موهفم هک...و  سفن  لقع و  هب  رهوج  میـسقت  لثم  دـشاب  فرعا  مسقم  ، تسا نکمم  مه  یهاگ  هّتبلا  ، تسا دوجوم  زین  طرـش  نیا  سپ 
.تسا لّوا  مسق  زا  ابلاغ  یلو  ، تسا حضوا  سفن  لقع و  موهفم  زا  ام  نهذ  رد  رهوج 

هب هک  دشاب  ّلک  ّتیهام  نآ  هچ  ، تسا حیحص  میسقت  ۀلیـسو  هب  ّتیهام  کی  فیرعت  : هک میـسر  یم  هجیتن  نیا  هب  همّدقم  راهچ  نیا  زا 
دوش و یم  تمسق  عاونا  هب  هک  دشاب  سنج  هچ  مه  اج  نیا  رد  ، دوش یم  تمسق  دارفا  هب  هک  دشاب  یّلک  هچ  دوش و  یم  تمـسق  ءازجا 
تسا و هصاخ  یضرع  هب  فیرعت  فیرعت ، نیا  هک  دش  نشور  روکذم  تامّدقم  زا  ددرگ و  یم  میـسقت  فانـصا  هب  هک  دشاب  عون  هچ 

لخاد صقان  مسر  رد  ار  هیبشت  لاثم و  هب  فیرعت  اقباس  هک  نیا  هچ  تسا  صقان  مسر  یفیرعت  نینچ  هک  دش  هتـسناد  فّرعم  ماسقا  رد 
.میدرک

ار نآ  یلصا  رصانع  ار و  بآ  ءازجا  میهاوخ  یم  میسقت  هار  زا  دینک  ضرف  : لاثم ود 
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هب یملع  ياه  یسررب  اب  سپس  نژوردیه  نژیسکا 2. تسا 1. ءزج  ود  ياراد  بآ  : مییوگ یم  یملع  لیلحت  هیزجت و  اب  ، میروآ تسدب 
ضراوع زا  تمـسق  نیا  سپ  ؛ دـنوش یمن  میـسقت  رـصنع  ود  نیا  هب  لاّیـس  تباـث و  زا  معا  تادوجوم  ریاـس  هک  میـسر  یم  هجیتن  نیا 

.ندرک تمسق  ینعی  ، یضرع زییمت  هب  دش  زاتمم  ءایشا  ریاس  زا  دش و  فیرعت  بآ  هلیسو  نیدب  تسا و  بآ  ۀصاخ 

کهآ هبنپ و  اضرف  هک  میدروآ  تسد  هب  ار  ذغاک  رـصانع  ءازجا و  هدرک و  لاوس  زاسذغاک  زا  ینف و  لها  زا  دینک  ضرف  : رگید لاثم 
یم راک  هب  زین  هماج  رد  اـهنت  هبنپ  هّتبلا  دنتـسین  بکرم  رـصنع  ود  نیا  زا  اـه  نآ  میدـید  میدرک  هظحـالم  هک  ار  ءایـشا  ریاـس  دـشاب و 

دـشاب یعانـص  ءزج  رـصنع و  ود  ياراد  جراخ  رد  هک  يدوجوم  نا  یلو  ، دراد لامعتـسا  اهنت  کهآ  درادن و  ینعم  کهآ  اهتنم  ، دور
ّانزیم همـسقلابف  دوش  یمن  ضراع  نآ  ریغ  رب  تسا و  قرو  تاـصتخم  زا  میـسقت  نیا  هک  میمهف  یم  سپ  ، ّـالا سیل  تسا و  قرو  اـهنت 

...و یقطنم  یلیلحت و  یجراخ و  تامیسقت  رد  نینچمه  هادعام و  عیمج  نع  یئیشلا 

ءایشا موسر  دودح و  لیصحت  هار  -7

تالوهجم ات  میـشیدنایب  هنوگچ  : هک تسا  بلطم  نیا  تافیرعت  باب  رد  هکلب  تمـسق  باـب  رد  ثحب  نیرت  یـساسا  بلطم و  نیرخآ 
دودح و باستکا  لیـصحت و  هار  ؟ تسیچ دـیدج  يرّوصت  تامولعم  بسک  هار  ؟ مینک لیدـبت  يرّوصت  تامولعم  هب  ار  دوخ  يرّوصت 

تالوهجم ات  میـشیدنایب  هنوگچ  هک  تسا  حرطم  زین  یقیدـصت  تامولعم  اب  هطبار  رد  لاوس  نیا  ریظن  هّتبلا  ؟ تسا مادـک  ءایـشا  موسر 
؟ مییازفایب یلصا  لاملا  سأر  رب  ماودلا  یلع  مینک و  لیدبت  تامولعم  هب  ار  دوخ  یقیدصت 

تـسا ترابع  یقیدصت  لوهجم  باستکا  قیرط  هک  دمآ  دهاوخ  ناهرب  ثحابم  رد  تاقیدـصت و  شخب  رد  لاوس  نیا  هب  باوج  یلو 
ناـیب دوخ  لـحم  رد  دراد و  طرـش  کـی  رازه و  هّتبلا  هک  نتفرگ  هجیتن  ندـیچ و  يربک  يرغـص و  ینعی  ، لالدتـسا ناـهرب و  ۀـماقا  زا 
زاغآ رد  هک  نانچ  يرّوصت و  تامولعم  بسک  ینعی  ، ءایـشا موسر  دودـح و  لیـصحت  مسرو  هار  میتسه و  اـم  ـالعف  اـّما  ، دـش دـهاوخ 

هب ـالتبم  هیف  نحن  اـم  رد  قیرط  نیا  تسین و  باـستکا  لـباق  ناـهرب  ۀـماقا  قـیرط  زا  ءایـشا  موـسر  دودـح.دش و  ناـیب  تمـسق  ثحبم 
تامولعم بسک  هار  هک  نیا  هچ  دمآ  دـهاوخ  ناهرب  ثحابم  رد  دـش و  هراشا  تمـسق  ثحبم  ردـص  رد  هک  تسا  یناوارف  تالاکـشا 

هب لاوس  نیا  سپ  ؛ دوبن مه  اهدادضاب  ءایشالا  فرعت  ، دوبن مه  ءارقتسا  يرّوصت 
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: هک تسا  حرطم  يّدج  تروص 

؟ يرّوصتلا لوهجملا  لیصحتل  رکفن  فیک 

: هک نیا  نآ  میروآ و  یم  يا  همّدقم  ادتبا  لاوس  نیا  باوج  رد 

: دراد هبعش  ود  میراد  نهذ  رد  اه  ناسنا  ام  زا  کیره  هک  يا  يرّوصت  تامولعم 

باتک زاغآ  رد  هک  سفن  هّجوت  بابـسا  زا  یکی  اب  هّتبلا  نآ و  نودب  هکلب  ، درادن رظن  رکف و  هب  يزاین  هک  یتارّوصت  ینعی  ، تایهیدب -1
.اه نیا  لاثما  ءیش و  - مدع - دوجو موهفم  لیبق  زا  يا  هماع  یهیدب  میهافم  لثم  ؛ دشاب ندش  هتسناد  لباق  ، دش نایب 

نودـب دوخ و  هبدوخ  ینعی  ، تسا هشیدـنا  رکف و  يریگراک  هب  جاتحم  اه  نآ  هب  یهاگآ  هک  يا  يرّوصت  تامولعم  ینعی  ، تاـیرظن -2
تسین و زاتمم  ام  نهذ  رد  میهافم  ریاس  زا  درادـن و  ینیعم  زرموّدـح  هک  نیا  هصالخ  و.دوش  یمن  هتـسناد  مدآ  يارب  رظن  باـستکا و 
دراد و ییاسانـش  یفرعم و  هب  زاین  ، تسین مولعم  دوخ  هبدوخ  نوچ  ور  نیا  زا  میرادن و  رظن  رکف و  نودب  نآ  زا  ینـشور  ریوصت  کی 

ۀمقل دننامه  ءایشا  موسر  دودح و  هک  میناد  یم  )و  یمسر فیرعت  ) مسر ای  )و  يّدح فیرعت  ) تسا ّدح  ای  لوهجم  ءیـش  کی  فّرعم 
ای دـعلبب  وا  دـنراذگب و  ناهد  رد  دنـشاب و  هدرک  هدامآ  ناسنا  يارب  ار  نآ  دـشاب و  یناـسنا  ره  ناـهد  ةزادـنا  هب  هک  تسین  يا  هداـمآ 

موسر دودـح و  يروآ  عمج  هب  ّبترم  ، دوش یم  نوریب  لزنم  زا  هک  حبـص  ناـسنا  دنـشاب و  هتـشاذگ  ناـسنا  هار  رـس  هک  تسین  يزیچ 
تایلمع هلـسلس  کی  اب  رکف و  رظن و  نودـب  زیچ  همه  هکلب  ، میتشادـن يرظن  لوهجم  چـیه  تقیقح  رد  دوب  نینچ  نیا  رگا  هک  دزادرپب 

یم خساپ  يّدـج  روط  هب  ثحب  لّوا  لاوس  نیاربانب  هرورـضلاب  کلذـک  سیل  دـیدرگ و  یم  مولعم  یمدآ  يارب  یحناوج  هن  یحراوج 
ادیپ هار  يرت  هزات  يرّوصت  تامولعم  هب  هک  میشیدنایب  هنوگچ  ؟ تسا مادک  ءایشا  موسر  دودح و  لیـصحت  باستکا و  قیرط  : هک دبلط 

؟ مینک

الثم ) ماسقا زا  مادـکره  ءازجا  نایب  ، فّرعم ماسقا  نایب  : لیبق زا  دـش  حرطم  لاح  هب  ات  هک  ثحابم  همه  نیا  سپ  : دـییامرفب تسا  نکمم 
باـستکا ةویـش  اـت  تسین  یفاـک  اـیآ  فـیرعت  هناـگجنپ  طورـش  ناـیب  )و  ...و هدـش  لیکـشت  بیرق  لـصف  بیرق و  سنج  زا  ماـت  ّدـح 

ّدح هک  میدـیمهف  ام  هک  اریز  ؛ دنتـسین یفاک  یلو  ، دـنمزال اه  نیا  مامت  : مییوگ یم  باوج  رد  ؟ میروآ تسد  هب  ار  يرّوصت  تـالوهجم 
زا ار و  لصف  سپـس  ، دـنروآ یم  ار  سنج  لّوا  ، فیرعت ماقم  رد  هک  میدـیمهف  دوش و  یم  لیکـشت  بیرق  لصف  بیرق و  سنج  زا  مات 

معا
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هار زوـنه  ؟ بیرق لـصف  قطاـن  ؟و  تسا ناـسنا  بیرق  سنج  ناوـیح  ـالثم  هک  میمهفب  اـجک  زا  اـّما  ؛ دـننک یم  متخ  صخا  هـب  عورش و 
هک تسا  یـسک  دننام  ، هتـسنادن ار  ثحبم  نیا  یلو  ، هتـسناد ار  یلبق  ثحابم  نآ  هک  یـسک  لثم  هدشن و  نایب  موسر  دودح و  باستکا 

دـیرخ و ، ندرک تراجت  هار  یلو  دـناد  یم  ار  اه  نآ  يدـنب  هتـسد  دـمهف و  یم  ار  نآ  ءازجا  دـناد و  یم  ار  دـقن  ياـنعم  دراد و  لوپ 
تراـجت و قیرط  دـیاب  سپ.دـش  دـهاوخن  راد  هیامرـس  یـسک  نینچ  هّتبلا  دـناد  یمن  ار  رت  شیب  دوس  بسک  اـه و  لوپ  نیا  اـب  شورف 
هب یلو  دـناد ، یم  ار  نآ  ءازجا  وراد و  ینعم  تسا و  ضیرم  هک  تسا  یـسک  لـثم  مدآ  نآ  لـثم  روط  نیمه  دـنادب  مه  ار  دتـسوداد 

ةوـحن اـه و  نآ  بیکرت  ّتیفیک  ءازجا و  نآ  ندروآ  تسد  هب  قـیرط  دـیاب  هکلب  ، دـبای یمن  افـش  وا  يراـمیب  هـک  نآ  ندـیمهف  فرص 
هک یساسا  ۀتکن  سپ.دبای  يدوبهب  شا  يرامیب  ات  دنک  فرصم  ار  اهوراد  هدرک و  لمع  همانرب  قبط  ات  دنادب  زین  ار  اه  نآ  زا  هدافتـسا 
هک یثحبم  ؟ تسا مادک  ءایـشا  موسر  دودح و  لیـصحت  قیرط  هک  تسا  هتکن  نیا  ، هدنام ناهنپ  نایقطنم  زا  يریثک  دـید  زا  فسالا  عم 

.تسا ثحب  نیا  ، تسا یقطنم  دصرددص 

میسقت قیرط  -2 .یلقع لیلحت  قیرط  -1: درادـن دوجو  رت  شیب  موـسر  دودـح و  باـستکا  يارب  هقیرط  ود  رّفظم  موـحرم  ةدـیقع  هب  و 
.یئانث

یلقع لیلحت  ۀقیرط 

لحارم اب  هطبار  رد  نآ  لامجا  هک  یلقع  لیلحت  قیرط  زا  تسا  ترابع  ءایشا  موسر  دودح و  لیـصحت  يارب  ، قیرط نیرت  ّمهم  نیلّوا و 
ّتیهام و کی  تایتاذ  مامت  تخانـش  ءایـشا و  موسر  دودح و  هب  ندیـسر  يارب  : هک تسا  رارق  نیا  زا  بلطم  لیـصفت  دـش و  نایب  رکف 

مینک روبع  هلحرم  جـنپ  زا  مییامیپب و  ار  هلحرم  جـنپ  هک  میراد  زاین  یلقع  لیلحت  قیرط  زا  تایهام  ریاس  زا  ّتیهام  کی  زیمت  لقادـح 
تسا و یئانث  تمـسق  ۀقیرط  یلقع و  لیلحت  ۀقیرط  نایم  كرتشم  یتامّدـقم و  شلّوا  ۀـلحرم  ود  تقیقح  رد  هسخ  لحارم  نیا  زا  هک 

.تسا تالوهجم  بسک  يارب  هشیدنا  رّکفت و  یساسا  یلصا و  لحارم  شا  هلحرم  هس 

ساسحا هدرک و  دروخرب  یلوهجم  کی  اب  ناسنا  هک  تسا  نآ  مدـق  نیلّوا  ینعی  : لوهجم لکـشم و  کـی  اـب  ههجاوم  : لّوا ۀـلحرم  اـّما 
رد زگره.دراد  یلوهجم  هک  دشابن  تفتلم  دنکن و  درد  ساسحا  دـشاب و  لفاغ  هیحان  نیا  زا  یمدآ  ات  دراد و  یلکـشم  اعقاو  هک  دـنک 

ضراوع ای  ناسنا و  ّتیهام  تقیقح و  زا  هک  هدرک  ساسحا  یـصخش  : دییامرفب ضرف  ، دیآ یمنرب  مولعم  هب  نآ  لیدبت  بسک و  ددص 
هک هدش  هّجوتم  ای  تسا و  ربخ  یب  نآ  ۀصاخ 
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.هتشاذگ رس  تشپ  ار  لّوا  ماگ  سپ  ، تسا هتخانشان  شیارب  نآ  درف  هبرصحنم  یگژیو  بآ و  تقیقح 

زا یخرب  ، دنرهوج ۀلوقم  زا  اه  نآ  زا  یخرب  دنراد و  ماسقا  عاونا و  ام  تالوهجم  هک  میناد  یم  : لکشم عون  تخانش  : مود ۀلحرم  اّما  و 
رد دیاب  میراد  یمرب  هک  یمدق  نیمّود  ساسا  نیا  رب  ، دنراد ماسقا  عاونا و  زین  رهاوج  ، دنراد ماسقا  عاونا و  ضارعا  دوخ  ، ضرع ۀـلوقم 

تاّیفیک ۀلوقم  زا  ایآ  دشاب  ضارعا  زا  هک  ضرف  رب  ضرع ؟ عاونا  زا  ای  ؟ تسا رهوج  عاونا  زا  ایآ  هک  دشاب  لوهجم  عون  تخانش  ریسم 
دـشاب تاّیدام  زا  هک  ضرف  رب  ؟ تاّیدام زا  ای  ؟ تسا تادّرجم  تاقرافم و  زا  ایآ  دـشاب  رهاوج  زا  هک  ضرف  رب  و...و  ؟ تاّیمک اـی  ؟ تسا
ضرف ؟ تباوث تادـماج و  زا  ای  ؟ تسا لئاوس  زا  ایآ  ، دـشاب تادامج  زا  هک  ضرف  رب  ؟ تاناویح اـی  ؟ تاـتابن اـی  ؟ تسا تاداـمج  زا  اـیآ 

ای تسا  تاناویح  عاونا  زا  یعون  ناسنا  هک  تسناد  ـالثم  لکـشم و  عون  تخانـش  فشک و  هب  دـش  ّقفوم  مه  هلحرم  نیا  رد  دـییامرفب 
ار بیرق  سنج  رگا  هک  ) دـیدرگ بیرق  سنج  لیـصحت  هب  ّقفوم  هک  نیا  هصالخ  تسا و  لـئاس  مسج  عاونا  زا  یعون  بآ  هک  دـیمهف 

ّتیهام نآ  بیرق  لصف  تسا  یفاک  اهنت  هک  نیا  نآ  دـسر و  یم  دوصقم  هب  لیلحت  هیزجت و  هار  نیرت  هاتوک  زا  دـشاب  هدرک  لیـصحت 
لحارم دیاب  ، دشاب هدرک  لیصحت  ار  لکشم  یلاع  سنج  ای  طسوتم  سنج  هچ  نانچ  رگا  یلو  ؛ دنک لیـصحت  ار  شا  هصاخ  یـضرع  ای 

رد یلقع  لیلحت  قیرط  زا  صخـش  هچ  تسا  دوجوم  قرط  ۀمه  رد  هلحرم  ود  نیا  ( دمآ دهاوخ  هیبنت  رد  ادعب  هک  دیامیپب  ار  يرت  شیب 
.دشاب یم  شلوبق  دروم  هک  یقرط  ریاس  هچ  ۀیئانث و  تمسق  قیرط  زا  هچ  دشاب و  لوهجم  فشک  ددص 

اه نآ  زا  رّفظم  موحرم  هک  دسر  یم  هشیدنا  رّکفت و  یلـصا  ۀلحرم  هس  هب  تبون  یتامّدقم  ۀلحرم  ود  نیا  ندراذـگ  رـس  تشپ  زا  سپ 
: هدرک دای  تکرح  هس  ای  هرود و  هس  هب 

.هعجار تکرح  هیرئاد 3- تکرح  هبهاذ 2- تکرح  -1

: هدرک تکرح  هب  ریبعت  اه  نآ  زا  مه  يراوزبس  یجاح  موحرم  و 

يدابملا یلا  هکرح  رکفلا 

دارملا یلا  ّيدابم  نم  و 

رارق نیمه  زا  بلطم  زین  یقیدـصت  تاـمولعم  رد  هکلب  ، تسین يرّوصت  تاـمولعم  فشک  صوـصخم  لـحارم  نیا  هک  میوـگب  دـیاب  و 
.دمآ دهاوخ  هدنیآ  رد  هک  تسا 

تکرح زا  تسا  ترابع  یلقع  لیلحت  ۀـقیرط  رد  رکف  ۀـناگ  هس  تاکرح  زا  لّوا  تکرح  هناـگ و  جـنپ  لـحارم  زا  موس  ۀـلحرم  لاـح 
تامولعم يوسب  لوهجم  زا  یلقع  تکرح  ینعی  هبهاذ 
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تکرح نیا  يانعم  تسا و  دـیدج  يرّوصت  مولعم  کـی  رفـس  نیا  دروآ  هر  هک  تسا  یملع  یلقع و  رفـس  تحایـسوریس و  کـی  هک 
رد هک  ) بیرق سنج  نیا  رب  هچ  نآ  ماـمت  هک  نیا  زا  تسا  تراـبع  ، تسا اـم  ثحب  دروـم  هک  یلقع  لـیلحت  قـیرط  اـب  هطبار  رد  هـّیلّوا 

دینک ضرف  ، میروآ تسد  هب  ار  همه  دنتسه  كرتشم  عون  ثیح  زا  ام  لکشم  اب  دنـشاب و  یم  لمح  لباق  ( هدروآ تسد  هب  مود  ۀلحرم 
ناسنا دسا و  - رامح - رقب - سرف الثم  ؛ مینک جارختـسا  ، دـنوش یم  لمح  ناویح  رب  اه  نآ  اه و  نآ  رب  ناویح  هک  ار  ناویح  عاونا  یمامت 

- ریـش - لوب نوخ  ، بآ زا  ریغ  تاعیام  لیبق  زا  مینک  لیـصحت  عّبتت  قیقحت و  اب  ار  لئاس  مسج  عاونا  یمامت  ، فنـصم لاثم  رد  اـی  ار...و 
هزاـتمم تاـهج  تاـنیابتم و  هب  يراـک  تسا و  سنج  رد  تاـکراشم  جارختـسا  اـهنت  فدـه  هلحرم  نیا  رد  و...و  بآ  قبیز و  - نغور

.میرادن

هیریاد تکرح  : زا تسا  ترابع  قیرط  نیا  رد  رکف  یلصا  تکرح  هس  زا  مود  تکرح  یلقع و  لیلحت  ۀسمخ  لحارم  زا  مراهچ  ۀلحرم 
هرود نیرت  ّتیّمهارپ  نیرتراوشد و  هرود  نیا  ، هبسانم تامولعم  لیـصحت  يارب  ، هدش بسک  هک  یتامولعم  نایم  رد  لقع  تکرح  ینعی 

بایماک ّقفوم و  هرود  نیا  زا  دنمـشیدنا  رکفتم و  صخـش  رگا  هک  [ تاقیدـصت هچ  تارّوصت و  باب  رد  هچ  يا  هشیدـنا  ره  رد  ] تسا
نآ هتفر و  لوهجم  غارس  هب  رپ  یتسد  اب  ینعی  ، تسا مامت  راک  دنک  يدنب  هتسد  يروآ و  عمج  ار  یبسانم  تامولعم  تسناوت  دمآرد و 

تـسکش دـنام و  ماکان  مراهچ  ۀـلحرم  رد  رگا  یلو  ، دراد مان  مجنپ  ۀـلحرم  هعجار و  تکرح  نامه  هک  ، دـنک یم  لیدـبت  مولعم  هب  ار 
دهاوخن يا  هجیتن  هب  هتشگ و  دوخ  رـس  رود  هب  تامولعم  نایم  رد  نانچمه  دش و  دهاوخن  مولعم  شیارب  لوهجم  نآ  هاگ  چیه  ، دروخ

.دنام دهاوخ  نادرگرس  ّریحتم و  دیسر و 

دنک یم  عورـش  ، موس ۀلحرم  رد  ، بیرق سنج  عاونا  یمامت  لیـصحت  زا  سپ  هک  تسا  نآ  یلقع  لیلحت  قیرط  هب  هیریاد  تکرح  لاح 
لوـهجم وا  دزن  رد  هـک  ار  عوـن  نآ  هـب  صتخم  تایــضرع  اـی  تاـیتاذ و  دــناوتب  اـت  یعوـن  ره  تاـیتاذ  تاذ و  لــیلحت  هـیزجت و  هـب 

.تسا ناسنا  ، لوهجم رگا  دینک  ضرف  ، دهد زیمت  رگید  تایهام  عیمج  زا  ار  وا  دنک و  ادیپ  یسرتسد  ، تسا

یتاذ نآ  یـسک  ةدیقع  هب  تسا  نکمم  تسین ، یناسآ  راک  هّتبلا  دنک و  لیـصحت  ار  وا  هصاخ  یـضرع  ای  ناسنا  هب  صتخم  یتاذ  دیاب 
مه ناسنا  لصف  دشاب و  ناسنا  بیرق  لصف  مهاب  ودره  یموس  ةدیقع  هب  ندوب و  راتخم  يرگید  ةدیقع  هب  دشاب و  ندوب  قطان  ، صتخم

یضرع يدرف  ةدیقع  هب  تسا  نکمم  هصاخ  یضرع  اب  هطبار  رد  ای  درفم  هن  ، دشاب بکرم  ناویح  لثم 
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ای ندوب و  بتاک  ، ندوب بّجعتم  ، ندوب ملاع  یموس  ةدـیقع  هب  ندوب و  مّلکتم  يرگید  ةدـیقع  هب  دـشاب  ندوب  کـحاض  ناـسنا  ۀـصاخ 
هـصاخ یـضرع  ای  صتخم  یتاذ  یتسرد  هب  ات  تسا  رّکفتم  صخـش  يوس  زا  ناوارف  ّتقد  دـنمزاین  هلحرم  نیا  ور  نیا  زا  مهاب و  همه 

لیکـشت يرـصانع  هچ  زا  نوخ  الثم  ، هک دنک  لیلحت  هیزجت و  ار  لئاوس  عاونا  دیاب  تسا  بآ  ، لوهجم رگا  ای  دروآ  تسد  هب  ار  ناسنا 
لیکشت يرصانع  هچ  زا  تسا  وا  لوهجم  هک  بآ  ؟و  ...و هویج  نغور و  نینچمه  ؟و  يرصانع هچ  زا  ریش  ؟ يرـصانع هچ  زا  لوب  ؟ هدش

تسا و يا  هدرتسگ  عیسو و  قیقحت  صحف و  دنمزاین  هّتبلا  ؟و  تسا مادک  نآ  ۀصاخ  یـضرع  ؟ تسا مادک  بآ  هب  صتخم  یتاذ  هدش ،
هلیـسو نیدـب  دـنک و  لیـصحت  ار  بآ  ای  ناسنا  یـضرع  ای  یتاذ  تایـصوصخ  ات  تسا  یناوارف  تاـیبرجت  شیاـمزآ و  هب  جاـتحم  زین 

هب ضراوع  ظاحل  زا  الثم  دـهد  زیمت  ، دنتـسه كرتشم  بیرق  سنج  رد  وا  اب  هک  رگید  تایهام  عیمج  زا  ار  شیوخ  رظندروم  ّتیهاـم 
...و بتاک  کحاض و  هک  تسا  یناویح  اهنت  ناسنا  هک  دسرب  هجیتن  نیا 

ای تسا و  نآ  هب  هدـنز  تادوجوم  همه  ماوق  هک  تسا  یعیام  اهنت  ای  ، وب هن  هزم و  هن  دراد  گنر  هن  هک  تسا  یلئاس  اـهنت  بآ  اـی  تسا 
ياراد هک  تسا  یلئاس  مسج  اهنت  بآ  دـشاب و  یم  مه  قطان  هک  تسا  یناویح  اـهنت  ناـسنا  هک  دـسرب  هجیتن  نیا  هب  تاـیتاذ  ثیح  زا 

داسف نوک و  ملاع  یلفس  ملاع  نیا  دنا و  هناگراهچ  رصانع  شتآ  اوه و  بآ و  كاخ و  : امدق ۀتفگ  هب  ) تسا لیقث  عبطلاب  هدوب و  نزو 
شیاز و ینوزف و  یتساک و  دنا و  لیدـبت  رییغت و  رد  هتـسویپ  دـنراد و  رگید  تالّوحت  ریدتـسم  تکرح  زا  ریغ  نآ  ءازجا  : ینعی ؛ تسا

ملاع ءازجا  تکرح  هاگ  نآ...دراد  زیاـمتم  ماـجنا  زاـغآ و  ، ینعی ؛ تسا میقتـسم  ، تسین ریدتـسم  مه  اـه  نآ  تاـکرح  دـنراد و  گرم 
،و لزان تسا و  لیقث  ، كاخ عبط  ،و  دـعاص تسا و  فیفخ  شتآ  عبط  ، اه نآ  رـصانع  تعیبط  بسحرب  لزان  ای  تسا  دـعاص  ای  یلفس 
هب تسا و  رت  درـس و  هک  تسا  بآ  كاخ  بناج  هب  اـه  نآ  نیب  دـنا و  کـشخ  رـصنع  ودره  نیا  درـس و  كاـخ  تسا و  مرگ  شتآ 
هک تسا  یلاّیـس  مسج  بآ  هک  دـنک  ییاسانـش  ار  بآ  یعیبـط  ءازجا  ساـسارب  اـی  )و  ...تسا رت  مرگ و  هک  تـسا  اوـه  شتآ  بناـج 

یـضرع ای  ار و  لوهجم  نآ  بیرق  لـصف  دـناوتب  هلیـسو  نیدـب  تسا و  بآ  صوصخم  نیا  نژیـسکا و  نژوردـیه و  زا  تسا  بّکرم 
هّجوت هتکن  نیا  هب  دـیاب  یناـمز  رـصع و  ره  رد  يرّکفتم  ره  هّتبلا  دـبای و  تسد  فیرعت  زا  فدـه  هب  دـنک و  باـستکا  ار  شا  هصاـخ 

تامولعم براـجت و  اـه و  هشیدـنا  راـکفا و  زا  دـشاب و  یکّتم  دوخ  ۀـشیدنا  رکف و  هب  دـصرددص  یمدآ  دوش  یمن  هک  دـشاب  هتـشاد 
هک دنکن  هدافتسا  ناینیشیپ 
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هداد ماجنا  خیرات  لوط  رد  نارگید  هک  یتاشیامزآ  تایبرجت و  زا  دـیاب  امتح  هکلب  ؛» کله هیأرب  دبّتـسا  نم  » تسا یگرزب  هابتـشا  نیا 
نیا ترطف  ياضتقم  هب  زاغآ  نامه  زا  اه  ناسنا  هناتخبـشوخ  دنک و  یفرعم  دسانـشب و  ار  یئیـش  دـناوتب  رت  قیقد  ات  دـنک  هدافتـسا  دـنا 
مولع ثراو  زورما  ام  هک  نآ  ات  دنا  هتخاس  رشب  دارفا  بیصن  ییاهبنارگ  رایسب  تامولعم  نامز  رورم  هب  دنا و  هتشاد  ار  اه  يدنب  هتـسد 

اه نآ  لیلحت  هیزجت و  ءایـشا و  تخانـش  اب  طابترا  رد  نانآ  ار  يدنلب  رایـسب  ياه  مدـق  میتسه و  دوخ  ناینیـشیپ  ناردـپ و  فالـسا و 
ياه ناسنا  ام  دشاب و  هدـش  لیدـبت  مولعم  هب  تالوهجم  ۀـمه  دـشاب و  هدیـسر  نایاپ  هب  هار  هک  تسین  نینچ  نیا  هّتبلا  دـنا و  هتـشادرب 

راکورس رشب  ۀلاس  نارازه  تامولعم  اب  ییوس  زا  میراد  رارق  خیرات  زا  یساّسح  رایسب  زارف  رد  ام  هکلب  ، میـشاب هتـشادن  یـشقن  يزورما 
رد اه  نآ  زا  هدافتـسا  اب  میناوت  یم  هک  میراد  رایتخا  رد  ار  يدنمورین  زّهجم و  رایـسب  شیامزآ  لیاسو  رازبا و  رگید  يوس  زا  میراد و 

میـسقت صقاون  میزاس و  هتـساریپ  دئاوز  وشح و  زا  ار  یملع  گرزب  تورث  نیا  هتـشادرب و  مدـق  یلبق  ياه  يدـنب  میـسقت  لیدـعت  هار 
هک مینک  فشک  هشیدنا  ملع و  اب  دـندشن  نآ  فشک  هب  ّقفوم  نایمیدـق  هک  ار  یقیاقح  زا  هتـسد  نآ  مینک و  عفر  ار  نانآ  ياه  يدـنب 

ِتا�وا�مَّسلا َو ِیف  ا�ذ  ا�م  اوُرُْظنا  ِلـُق  دـنک  یم  توعد  ، تسا نیمز  اـه و  نامـسآ  رد  هک  هچ  نآ  عیمج  تخانـش  هب  ار  اـم  مالـسا  نآرق و 
ّتیدودـحم یناوتاـن و  زجع و  هب  دوخ  ، تسا رختفم  اـه  نآ  دوجو  هب  شناد  ناـهج  هک  اـه  نآ  ملاـع و  یماـن  نادنمـشناد  ِضْرَأـْلا و 

هلمجلاـب دـنناد و  یم  هنارکیب  ياـه  سوناـیقا  اـهایرد و  لـباقم  رد  يا  هرطق  ناـسب  ار  تاـمولعم  دـنفرتعم و  شیوخ  شناد  هشیدـنا و 
ملع ةدیشک  کلف  هبرس  عیفر  نامتخاس  زا  یتمـسق  هدمآ ، هک  يدنمـشناد  ره  تسا و  رگیدکی  لّمکم  خیرات  لوط  رد  رـشب  تامولعم 

.دنا هدازن  ردام  زا  زونه  سک  همه  دنناد و  سک  همه  ار  زیچ  همه  تسا و  هدرک  لیمکت  تّمرم و  ریمعت و  ار 

تامولعم زا  هدیناسر و  ماجنا  هب  ار  رفـس  زا  تشگرب  هعجار و  تکرح  یتحار  هب  ، میدـش بایماک  مراهچ  ۀـلحرم  نیا  رد  رگا  هاگ  نآ 
هدیـسر نآ  مات  ّدـح  هب  هّتبلا  مینک  لیلحت  هیزجت و  بیرق  لـصف  بیرق و  سنج  هب  ار  لوهجم  میتسناوت  رگا  میرب و  یم  یپ  لوهجم  هب 
هیزجت يانعم  تسا  نیا  ّالا و  سیل  میا و  هتفای  تسد  نآ  مات  مسر  هب  اهنت  ، میدرک لیلحت  هصاـخ  یـضرع  بیرق و  سنج  هب  رگا  میا و 

ریاس اب  ار  لوهجم  كارتشالا  هب  ام  تاـکراشتم و  لّوا  ینعی  ، دوش یم  لـصاح  تاـنیابتم  تاـکراشتم و  راـبتعا  هب  هک  یلقع  لـیلحت  و 
هب بیرق  لصف  سنج و  رگا  هک  ندروآ  تسد  هب  عاونا  ریاس  زا  ار  لوهجم  تانیابتم  سپس  ندرک و  لیصحت  عاونا 
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.دوب دهاوخ  مات  مسر  ، دمآ تسد  هب  هصاخ  یضرع  سنج و  رگا  مات و  ّدح  ، دمآ تسد 

: هیبنت : هلوق

سانجا یـسررب  هب  يزاین  هّتبلا  ، هتخانـش ار  بیرق  سنج  امیقتـسم  ناسنا  ، دشاب لکـشم  عون  تخانـش  ۀلحرم  هک  مود  ۀلحرم  رد  یهاگ 
اهنت یهاگ  اّما  ، دریگ یم  ار  ییاهن  ۀجیتن  دنک و  یم  لیلحت  هیزجت و  ار  بیرق  سنج  عاونا  اهنت  درادن و  لوهجم  نیا  ۀیلاع  هطـسوتم و 

يرهوج تادوجو  ۀلوقم  زا  تسا و  لخاد  رهوج  تحت  رد  ( بآ ای  ناسنا  الثم  ) وا لکـشم  هک  دناد  یم  ینعی  ، هتخانـش ار  یلاع  سنج 
نیا زا  لماک  تخانـش  کی  هک  نیا  يارب  اج  نیا  رد  ، تسا هتخانـشان  وا  يارب  لـفاس  سنج  هطـسوتم و  ساـنجا  اـّما  یـضرع  هن  تسا 
دنچ ار  رکف  ۀلحرم  هس  تکرح و  هس  نیمه  ، دنک ییاسانـش  مات  مسر  ای  مات  ّدح  وحن  هب  ار  لوهجم  نآ  دوش و  ناسنا  بیـصن  لوهجم 

تسد هب  دنتسه  كراشتم  رگیدکی  اب  ندوب  یلاع  سنج  ندوب و  رهوج  رد  هک  ار  یعاونا  دیاب  لّوا  مدق  رد  ینعی  ، دنک رارکت  دیاب  راب 
ایآ ؟ تسا رهوج  عاونا  زا  عون  مادک  رد  لخاد  الثم  ناسنا  هک  دمهفب  ات  دنک  ییاسانـش  ار  مادـکره  صتخم  یـضرع  ای  یتاذ  هدروآ و 

تاذ يّدام و  ، تسا يرهوج  ناسنا  هک  میتسناد  لیلحت  هیزجت و  اب  هک  نیا  زا  سپ  ؟ تسا تایّدام  زا  ای  ؟ تسا تادّرجم  تاـقرافم و  زا 
لیلحت هیزجت و  دیاب  میمان ، یم  ناسنا  طسوتم  سنج  هک  ار  ندوب  مسج  زاب  مود  مدق  رد  تسا  ینامسج  هک  نیا  ینعی  ، ثالثلا داعبالا 

: مینیب یم  مینک  یم  یسررب  یتقو  مینک و 

زا ناسنا  ، مینیب یم  مینک  یم  ّتقد  یتقو  دـنراد و  ییاه  یگژیو  مادـکره  تاـناویح و  تاـتابن و  - تاداـمج زا  دراد  یعاونا  زین  مسج 
میا هدروآ  تسد  هب  ار  ناسنا  بیرق  سنج  هلیسو  نیدب  تسا و  يدارا  تکرح  كاردا و  ساسحا و  ياراد  نوچ.تسا  تاناویح  عون 

ای ّزیمم  لصف  هلیـسو  نیدـب  ات  مادـک  ره  لیلحت  هیزجت و  ناویح و  نوگانوگ  عاونا  لیـصحت  هب  میزادرپ  یم  موس  ۀـلحرم  رد  هاگ  نآ 
لئاوس ریاس  زا  ار  ءام  زین  تسا و  کحاض  ای  قطان  ناویح  الثم  هک  میروآ  تسد  هب  تاناویح  ۀـیقب  زا  ار  ناـسنا  ّزیمم  هصاـخ  یـضرع 

هدرک و تعانق  لامجا  هب  لیـصفت  نیا  ياج  هب  میناوت  یم  و  «، یح یئیـش  لک  ماوق  لئاس  داعبا  وذ  رهوج  ءاـملا  :» مییوگب میهد و  زیمت 
لیلحت هس  رب  لمتـشم  ، لوطم لصفم و  لیلحت  قیرط  نیا  تقیقح  رد  مییامن و  رکذ  تسا  دیعب  سانجا  ۀـه  يواح  هک  ار  بیرق  سنج 
لیلحت هد  ات  دشاب  رت  شیب  ّتیهام  کی  سانجا  رگا  یهاگ  دش و  لامعا  رکف  ۀـسمخ  لحارم  نآ  يا  هلحرم  ره  رد  هک  دوب  هناگادـج 

.دوب میهاوخ  ، دنمزاین مه 
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: نکل :و  هلوق

یفاک هکلب  میرادن  هبیرق  هطسوتم و  هدیعب و  لوصف  سانجا و  هکرتشم و  تایتاذ  یمامت  لیصحت  هب  ینادنچ  زاین  زورما  ام  هناتخبشوخ 
: تسا رما  ود  بلطم  نیا  لیلد  مینک و  لیصحت  ار  هصاخ  ضرع  ای  بیرق  لصف  هک  تسا 

زا شیب  هب  تاقوا  بلاغ  رد  ور  نیا  زا  میـشاب و  یم  نانآ  دنمـشزرا  شناد  ثراو  زورما  ام  دنا و  هداد  ماجنا  امدق  ار  اهراک  رت  شیب  .1
ار ییاهن  ۀـجیتن  میناوت  یم  لیلحت  کی  اب  میرادـن و  [ دـشاب لکـشم  عون  بیرق و  سنج  لیلحت  نامه  هک  ] لیلحت هیزجت و  هلحرم  کی 

.میریگب

میبای تسد  ءیـش  کی  صتخم  كرتشم و  تایتاذ  مامت  هب  میهاوخب  ام  هک  تسا  یتروص  رد  گنراگنر  ياه  لیلحت  زاین  ضرف  رب  .2
هک نیا  تخانـش  لابند  هب  میناوت  یم  هکلب  ، تسین ود  نآ  هب  رـصحنم  هک  فیرعت  اّما  ؛ مینک یفرعم  مات  مسر  ای  مات  ّدح  وحن  هب  ار  نآ  و 

نیدب مینک و  یم  لیصحت  ار  اه  نآ  هتفر و  هصاخ  یضرع  ای  لصف  غارس  هب  امیقتسم.تسا  قلطم  مسج  ای  رهوج  رد  لخاد  ام  لکـشم 
هب ندیسر  هک  فیرعت  یلصا  یلّوا و  ضرغ  هچرگا  دوش  یم  لصاح  ، دشاب تایهام  ریاس  زا  ّتیهام  کی  زیمت  هک  یناث  ضرغ  هلیـسو 

.دوشن لصاح  تسا  ءایشا  تاذ  هنک 

یئانث یقطنم  تمسق  قیرط 

دوب و تابثا  یفن و  نیب  ریاد  شرما  هک  یئانث  يدنب  میـسقت  قیرط  زا  تسا  ترابع  ءایـشا  موسر  دودح و  لیـصحت  يارب  قیرط  نیمود 
ود ره  تشاذگ و  رـس  تشپ  ار  ( یلقع لیلحت  ) لبق قیرط  یتامّدقم  ۀلحرم  ود  دیاب  زین  قیرط  نیا  رد  : هک نیا  نآ  دوب و  رـصاح  میـسقت 

نابیرگ هب  تسد  یلوهجم  اب  دوشب و  ادـیپ  ام  رد  لوهجم  کی  ساسحا  دـیاب  لّوا  ۀـلحرم  رد  ینعی.دنتـسه  كرتشم  اج  نیا  اـت  قیرط 
ۀلحرم رد  )و  دیآ یمنرب  یعافد  لیاسو  رازبا و  ۀّیهت  ددـص  رد  دـنکن  دـیدهت  ار  ناسنا  رطخ  ات  ) مییآرب نآ  لیـصحت  لابند  هب  ات  میوش 

عاونا زا  ایآ  ؟ تایّدام زا  ای  ؟ تسا تاقرافم  عاونا  زا  ایآ  ، رهوج عاونا  زا  ای  ؟ تسا ضارعا  عاونا  زا  ایآ  هک  میسانشب  ار  لکـشم  عون  مود 
...و ؟ تاناویح ای  ؟ تاتابن ای  ؟ تسا تادامج 

ادـتبا یلقع  لـیلحت  قیرط  رد  هک  نیا  نآ  دـنراد و  قرف  قیرط  ود  نیا  رکف  یلـصا  تکرح  هس  رد  میدرک  روـبع  هک  هلحرم  ود  نیا  زا 
میدرک یم  جارختسا  ، دندوب کیرش  بیرق  سنج  رد  لوهجم  نیا  اب  هک  ار  یعاونا  ۀمه  رگید  ترابع  هب  سنج و  رد  تاکراشتم  ۀمه 

هب سپس  و 
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یتسد اب  میبایرد و  ار  ناملوهجم  هب  صتخم  یـضرع  ای  یتاذ  ات  میتخادرپ  یم  رگیدـکی  زا  عاونا  نیا  کیاکی  زیمت  لیلحت و  هیزجت و 
غارس هب  امیقتسم  یتامّدقم  ۀلحرم  ود  یط  زا  سپ  یئانث  تمسق  قیرط  رد  یلو  ؛ مینک تکرح  بولطم  تمـس  هب  شوخ  یتاغوس  رپ و 

یم تسا  ناوـیح  یعوـن  ناـسنا  تسا و  ناـسنا  اـم  لوـهجم  میدـیمهف  یتـقو  هک  لکـش  نیا  هب  ، مینک یم  میـسقت  ار  نآ  هتفر و  سنج 
رد قطن  ایآ  هک  مینک  یم  هظحالم  مامت  ّتقد  اب  سپـس  ( هبهاذ تکرح  ای  رکف  لّوا  تکرح  «) قطان ریغ  اّما  قطان و  اّما  ناویحلا  :» مییوگ
وا هک  میا  هتخانش  ار  ناسنا  هلیسو  نیدب  ، دراد دوجو  ناسنا  رد  ندوب  قطان  هک  میتسناد  رگا  ( هیریاد ای  مود  تکرح   ) هن ای  تسه  ناسنا 
هب هرخالاب  ات  مینک  میـسقت  تاناویح  لوصف  هب  ار  قطان  ریغ  دیاب  زاب  تسین  قطان  هک  میدیـسر  هجیتن  نیا  هب  رگا  تسا و  قطان  یناویح 

( هعجار ای  موس  تکرح  ) میبایرد ار  لوهجم  نآ  زا  میوش و  لیان  ناسنا  ۀصاخ  یضرع  ای  یعقاو  لصف 

رد يدنب  میسقت  کی  اب  امیقتسم  تسا و  ناسآ  راک  ، میشاب هدرک  لیصحت  ار  نآ  بیرق  سنج  ، لکشم عون  تخانش  ماقم  رد  رگا  هّتبلا 
ناسنا الثم  هک  میشاب  هتخانش  ار  یلاع  سنج  اهنت  رگا  یلو.مینک  یم  جارختسا  ار  لوهجم  لصف  يدنب  میسقت  نیدنچ  ای  لوصف  ۀیحان 
ناسنا هک  میتسناد  یتقو  الثم  ؛ میـسرب بیرق  سنج  رد  هکرتشم  عاونا  هب  هرخالاب  اـت  میهد  ماـجنا  دّدـعتم  تامیـسقت  دـیاب  ، تسا رهوج 

ینامـسج رهوـج  ناـسنا  هک  میـسر  یم  هجیتـن  نیا  هب  یـسررب  زا  سپ  «، يّداـم اـّما  قراـفم و  اـّما  رهوـجلا  :» مییوـگ یم  تـسا  رهوـج 
راب يارب  تسا  یـسفن  نینچ  ياراد  ناسنا  هک  دش  مولعم  رگا  قیقحت  زا  سپ  ما ال» هیمان  سفن  وذ  اّما  مسجلا  :» مییوگ یم  هرابود  ، تسا

ناـسنا هک  میتـسناد  ّتقد  زا  سپ  رگا  هن  اـی  تسا  هدارـالاب  كّرحتم  ساّـسح و  اـی  هک  نیا  هب  مینک  یم  میـسقت  ار  یماـن  مـسج  موـس 
نیدـب ، تسا قطان  ناسنا  هک  میدـیمهف  ّتقد  اب  »و  الوا قطان  اّما  ساّسح  لک  و  :» مییوگ یم  هرابود  ، تسا هدارـالاب  كّرحتم  ساّـسح و 

ادیپ نآ  زا  یفاک  تخانـش  کی  هدروآ و  تسد  هب  ار  لوهجم  ۀلفاس  هطـسوتم و  هیلاع و  سانجا  بیرق و  دیعب و  لوصف  یمامت  هلیـسو 
مـسر ای  صقان  ّدـح  هب  میهاوخب  رگا  هّتبلا  میدرک و  نییبت  هحفـص  کی  یط  یئانث  تمـسق  اب  هطبار  رد  اقباس  ار  نآ  لاـثم  میا و  هدرک 

ای بیرق  لصف  غارـس  هب  یلاع  سنج  زا  امیقتـسم  هک  دـش  رکذ  لیلحت  قیرط  رد  هک  تسا  رارق  نامه  زا  بلطم  زاب  مینک  افتکا  صقاـن 
.مینک یم  لیدبت  مولعم  هب  ار  شیوخ  لوهجم  هتفر و  هصاخ  یضرع 
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تمسق فیرعت و  ثحبم  تانیرمت 

: میزادرپ یم  تمسق  فّرعم و  ثحبم  ياه  نیرمت  ّلح  هب  شخب  نیا  رد 

نیرمت 1 باوج 

.تسا راذ  خت  یناویح  هدنرپ  : فلا

نیماع هکلب  ، دنتسین نایواستم  فّرعم  اب  فّرعم  هک  نیا  نآ  درادن و  ار  فیرعت  طورـش  زا  لّوا  طرـش  هک  اریز  ، تسا اطخ  فیرعت  نیا 
: دنتسه هجو  نم 

(. ...و کشجنگ  - کبک ، رتوبک دننام  ) ضیبی ناویح  رئاطلا  ضعب 

(. دولو رئاط  هک  شافخ  دننام  ) ضیبی ناویحب  سیل  رئاطلا  ضعب 

(. ایرد نایهام  دننام  ) رئاطب سیل  ضئابلا  ناویحلا  ضعب 

.تسا يرشب  یناویح  ناسنا  ب:

نیا رد  رودـلا و  هجیتـن  مزلی  هنرگو  دـشابن  فّرعم  نیع  فّرعم  هک  دوب  نآ  فیرعت  طورـش  زا  یکی  اریز  ، تسا اـطخ  زین  فـیرعت  نیا 
.الیصفت ّرم  امک  تسا  اطخ  تسا و  فّرعم  نیع  فّرعم  فیرعت 

بلق یف  هّللا  هفذقی  رون  وه  لب  ملعتلا  هرثکب  ملعلا  سیل  فیرـش  ثیدح  زا  سابتقا  ،) دوش یم  هدنکفا  لد  رد  هک  تسا  يرون  شناد  ج:
: هک اریز  ؛ تسا هجو  نم  صوصخ  مومع و  تفگ  ناوتب  دیاش  تسا و  معا  هب  فیرعت  زین  نیا  ریقح  رظن  هب  ( ...ءاشی نم 

(. لمع اب  ناملاع  - ایلوا - همئا - ایبنا ملع  ) بلقلا یف  فذقی  رون  ملعلا  ضعب 

(. ...تسا باجح  هک  یملع  ) ...ارون سیل  ملعلا  ضعب 

.دنتسه هجو  نم  نیماع  فّرعم  اب  فّرعم  سپ  تسین  مه  حلطصم  ملع  تسا و  لد  تینارون  هک  اوقت  لثم  ) املع سیل...رونلا  ضعب 

.دشاب يزیچ  وا  رس  تشپ  هک  تسا  نآ  يور  شیپ  ماّدق و  د:

لّقعت هک  نآ  لاـح  اـعم و  نـالقعتی  ناـفیاضتملا  دنتـسه و  ناـفیاضتم  فلخ  ماّدـق و  زا  کـیره  هک  اریز  ، تسا اـطخ  زین  فیرعت  نیا 
نایواستم هکلب  ، تسین نینچ  نیا  نافئاضتم  رد  تسا و  قباس  ّتلع  تسا و  نیا  ّتلع  وا  نوچ  ؛ دشاب فّرعم  لّقعت  زا  شیپ  دیاب  فّرعم 

حیحص مه  حجرمالب  حیجرت  دشاب و  وا  فّرعم  ات  تسین  يرگید  زا  یلجا  رهظا و  مادک  چیه  هک  نیا  نمـض  ، دنتـسه مه  ضرع  رد  و 
.دش دهاوخ  رت  حضاو  مجنپ  نیرمت  باوج  رد  هک  نانچ  حلطصم  رود  هن  مییوگ  رودلا  ۀجیتن  ار  یفیرعت  نینچ  تسین و 
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فّرعم زا  معا  فّرعم  هک  اریز  ، تسا اطخ  زین  فیرعت  نیا  هجرد  ینعی 90  ، همئاق ۀیواز  راهچ  ياراد  ، یعلض راهچ  تسا  یلکش  عبرم  ه:
مییازفایب و مه  ار  عالـضالا  يواستم  ۀـملک  دـیاب  دوش  عبرم  هب  رـصحنم  میهاوخب  رگا  تسا و  قداـص  مه  لیطتـسم  لکـش  رب  تسا و 

.عالضالا يواستم  ، ایاوزلا مئاق  - یعابر لکش  : مییوگب

.تسا هدننک  هیذغت  )و  هیراج ) هلئاس يا  هّدام  ریش  و:

ینعی ، سبد دـننام  ، دنتـسه يّذـغم  هلئاس و  هک  تسا  يدایز  داوم  تسا و  معا  هب  فیرعت  هک  تهج  نآ  زا  تسا  اـطخ  زین  فیرعت  نیا 
...و روگنا  ةریش 

.تسا داحآ  زا  هدمآ  درگ  یترثک  ددع  ز:

نیا زا  هکلب  ، تسا رودـلا  ۀـجیتن  رثکادـح  تسین و  حلطـصم  رود  نوچ  ، تسا يرود  هک  تهج  نیا  زا  هن  تسا  اـطخ  زین  فـیرعت  نیا 
لّوا ص 108: دلج  تاراشا  رد  انیس  نبا  ۀتفگ  هب  هک  تهج 

تابکرملا و دیدحت  یف  قفتت  یتلا  هرورـضلا  ینعا  هرورـض  هیلا و ال  هجاح  ثیح ال  ّدحلا  یف  یئیـشلا  نوررکیف  نوفرعملا  وهـسی  دـق 
داحآلا نم  هعمتجملا  ،و  داحآ نم  هعمتجم  هرثک  ددعلا  نا  : مهلوق ءاطخلا  اذـه  لاثم  ،و  عوضوملا اذـه  ریغ  یف  ملعت  ام  یلع  تایفاضالا 

.اهنیعب هرثکلا  یه 

.دراد اطخ  فیرعت  هدمآ و  مزال  دئاز  رارکت  سپ 

دیفم لـئاس  زین  نوـخ  تسا و  فّرعم  زا  ّمعا  فّرعم  هک  اریز  ، تسا اـطخ  زین  فـیرعت  نـیا.تسا  دـنمدوس  يا  هدـنوش  يراـج  بآ  ج:
یتّیهام زیمت  ییاسانش و  انامه  هک  فیرعت  زا  ضرغ  لّصحم  نوچ  ، تسین حیحـص  ّمعا  هب  فیرعت  نینچمه و  زین  رگید  تاعیام  ، تسا

.تسین دشاب  تایهام  عیمج  زا 

.تسا رینم  هک  تسا  ینامسآ  یمرج  ، هراتس ط:

اه نآ  هچ  سمـشلاک  دنتـسه  رینم  تاّذـلاب  هک  نانآ  هچ  ، ددرگ یم  قالطا  بکاوک  یمامت  رب  تسا و  عماج  فیرعت  نیا  ریقح  رظن  هب 
...و رمقلاک  ضرعلاب  هک 

.تسا ینیع  تباث و  دوجو  ي:

لباق تسا و  تایهیدـب  ةدـبا  زا  دوجو  موهفم  نوچ  يوهام  هن  تسا  یظفل  فیرعت  : ـالّوا هک  تسا  اـطخ  زین  فیرعت  نیا  تهج  نآ  زا 
موهفم ات  تسا  رت  حـضاو  اـم  نهذ  رد  فّرعم  موهفم  نوچ  ، تسا یفخا  هب  فیرعت  دـشاب  يوهاـم  هک  ضرف  رب  اـیناث  تسین و  فیرعت 

فّرعم و
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.أطخ وه 

نیرمت 2 باوج 

هب هن  تسا  صخا  هب  فـیرعت  نوـچ  ، تسا اـطخ  فـیرعت  نیا  ، دـشاب يروـضح  یلوـصح و  زا  معا  تسا  فّرعم  هک  مـلع  زا  دارم  رگا 
صوصخ هکلب  ، تسین سنج  رب  لمتشم  اهتنم  ، تسا حیحـص  فیرعت  نیا  دشاب  یلوصح  ملع  صوصخ  ، ملع زا  دارم  رگا  یلو  ، يواسم

.هدش رکذ  نآ  ۀصاخ  یضرع  ای  بیرق و  لصف 

یلع هظفل  ءزج  لد  ام  » ۀملک )و  هک یظفل  ینعی  ،) تسا سنج  ۀلزنم  هب  ام  ۀملک  نوچ  ، تسا مات  مسر  فیرعت  نیا  : بّکرم فیرعت  اّما  و 
بیرق و سنج  رب  لمتـشم  هک  یفیرعت  تسا و  بّکرم  ۀصاخ  یـضرع  « ءزج وه  نیح  » ۀـملک تسا و  بیرق  سنج  ۀـلزنم  هب  « هانعم ءزج 

.دراد مان  مات  مسر  ، دشاب هصاخ  یضرع 

نیرمت 3 باوج 

: دراد لامتحا  ود  ؟ تسیچ هملک  زا  دارم  دید  دیاب  : درفم لوق  اّما 

.تسا فرح  لعف و  مسا و  مسقم  هک  دشاب  يوحن  حالطصا  هب  هملک  دارم  .1

.تسا درفم  ظفل  ماسقا  زا  یمسق  هک  دشاب  یقطنم  حالطصا  هب  ۀملک  دارم  .2

: دراد لامتحا  ود  زاب  ؟ تسیچ لوق  زا  دارم  دید  دیاب  زین  و 

.هن ای  دشاب  هدش  عضو  ییانعم  يارب  هچ  ، دنیوگ ظفل  هب  يوحن  حالطصا  هب  لوق  .1

حرش قارشالا و  همکح  حرش  زا  نایقطنم  رت  شیب  ۀتفگ  هب  هاگ  نآ  دشاب  انعم  ياراد  هک  دنیوگ  یظفل  هب  یقطنم  حالطـصا  هب  لوق  .2
هب یلو  قطنم  حالطصا  رد  دوش  یم  هتفگ  بّکرم  صوصخ  هب  لوق  ، یسوط هجاوخ  سابتقالا  ساسا  هّللادع و  یلوم  ۀیشاح  هیـسمش و 

.بّکرم هچ  درفم و  هچ  تسا  راد  ینعم  ظفل  يانعم  هب  لوق  یمالسا ص 47  مولع  اب  ییانشآ  زا  قطنم  شخب  رد  يرهطم  داتسا  ۀتفگ 

يدرفم ظفل  يوحن  ۀملک  نوچ  ، تسا اطخ  تسا و  معا  هب  فیرعت  ، دشاب ظفل  مه  لوق  زا  دارم  يوحن و  ۀملک  ، هملک زا  دارم  رگا  لاح 
لوق زا  دارم  يوحن و  ، هملک زا  دارم  رگا  هدماین و  فیرعت  رد  لمهم  ظفل  لباقم  رد  هملک  ۀصاخ  یضرع  دشاب و  انعم  ياراد  هک  تسا 
ۀملک دارم  رگا  تسا و  اوـه  ود  ماـب و  کـی  نیا  درفم و  تسا  یبـکرم  هملک  : میا هتفگ  اریز  ، تسا ییوـگ  ضقاـنت  هک  دـشاب  بّـکرم 

نامز و رب  لاد  تئیه  هب  هک  تسا  يدرفم  ظفل  لعف  نوچ.تسا  معا  هب  فیرعت  زاب  دشاب  ظفل  لوق  زا  دارم  دـشاب و  لعف  ینعی  ، یقطنم
لاد ةّدام  هب 
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.تسین حیحص  لاحره  هب  تسا و  ییوگ  ضقانت  زاب  دشاب  بّکرم  دارم  رگا  دشاب و  یمسا  يانعم  رب 

طـسوتم سنج  سپ  ، بّکرم ینعی  ، یقطنم حالطـصا  هب  لوق  ۀملک  « بذکلا قدـصلا و  لمتحی  لوق  :» دـنا هتفگ  هک  ربخ  فیرعت  رد  اّما 
ۀیـضق ای  ربخ  ییاشنا و  دراد و  يربخ  مه  مات  بّکرم  صقان و  دراد و  مات  ، دوخ بّکرم  هاـگ  نآ  تسا  ظـفل  ، نآ یلاـع  سنج  تسا و 

قدــصلا و لـمتحی  بـیرق و« سنج  « يربـخ ماــت  بـکرم  ،» بذــکلا قدــصلا و  لــمتحی  هـک  تـسا  يریخ  ماــت  بّـکرم  صوـصخ 
مات مسر  هصاخ  یـضرع  )و  دـیعب ای  طـسوتم  اـی  بیرق  ) سنج هب  فیرعت  فنـصم  ةدـیقع  هب  هاـگ  نآ.تسا  هصاـخ  یـضرع  « بذـکلا

.دشاب یم  صقان  مسر  روهشملا  دنع  یلو  ، تسا

فیراـعت یقاـب  »و  درفم عوضوم  ظـفل  :» فیرعت ب ینعی  ، تسا یمود  فیرعت  شنیرتـهب  روکذـم  فیرعت  راـهچ  زا  نیرمت 4- باوـج 
یهاگ هکلب  ، تسین درفم  ۀملک  يانعم  هشیمه  هک  تسا  نیا  شلاکشا  « درفم ینعمل  عضو  ظفل   » یلّوا اّما  ، تسا لاکـشا  هب  التبم  امومع 

.تسا ماع  یضرع  هب  فیرعت  مه  یمراهچ  اّما  تسا و  معا  هب  فیرعت  : یموس اّما  و.دیز  لکیه  لثم  ، تسا ءازجا  ياراد  بّکرم و 

موـهفم رظن  زا  فـیرعت  نیا  هدـش و  فـیرعت  يرگید  هب  نیفیاـصتملا  دـحا  هک  تسا  تـهج  نآ  زا  فـیرعت  داـسف  نیرمت 5- باوـج 
نوچ ، تسین يرود  اّما  و.دـش  رکذ  فلخ  ماّدـق و  اب  هطبار  رد  هک...اعم  نالقعتی  هک  تسا  يزیچ  هب  فیرعت  انمـض  تسا و  يواسملاب 

یلو.دوش یم  رود  هّتبلا  « با هل  نم  نبـالا  نبا و  هل  نم  بـالا  :» مییوگب رگا  اـج  نیا  تسا و  رگیدـکی  رب  زیچ  ود  فّقوت  حلطـصم  رود 
.فیرعتلا طورش  یف  ّرم  امک  تسا  مکاح  رودلا  هجیتن  اّما  دنیوگن  حلطصم  رود  ور  نیا  زا  تسین  رت  شیب  فیرعت  کی 

دراو ندوب  عنام  عماـج و  هب  لاکـشا  یظفل  تاـفیرعت  رد  يوهاـم و  هن  دنتـسه  یظفل  تاـفیرعت  ، فیراـعت هنوگ  نیا  نیرمت 6. باوـج 
.تسین

بّکرم لصف  دروم  رد  تافـص  ۀـعومجم  زا  دارم  قطان و  لثم  دـشاب  درفم  لصف  هک  تسا  ییاج  رد  هفـص  زا  دارم  .) نیرمت 7 باوج 
مود هدماین و  نآ  رد  صتخم  ءزج  ای  یتاذ  دیق  هک  نیا  لوا  هک  تسا  نآ  فیرعت  یلصا  لاکـشا  ( هدارالاب كّرحتم  ساّسح  لثم  ، تسا

.تسا راگزاس  زین  هبکرم  هدرفم و  ۀصاخ  یضرع  اب  هک  اریز  تسا  فّرعم  زا  ّمعا  فّرعم  هک  نیا 

رد تسا  وطسرا  روظنم  هک  یلمح  : هک تسا  نیا  لاکشا  باوج  نیرمت 8. باوج 
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زا هدـمآ  « ناسنا رـشبلا  ای  رـشب  ناسنالا   » ینعی ضرتعم  لاثم  رد  هک  یلمح  تسا و  یعانـص  عیاش  لمح  صوصخ  ، سمخ تاّیّلک  باب 
.تسا جراخ  ثحب  لحم  زا  هک  تسا  یتاذ  یلوا  لمح  عون 

دشاب « هدحاو ههج  نم  :» هک دوب  مه  یثلاث  دیق  « دحاو نآ  یف  دحاو و  لحم  یف  » دیق ود  رب  هوالع  نالباقتم  فیرعت  رد  نیرمت 9. باوج 
هدحاو ههج  نم  اّما  تسا  نکمم  دحاو  نآ  رد  دـحاو و  صخـش  رد  نبا  با و  عامتجا  اج  نآ  رد  اریز  ، دوش لماش  زین  ار  نافیاضتم  ات 

.هباب یف  الیصفت  ّرم  امک  تسین  نکمم 

یم درفم  ظفل  عاونا  زا  هک  تسا  نیا  نآ  عون  تسا و  هملک  لوهجم  ( دـشاب لعف  هک  یقطنم  حالطـصا  هب  ) هملک اـّما  نیرمت 10. باوج 
تادا هملک 3. مسا 2. .1: میروآ یم  تسد  هب  ار  اـه  نآ  لّوا  هک  دراد  عوـن  هس  سنج  نیا  تسا و  هملک  بیرق  سنج  درفم  سپ  ، دـشاب

دیآ یم  تسد  هب  لعف  هب  رـصحنم  ياه  یگژیو  هلیـسو  نیدـب  مینک و  یم  لیـصحت  وحن  زا  ار  عاونا  زا  مادـکره  ياـه  یگژیو  سپس 
«. هثالثلا هنمزالا  دحا  یلع  هتئیهب  اذک و  یلع  هتدامب  لدی  درفم  ظفل  لعفلا  :» هک

نیا ، تسا عوضوم  ظفل  نآ  بیرق  سنج  تسا و  درفم  دوخ  لوهجم  ( دـشاب يوحن  ۀـملک  نامه  هک  ناـیقطنم  حالطـصا  هب  :) درفم اـّما 
تـسا نآ  بکرم  ظفل  هک  میراد  ود  نآ  لیلحت  هیزجت و  هب  زاین  مادکره  تایتاذ  تخانـش  يارب  ، بّکرم درفم 2. .1: دراد عون  ود  ظفل 

.تسین نینچ  درفم  ظفل  و.دنک  تلالد  انعم  ءزج  رب  ظفل  ءزج  هک 

هک یلکـش  اهنت  هک  میـسر  یم  هجیتن  نیا  هب  لیلحت  زا  سپ  دریگ و  یم  ار  لاکـشا  ۀمه  هک  تسا  لکـش  نآ  بیرق  سنج  : ثلثم اّما  و 
رارق سنج  ار  لکـش  زاب  : عبرم اّما  و.ثـالثلا  اـیاوزلا  يذ  لکـش  ثلثملا  : مییوگ یم  ور  نیا  زا  دـشاب  یم  ثلثم  تسا  علـض  هس  ياراد 

لیصحت ار  عبرم  درف  هبرـصحنم  یگژیو  لیلحت ، اب  سپـس  ، میروآ یم  تسد  هب  هقنذوذ  - يزول - لیطتـسم - عبرم زا  ار  نآ  عاونا  هداد و 
.عالضالا يواستم  ایاوزلا - مئاق  یعابر  تسا  یلکش  هک  مینک  یم 

عون هک  تسا  تاذ  مامت  ای  یتاذ  ، یـضرع ای  تسا و  اه  نآ  یتاذ  ای  دارفا  اب  هسیاـقم  رد  یّلک  هک  دـش  هتفگ  رّرکم  نیرمت 11- باوج 
...دشاب لصف  هک  تسا  صتخم  ءزج  ای  مه  نآ  ، تاذ ءزج  ای  دشاب و 

نیرمت 12 باوج 
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هنرگو تسا  يرابتعا  یئارقتـسا و  یلیـصفت  میـسقت  کی  ناتـسمز  زییاپ و  ناتـسبات و  راهب و  لصف  راهچ  هب  لاـس  لوصف  میـسقت  : فلا
.دراد دوجو  رگید  مسق  ناکما  سپ  درک  تمسق  زین  لصف  شش  ای  لصف  ود  هب  ار  لاس  کی  ناوت  یم  القع 

ۀمین بش و  بورغ و  مد  رصع و  رهظ و  لاوز و  نراقم  حبص و  )و  هدیپس حبص و  ناذا  لّوا  ) رجف عولط  هب  زور  هنابـش  کی  میـسقت  ب:
یمسا یمسق و  ناوت  یم  تعاس  ره  يارب  تسا و  اه  نیا  زا  شیب  هب  ماسقنا  ناکما  القع  هنرگو  تسا  یئارقتسا  یمیـسقت  زین...و  بش 

.دومن ضرف 

رابخا رب  ّلاد  درادـن و  ثلاث  ّقش  ءاشنا و  ای  تسا  رابخا  رب  ّلاد  ای  لعف  هک  اریز  ، تسا یلقع  ، رما عراضم و  یـضام و  هب  لعف  میـسقت  ج:
.درادن ثلاث  ّقش  هدنیآ و  لاح و  زا  ای  تسا و  یضام  نامز  زا  رابخا  ای  مه 

سپ درادـن  اـی  تسا و  هفرعم  سپ  دراد  ار  ندوـب  هفرعم  ياـه  هناـشن  مسا  اـی  هک  اریز  تسا  یلقع  زین  هرکن  هفرعم و  هب  مسا  میـسقت  د:
.تسین نکمم  ثلاث  قش  تسا و  هرکن 

.دشاب مزج  تلاح  هک  دراد  دوجو  زین  راهچ  مسق  ناکما  القع  اریز  ، تسا یئارقتسا  رورجم  بوصنم و  عوفرم و  هب  مسا  میسقت  ه:

ّقش تسا و  یلقع  میـسقت  کی  هحابا  تهارک و  ، بابحتـسا تمرح - - بوجو ، ینعی نآ  فورعم  مسق  جنپ  هب  یعرـش  مکح  میـسقت  و:
دراد و مان  هحابا  سپ  ، تسا كرت  ناحجر  هن  لعف و  ناحجر  ياراد  هن  هک  تسا  نیا  ای  فّلکم  يرایتخا  لعف  هک  اریز  ؛ درادـن سداس 

شمان ، كرت زاوج  اب  هارمه  ای  تسا  بوجو  شمان  ، كرت زا  عنم  اـب  هارمه  مه  نآ  تسا  لـعف  ناـحجر  ياراد  طـقف  هک  تسا  نیا  اـی 
شمان هک  لعف  زاوج  اب  هارمه  ای  تسا و  تمرح  شمان  هک  لعف  زا  عنم  اـب  اـی  تسا  كرت  ناـحجر  ياراد  اـهنت  اـی  تسا و  بابحتـسا 

.تسا تهارک 

یئارقتـسا میـسقت  لـیبق  زا  ، هدـمآ هعمل  حرـش  رد  هلمج  زا  هیهقف  بتک  رد  هک  هورکم  مارح و  بحتـسم و  بجاو و  هب  موص  میـسقت  ز:
یلو [ تسه یناکما  نینچ  القع  ام  يرایتخا  لعف  ره  هب  تبـسن  الوصا  [و  دراد دوجو  ۀـحابا  ینعی  سماخ  ّقش  ناکما  ـالقع  اریز  ؛ تسا

.هدشن عقاو  مسق  راهچ  زا  شیب  اعرش  اجراخ و 

کی زامن  ناکما  القع  اریز  ، یلقع رصح  هن  تسا  یئارقتسا  میسقت  لیبق  زا  یتعکر  راهچ  یتعکر و  هس  یتعکر و  ود  هب  زامن  میسقت  ج:
هدش عقاو  مه  اعرش  ) دراد دوجو  یتعکر 
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.هدشن عقاو  اعرش  اهتنم  دراد  دوجو  مه  یتعکر  راهچ  زا  شیب  زامن  ناکما  )و  رتو لثم 

رابتعا اعرـش  یلو  ، دور یم  مراـهچ  مسق  ناـکما  ـالقع  نوچ  ، تسا یئارقتـسا  عون  زا  نارق  دارفا و  عّتمت و  مسق  هس  هب  جـح  میـسقت  ط:
.هدشن

ای تسا  راد  هیاوز  ای  ینحنم  ریغ  ،و  ینحنم ریغ  ای  تسا  ینحنم  ای  طخ  اریز  ، تسا یلقع  رسکنم  ینحنم و  میقتسم و  هب  طخ  میـسقت  ي:
.راد هیواز  ریغ 

هن دــشاب و  ( میقتــسم ) تـسار هـن  هـک  تـسا  یطخ  حالطــصا  رد  تـسا و  جــک  هدــیمخ و  ياـنعم  هـب  تـغل  رد  اـنحنا  : ینحنم طــخ 
(. رسکنم ) هتسکش

.هطقن ود  نایم  هلصاف  رصقا  زا  تسا  ترابع  میقتسم  طخ  حالطصا  رد  ندوب و  تسار  يانعم  هب  تغل  رد  میقتسم  : میقتسم طخ 

ره ياقتلم  رد  هک  میقتسم  طخ  دنچ  زا  بّکرم  یطخ  زا  تسا  ترابع  حالطصا  رد  هتسکش و  يانعم  هب  تغل  رد  رسکنم  : رـسکنم طخ 
.دوش یم  لیکشت  يا  هیواز  اه  نآ  زا  طخ  ود 
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نآ ماکحا  ایاضق و  : مراهچ باب 

هراشا

دـش و نایب  الیـصفت  هک  دوب  باب  هس  ياراد  باـتک  لّوا  ءزج.تسا  باـب  شـش  ياراد  ءزج و  هس  رب  لمتـشم  قطنملا  فیرـش  باـتک 
یلک و ثحابم  ینعی  ) یناـث باـب  تسا و  قطنم  ثحاـبم  لـک  رب  يا  همّدـقم  تقیقح  رد  ( ظاـفلا ثحاـبم  ینعی  ) لّوا باـب  هک  میتسناد 
رد ( تمـسق فرعم و  ثحبم  ینعی   ) مّوس باب  اّما  )و  هلـصوم تاروصت  ای  حراش  لوق  ای  ) فرعم ثحاـبم  يارب  تسا  يا  همّدـقم  یئزج 

مراهچ و باب  ود  رد  نآ  تسا و  تاقیدصت  نوماریپ  ، باتک یناث  ءزج  اّما  داد و  یم  لیکشت  ار  تاروصت  باب  یلصا  ثحبم  ، تقیقح
: دوش یم  حرطم  مجنپ 

.نآ ماکحا  ایاضق و  ثحبم  : مراهچ باب 

(. لالدتسا ثحابم  ای  ) نآ ماکحا  طورش و  ماسقا و  تجح و  ثحابم  : مجنپ باب 

ره هک  تسا  نآ  بلطم  ّرس.تسا  نآ  يارب  يا  همّدقم  ایاضق  ثحابم  تسا و  تجح  ثحبم  نامه  تاقیدصت  شخب  رد  یلصا  ثحبم 
لالدتـسا ره  ۀیقیدصت  يدابم  ءازجا و  ، هیـضق ود  نیا  دوش و  یم  لیکـشت  ( يربک يرغـص و  ) هیـضق ود  زا  لقادح  یلالدتـسا  تجح و 

ۀجیتن تجح  ثحابم  زا  میناوتب  ات  میوش  انـشآ  لیـصفت  هب  نآ  ماکحا  ماسقا و  ایاضق و  ثحاـبم  اـب  تسخن  تسا  مزـال  نیارباـنب  .؛ دـنا
.میروآ تسدب  ار  بولطم 

حرطم یساسا  لصف  ود  باب  نیا  رد.میزادرپ  یم  دهد  یم  لیکـشت  ار  اه  نآ  ماکحا  ایاضق و  ثحبم  هک  مراهچ  باب  حرـش  هب  کنیا 
: تسا

.نآ تامیسقت  هیضق و  فیرعت  : لّوا لصف 

.ایاضق نایم  تبسن  نایب  ای  هیضق  ماکحا  : مّود لصف 
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ایاضق : تسخن لصف 

هراشا

: تسا بلطم  ود  نوماریپ  لّوا  لصف 

.نآ یحالصا  يوغل و  يانعم  نایب  هیضق و  فیرعت  : فلا

.نوگانوگ تاهج  زا  هیضق  تامیسقت  ب:

هیضق فیرعت  : فلا بلطم 

هراشا

.دراد یفیرعت  قطنم  حالطصا  رد  یئانعم و  برع  تغل  رد  « هیضق »

مکح يانعم  هب  هیـضق  نیاربانب.تسا  مکح  تموکح و  يانعم  هب  ءاضق  و.تسا  اـیاضق  یلعج  ردـصم  اـی  ردـصم  مسا  تغل  رد  هیـضق 
نیدب هک  ، یعوضوم زا  یلومحم  بلـس  ای.یعوضوم  يارب  یلومحم  توبث  هب  دـنک  یم  مکح  صخـش  ، یقطنم يایاضق  رد  اریز  ؛ تسا

.دوش یم  هتفگ  هیضق  وا  هب  تبسانم 

: دنا هتفگ  هقطانم  روهشم  ، قطنم حالطصا  رد  اّما  دوب  تغل  بسح  هب  هیضق  فیرعت  نیا 

«. بذکلا وا  قدصلا  لمتحی  لوق  هیضقلا  وا  ربخلا  »

ای ربخ  : ینعی ؛» بذکلا وا  قدصلاب  هفصن  نا  حصی  يذلا  ماتلا  بکرملا  : هیضقلا وا...ربخلا  :» دیامرف یم  روهـشم  فالخرب  رفظم  موحرم 
رگا تسا  قدـص  ای  يربخ  ره  تقیقح  رد  ینعی  ؛ دـشاب بذـک  ای  قدـص  هب  فاصتا  لـباق  هک  یماـت  بکرم  نآ  زا  تستراـبع  هیـضق 

زا فیرعت  نیا  هک  تسنیا  لاوئـس  لاح.دمآ  نسح  : هک ربخ  نیا  لثم  دشاب  عقاو  اب  فلاخم  رگا  تسا  بذـک  ای  دـشاب و  عقاو  اب  قباطم 
هک تسا  یفیرعت  نآ  مات  مسر  اریز  ؛ تسا مات  مسر  : دـیامرف یم  فّنـصم  مات ؟ مسر  ای  تسا  مات  دـح  اـیآ  ؟ تسا تاـفیرعت  عون  مادـک 

بیرق سنج  ، فیرعت رد  « ماـتلا بکرملا  » هکنیا يارب  ؛ تسا نینچ  زین  فـیرعت  نیا  دـشاب و  هصاـخ  یـضرع  بیرق و  سنج  رب  لمتـشم 
ای تسا و  صقان  ای  : بکرم عوضوم  ظفل  ؛و  بکرم ای  تسا و  درفم  ای  : عوضوم ظـفل  ؛و  لـمهم اـی  تسا و  عوضوم  اـی  : ظـفل اریز  تسا 

بکرملا  » دـشاب مات  بکرم  رد  لـخاد  ( دـشاب هیـضق  ناـمه  هک  ) ربخ هک  یتقو  لاـح  ؛ يربخ اـی  تسا و  یئاـشنا  اـی  : ماـت بکرم  ؛و  ماـت
.دوش یم  بوسحم  بیرق  سنج  « ماتلا

اهنت « بذک قدص و  هب  فاصتا  تیلباق  » نوچ ؛ تسا هصاخ  یـضرع  ، فیرعت رد  « بذکلا قدصلاب و  هفـصن  نا  حصی  يذلا  » ۀلمج اّما  و 
زا هک  یمالک  ءارو  یهاگ  هک  نایب  نیا  هب.دوش  یمن  ضراع  هیئاشنا  ۀمات  تابکرم  رب  دوش و  یم  ضراع  ( يربخ مات  بکرم  ) ربخ رب 
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بذاک الا  دـشاب و  قداص  دوب  قباطم  رگا  هک  ) میجنـسب وا  اب  ار  مالک  نیا  ات  تسه  يرمالا  سفن  عقاو و  کی  دوش  یم  رداـص  ملکتم 
ینعم داجیا  مالک  نیا  نتفگ  اب  تسا و  مـالک  نیمه  تسه  هچره  هکلب  ؛ تسین يرمـالا  سفن  عقاو و  مـالک  نآ  يارب  یهاـگ  )و  دـشاب

هن تسا  ربـخ  ضراوـع  زا  ، بذـک قدـص و  هب  فاـصتا  تیلباـق  ؛و  دـنیوگ ءاـشنا  ار  مّود  مسق  تـسا و  ربـخ  لّوا  مـسق  ماـن  ؛ دوـش یم 
.دوب دهاوخ  ّمات  مسر  ، یفیرعت نینچ  نیاربانب  ؛ ءاشنا

مینک یم  هفاضا  ار  « هتاذل » ۀملک فیرعت  ندوب  رتلماک  رتقیقد و  هچره  روظنم  هب  : دیامرف یم  روکذـم  فیرعت  نایب  زا  دـعب  رّفظم  موحرم 
زین ءاشنا  فیرعت  رد  تسا  راوازـس  هکنیا  امک  «. هتاذل بذکلا  وا  قدصلاب  هفـصن  نا  حصی  يذلا  ماتلا  بکرملا  : هیـضقلا :» مییوگ یم  و 

«. هتاذل بذکلا  وا  قدصلاب  هفصن  نا  حصی  يذلا ال  ماتلا  بکرملا  : ءاشنالا » هک مینک  فیرعت  روطنیا  ار  نآ  هدوزفا و  « هتاذل » ۀملک

: دیآ یم  شیپ  لاؤس  ود  هفاضا  دیق  ود  هب  تبسن  اجنیا  رد 

؟ تسیچ هتاذل  ۀملک  يانعم  -1

؟ تسیچ نآ  ندوزفا  ةدیاف  -2

هقباطملاب امیقتسم و  يربخ  ره  ینعی  « تسا بذک  قدص و  هب  فاصتا  لباق  اتاذ  ربخ  :» میئوگ یم  یتقو  هک  تسا  نیا  « هتاذل » يانعم اّما 
مه یمازتلا  لولدم  رگا  هتبلا  ،و  تسا بذک  قدـص و  هب  فاصتا  لباق  هک  دراد  یتیـصوصخ  نینچ  نآ  یقباطم  لولدـم  تسا و  نینچ 

.دوب دهاوخ  بذک  قدص و  هب  فاصتا  لباق  هناگادج  ، تسا ربخ  کی  زین  نآ  نوچ  دشاب 

یم یعدم  ملکتم  تسا و  همزالم  دوجو  هب  رابخا  نآ  یقباطم  لولدم  «، ادوجوم راهنلا  ناک  هعلاط  سمشلا  تناک  املک  » ۀیضق رد  الثم 
ودره ای  لولعم و  تلع و  ، یلاـت مدـقم و  رگا  هتبلا.تسا  راـک  رد  هیلقع  هیعقاو و  ۀـمزالم  ، راـهن دوجو  سمـش و  عولط  ناـیم  هک  دوش 

يرگید تلع  لولعم  ودره  رگا  دنموزلم و  مزال و  لولعم  تلع و  نوچ  ؛ تسا قداص  ، همزالم زا  رابخا  نیا  دنشاب  يرگید  تلع  لولعم 
راـهنلا نکی  مل  ، هعلاـط سمـشلا  نـکی  مـل  اـملک  :» ینعی ، روکذـم هیطرـش  ۀیـضق  یمازتـلا  لولدـم  نـینچ  مـه  و.دـننامزالتم  زین  دنـشاب 
تیلباق هک  تسا  يربخ  دوخ  تقیقح  رد  ؛ دراد دوجو  همزالم  مه  راـهن  مدـع  سمـش و  عولط  مدـع  ناـیم  دـهد  یم  ربخ  هک  « ادوجوم

امیقتـسم و هیئاشنا  ۀـلمج  ینعی  « هتاذـل تسین  بذـک  قدـص و  هب  فاصتا  لباق  ، ءاشنا » هکنیا اـّما.دراد  ار  بذـک  قدـص و  هب  فاـصتا 
هب فاصتا  لباق  ربخ  نآ  هک  دشاب  يربخ  کی  زا  یکاح  ءاشنا  ، همزالملاب هک  درادن  یتافانم  نیا  ؛و  تسین نینچ  هقباطملاب 
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.دشاب بذک  قدص و 

راـیغا عناـم  هیـضق  ربـخ و  فـیرعت  هک  دـنا  هدرک  مهوـت  یخرب  : تفگ دـیاب  تـسیچ  دـیق  نـیا  ةدـیاف  هـک  مّود  لاؤـس  باوـج  رد  اـّما 
ءاشنا فیرعت  هک  دنا  هدرک  لایخ  نینچمه  دوش و  یم  لماش  زین  ( دنتسه ءاشنا  عامجالاب  هک  ) ار تآاشنا  ماسقا  زا  يا  هراپ  نوچ  ؛ تسین
یقطنم فیرعت  هکنا  لاح  دوش و  یمن  لماش  ( دـنوش یم  بوسحم  ءاشنا  قافتالاب  هک  ) ار تآاشنا  زا  يا  هراـپ  اریز  ، تسین دارفا  عماـج 

مه ار  ینمت  )و  کمک بلط  ) لاؤس ، ماهفتسا ، فیرعت نیا  اریز  ؛ تسین رایغا  عنام  هیضق  ربخ و  فیرعت  هکنیا  اّما.دشاب  عنام  عماج و  دیاب 
نیا هک  تسا  نیا  دوش  یم  لماش  ار  اه  نیا  ربخ  فیرعت  هکنیا  لیلد.دنا  هدش  هدرمش  ءاشنا  ماسقا  زا  اه  نآ  هک  یلاح  رد  تسا  لماش 

یـصخش یتقو  هک  تسا  نایب  نیا  هب  بذـک  هب  اه  نیا  فاصتا  اـّما  ، قدـص هب  فصتم  مه  دـنوش و  یم  بذـک  هب  فصتم  مه  اـیاضق 
یم بذک  هب  یمر  ار  وا  افرع  ، دنک یم  ماهفتسا  ار  بلطم  نآ  لاح  نیا  اب  یلو  ( دناد یم  وا  هک  میراد  ربخ  زین  ام  (و  دناد یم  ار  یبلطم 

لاؤس نآ  زا  یناد  یم  ار  بلطم  نآ  هکنیا  اب  تدوخ  نوچ  ، ییوگ یم  غورد  وت  تسا و  نیغورد  وت  لاوئـس  :» دنیوگ یم  وا  هب  دننک و 
زجع و راهظا  دبلط و  یم  کمک  نایاونیب  ةویش  هب  لاح  نیا  اب  یلو  تسا  دنمناوت  ینغ و  میناد  یم  هک  یصخش  نینچمه  و  !« ینک یم 
هک یـصخش  زین  »و  یتسه ینغ  دوخ  وت  نوچ  ییوگ  یم  غورد  وت  :» میئوگ یم  مینک و  یم  بذـک  هب  مهتم  ار  وا  ام  ، دـنک یم  يراداـن 
یم یلو  تسا  رادروـخرب  یناوـج  تـمعن  زا  هـک  یـسک  لـثم  ) دـنک یم  وزرآ  ار  نآ  ، دوـجو نـیا  اـب  یلو  دراد  يا  هلیـسو  اـی  یتـمعن 
یم يدوخیب  يوزرآ  ییوگ و  یم  غورد  وت  :» میئوگ یم  وا  هب  مینک و  یم  بذـک  هب  یمر  ار  وا  ام  ( اموی دوعی  بابـشلا  تیلاـیف  : دـیوگ

رد دـنوش  یم  بذـک  هب  فصتم  اه  نیا  زا  مادـکره  هک  دوش  یم  نشور  ( ینمت کمک و  بلط  ، ماهفتـسا ) دراوم نیا  رد  نیاربانب  « ینک
.دنتسه تآاشنا  زا  هک  یلاح 

هب فصتم  ار  وا  دـنک  یم  ماهفتـسا  دـناد و  یمن  ار  یبلطم  اعقاو  یـصخش  رگا  هک  تسا  نایب  نیا  هب  قدـص  هب  اه  نیا  فاـصتا  اـّما  و 
نوچ تسا و  اونیب  ریقف و  اعقاو  یـصخش  رگا  ای.دسرپ  یم  هک  دناد  یمن  اعقاو  نوچ  ، دیوگ یم  تسار  : میئوگ یم  مینک و  یم  قدـص 
اعقاو میناد  یم  نوچ  ؛ دیوگ یم  تسار  : میئوگ یم  مینک و  یم  قدص  هب  فصتم  ار  وا  دـنک  یم  ( لاوئـس ) کمک بلط  اعقاو  میناد  یم 

یم تسار  : میئوگ یم  وا  دروم  رد  ، دنک یم  ار  شیوزرآ  درادن و  ار  تمعن  نالف  یـصخش  رگا  ای  دنک و  یم  اضاقت  هک  تسا  دنمزاین 
.دراد رس  رد  یناوج  يوزرآ  تسا  ینحنم  ریپ و  الثم  نوچ  دیوگ 
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هب فاصتا  تیلباق  مییوگ  یم  دنتسه  بذک  قدص و  هب  فاصتا  لباق  ، ینمت بلط و  ماهفتـسا و  زا  مادکره  هک  دش  نشور  یتقو  لاح 
.تشگن دارفا  عماج  مه  ءاشنا  فیرعت  دش و  دهاوخن  رایغا  عنام  ، ربخ فیرعت  هجیتن  رد  تسین  ربخ  صوصخم  بذک  قدص و 

: نکل :و  هلوق

ماهفتـسا و زا  مادکره  هک  نایب  نیا  هب  ؛ دنک یم  عفد  ءاشنا  ربخ و  فیرعت  رد  « هتاذل » ۀـملک ندوزفا  اب  ار  لطاب  رادـنپ  نیا  رفظم  موحرم 
دقاف اعقاو  ای  ؛ دبلط یم  اذلف  تسا  ریقف  اعقاو  ای  ؛ دسرپ یم  اذلف  تسا  لهاج  اعقاو  صخش  ینعی  ) تسا یقیقح  یعقاو و  ای  ینمت  بلط و 

تسا و ینغ  ای  دسرپ و  یم  لاح  نیا  اب  یلو  تسا  ملاع  عقاولا  یف  صخش  ینعی  ،) تسا يروص  ای  )و  دنک یم  وزرآ  اذلف  تسا  تمعن 
!(، دنک یم  ار  نآ  هب  ندیسر  يوزرآ  یلو  تسا  تمعن  دجاو  ای  دنک و  یم  کمک  بلط  لاح  نیع  رد 

هلاصالاب هک  ) دنتـسه یقباطم  يانعم  کی  ياراد  ینمت  بلط و  ماهفتـسا و  زا  کیره  میئوگ  یم  دشاب  یقیقح  هک  لّوا  مسق  دروم  رد 
یعبت یمازتلا و  يانعم  کی  زین  دنوش و  یم  ءاشنا  ، نتفگ نیمه  اب  تسا و  وزرآ  لاوئـس و  شـسرپ ، داجیا  نآ  دـنراد و  تلالد  نآ  رب 

هب ، بذک قدص و  هب  فاصتا  ، مسق نیا  رد  ، .دنتـسه یعقاو  نادقف  يدـنمزاین و  ، یعقاو لهج  زا  فشاک  همزالملاب  هکنیا  نآ  دـنراد و 
ار اه  نآ  رگا  ام  ؛و  اه نآ  یقباطم  لولدـم  راـبتعا  هب  هن  ( تسا هدرپ  تشپ  ربخ  کـی  تقیقح  رد  هک  ) تسا یمازتلا  لولدـم  نآ  راـبتعا 

: میئوگ یم  هکلب  مینک  یمن  قیدصت  ای  بیذکت  ار  وا  ینمت  بلط و  ، ماهفتسا ، مینک یم  بیذکت  ای  قیدصت و 

.دنک یم  وزرآ  بلط و  درادن  نوچ  ای  دنک و  یم  ماهفتسا  دناد  یمن  نوچ  دیوگ  یم  تسار 

بلط نآ  هن  تسا و  نتـسنادن  نآ  زا  فشاک  هک  ماهفتـسا  نیا  هن  ؛ دوش یم  بیذکت  قیدصت و  ، یعقاو « درادن » ای « دناد یمن  » نآ نیاربانب 
زا هدش  دای  ینمت  بلط و  ماهفتـسا و  هک  دوش  مولعم  ات  میئازفا  یم  ار  « هتاذل » دیق ود  نیا  زا  ، تسا یعقاو  يرادـن  زا  یکاح  هک  ینمت  و 
هب تافاصتا  نآ  نوچ  ، تسا دارفا  عماج  ءاـشنا  فیرعت  مه  تسا و  راـیغا  عناـم  ، هیـضق فیرعت  مه  سپ.راـبخا  هن  دنتـسه  ءاـشنا  عاونا 

.دوب اه  نآ  یمازتلا  لولدم  رطاخ  هب  هکلب  دوبن  ینمت  بلط و  ماهفتسا و  تاذ  تهج  هب  بذک  قدص و 

هتکن دنچ 

نکل تسه و  هیضق  یقیدصت  ره  هک  تسا  نیا  قیدصت  هیضق و  نیبام  قرف  : لّوا ۀتکن 
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دنتسه هیضق  هکنیا  اب  ، هیرعش هیلختم و  يایاضق  هک  دمآ  دهاوخ  سمخ  تاعانص  ثحابم  رد  هکنیا  يارب  ؛ تسین قیدصت  يا  هیضق  ره 
ای »و  عّوهم ّرم  لسعلا  »و« هلایـس هیتوقای  رمخلا  » دـننام یتارابع  نیاربانب  تسین  نآ  رد  داـقتعا  یناـسفن و  مزج  قیدـصت و  ناـعذا و  یلو 
هب رگم  ) تسین اه  نآ  رد  ناعذا  نوچ  تسین ، اه  نآ  رد  قیدصت  یلو  دنتـسه  هیـضق  ، لگ ۀخاش  کی  هب  هقوشعم  يابیز  راسخر  هیبشت 

(. دجنگ یمن  لاجم  نیا  رد  تسا و  يرگید  ثحب  نآ  هک  یکاکس  هیئاعدا  تقیقح  ناونع 

رفظم موحرم  نوچ  یلو  هدش  حرطم  هّللا  دبع  الم  ۀیشاح  رد  هک  ، رود لاکشا  مانب  هدش  یلاکـشا  روکذم  فیرعت  هب  تبـسن  : مّود هتکن 
.میوش یمن  نآ  ضّرعتم  عبتلاب  زین  ام  ، هدرکن حرطم  ار  نآ 

بذک قدص و  لمتحم  اتاذ  ربخ  :» هکنیا میتفگ  میدروآ و  زین  يرگید  هیجوت  « هتاذل » ۀـملک يارب  بکرم  درفم و  ثحابم  رد  : مّوس هتکن 
نیقی اسب  هچ  رما  ود  نیا  زا  یکی  هب  هجوت  اب  الا  دشاب و  بذک  قدـص و  لمتحم  ، نآ ياوتحم  ربخم و  زا  رظن  عطق  اب  ربخ  ینعی  ؛» تسا

.میهدن قدص  لامتحا  میشاب و  هتشاد  بذک  هب  نیقی  اسب  هچ  ،و  میهدن بذک  لامتحا  میشاب و  هتشاد  قدص  هب 

نوگانوگ تاهج  زا  هیضق  ماسقا  بلطم ب:

هراشا

تهج زا  ، بلس باجیا و  تیفیک و  تهج  زا  ، هیمکح تبسن  هطبار و  تهج  زا  :) دنا هدرک  میسقت  نوگانوگ  تاهج  زا  ار  هیضق  هقطانم 
رد ار  تامیـسقت  نیا  یمامت  اـّما  ( لومحم ثیح  زا  ،و  عوضوم ثیح  زا...و  ماود  - ترورـض تهج  ثیح  زا  ، تیئزج تیلک و  تیمک و 

: درک هصالخ  ناوت  یم  شخب  ود 

اه نآ  مسقم  تسا و  هیضق  قلطم  هب  طوبرم  هک  تسا  یتامیسقت  هیلوا  تامیسقت  : هصاخ هیوناث و  تامیسقت  هماع و  هیلوا و  تامیـسقت 
یم بترتم  عرفتم و  ، هیلوا تامیسقت  ماسقا  زا  کیره  هک  تسا  یتامیسقت  هیوناث  تامیسقت  یصاخ و  هیضق  هن  دشاب  یم  هیضقلا  قلطم 

: تسا میسقت  جنپ  هیلوا  تامیسقت  دوخ.دوش 

بلس نآ  زا  ای  تابثا و  يزیچ  يارب  نهذ  رد  يزیچ  تسا و  نهذ  طیحم  رد  افرص  هلوقعم  ۀیـضق  ؛ هظوفلم ای  تسا  هلوقعم  ای  هیـضق  -1
.تسا هدش  ظفلت  نادب  هدمآ و  زین  نابز  هب  ، نهذ رب  هوالع  هک  تسیا  هیضق  هظوفلم  ۀیضق  دوش و  یم 

مالک رد  لومحم  عوضوم و  نیب  هطبار  رگا  ، هیعابر ای  هیثالث  ای  تسا  هیئانث  ای  هیضق  -2

327  : ص

رفظم قطنم  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1193زکرم  هحفص 367 

http://www.ghaemiyeh.com


و ؛» مئاق وه  دـیز  » لثم.تسا هیثالث  هیـضق  دوش  رکذ  هطبار  رگا  و  ؛» مئاق دـیز  » لثم ، تسا هیئانث  هیـضق  دـشاب  ریدـقت  رد  هدـش و  فذـح 
هدـشن اه  نآ  ضرعتم  ثحب  زاغآ  رد  رفظم  موحرم  اذـل  تسین و  مهم  نادـنچ  میـسقت  ود  نیا.یتأیـسامک  دوش  یم  هیعابر  زین  یهاگ 

.تسا

: دوش یم  مسق  هس  رگید  یمیسقت  رد  هیضق  -3

.هلصفنم ۀیطرش  ،ج: هلصتم هیطرش  ،ب: هیلمح : فلا

.مینک حرط  اجنیا  دنا  هدرک  رکذ  نایاپ  رد  رفظم  موحرم  هک  ار  هیضق  ءازجا  ، همّدقم باب  زا  تسا  مزال  ماسقا  نیا  نایب  زا  شیپ 

تـسنآ هطبار  ةدـیاف  تسا  تبـسن  هطبار و  کـی  فرط و  ود  رب  لمتـشم  هیـضق  ره  اریز  ، تسا ءزج  هس  ياراد  هیـضق  ره  یلک  روط  هب 
یقاب هناگادـج  هتخیـسگ و  مه  زا  تادرفم  هلـسلس  کی  طـقف  ، تبـسن ندوبن  اـب  ؛و  دـبای یمن  ققحت  يا  هیـضق  زگره  « هبـسنلا ـالول  » هک

مایق و دیز و   » لثم دنام  دـهاوخ  یقاب  هناگادـج  تادرفم  نیا  ، تبـسن هطبار و  تکرب  هب  اّما  « سولج مایق و  دـیز و   » لثم دـنام  دـهاوخ 
دصاقم تادارم و  مهفم  ،و  هدش مجـسنم  فلؤم و  بکرم  کی  هب  لیدبت  هناگادج  تادرفم  نیا  ، تبـسن هطبار و  تکرب  هب  اّما  « سولج

.دهد یم  لیکشت  طباور  نیمه  ار  ایاضق  حور  تقیقح  رد  تسا و  مهم  هطبار  سپ.دندرگ  یم  هرواحم  لها 

ره رد  : كرتشم ياهمسا  : دنتسه صتخم  مسا  کی  كرتشم و  مسا  کی  ياراد  هیـضق  ۀناگ  هس  ماسقا  زا  کیره  رد  هیـضق  ءازجا  نیا 
تبسن دنناوخ و  هبدنسم  هب و  موکحم  ار  مّود  ءزج  ای  یناث  فرط  و.دنیوگ  هیلادنسم  ای  هیلع  موکحم  ار  لّوا  ءزج  ای  لّوا  فرط  ، هیـضق

: دنمان هطبار  ای  هیمکح و  تبسن  ار  ود  نآ  نیب 

لوـمحم ار  یناـث  ءزج  »و  هـیلع مـکحیل  نـّیع  عـضو و  هنوـکل  » دــنیوگ عوـضوم  ار  لّوا  ءزج  هـیلمح  ۀیــضق  رد  : هـصتخم ءامــسا  اـّما 
ۀیـضق رد  هطبار  نیا  يارب  اّما  ، درادـن مسا  هک  تسا  تبـسن  هطبار و  ناـمه  ، ثلاـث ءزج  »و  هعوضومل ـالمح  لـعج  ارما  هنوکل  » دـنناوخ

رخآ ةرـسک  زا  يرل  تغل  رد  دوـش و  یم  هدافتـسا  « نیتـسا » ۀـملک زا  ناـنوی  تغل  رد  ـالثم  تسا  صاـخ  يا  هملک  یتـغل  ره  رد  ، هیلمح
دیز » لـثم دوش  یم  هدافتـسا  « تسین »و« تسا » ۀـملک زا  یناـمز  ریغ  ياـه  هطبار  يارب  یـسراف  رد  »و  ریبد دـیز  » دـننام دوش  یم  هدافتـسا 

رد.دوش یم  هدافتـسا  دمآ » دهاوخن  »و« دمآ دهاوخ  »و« دوبن »و« دوب » زا ینامز  ياه  هطبار  يارب  اّما  «، تسین قفانم  رکب  »و« تسا دنمـشناد 
نوکیـس دـیز  «،» امئاق ناک  دـیز  » لثم دوش  یم  هدافتـسا  « نآ تاوخا  ناک و  » ینعی ؛ هصقان لاـعفا  زا  یناـمز  ياـه  هطبار  يارب  زین  یبرع 

یهاگ و  «، مئاق وه  دیز  » دننام دوش  یم  هدافتسا  « امه »و« یه «،» وه » لثم يرئامض  زا  ینامز  ریغ  ياه  هطبار  يارب  و  «، امئاق
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.دنروآ یمن  ار  هطبار  الصا  يدایز  دراوم  رد  »و  امئاق نئاک  دیز  » لثم دوش  یم  هدافتسا  مومع  لاعفا  تاقتشم  زا  مه 

عبطلا یف  نوکی  دق  رکذلا و  یف  همدقتل  ) دنیوگ « مدقم  » یقطنم ثیح  زا  »و  طرش لعف  » يوحن ثیح  زا  ار  لّوا  ءزج  ؛ هیطرش يایاضق  رد 
هطبار مه  ار  ود  نآ  نیب  تبـسن  )و  لوالا ءزجلا  هولتل  ) دنناوخ « یلات » یقطنم ثیح  زا  »و  ءازج لعف   » يوحن ثیح  زا  ار  مّود  ءزج  )و  اضیا
هیطرش يایاضق  رد  هطبار  تادا  : تسا حرـش  نیا  هب  هک  تسه  هطبار  نیا  نایب  يارب  یتادا  تاملک و  اّما  ، درادن یـصاخ  مسا  دنناوخ و 

»و هـک یناـمز  «،» هاـگره «،» رگا » ۀـملک یـسراف  رد  و  ؛» هـیئازج ءاـف  اذا و  نا و  » دـننام طرـش  تاودا  : زا دـنترابع  برع  تـغل  رد  هلــصتم 
اه نآ  ياج  هب  یـسراف  نابز  رد  ،و  دوش یم  هدـینامهف  « وا » ای « اـّما » ۀـملک اـب  یبرع  ناـبز  رد  هلـصفنم  هیطرـش  رد  هطبار  تادا  و  ؛» نوچ »

: مینک یم  نایب  ار  هیضق  ماسقا  ، همّدقم نیا  ظفح  اب  کنیا.دوش  یم  هدافتسا  « ای » زا

رب هیضق  یناث  ءزج  هک  دوش  یم  ببس  هطبار  ینعی  ؛ تسا یلمح  يداحتا و  ۀطبار  عون  زا  یهاگ  تسا  مزال  هیـضق  ره  رد  هک  يا  هطبار 
« هیلمح » ار هیـضق  ماـن  تروص  نیا  رد  ، دوـش رارقرب  « یناـمه نیا  »و« وـهوه «،» یتاـطاوم  » لـمح ود  نآ  نیب  دوـش و  لـمح  نآ  لّوا  ءزج 

مارح اـبر  «،» تسا ندـعم  نهآ  » دـننام تسا  یجراـخ  دوجو  رد  ، ود نآ  داـحتا  عوضوم و  رب  لوـمحم  لـمح  زا  نخـس  نوـچ  ؛ دـنیوگ
رد هک  تسیا  هطبار  لثم  هکلب  تسین  یلمح  يداحتا و  هطبار  عون  زا  هطبار  نیا  یهاگ  و  «، تسا هدوتـس  ییوگتـسار  قدـص و  «،» تسا

لخاد نآ  رب  طرش  تاودا  هکنآ  زا  شیپ  ( هلصفنم هچ  هلصتم و  هچ  ) يا هیطرش  هیضق  ره  هک  نایب  نیا  هب  ؛ تسا حرطم  هیطرـش  يایاضق 
ءاـفو »و« اذا » زا رظن  عـطق  اـب  « دوـجوم راـهنلاف  سمـشلا  تقرـشا  اذا  » ۀیـضق رد  ـالثم  ، تـسا هدوـب  هناگادـج  لقتـسم و  ۀیـضق  ود  ، دوـشب
حصی امم  مات و  ییانعم  دیفم  ییاهنت  هب  هداد و  یم  هتـشذگ  زا  رابخا  هک  هدوب  هیلعف  ۀیربخ  ۀلمج  کی  « سمـشلا تقرـشا   » ۀلمج « ءازج

نیا رد  ؛ تسا هتشاد  مات  ییانعم  القتسم  هک  هدوب  هیربخ  ۀیمسا  ۀلمج  کی  دوجوم » راهنلا  » ۀلمج نینچمه  ،و  تسا هدوب  اهیلع  توکسلا 
ناویح ناسنالا  »و« مئاـق دـیز   » دـننام ؛ تسا لوقعم  ، هطبار داـحتا و  دوجو  ، هصقاـن تاـبکرم  تادرفم و  ناـیم  هک  مینیب  یم  اـیاضق  روج 

رکب مئاـق  دـیز  :» تـفگ ناوـت  یمن  ـالثم  درادـن و  ینعم  هـطبار  دوـجو  »و  یناـمه نـیا  »و« داـحتا » هیـضق دـنچ  اـی  ود  ناـیم  یلو  « قطاـن
ود نیا  رس  رب  طرش  تادا  لوخد  زا  سپ  اّما  درادن  يرگید  هب  یطبر  تسا و  شدوخ  شدوخ  يا  هیضق  ره  نوچ  ؛» سلاج
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تقرـشا اذا  :» دـیوگب ملکتم  رگا  نیاربانب  دـهد  یم  تسد  زا  ار  دوخ  لالقتـسا  يا  هیـضق  ره  دوش و  یم  داـجیا  داـحتا  هطبار و  ، هیـضق
یب نآ  لابند  هب  هکنیا  رگم  ؛) هیلع توکسلا  حصی  (و ال  تسین مات  شمالک  تسا و  یقاب  راظتنا  ياج  ، دنک توکس  سپـس  »و  سمـشلا

دهاوخ داجیا  طابترا  عونکی  یلاـت  مدـقم و  اـی  ءازج  طرـش و  ناـیم  ، طرـش تاودا  ندـمآ  اـب  سپ  ؛» دوجوم راـهنلاف  :» دـیوگب گـنرد 
رد يداحتا  ، یلات مدقم و  نایم  هک  ارچ  ؛ دشاب یلمح  يداحتا و  هطبار  هک  تسین  هیلمح  يایاضق  رد  ۀطبار  عون  زا  هطبار  نیا  هتبلا.دـش 

يایاضق ءازجا  نایم  هطبار  تبـسن و  هکلب  ، دـندوجوم دوجو  کی  هب  فرط  ودره  تسا و  نامه  نیا  : میئوگب ات  تسین  یجراـخ  دوجو 
؛ لاصفنا تبسن  ای  تسا و  لاصتا  تبسن  ای  : تبسن ود  زا  یکی  زا  تسترابع  هیطرش 

مدقم و نایم  هک  تسا  ییایاضق  رد  ( لّوا ءزج  رب  مّود  ءزج  ندوب  قلعم  ) قیلعت )و  یهارمه ) تبحاصم یگتسویپ و  لاصتا و  تبسن  : فلا
مودـعم مدـقم  هاـگره  ،و  دوش یم  دوجوم  نآ  لاـبند  هب  عبتلاـب و  مه  یلاـت  دـش  دوجوم  مدـقم  هاـگره  ،و  دراد دوـجو  همزـالم  ، یلاـت

یگتـسویپ » دننام ؛ دراد تبـسن  ود  دنویپ  لاصتا و  زا  ربخ  هک  تسا  « هلـصتم هیطرـش  ،» هیـضق نیا  مان.دوب  دهاوخ  مودـعم  مه  یلات  ، دـش
«. ادوجوم راهنلا  ناک  هعلاط  سمشلا  تناک  املک  :» هک «، سمش شبات  هب  زور  دوجو 

مودـعم امتح  يرگید  دوشب  ققحم  رگا  یلات  ای  مدـقم و  زا  مادـکره  هک  تسا  يدراوم  رد  دـناعت  یگتـسسگ و  لاصفنا و  تبـسن  ب:
دوب جوز  ، ددع رگا  هک  « درف اّما  جوز و  اّما  ددعلا  » لثم ؛ تسا « هلـصفنم هیطرـش  ،» هیـضق نیا  مان  ؛ دنتـسین عمج  لباق  زگره  دوب و  دـهاوخ 

.تسین جوز  امتح  دوب  درف  رگا  تسین و  درف  امتح 

: دوش یم  میسقت  مسق  ود  هب  ، بلس باجیا و  ثیح  زا  ینعی  تیفیک  ظاحل  زا  ( هیطرش هچ  هیلمح و  ) هیضق : مراهچ میسقت  -4

«. مئاق دیز   » لثم ؛ دشاب یتابثا  یباجیا و  ۀطبار  تبسن و  ياراد  هک  تسیا  هیضق  نآ  ،و  هبجوم -1

« مئاقب سیل  دیز  » لثم ؛ دراد تلالد  ، لمح طبر و  بلس  رب  هک  تسا  يا  هیضق  نآ  ،و  هبلاس -2

فیرعت ار  مادکره  الیذ  هک  ؛ دوش یم  ادـیپ  هیـضق  عون  شـش  مینک  برـض  ، مسق ود  نیا  رد  ار  مّوس  میـسقت  رد  مسق  هس  نآ  رگا  لاح 
: مینک یم 
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«. ندعم دیدحلا  » دننام ؛ دشاب هدش  مکح  يرگید  زیچ  يارب  يزیچ  توبث  هب  نآ  رد  هک  يا  هیضق  زا  تسترابع  نآ  »و  هبجوم ۀیلمح  -» 1

نیما وـگغورد  » دـننام ؛ دـشاب هدـش  مکح  رگید  زیچ  زا  يزیچ  بلـس  هـب  نآ  رد  هـک  يا  هیـضق  زا  تستراـبع  نآ  »و  هبلاـس هـیلمح  -» 2
«. تسین مئاق  دیز  «،» تسین

اذا » دننام ، دشاب هدش  مکح  تبسن  ود  نایم  یگتسویپ  لاصتا و  هب  نآ  رد  هک  يا  هیـضق  زا  تسترابع  نآ  »و  هبجوم ۀلـصتم  ۀیطرـش  -» 3
.تسا سمش  قارشا  لولعم  ، راهن دوجو  نوچ  ؛ تسه همزالم  لاصتا و  ، یلات مدقم و  نایم  هک  « دوجوم راهنلاف  سمشلا  تقرشا 

.تسین رادرب  فلخت  دوب و  دهاوخ  مه  لولعم  دوب  تلع  هاگره  سپ 

هدـش مـکح  تبـسن  ود  ناـیم  یگتـسویپ  لاـصتا و  بلـس  هـب  نآ  رد  هـک  يا  هیــضق  زا  تستراـبع  نآ  »و  هبلاـس ۀلــصتم  ۀیطرــش  -» 4
یلاـصتا همزـالم و  ندوب  نیما  ندوـب و  ماـمن  ناـیم  ینعی  ؛» دـشاب نیما  دوـب  نیچ  نخـس  ناـسنا  هاـگره  هک  تسین  نینچ  » دـننام ، دـشاب

«. دشاب دوجوم  بش  ، دشاب علاط  دیشروخ  رگا  هک  تسین  نینچ  » الثم ای.دنا  هتسسگ  مه  زا  هکلب  ، تسین

هدــش مـکح  تبــسن  ود  ناـیم  یگتــسسگ  لاـصفنا و  هـب  نآ  رد  هـک  يا  هیــضق  زا  تستراـبع  نآ  »و  هبجوـم هلــصفنم  ۀیطرــش  -» 5
یئادـج لاـصفنا و  دـصرددص  هیـضق  نیفرط  ناـیم  هـک  «، بـکرم اـّما  درفم و  اـّما  ظـفللا  » اـی « درف اـّما  جوز و  اـّما  ددـعلا  » دـننام ، دـشاب

.سکعلاب تسین و  درف  امتح  دوب  جوز  رگا  سپ  ، درف ای  تسا  جوز  ای  ددع  : ینعی ؛ تسا

مکح تبـسن  ود  ناـیم  دـناعت  لاـصفنا و  يداـیز  بلــس  هـب  نآ  رد  هـک  يا  هیــضق  زا  تستراـبع  نآ  »و  هبلاـس ۀلــصفنم  ۀیطرــش  -» 6
رعاش ای  )و  رعاش هن  (و  دـشاب بتاک  اـی  اـمتح  ناـسنا  هک  تسین  نینچ  : ینعی ؛» ارعاـش وا  اـبتاک  نوکی  نا  اـّما  ناـسنالا  سیل  » دـننام ، دوش

.تهج نیا  زا  ار  هبجوم  ۀیلمح  ۀیضق.بتاک  مه  دشاب و  رعاش  مه  تسا  نکمم  هکلب  ( بتاک هن  (و  دشاب

ماسقا نیا  ۀیمست  هوجو 

زا طقف  دنیوگ  هیلمح  رگا  ار  هبلاس  ۀیلمح  ،و  دراد دوجو  لمح  نآ  رد  اتقیقح  هک  دنیوگ  هّیلمح  تهج  نیا  زا  ار  هبجوم  هّیلمح  ۀیـضق 
لمح و بلـس  هکلب  تسین  یلمح  اجنآ  رد  اتقیقح  الاو  تسا  هبجوم  ۀـیلمح  هب  هبلاس  ۀـیلمح  سایق  باب  زا  هحماـسم و  زاـجم و  باـب 

.تسا طبر  بلس 

يزاجم نتفگ  هیطرـش  ار  هلـصفنم  ۀیطرـش  یلو  تسا  طرـش  تادا  ياراد  نوچ  ؛ تسا یقیقح  ، ندـیمان هیطرـش  ار  هلـصتم  ۀیطرـش  اـّما 
، تسین طرش  تادا  ياراد  رهاظ  رد  نوچ  ؛ تسا
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ددعلا » ۀیضق الثم  داد  عاجرا  هلصتم  ۀیطرش  ود  هب  ار  يا  هلصفنم  ۀیطرش  ره  ناوت  یم  نوچ  ، تسا هلصتم  ۀیطرـش  ۀلزنم  هب  انطاب  نکل  و 
: هک تسا  نینچ  عقاولا  یف  « درف اّما  جوز و  اّما 

«. تسین جوز  امتح  دوب  درف  رگا  تسین و  درف  امتح  سپ  دوب  جوز  ددع  رگا  »

هلصتم ار  هبلاس  ۀلـصتم  یلو  ، تسا تبـسن  ود  دنویپ  لاصتا و  زا  نخـس  اتقیقح  نوچ  ؛ تسا یقیقح  نتفگ  هلـصتم  ار  هبجوم  ۀلـصتم  و 
.لاصتا هن  تسا  لاصتا  بلس  اتقیقح  الا  تسا و  هبجوم  هب  نآ  سایق  تهج  هب  هحماسم و  زاجم و  باب  زا  نتفگ 

يزاجم نتفگ  هلصفنم  ار  هبلاس  ۀلصفنم  یلو  ، تسدناعت لاصفنا و  انادجو  نوچ  ؛ تسا یقیقح  نتفگ  هلصفنم  ار  هبجوم  ۀلصفنم  زین  و 
.تسا تابجوم  هب  بلاوس  هیبشت  سایق و  باب  زا  نیا  ،و  لاصفنا دوخ  هن  تسا  لاصفنا  بلس  اتقیقح  نوچ  ؛ تسا

لباقم رد  نیا  دوش و  یم  لاوئس  اه  نآ  زا  هیماهفتـسا  فیک » » اب هک  تسور  نآ  زا  دنیوگ  هیـضق  « تیفیک » ار بلـس  باجیا و  هکنیا  اّما 
.دوش یم  هدیسرپ  نآ  زا  هیماهفتسا  « مک » اب هک  تسا  هیضق  تیمک 

رد عبطلاب  تسا و  یلات  ، یناث ءزج  مدـقم و  ، لّوا ءزج  اعقاو  نوچ  ؛ تسا یقیقح  ندـیمان  یلاـت  مدـقم و  ار  هلـصتم  ۀیـضق  فارطا  اـّما  و 
دنتسین زیامتم  مه  زا  اعبط  نوچ  ؛ تسا عضولاب  ، نتفگ یلات  مدقم و  ار  هلصفنم  فارطا  یلو  دنزیامتم ؛ رگید  مه  زا  ندوب  یلات  مدقم و 

: میئوگب هچ  نیاربانب  ، درک رکذ  نآ  زا  سپ  ار  يرگید  دروآ و  لّوا  ناوت  یم  ار  مادکره  و 

.دنک یمن  یقرف  «، جوز اّما  درف و  اّما  ددعلا  :» میئوگب هچ  »و  درف اّما  جوز و  اّما  ددعلا  »

»و تسا دنمـشناد  نسح  » لثم ، دنتـسه درفم  ود  ره  لومحم  عوضوم و  یهاگ  هیلمح  يایاضق  رد  هکنیا  تسا  مزال  شنایب  هک  يا  هتکن 
عوضوم یهاگ  »و  تسا فارشا  فجن  هیملع  ةزوح  راذگناینب  هیلع  هّللا  همحر  یسوط  خیش   » دننام ، دنتسه صقان  بکرم  ود  ره  یهاگ 

ياقآ » ای « تسا دهتجم  یسوط  خیش  » دننام ، سکعلاب یهاگ  و  «، تسا دیحوت  نامرهق  میهاربا  » دننام ، تسا صقان  بکرم  لومحم  درفم و 
«. تسا بیبط  نالف  نب  نالف 

عوضوم رابتعا  هب  هیضق  ماسقا 

تامیـسقت زا  يرگید  میـسقت  کنیا.میراد  هیـضق  مسق  شـش  هک  میتسناد  میدش و  انـشآ  هیـضق  ۀیلوا  تامیـسقت  زا  یخرب  اب  لاحب  ات 
: زا تسترابع  هک  مینک  یم  عورش  ار  هکرتشم 

عوضوم رابتعا  هب  هیلمح  ۀیضق  ساسا  نیا  رب  ، هدش هظحالم  عوضوم  لاح  ماسقا  نیا  یمامت  رد  هکارچ  ؛ عوضوم رابتعا  هب  هیضق  میسقت 
: تسا مسق  راهچ 
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؛ هروسم ای  هروصحم  هلمهم 4- هیعیبط 3- هصوصخم 2- ای  هیصخش  -1

(. دمآ دهاوخ  يدوزب  نآ  هجو  هک  ) تسین يراج  هیطرش  رد  هیعیبط  مسق  یهتنم  ، تسه مه  هیطرش  هیضق  يارب  میسقت  نیا  هتبلا 

یقطنم یئانث  میـسقت  بلاق  رد  ، روکذم مسق  راهچ  ماسقنا  ، یلامجا ینایب  رد  : میزادرپ یم  هعبرا  ماسقا  هب  هیلمح  ۀیـضق  میـسقت  هب  لاح 
یلک ، نآ عوضوم  ای  دـنناوخ و  « هیـصخش هیـضق  » ار نآ  هک  ؛ تسا یـصخش  یقیقح و  یئزج  اـی  هیلمح  ۀیـضق  عوضوم  : تسا نینچ  نیا 

هیــضق » شماـن هـک  ، تـسا هدــش  عـقاو  عوـضوم  قیداـصم  دارفا و  زا  رظن  عـطق  اـب  یلک  تعیبـط و  سفن  اـی  مـه  ضرف  نـیا  رد  : تـسا
تیلک و ثیح  زا  دارفا  رادـقم  تیمک و  اـی  مه  ضرف  نیا  رد  : تسا هدـش  عـقاو  عوـضوم  ، دارفا ۀـظحالم  هـب  یلک  اـی  ؛و  تـسا « هیعیبـط

هیـضق  » شماـن هـک  ، هدـش ناـیب  دارفا  تـیمک  اـی  تـسا و  « هـلمهم هیــضق  » شماـن هـک  ، هدـش رازگرب  لاـمها  هـب  ،و  هدـشن ناـیب  تـیئزج 
.تسا « هروصحم

ای تسا و  یقیقح  ییزج  ای  هیلمح  ۀیـضق  رد  عوضوم  : دیامرف یم  رفظم  موحرم  ؛ تسا حرـش  نیدـب  هناگراهچ  ماسقا  یلیـصفت  نایب  اّما 
؛ یلک

رب شقدص  اساسا  دشابن و  قداص  درف  کی  زا  شیب  رب  جراخ  رد  ینعی  دشاب  صخش  یقیقح و  یئزج  نآ  عوضوم  هک  يا  هیضق  : فلا
رد مـکح  نوـچ  ، دـنناوخ « هصوـصخم تـسا و« صخـش  هـب  بوـسنم  نوـچ  ، دـنیوگ « هیـصخش  » ار نآ  ؛ دـشاب عـنتمم  درف  کـی  زا  شیب 

.درادن تیلک  تسا و  درف  کی  صوصخم  ، نآ

: تسا مسق  ود  رب  هیصخش  هیضق 

ترــضح » ياـیاضق دــننام  ، دوـش تباـث  یمکح  ، یــصخش اــی  يزیچ  يارب  نآ  رد  هـک  تـسنآ  هبجوـم  ۀیــصخش  هیــضق  : هبجوـم (1)
وت «،» تسا قارع  تختیاپ  دادـغب  رهـش  «،» تسا يرجه  مراـهچ  نرق  ددـجم  هر ) ) دـیفم خیـش  باـنج  «،» تسا ادـخ  ربماـیپ  (ص) دّـمحم

«. يدنمشناد

تراشب رصع  نیا  «،» تسین رعاش  ینالف  » دننام ، دوش بلس  رگید  يزیچ  ای  یصخش  زا  يزیچ  هک  تسنآ  هبلاس  ۀیصخش  هیضق  : هبلاس (2)
«. تسین یکین  هب  ةدنهد 

: دنراد یصوصخم  مسا  مادکره  هک  تسا  روصتم  تلاح  هس  دشاب  یلک  ، هیلمح هیضق  عوضوم  رگا  ب:و 

زا هکیا  هنوگب  ، تسا تباث  هعیبط  وهامب  تعیبط  يارب  یلک و  وهامب  یلک  سفن  يارب  مکح  تسا و  یلک  نآ  عوضوم  هک  يا  هیضق  -1
عطق ، نآ ۀیجراخ  قیداصم  دارفا و  یمامت 
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هکلب ، دنکن تیارـس  نآ  قیداصم  دارفا و  هب  ، تعیبط زا  مکح  هک  يروط  هب  هدش  هتخود  یلک  تعیبط و  دوخ  هب  رظن  مامت  ،و  هدـش رظن 
نوچ ؛ درادـن ناـکما  یلک  نآ  دارفا  هب  مکح  نیا  عاـجرا  ـالوصا  هکلب  هدـش  رظن  عطق  دارفا  زا  اـهنت  هن  (و  دـشاب یلک  دوخ  صوـصخم 
هیضق نیا  رد  مکح  هک  تسنآ  شا  هیمست  هجو  دنیوگ و  « هیعیبط » ار يا  هیـضق  نینچ  ( دارفا يارب  هن  تسا  تباث  یلک  سفن  يارب  مکح 

: دراد هبعش  ود  زین  هیعیبط  ۀیضق.تسا  هدش  بلس  نآ  زا  ای  تباث و  یلک  وهامب  یلک  تعیبط و  دوخ  رب 

ناویحلا » اـی « عون ناـسنالا  » دـننام ، دـشاب هدـش  مکح  یلک  يارب  يزیچ  توبث  هب  نآ  رد  هک  تسنآ  هبجوـم  هیعیبـط  ۀیـضق  : هبجوـم (- 1)
دارفا اریز  ؛ اهنآ قیداـصم  دارفا و  رب  هن  هدـش  راـب  ناویح  ناـسنا و  یلک  موهفم  رب  تیـسنج  تیعون و  فصو  لاـثم  ود  نیا  رد  «، سنج
موهفم اذـکه  ،و  تسا عون  یلک و  دوش  یم  روصت  اـم  نهذ  رد  هک  ناـسنا  موهفم  دوخ  اّما.دنتـسه  صخـش  هکلب  دنتـسین  عوـن  ، ناـسنا

.ناویح

سیل ناسنالا  » دننام ، دشاب هدش  مکح  یلک  موهفم  تعیبط و  تیهام و  سفن  زا  يزیچ  بلـس  هب  نآ  رد  هک  تسنآ  هبلاس  ۀیعیبط  هیـضق 
«. عونب سیل  ناویحلا  »و« سنجب

يارب تقیقح  رد  مکح  هک  يروطب  ) دـشاب هدـش  راـب  عوضوم  رب  نآ  دارفا  ۀـظحالم  هب  مکح  یلو  دـشاب  یلک  ، هیـضق عوـضوم  رگا  -2
نآ رد  ( لک ای  ضعب  ) دارفا رادقم  تیمک و  هک  دشاب  هتشاد  زین  ار  یگژیو  نیا  )و  دشاب دارفا  يارب  يا  هنیآ  ناونع و  ، یلک دشاب و  دارفا 
رد ؛ هدش هتـشاذگ  توکـسم  هدـش و  لامها  نآ  رد  دارفا  تیمک  هک  تهج  نادـب  ؛ دـنیوگ « هلمهم » ار يا  هیـضق  نینچ  ، دـشابن صخـشم 
مه مکح  عوضوم  هتـشادن و  تیعوضوم  یلک  اّما  ، هدش راب  یلک  دوخ  رب  ، رهاظ رد  هیـضق  نیا  رد  مکح  : تفگ دیاب  مسق  نیا  حیـضوت 

تباث یلک  قیداصم  دارفا و  يارب  مکح  ، رمـالا سفن  عقاو و  رد  هک  ینعم  نیدـب  ؛ هدـش عقاو  عوضوم  ، شدارفا ۀـظحالم  هب  هکلب  تسین 
نآ ۀطساوب  هداد و  رارق  دارفا  يارب  ریشم  ناونع  ار  نآ  هدروآ و  ار  یلک  دوخ  میروایب  ادجادج  ار  دارفا  ۀمه  هکنیا  ياجب  یهتنم  ، تسا

یناف تسا  یناونع  ،و  دارفا هب  ندیـسر  يارب  تسا  يا  هلیـسو  تلآ و  ، یلک اجنیا  رد  ؛ مینک یم  هراشا  هیجراخ  قیداصم  دارفا و  هب  یلک 
هراـب نیا  رد  يرهطم  دیهـش  موحرم.تسین  عوضوم  ، دارفا زا  رظن  عطق  هنرگو  ، دارفا لاـمج  ندـید  تهج  تسا  یتآرم  ،و  تاـنونعم رد 

: دراد ایوگ  ینایب 

رظنی هب  اـم  ، یلک هروـصحم  هلمهم و  ( هیـضق  ) رد تسا و  نهذ  رظن  روـظنم  شدوـخ  : ینعی ؛ تسا رظنی  هیف  اـم  ، یلک ، هیعیبـط ( ۀیـضق ) رد »
رد دوش و  یم  رظن  دارفا  رد  نآ  ۀطساوب  : ینعی ؛ تسا
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«. مینیب (1) یم  ار  دارفا  ، نآ

: تسا مسق  ود  زین  هلمهم  هیضق 

رد ناـسنا  : ینعی ؛ » ٍرْـسُخ یَِفل  َناـ�ْسنِْإلا   » دـننام دـشاب  هدـش  تباـث  عوضوم  يارب  یمکح  هک  تسا  نآ  هبجوم  ۀـلمهم  هیـضق  : هبجوم -1
سیئر ره  ایآ  « مهمداخ موقلا  سیئر  رد  زین  و.تسا  هدشن  نایب  ؟ اهناسنا ضعب  ای  تسا  دارم  اهناسنا  ۀـمه  ایآ  اجنیا  رد.تسا  يراکنایز 

.تسا هدشن  نایب  ؟ دنا نینچ  اه  موقلا  سیئر  زا  یخرب  ای  تسا  شیوخ  موق  مداخ  یموقلا 

رد تعرـس  :» ینعی ؛» لذعلا هعرـس  لدعلا  نم  سیل   » دننام.دوش بلـس  یعوضوم  زا  یمکح  هک  تسا  نآ  هبلاس  ۀلمهم  هیـضق  : هبلاس -2
هدشن نایب  ؟ دنا نینچ  اهنآ  زا  یـضعب  ای  تسین  فاصنا  زا  یلذع  تعرـس  ره  ایآ  یلو  « تسین فاصنا  زا  ، شنزرـس شهوکن و  لذـع و 

.نانآ زا  یخرب  ای  تسا  نانمؤم  ۀمه  دارم  ایآ  هک  هدشن  نایب  « بذکی نموملا ال  » رد زین  تسا و 

هیبنت

مـسا نآ  ، دیآرد مال  فلا و  ، یمـسا رـس  رب  رگا  هک  دـنا  هتـشادنپ  یخرب  هکنیا  نآ  دوش و  عفد  دـیاب  هک  هدـمآ  شیپ  یمهوت  اجنیا  رد 
نودـب رگا  ؛و  رـسخ یفل  ناسنا  ّلک  : يا ٍرْـسُخ » یَِفل  َنا�ْسنِْإلا   » لثم ، دـشاب یم  « عیمج لک و  » ۀـلزنم هب  هدوب و  دارفا  عیمج  مومع و  دـیفم 

لـجر و » لـثم ، دراد تلـالد  ینیعم  ریغ  درف  کـی  رب  هدــش و  تیــصوصخ  بجوـم  دوـش  لامعتــسا  ریکنت  نیوـنت  اـب  مــال و  فـلا و 
هن ) درمـش هروصحم  دیاب  ار  يا  هیـضق  نینچ  ،و  تسا مومع  دـیفم  مال ، فلا و  هب  یلحم  مسا  سپ  ؛» ناسنا تام  لجر و  ءاج  » رد « ناسنا

(. هلمهم

الصا برع  تغل  رد  ام  هک  تسنآ  شا  همزال  هکنیا  نآ  دراد و  يدساف  یلات  مهوت  نیا  : هتفگ هدرک و  نخس  نیا  هب  يا  هراشا  انیس  نبا 
رما نیا  هب  زین  مهوتم  دوخ  هک  یلاح  رد  ، میدرگب نآ  لابندب  ( ...و یسیلگنا  - یسراف ) رگید تاغل  رد  دیاب  ،و  میشاب هتشادن  هلمهم  ۀیضق 

.تسین مزتلم 

ملع ثحابم  ام  : دـیامرف یم  دـهد و  یم  هلاوح  وحن  ملع  هب  ؟ هن ای  تسا  مومع  دـیفم  ، مال فلا و  ایآ  هک  ار  ثحب  نیا  ادـعب  ناـشیا  هتبلا 
يایاضق نوچ  مینک (2)( یمن  طلخ  قطنم  اب  ار  وحن 
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(. تسا ناوارف  هلمهم  يایاضق  زین  رگید  تاغل  رد  ،و  تسین برع  تغل  صوصخم  یقطنم 

نایب ار  نآ  زا  یئاه  هشوگ  « قطنملا » رد زین  رفظم  موحرم  هداد (1)،و  باوج  الیصفت  روکذم  مهوت  زا  یسوط  نیدلا  ریصن  هجاوخ  یلو 
؛و تسا هدش  عضو  هناگادج  مادکره  يارب  ،و  تسا یظفل  كرتشم  ینعم  هس  نایم  برع  تغل  رد  مال  فلا و  : هکنیا نآ  ،و  دـنا هتـشاد 

: زا دنترابع  اهنآ 

.تیهام کی  دارفا  ۀمه  لومش  قارغتسا و  هدافا  يارب  - فلا

.نآ دارفا  ضعب  ای  همه  زا  رظن  عطق  اب  ، سنج تعیبط و  لصا  هدافا  يارب  ب-

.دوهعم درف  رب  تلالد  دهع و  ةدافا  يارب  ج-

دهاوخب مادـکره  ،و  دوش یمن  لمح  یناعم  زا  مادـکچیه  رب  هدوب و  لـمجم  قـالطالا  دـنع  ظـفل  هک  تسا  نآ  یظفل  كارتشا  نوناـق 
دهاش ءانثتسا  نیا  ...َنیِذَّلا » َّالِإ  ٍرْسُخ  یَِفل  َنا�ْسنِْإلا   » لثم ، دوش رکذ  یئانثتسا  ، نآ لابندب  رگا  الثم  ، تسا هنیعم  ۀنیرق  دنمزاین  دوش  نییعت 

تسا و اـشگهار  دروم  ره  رد  هک  يا  هیلاـقم  هیلاـح و  نئارق  اذـکه  ،و  دوب دـهاوخ  طـلغ  ءانثتـسا  ّـالا  ،و  تسا قارغتـسا  تیمومع و  رب 
سفن هب  هراشا  نآ  رد  هک  ) دـشاب تعیبط  تقیقح و  يارب  مال  فلا و  رگا  اـّما.تسا  تغـالب  مولع  وحن و  بتک  هب  طوبرم  نآ  لیـصفت 

هک تسا  نیا  ّقح  دارفالا ،) ضعب  ای  دشاب  دارفالا  عیمج  ملکتم  دارم  هکنیا  زا  رظن  عطق  اب  یلو  دارفا  ۀـظحالم  هب  مه  نآ  ، هدـش تعیبط 
.میراد ناوارف  برع  تغل  رد  هلمهم  يایاضق  تروص  نیا  رد 

هدش نایب  ، دارفا رادقم  تیمک و  هک  یگژیو  نیا  اب  (، یلک وه  امب  هن  ) هدش عقاو  عوضوم  دارفا  ۀظحالم  هب  یلک  ، نآ رد  هک  يا  هیضق  -3
« هروصحم » ار يا  هیـضق  نینچ  ( اهنآ زا  یخرب  يارب  اـی  دـشاب  هدـش  تباـث  ، عوضوم دارفا  یماـمت  يارب  اـی  هیـضق  رد  مکح  : ینعی ) دـشاب

نـشور نآ  هیمـست  هجو  ادعب  هک  ) دنیوگ زین  « هروسم )و« دنا هدـش  نیعم  روصحم و  عوضوم  دارفا  تسا و  رـصح  ياراد  نوچ  (؛ دـنیوگ
(. دش دهاوخ 

ینعی (؛ تسا هیلک  اـی  ، دارفا رادـقم  ناـیب  تیمک و  ثیح  زا  نآ  عوضوم  اریز  ؛ دوش یم  مسق  راـهچ  ، یمیـسقت رد  هروصحم  ۀیـضق  دوخ 
ثیح زا  تروص  ره  رد  )و  هدـش راـب  عوضوم  دارفا  ضعب  رب  مکح  ینعی  (؛ تسا هیئزج  اـی  )و  هدـش راـب  عوضوم  دارفا  یماـمت  رب  مکح 
دیدپ مسق  راهچ  ، بلس باجیا و  تروص  ود  رد  ، ود نآ  برض  اب  ساسا  نیا  رب  لاح.هبلاس  ای  تسا  هبجوم  ای  ، بلـس باجیا و  تیفیک 

: دنمان یم  عبرا  تاروصحم  ار  اهنآ  هک  ؛ دیآ یم 

336  : ص

ۀحفص 85. ، سابتقالا ساسا  ( . 1 - 1

رفظم قطنم  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1193زکرم  هحفص 376 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12193/KOLI/AKS BARNAMEH/#content_note_336_1
http://www.ghaemiyeh.com


ره »و« تسا موصعم  یماما  ره  » لثم ، دشاب هدش  تباث  ، عوضوم دارفا  عیمج  يارب  نآ  رد  مکح  هک  تسا  هیـضق  نآ  و  ؛» هیلک ۀـبجوم  -» 1
«. تسا كاپ  یبآ 

ۀناخ رد  »و« تسین دنمدوس  یلهج  چیه  » لثم ، دوش بلـس  عوضوم  دارفا  عیمج  زا  نآ  رد  مکح  هک  تسیا  هیـضق  نآ  و  ؛» هیلک ۀبلاس  -» 2
«. تسین يراید  چیه 

یبــــتارم «، ضعب » هـــتبلا و  دوــــش ؛ تباــــث  دارفا  ضعب  يارب  نآ  رد  مـــکح  هـــک  تـــسیا  هیــــضق  نآ  و  ؛» هـــیئزج ۀــــبجوم  -» 3
: هلثما نیا  رد  « ضعب لقا و  ، لیلق ، فصن ، ریثک ، رثکا » دننام ؛ دراد

نم ساـنلا  لـقا  «،» روکــشلا يداـبع  نـم  لـیلق  «،» اذـک اذــک و  همـالا  فـصن  ،» هلالــضلا مـهیلع  ّقـح  ریثـک  «،» نوـملعی ـال  مـه  رثـکا  »
«. نوبذکی سانلا  ضعب  »و« ءایلوالا

تـصرح ول  ساـنلا و  رثـکا  اـم  و  ،» دـننام دوش  بلـس  عوـضوم  دارفا  ضعب  زا  نآ  رد  مکح  هک  تسیا  هیـضق  نآ  و  ؛» هیئزج ۀـبلاس  -» 4
«. نمؤمب سیل  ناسنالا  ضعب  «،» ضیباب سیل  ناسنالا  ضعب  «،» نینمؤمب

تاروصحملاب ّالا  رابتعا  ال 

عاونا زا  : دـیامرف یم  ناشیا.دزادرپ  یم  ثحب  هب  مولع  ریاس  رد  قطنم و  رد  ، هیـضق ماسقا  يدنمـشزرا  هب  عجار  اـجنیا  رد  رفظم  موحرم 
مولع رد  هلمهم  هیعیبط و  هیصخش و  يایاضق  اّما  ، دنتسه ربتعم  شا  هناگراهچ  ماسقا  اب  هروصحم  هیـضق  اهنت  ، هیلمح يایاضق  ۀناگراهچ 

ثحبم اـنامه  اـیاضق  ثحاـبم  زا  یقطنم  یلـصا  دوـصقم  نیاربانب.ادارطتــسا  رگم  ، دـنک یمن  یثـحب  اـهنآ  زا  یقطنم  دنتــسین و  ربـتعم 
.دوش یم  لیکشت  اهنآ  زا  لالدتسا  تجح و  هک  تسا  عبرا  تاروصحم 

يایاضق هک  تسا  تهج  نادب  دنرادن  يرابتعا  قطنم  رد  «، تسا هتسشن  دلاخ  »و« تسا هداتسیا  دیز  :» لیبق زا  هیصخش  يایاضق  هکنیا  اّما 
ياـیاضق رد  دوش و  یم  هدافتـسا  اـهنآ  زا  اهـشناد  مولع و  عیمج  رد  هک  دنتـسه  يا  هماـع  نیناوـق  هلـسلس  کـی  نآ  لـئاسم  یقطنم و 

.دنتسه يدحاو  صخش  صوصخم  هکلب  ؛ درادن دوجو  تیمومع  تیلک و  هک  تسنیا  ضرف  هیصخش 

هرود ره  رد  تسا و  یلک  دعاوق  هلسلس  کی  نمضتم  هک  هلوادتم  هفراعتم و  مولع  رد  هکلب  ، قطنم رد  اهنت  هن  هیـصخش  يایاضق  الوصا 
.دنتسین ربتعم  زین  تسا  هدافتسا  لباق  ینامز  و 

زا ؛ دــــنهد یم  رارق  ثـــحب  دروـــم  ار  هـــیلک  دــــعاوق  هـــک  ییاهــــشناد  هـــیلقع و  موـــلع  رد  هیــــصخش  ياـــیاضق  نیارباــــنب 
دنربتعم...و لاجر  ، ایفارغج ، خیرات : لیبق زا  ؛ مولع زا  يا  هراپ  رد  یلو  دـنرادن  یـشزرا...و  تایبدا  ، لوصا ، قطنم ، تایـضایر ، هفـسلف : لیبق

خیرات رد  یتقو  الثم 
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فیرعت يرهش  زا  ایفارغج  رد  رگا  ای  مینک  وگزاب  ار  وا  یفنم  تبثم و  ياهراک  مینک و  تّمذم  ای  دیجمت  ار  صخش  نالف  میهاوخ  یم 
عوضوم یـصاخ  ءایـشا  هنکما و  هنمزا و  صاخـشا و  ، اه نیا  ۀمه  رد  ؛ مینک یم  لیدعت  حرج و  ار  يوار  نالف  لاجر  رد  ای  مینک و  یم 

: تسا رما  ود  ، مولع ریاس  رد  قطنم و  رد  هیعیبط  يایاضق  رابتعا  مدع  لیلد  اّما.دریگ  یم  رارق 

درادـن و دارفا  هب  يراک  الـصا  هدوب و  تعیبط  سفن  ، هیـضق عوضوم  اهنآ  یمامت  رد  هدوبن و  شیب  یمیهافم  ، ایاضق نیا  هکنیا  يارب  -1
قیاقح تخانش  دوش  یم  بوسحم  سفن  لامک  هک  نآ  نوچ  ، درادن یشزرا  « ینهذ موهفم  وه  امب  » موهفم تخانش  هک  تسین  يدیدرت 

.اهنآ میهافم  هن  تسا  ملاع  تایعقاو  و 

هب یلک  نیا  اـّما  تسا  یلک  ، هیعیبـط هیـضق  عوضوم  دـنچره  هک  ناـیب  نیا  هب  ؛ دنتـسه هیـصخش  ياـیاضق  ۀـلزنم  هب  هیعیبـط  ياـیاضق  -2
تیعون و هک  درادن  ناکما  الوصا  دـهد و  تسدـب  یلک  ۀـطباض  هدرک و  ادـیپ  تیمومع  دارفا  مامت  هب  تبـسن  ات  تسین  دارفا  ۀـظحالم 

وه ثیح  نم  » یلک نوـچ  تسا  تباـث  تعیبـط  یلک و  سفن  يارب  مکح  نیارباـنب.دوش  لـمح  قطاـن  دارفا  اـی  ناـسنا  دارفا  رب  تیلـصف 
تسا و شدوخ  شدوخ  یموهفم  ره  نوچ  دوب  دهاوخ  هیصخش  ۀیضق  مکح  رد  ، هیعیبط هیضق  ظاحل  نیدب  هدش و  عقاو  عوضوم  « یلک

موهفم دوخ  بستکم ، هن  تسا و  بساک  هن  یئزج  هک  هنوگنامه  اذل.درادن  اهنآ  هب  یطبر  تسا و  نیابم  ریاغم و  رگید  میهافم  ۀمه  اب 
یـصخش و روما  زا  هن  ، مینک یم  ثحب  هماع  دـعاوق  زا  هیلقع  مولع  قطنم و  رد  اـم  هک  تسا  یلاـح  رد  نیا  ،و  تسا نینچ  نیا  زین  یلک 

.ییزج

هب تقیقح  رد  ،و  دراد همزالم  هیئزج  ةروصحم  کـی  اـب  يا  هلمهم  ۀیـضق  ره  روهـشم  لوقب  تسین و  ربتعم  الالقتـسا  هلمهم  هیـضق  اـّما 
لمجم لمح  نیا  اّما  هدـش  لمح  عوضوم  دارفا  رب  مکح  ، هلمهم ۀیـضق  رد  هک  نایب  نیا  هب  دراد ؛ شزرا  هیئزج  ةروصحم  کـی  رادـقم 

ماهبا لامها و  ، هیـضق رهاظ  نوچ  اذل  ؟و  دارفا ضعب  ای  دنراد  ار  مکح  نیا  ، دارفا لک  ایآ  هک  هدشن  نایب  دارفا  تیمک  هکنیا  يارب  ؛ تسا
: دوش یم  هداد  لامتحا  ود  وا  رد  ، دراد

.دشاب تباث  دارفا  عیمج  يارب  مکح  دشاب و  دارفا  مامت  ملکتم  دارم  عقاولا  یف  -1

موـقلا سیئر  :» دوـش یم  هـتفگ  یتـقو  ـالثم  دـشاب  تباـث  ضعب  ناـمه  يارب  مـکح  دــشاب و  دارفا  ضعب  هدــنیوگ  دارم  عـقاولا  یف  -2
زا ضعب  ای  ؟ تسا شیوخ  تلم  مداخ  یموقلا  سیئر  ره  ایآ  هک  هدشن  نایب  دارفا  تیمک  هیـضق  نیا  رد  « تسا شیوخ  موق  رازگتمدـخ 

دارم عقاو  رد  یلو  هدش  رازگرب  لامها  هب  هدشن و  نایب  تیمک  هیضق  رهاظ  رد  ؟ دنا نینچ  اهموقلا  سیئر 
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حیحـص لوق  نیا  دـنک و  یم  قدـص  هیئزج  ةروصحم  دـشاب  دارم  هک  مادـکره  یلو  ، تسین جراـخ  لاـمتحا  ود  نآ  زا  یکی  زا  ملکتم 
هیئزج ةروصحم  دشاب  تیلک  تیمومع و  ، عقاو رد  دارم  رگا  اریز  « دنتـسه شیوخ  موق  مداخ  ، ماوقا ياسؤر  زا  یـضعب  » هک دوب  دـهاوخ 

مه زاب  دـشاب  دارم  دارفا  ضعب  عقاو ، رد  رگا  ؛و  دـیآ یم  مزال  صخا  تابثا  معا  تاـبثا  زا  نوچ  ؛ تسا تباـث  یلک  مومع و  نمـض  رد 
يزیچ مه  هیئزج  ةروصحم  زا  ام  دوصقم  تسا و  قداـص  هیئزج  ةروصحم  تروص  ود  ره  رد  نیارباـنب  ، تسا قداـص  هیئزج  ةروصحم 

یم یتقو  الثم  ؛ هدشن نایب  اهنآ  مکح  اتابثا  ایفن و  هک  رگید  ضعب  زا  رظن  عطق  اب  تسا  تباث  دارفا  ضعب  يارب  مکح  هک  تسین  نیا  زج 
ام یلو  ( دنک یمن  ادعام  یفن  ، یـش تابثا  نوچ  ) دنـشاب ناویح  عقاو  رد  اهناسنا  ۀـمه  هک  درادـن  یتافانم  « ناویح ناسنالا  ضعب  :» میئوگ

.میراذگب هنع  توکسم  ار  رگید  ضعب  مکح  مینک و  تباث  اهناسنا  ضعب  يارب  ار  تیناویح  مکح  میهاوخ  یم  هیضق  نیا  رد 

زا هلمهم  هیـضق  : مییوگ یم  ، تفرگ دـیاب  ار  نقیتم  ردـق  نوچ  تسا و  هیئزج  ةروصحم  ۀیـضق  کی  اب  مزالم  ، هلمهم ۀیـضق  ره  نیاربانب 
.تسا هیئزج  ةروصحم  مکح  رد  ، شزرا ظاحل 

هک دید  میهاوخ  تجح  ثحابم  رد  تسا و  هروصحم  هیضق  ، هیلمح ۀناگراهچ  عاونا  نایم  زا  ، هربتعم ۀیضق  اهنت  هک  دش  نشور  نیاربانب 
.دوش یم  لیکشت  عبرا  تاروصحم  زا  هراومه  لالدتسا  ياربک  يرغص و 

نآ ظافلا  روس و 

زا ظافلا  نآ  رب  « روس » ۀـملک نیا  قالطا  دـنمان و  یم  هیـضق » روس  » دوش یم  نایب  هروصحم  يایاضق  تیمک  اهنآ  طسوت  هک  ار  یظاـفلا 
قطنم ياملع  ادعب  تسا و  هدش  یم  قالطا  ، هدوب رهش  فارطا  رد  هک  يراوید  رب  لصا  رد  روس  ۀملک  اریز  ؛ تسا هیبشت  هراعتسا و  باب 

هک دننک  یم  نیعم  دنوش و  یم  هیـضق  رـصح  دح و  بجوم  ظافلا  نآ  نوچ  ؛و  دنا هدیمان  « روس » ار تیمک  نیبم  ظافلا  تبـسانم  نیدب 
هدودحم و هروصحم و  » ار يا  هیضق  نینچ  ؛ تسا بولـسم  يدادعت  هچ  زا  ای  تباث و  عوضوم  دارفا  زا  دادعت  هچ  يارب  هیـضق  رد  مکح 

.دنیوگ « هروسم

نابز اب  ینابز  ره  رد  ظاـفلا  نیا.دـنوش  یم  بوسحم  اـهنآ  روس  هک  دنتـسه  یـصوصخم  ظاـفلا  ياراد  عبرا  تاروصحم  زا  مادـکره 
: مینک یم  نایب  یبرع  نابز  تغل و  رد  ار  تاروصحم  روس  طقف  ، اجنیا رد.دنراد  قرف  رگید 

: دنرارق نیا  زا  هیلک  ۀبجوم  ياهروس  -1
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«. ٍنا�ف ا�ْهیَلَع  ْنَم  ُّلُک  لک :» -»

«. َنوُرَضُْحم ا�ْنیََدل  ٌعیِمَج  ْمُه  ا�ذِإَف  «: » عیمج -»

«. ترطفلا یلع  اودلو  سانلا  هماع  «:» هماع -»

«. نورضاح دلبلا  ءاملع  هفاک  «:» هفاک -»

.دوش یم  مولعم  قارغتسا  ، هنیعم ۀنیرق  اب  هتبلا  ٍرْسُخ ؛» یَِفل  َنا�ْسنِْإلا  «: » قارغتسا مال  فلا و  -»

«. نیملسملا رشاعم  ، سانلا رشاعم  «:» رشاعم -»

ینامزا مومع  يدیفم  امئاد  ادـبا و  ۀـملک  دنتـسه و  يدارفا  مومع  دـیفم  امومع  یلبق  تاملک  هک  رکذـت  نیا  اب  «) امامت ادـبا و  امئاد و  »
زا دـنک  تلـالد  عوضوم  دارفا  عـیمج  يارب  لوـمحم  توـبث  رب  هک  یظفل  ره  زین  و  تسا ،) حرطم  لوـصا  ملع  رد  ثحب  نیا  هک  ؛ تسا

.دیآ یم  رامش  هب  هیلک  ۀبجوم  ياهروس 

: زا دنترابع  هیلک  ۀبلاس  ياهروس  -2

«. رجحب ناسنالا  نم  یش  ال  «:» ءیش ال  -»

«. دامج رشبلا  دارفا  نم  دحاو  ال  «:» دحاو ال  -»

یلو « اریقف نهت  «ال  لثم ؛ تسا مومع  دیفم  زین  یهن  قایـس  رد  ةرکن  هتبلا  «) دحا نم  ینئاج  ام  «،» ادـحا تیأر  ام  «:» یفن قایـس  رد  ةرکن  -»
ملع رد  تسا و  هیئاشنا  تـالمج  زا  روکذـم  دروم  تسا و  هیربخ  تـالمج  اـیاضق و  رد  اـم  ثحب  نوچ  تسا  جراـخ  ثحب  لـحم  زا 
یم هدرمش  هیلک  ۀبلاس  ياهروس  زا  دنک  تلالد  عوضوم  دارفا  عیمج  زا  لومحم  بلـس  رب  هک  یظفل  ره  زین  )و  دراد ثحب  ياج  لوصا 

.دوش

: دنرارق نیا  زا  هیئزج  ۀبجوم  ياهروس  -3

«. ملاع سانلا  ضعب  «:» ضعب -»

«. غوبن وذ  رشبلا  دارفا  نم  دحاو  «:» دحاو -»

«. هلالضلا مهیلع  ّقح  ریثک  نودجسی و  سانلا  نم  ریثک  «:» ریثک -»

«. روکشلا يدابع  نم  لیلق  و  «:» لیلق -»

«. هنعلی نآرقلا  نآرقلا و  یلات  بر  «:» بر -»
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«. الداع ناسنالا  نوکی  امبر  «:» امبر -»

، ام الیلق  ، اّما ریثک  ، رثکا » تاملک اذکه  و  ؛» اذک اذک و  نوکی  نا  قفنی  املق  «:» املق -»
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هیئزج ۀـبجوم  ياـهروس  زا  دـنک  تلـالد  یعوضوم  دارفا  ضعب  يارب  لومحم  توـبث  رب  هک  یظفل  ره  ـالک  »و  اـهلاثما قـیرف و  ، هفئاـط
.دوش یم  بوسحم 

: زا دنترابع  هیئزج  ۀبلاس  ياهروس  -4

«. ضیباب ناسنالا  ضعب  سیل  «:» ضعب سیل  -»

«. ضیباب سیل  ناسنالا  ضعب  «:» سیل...ضعب -»

«. ضیباب ناسنا  لک  سیل  «:» لک سیل  -»

ياهروس زا  دنک  تلالد  عوضوم  دارفا  ضعب  زا  لومحم  بلس  رب  هک  یظفل  ره  نینچمه  و  «. هکردی ءرملا  ینمتی  ام  لک  ام  «:» لک ام  -»
.دشاب یم  هیئزج  ۀبلاس 

هفیطل هتکن 

نیدلا بطق.دـنراد  فدـه  ود  راک  نیا  زا  ،و  دـنروآ یم  «ب و ج » زمر اب  ار  لومحم  عوضوم و  هشیمه  هک  تسا  موسرم  هقطانم  نایم 
: دهد یم  حیضوت  هنوگ  نیا  ار  فده  ود  نآ  يزار 

اذا مهنا  یتح  لومحملا ب«ب» نع  عوضوملا ب«ج»و  نع  نوربعی  مهناـب  ترج  دـق  تاروصحملا  قیقحت  یف  موقلا  هداـع  نا  ملعاـف  »
: نیتدیافل کلذ  اولعف  امنا  لومحم و  عوضوم  لک  اولاق  مهناکف  لک ب ج  اولاق 

.رهاظ وه  ناویح و  ناسنا  لک  انلوق  نم  رصخا  لک ج ب  انلوق  ناف  راصتخالا  دصق  : امهیدحا

مهولا بهذـی  نا  نکما  ماکحالا  هیلع  اورجا  و  ناویح » ناسنا  لک  » انلوق الثم  هیلکلل  اوعـضو  ول  مهناف  راـصحنالا  مهوت  عفد  : اـمهیناث و 
اهیبنت داوملا  نع  اهودرج  هیـضقلا و  موهفم  اوروصتف  رخالا  تایلکلا  تابجوم  نود  هداملا  هذـه  یف  یه  امنا  ، ماـکحالا کـلت  نا  یلا 

.(1) ضعبلا » نود  ضعبلا  یلع  هروصقم  ریغ  اهتایئزجل  هلماش  اهیلع  هیراجلا  ماکحالا  نا  یلع 

هبجوم يارب  ؛ مینک یم  هراشا  اهنآ  هب  اهزمر  نیا  اب  هدرک و  رایتخا  يزومر  عبرا  تاروصحم  روس  يارب  ام  : دیامرف یم  زین  رفظم  موحرم 
هدرک رایتخا  ار  «ال» فرح ۀـیلک  هبلاس  يارب  ،و  تسا « لک » نامه مه  هیلک  ۀـبجوم  روس  دراوم  رتشیب  هک  ، میا هداد  رارق  ار  « لک » زمر هیلک 

ار «ع» زمر هیئزج  ۀبجوم  يارب  دوش و  یم  لخاد  « دحاو »و« یش » رس رب  هک  ؛ میا
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هدـش هتفرگ  سیل  ۀـملک  زا  هک  مـیا ؛ هدرک  نـییعت  ار  «س» زمر هـیئزج  هبلاـس  يارب  ،و  هدـش هـتفرگ  ضعب  ۀـملک  زا  هـک  ، مـیا هدـیزگرب 
: دوب دهاوخ  نینچ  يزمر  تروصب  عبرا  تاروصحم  ۀعومجم  نیاربانب  ، تسا

(. مسج ناویح  لک  ، ناویح ناسنا  لک  : لثم ینعی  لک ب ج( - هیلک ۀبجوم 

(. رجشب سرفلا  نم  دحاو  ،ال  سرفب ناسنالا  نم  یش  :ال  لثم ینعی  -ال ب ج( هیلک هبلاس 

(. لعفلاب بتاک  ناسنالا  ضعب  : لثم ینعی  -ع ب ج( هیئزج ۀبجوم 

(. ملاعب سیل  ناسنالا  ضعب  : لثم ینعی  :س ب ج( هیئزج ۀبلاس 

رد هیئزج و  هبجوم  مّوس  هجرد  رد  هیلک و  هبلاس  مّود  هجرد  رد  تسا و  هیلک  ۀـبجوم  ، رت هدـنزرا  رتمهم و  همه  زا  ، عبرا تاروصحم  رد 
: تسا رما  ود  هب  تالوقعم  رد  شزرا  كالم  هک  تسا  نآ  يدنب  هجرد  نیا  رس.تسا  هیئزج  ۀبلاس  مراهچ  هبتر 

(. تسا فرشا  تیئزج  زا  تیلک  نوچ  ) ندوب هیلک  -1

(. دراد فرش  مدع  رب  دوجو  نوچ  ) ندوب يدوجو  یباجیا و  -2

تسا و سخا  همه  زا  درادن  ار  مادکچیه  هیئزج  ۀبلاس  نوچ  تسا و  فرشا  همه  زا  دراد  ار  كالم  ود  ره  ، هیلک ۀبجوم  نوچ  نیاربانب 
رد ، یقطنم نوچ  ؛ دراد مّدـقت  باجیا  رب  تیلک  دراد و  تیلک  هکنیا  يارب  دراد  رارق  مّود  ۀـبتر  رد  هیلک  ۀـبجوم  زا  دـعب  هیلک  هبلاس  اـّما 

.تسا مّوس  ۀبتر  رد  تسا و  مدقم  هّیئزج  ۀبلاس  رب  دراد  باجیا  نوچ  هیئزج  ۀبجوم  اّما  و.تایئزج  هن  دراد  ثحب  تایلک 

هروصحم هلمهم و  ، هیصخش هب  هیطرش  میسقت 

: دش میسقت  مسق  راهچ  هب  عوضوم  ظاحل  زا  هیلمح  هیضق  هک  هنوگنامه 

ود اب  یهتنم  ، دوش یم  میسقت  ماسقا  نیا  هب  ( هلصفنم هچ  هلـصتم و  هچ  ) زین هیطرـش  هیـضق  « هروصحم -4 .هلمهم -3 .هیعیبط -2 .هیصخش -1»
اریز ؛ تسین عوضوم  رابتعا  هب  هیطرـش  يایاضق  رد  یلو  دوب  عوضوم  رابتعاب  هیلمح  يایاضق  رد  میـسقت  نیا  هکنیا  لّوا  توافت  : تواـفت

ياراد هناگادـج و  هیـضق  کی  ، یلات مدـقم و  زا  کـیره  طرـش  تاودا  لوخد  زا  لـبق  هتبلا.دنتـسین  عوضوم  ياراد  هیطرـش  ياـیاضق 
هیـضق لک  هکلب  ، درادن دوجو  يا  هناگادج  لومحم  عوضوم و  رگید  ، طرـش تاودا  ندمآ  زا  سپ  یلو.دـنا  هدوب  یلومحم  عوضوم و 

نیا ات  درادـن  دوجو  یعوضوم  اذـل  هدـمآرد و  « ءازج لعف  » ای « یلات » تروصب هیناث  هیـضق  لک  و  «، طرـش لـعف  » اـی « مدـقم  » تروصب لّوا 
رابتعا هب  هیطرش  هیضق  هکلب  دشاب  عوضوم  رابتعا  هب  میسقت 
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.دش دهاوخ  نشور  يدوزب  هکنانچ  ؛ دوش یم  میسقت  یلات  مدقم و  نیب  دناعت  مزالت و  نامزا  تالاوحا و 

-3، هلمهم -2، هیصخش -1: دوش یم  مسقنم  ، مسق هس  هب  هیطرـش  هیـضق  یلو  دـش  میـسقت  مسق  راهچ  هب  هیلمح  هیـضق  هکنیا  مّود  توافت 
موهفم وهامب  یلک و  وهامب  ) یلک سفن  تعیبط و  ، نآ عوضوم  هک  تسنآ  هیعیبط  هیـضق  اریز  دوش ؛ یمن  مسقنم  هیعیبط  هب  ؛و  هروصحم

.دوب دهاوخن  حرطم  هیطرش  هیضق  رد  هیعیبط  مسق  سپ  ، تسین حرطم  یعوضوم  هیطرش  هیضق  رد  نوچ  دشاب و  ( نهذلا یف  دوجوم 

: هیطرش هیضق  ماسقا  حرش  اّما  و 

رد ) لاصتا بلس  ای  ( هبجوم هلصتم  رد  ) تبسن ود  یگتسویپ  لاصتا و  هب  نآ  رد  هک  يا  ۀیضق  زا  تسترابع  نآ  هیصخش و  ۀیطرـش  : فلا
یصخشم نیعم و  یلاح  رد  (، هبلاس هلصفنم  رد  ) لاصفنا بلس  ای  ( هبجوم هلصفنم  رد  ) تبسن ود  یگتسسگ  لاصفنا و  ای  )و  هبلاس هلصتم 

.دشاب هدش  مکح  مدقم  ۀنمزا  زا  صخشم  نیعم و  ینامز  رد  ای  مدقم و  لاوحا  زا 

زا مادکره  (4-2*2)و  هبلاس ای  دنا  هبجوم  ای  مادکره  هلصفنم و  ای  تسا  هلصتم  ای  اریز  ؛ دوش یم  مسق  تشه  هیصخش  هیطرـش  نیاربانب 
مسق تشه  اعومجم  ساسا  نیا  رب  (2*4-8) تسا یصخشم  نیعم و  لاح  رد  ای  تسا و  یصخشم  نیعم و  نامز  رد  ای  مسق  راهچ  نیا 

: میروآ یم  یلاثم  کیره  يارب  بیترت  هب  هک  دوش  یم  تسرد 

اذا » دـننام ؛ دـشاب هدـش  مکح  مدـقم  ۀـنمزا  زا  یـصخشم  نیعم و  نامز  رد  تبـسن  ود  لاصتا  هب  نآ  رد  هک  « هبجوم هلـصتم  هیطرـش  -» 1
: ینعی ؛» رادلا نم  جرخا  الف  مویلا  ءامسلا  ترطم 

هب تبـسن  تسا و  زورما  نیعم  نامز  هب  طوبرم  ، یلات مدـقم و  مزالت  اجنیا  رد.دـش  مهاوخن  جراخ  لزنم  زا  نم  درابب  ناراـب  زورما  رگا 
.دنک یمن  ادعام  یفن  ، ءیش تابثا  هدشن و  نایب  يزیچ  اتابثا  ایفن و  یتآ  ياهزور 

هدش مکح  مدـقم  عاضوا  لاوحا و  زا  یـصخشم  نیعم و  عضو  لاح و  رد  تبـسن  ود  لاصتا  هب  نآ  رد  هک  « هبجوم هلـصتم  هیطرـش  -» 2
اجنیا رد.درک  مهاوخن  مالـس  وا  رب  دوش  دراو  نم  رب  بضغ  لاح  رد  یلع  رگا  : ینعی ؛» هیلع ملـسا  الف  ابـضاغ  یلع  ءاج  نا  » دننام ، دـشاب
تالاح رگید  هب  تبـسن  اّما.تسا  بضغ  لاح  نآ  تسا و  مدـقم  لاوحا  زا  ینیعم  عضو  لاح و  هب  طوبرم  ، یلات مدـقم و  نیب  ۀـمزالم 

.هدش تابثا  هن  هدش و  یفن  هن  ، همزالم نیا  ، مدقم

هنمزا زا  ینیعم  نامز  رد  تبسن  ود  لاصتا  بلس  هب  نآ  رد  هک  « هبلاس هلصتم  هیطرش  -» 3
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: ینعی ؛» سردلاب لوغشم  هناف  نالا  ارضاح  سردملا  ناک  اذا  سیل  » لثم ؛ هدش مکح  مدقم 

یلو دشاب  رـضاح  تسا  نکمم  ریخ  ؛ دشاب مه  سرد  لوغـشم  امتح  دشاب  رـضاح  هسردم  رد  سردـم  نونکا  مه  رگا  هک  تسین  نینچ 
هب تبـسن  دشاب و  « نالا » هک یـصخشم  نیعم و  نامز  رد  مهنآ  ، هدش بلـس  ، لاصتا یلات ، مدـقم و  نایم  اجنیا  رد.دـشابن  سرد  لوغـشم 

.دنک یم  لاصتا  بلس  رب  تلالد  هن  دنک و  یم  لاصتا  رب  تلالد  هن  ، درادن یتلالد  رگید  ۀنمزا 

ارضاح سردملا  ناک  اذا  سیل  » لثم ، دشاب هدش  مکح  یصخشم  نیعم و  لاح  رد  لاصتا  بلس  هب  نآ  رد  هک  « هبلاس هلصتم  هیطرـش  -» 4
صوصخ رد  یلات  مدقم و  نایم  مزالت  مدع  هب  هک  تسا  رظن  دم  یصخشم  نیعم و  لاح  اجنیا  رد  ؛» سردلاب لوغشم  هناف  ربنملاب  وه  و 

.تسین رظندم  تالاح  ریاس  هدش و  مکح  تلاح  نیا 

نوکت نا  اّما  » دـننام ، هدـش مکح  یـصخشم  نیعم و  ناـمز  رد  تبـسن  ود  دـناعت  لاـصفنا و  هب  نآ  رد  هک  « هبجوم هلـصفنم  هیطرـش  -» 5
یلات مدـقم و  اجنیا  رد  ؛ ود تعاس  ای  تسا و  کی  تعاس  ای  ، نیعم تعاس  نیا  رد  نونکا و  مه  : ینعی ؛» هیناثلا وا  هدـحاولا  نالا  هعاـسلا 

هدـشن نایب  یمکح  چـیه  اتابثا  ایفن و  رگید  ياه  ناـمز  تاـعاس و  هب  تبـسن  یلو  دـنراد  لاـصفنا  رگید  مه  زا  نیعم  تعاـس  نیا  رد 
.تسا

یف وه  دـیز و  نوکی  نا  اّما  » دـننام.تسا یـصخشم  نیعم و  لاح  هب  طوبرم  ، نآ رد  لاـصفنا  هب  مکح  هک  « هبجوم هلـصفنم  هیطرـش  -» 6
طوبرم لاصفنا ، هب  مکح  اجنیا  رد  ؛ رادیب ای  تسا و  باوخ  ای  دراد  فیرشت  لزنم  رد  هک  یلاح  رد  دیز  : ینعی ؛» اظقیتسم وا  امئان  تیبلا 

اجک ره  عقاولا  یف  هچرگا  ؛ درادـن يراک  وا  لاوحا  عاضوا و  ریاس  اب  درب و  یم  رـسب  لزنم  رد  هک  تسا  دـیز  لاـح  تیعـضو و  نیا  هب 
.تسین رظندم  رتشیب  یصخش  لاح  کی  هیضق  نیا  رد  یلو  ، رادیب ای  تسا  باوخ  ای  دشاب 

سمشلا نآلا  نوکی  نا  اّما  سیل  » دننام تسا  یصخشم  نیعم و  نامز  هب  طوبرم  ، نآ رد  لاصفنا  هب  مکح  هک  « هبلاس هلصفنم  هیطرش  -» 7
بلـس هیـضق  نیا  رد  ، دـشاب يربا  نامـسآ  اـی  دـشاب و  علاـط  سمـش  اـی  نوـنکا  مه  هک  تسین  نـینچ  : ینعی ؛» هـمیغم ءامـسلا  وا  هعلاـط 

.درادن یلات  مدقم و  رگید  ۀنمزا  هب  يراک  دشاب و  « نالا » هک تسا  یصخشم  نیعم و  نامز  هب  طوبرم  ، لاصفنا

وه بلاطلا و  نوکی  نا  اّما  سیل  » لثم ، دشاب یصخشم  نیعم و  تلاح  هب  طوبرم  ، نآ رد  لاصفنا  هب  مکح  هک  « هبلاس هلصفنم  هیطرش  -» 8
؛» سردلا یف  وا  افقاو  هسردملا  یف 
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مه ینعی  ؛ دشاب هتشاد  ار  تلاح  ود  ره  تسا  نکمم  هکلب  ؛ دشاب سرد  رد  ای  دشاب و  هداتسیا  ای  ، هسردم رد  هبلط  هک  تسین  نینچ  : ینعی
هکلب ؛ هداتـسیا هن  دشاب و  سرد  رد  هن  ینعی  دشابن  تلاح  ود  زا  مادک  چیه  رد  مه  تسا  نکمم  دشاب و  هداتـسیا  مه  دشاب و  سرد  رد 
تسا ینیعم  تلاح  هب  طوبرم  ، لاصفنا بلـس  هیـضق  نیا  رد  سپ.دراد  هشیدنا  بیج  رد  رـس  هتـسشن و  هسردم  طایح  زا  يا  هشوگ  رد 

.درادن رگید  تالاح  اب  يراک  دشاب و  هسردم  رد  هک 

رد ) تبـسن ود  لاصتا  بلـس  ای  لاصتا  هب  نآ  رد  دشاب  هدـش  مکح  هک  يا  هیطرـش  ۀیـضق  زا  تسترابع  نآ  هلمهم و  هیطرـش  ۀیـضق  ب:
رظن هکنیا  نودب  ، مهبم نیعمان و  ۀنمزا  زا  ینامز  ای  لاوحا  زا  یلاح  رد  (، هلصفنم رد  ) تبسن ود  لاصفنا  بلس  ای  لاصفنا  هب  ای  )و  هلصتم
اذل تسا و  هنع  توکـسم  هدش و  هتـشاذگ  لامها  هب  تاهج  نیا  یمامت  هکلب  ، دـشاب مدـقم  نامزا  لاوحا و  تیموصخ  ای  تیمومع  هب 

.دنیوگ هلمهم  ار  هیضق 

ره رد  ؛و  هبلاس ای  دنا  هبجوم  ای  مادکره  و  هلـصفنم ؛ ای  تسا  هلـصتم  ای  هیطرـش  هیـضق  اریز  ؛ دراد مسق  تشه  زین  هلمهم  هیطرـش  ۀیـضق 
ار اهنآ  ام  یلو  دوش  یم  تسرد  تروص  تشه  اعومجم  نیاربانب  ؛ تالاح ظاحل  هب  ای  تسا  نامز  ظاحل  هب  لاـمها  اـی  تروص  راـهچ 

: مینک یم  هبساحم  مهاب  ار  نامزا  لاوحا و  ظاحل  لاثم  ره  رد  هصالخ و  لاثم  راهچ  رد 

هاــقالمب لــعفنی  ــالف  ارک  ءاــملا  غــلب  اذا  » لــثم ، دــشاب لــمهم  ودره  لاــح  ناــمز و  ظاــحل  زا  هـک  « هبجوــم هلــصتم  هیطرــش  -» 1
ره رد  هک  هدشن  نایب  اجنیا  رد  ؛ دوش یمن  سجنتم  لعفنم و  ، تساجن اب  تاقالم  هب  دسرب  تیرک  دح  هب  بآ  هک  ینامز  : ینعی ؛» هساجنلا

؟ تالاح ضعب  رد  ای  تسا  نینچ  تالاح  زا  یلاح  ره  رد  هک  هدشن  نایب  زین  ؟و  هنمزا ضعب  رد  ای  تسا  نینچ  ینامز 

هک تسین  نینچ  : ینعی ؛» ادومحم ناک  ابذاک  ناسنالا  ناک  اذا  سیل  » لثم ؛ دشاب هتشاد  لامها  رظن  ودره  زا  هک  « هبلاس هلـصتم  هیطرـش  -» 2
یلاح و ره  رد  مکح  نیا  هک  هدشن  نایب  یلو  هدش  بلس  یلات  مدقم و  نیب  ۀمزالم  اجنیا  رد.دشاب  مه  هدوتس  دوب  وگغورد  ناسنا  رگا 

.تسا بولسم  همزالم  تالاح  اهنامز و  زا  یضعب  رد  ای  تسین و  دومحم  ، بذاک هک  تسا  نینچ  ینامز 

فلا و هکنیا  ضرف  اب  « هبلاس وا  هبجوم  نوکت  نا  اّما  هیضقلا  » دننام ، دشاب هتشاد  لامها  ظاحل  ود  ره  زا  هک  « هبجوم هلـصفنم  هیطرـش  -» 3
.دشاب تعیبط  مال  فلا و  « هیضقلا » مال

رد ای  تسا  نینچ  لاوحا  هنمزا و  ۀمه  رد  ایآ  هک  هدشن  نایب  مکح  تیمک  هک  مینیب  یم  نیاربانب 
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زا ینعم  نیا  یلو  ، هبلاس ای  تسا  هبجوم  ای  يا  هیضق  ره  هک  تسا  نینچ  دراد و  تیلک  عقاولا  یف  هیضق  نیا  هتبلا  ) .لاوحا هنمزا و  ضعب 
(. تسا هدماین  دشاب  مکح  تیئزج  ای  تیلک  نیبم  هک  يزیچ  هیضق  نیا  دوخ  رد  ّالا  دوش و  یم  هتسناد  لقع  ۀنیرق  هب  جراخ و 

اندعم یشلا  نوکی  نا  اّما  سیل  » دننام ، لاوحا ظاحل  زا  هن  نامزا و  ظاحل  زا  هن  ، هدشن نایب  تیمک  نآ  رد  هک  « هبلاس هلصفنم  هیطرـش  -» 4
دشاب و ندعم  مه  ياءیـش  تسا  نکمم  تسا و  بولـسم  ، لاصفنا هکلب  ؛ بهذ ای  دشاب  ندعم  ای  یـش  هک  تسین  نینچ  : ینعی ؛» ابهذ وا 
رد ای  تسا  بولـسم  لاصفنا  ، هنمزا تالاوحا و  عیمج  رد  ایآ  هک  هدـشن  ناـیب  هیـضق  نیا  رد.بهذ  هن  دـشاب و  ندـعم  هن  اـی  بهذ  مه 

؟ تسا بولسم  اهنامز  لاوحا و  زا  ضعب 

عیمج يارب  هک  دشاب  هدش  نایب  نآ  تاقوا  ای  مکح  لاوحا  تیمک  هک  يا  هیـضق  زا  تسترابع  نآ  هروصحم و  هیطرـش  ۀیـضق  اّما  ج:و 
.تاقوا لاوحا و  ضعب  رد  ای  تسه  مکح  نیا  تاقوا  ۀمه  رد  لاوحا و 

ای تسا  هبجوـم  اـی  ود  نآ  زا  مادـکره  هیئزج و  اـی  تسا و  هیلک  اـی  دـشاب  هروـصحم  رگا  ( هلـصفنم هـچ  هلـصتم و  هـچ  ) هیطرـش هیـضق 
عوـمجم ، هلـصفنم اـی  تسا  هلـصتم  اـی  مه  هیطرـش  دوـخ  نوـچ  دوـش و  یم  مـسق  راـهچ  تاروـصحم  باـسح  نـیا  اـب  (2*2-4) هبلاس

: دوش یم  مسق  تشه  تاروصحم 

: هلصتم هیطرش  رد  عبرا  تاروصحم  نایب  اّما 

ینثتـسم ینامز  لاح و  چـیه  دـشاب و  لـماش  ار  مدـقم  تاـقوا  تـالاح و  عیمج  ، نآ رد  لاـصتا  هب  مکح  هک  « هیلک ۀـبجوم  هلـصتم  -» 1
رب یتما  هک  یلاح  ره  رد  ینامز و  ره  : ینعی ؛» هداعـسلا لـیبس  هکلاـس  تناـک  هلیـضفلا  یلع  هصیرح  همـالا  تناـک  اـملک  » دـننام ؛ دـشابن
ود لاصتا  هیضق  نیا  رد.تشاد  دهاوخ  رب  ماگ  یتخبشوخ  تداعـس و  هار  رد  امتح  ، دروآ يور  نادب  دش و  صیرح  لامک  تلیـضف و 

«. كرحتت هدیف  بتکی  دیز  ناک  املک   » دننام تسا و  لاوحا  ۀمه  رد  یناگمه و  یگشیمه و  تبسن 

رگا هک  تسین  نینچ  هتبلا  » دننام ؛ دشاب مدقم  لاوحا  هنمزا و  عیمج  هب  تبسن  ، نآ رد  لاصتا  بلـس  هب  مکح  هک  « هیلک ۀبلاس  هلـصتم  -» 2
لاصتا بلس  ندوبن  قفوم  ندوب و  روبـص  نایم  هیـضق  نیا  رد  «، دشابن قفوم  اهراک  رد  دوب  رابدرب  روبـص و  اه  یتخـس  ربارب  رد  یناسنا 
يزوریپ تالکشم  ربارب  رد  يروبص  هکارچ  تسا ؛ نینچ  امتح  هکلب  ؛ دشاب مه  قفوم  دشاب  روبـص  رگا  یمدآ  تسا  نکمم  : ینعی ؛ هدش

هزادنا ره  هب  سکره  ؛و  دروآ یم  تیقفوم  و 
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ینعم نیا  دوب و  دهاوخ  مه  قفوم  هتبلا  دوشب  لمحتم  ار  امرگ  امرس و  شناد  لیصحت  هار  رد  دزیرب و  نیبج  قرع  دروخب و  غارچ  دود 
.دریگ ماجنا  دناوت  یم  هنمزا  زا  ینامز  ره  تالاح و  زا  یلاح  ره  رد 

نآ ) نآ عیمج  هن  دشاب  مدقم  ۀـنمزا  تاقوا و  زا  ضعب  هب  صوصخم  ، نآ رد  تبـسن  ود  لاصتا  هب  مکح  هک  « هیئزج ۀـبجوم  هلـصتم  -» 3
هیــصخش مـسق  زا  ، هروـصحم هیــضق  دوـب و  دـهاوخ  یــصخش  هیــضق  دـشاب  نـیعم  رگا  ّـالا  نـیعم و  ضعب  هـن  نـیعم  ریغ  ضعب  مـه 

مه دنمتداعـس  دـشاب  دنمـشناد  ناسنا  رگا  هک  تسا  نینچ  یهاگ  : ینعی ؛» ادیعـس ناک  املاع  ناـسنالا  ناـک  اذا  نوکی  دـق  » لـثم ؛) تسا
.تسین دارفا  همه  يارب  درادن و  تیلک  ینعم  نیا  یلو  ، دشاب

رگید ياـه  ناـمز  اـب  يراـک  تسا و  هنمزا  تاـقوا و  یـضعب  صوصخم  ، نآ رد  لاـصتا  بلـس  هب  مکح  هک  « هیئزج هبلاـس  هلـصتم  -» 4
اب اهراک  ضعب  رد  تسا  نکمم  هکلب  ؛ دـشاب مه  قفوم  امتح  دـشاب  عطاق  مزاـج و  يراـک  رد  ناـسنا  هاـگره  تسین  نینچ  : ـالثم ؛ درادـن

.یلک هن  تسا  یئزج  ، لاصتا بلس  هیضق  نیا  رد.دشابن  قفوم  تسا  مزاج  هکنیا 

: هلصفنم هیطرش  رد  عبرا  تاروصحم  نایب  اّما  و 

نوکی نا  اّما  ادبا  وا  امئاد  » دننام ؛ دشاب هدش  مکح  هنمزا  لاوحا و  عیمج  رد  تبـسن  ود  لاصفنا  هب  نآ  رد  هک  « هیلک هبجوم  هلـصفنم  -» 1
رد هاگچیه و  تسا و  یمئاد  ، لاـصفنا هیـضق  نیا  رد  ادرف  وا  اـجوز  ( ...و لثم 251/2-10/5  روسکم  ددع  لباقم  رد  ) حیحـصلا ددـعلا 
ای ، درف هن  دشاب و  جوز  هن  ، یحیحـص ددع  هک  درادن  ناکما  تسا و  تباث  امئاد  هکلب  تسین  بولـسم  لاصفنا  نیا  یتلاح  نامز و  چیه 

.درف مه  دشاب و  جوز  مه 

یلاح چیه  رد  هاگچیه و  هتبلا  :» دننام ؛ تسا هدش  مکح  اهنامز  لاوحا و  مامت  رد  ، لاصفنا بلـس  هب  نآ  رد  هک  « هیلک هیلاس  هلـصفنم  -» 2
«. نییواستم هب  تمسق  لباق  ای  دشاب و  جوز  ددع  ای  هک  تسین  نینچ 

رگید ضعب  اب  يراک  دـشاب و  یم  هنمزا  لاوحا و  ضعب  هب  طوبرم  ، نآ رد  تبـسن  ود  لاصفنا  هب  مکح  هک  « هیئزج هبجوم  هلـصفنم  -» 3
نیـشام راوس  هک  تسا  يدروم  رد  نآ  و  (؛ تسا هتـسشن  ای  )و  یقلتـسم ) هدیباوخ تشپ  هب  ای  ناسنا  هک  تسا  نینچ  یهاگ  :» الثم ؛ درادـن

تـسا نکمم  رگید  دراوم  رد  اریز  « دشاب نینچ  هشیمه  دـشاب و  یگـشیمه  یمئاد و  لاصفنا  هکنیا  هن  ( درادـن نداتـسیا  ناکما  تسا و 
.سلاج ای  یقلتسم  هن  دشاب و  هداتسیا 

لثم ؛ تسا هنمزا  لاوحا و  زا  ضعب  رد  لاصفنا  بلس  هک  « هیئزج هبلاس  هلصفنم  -» 4
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.دشاب هداتسیا  الثم  دشابن و  مادکچیه  تسا  نکمم  نوچ  ؛» سلاج ای  دشاب  یقلتسم  ای  ناسنا  هک  تسین  نینچ  یهاگ  »

هیطرش يایاضق  رد  روس 

هیطرــش رد  نـینچمه  ، دــش یم  ناـیب  عوـضوم  دارفا  تـیمک  یــصاخ  ظاـفلا  طـسوت  ، هروـصحم هـیلمح  هیــضق  رد  هـک  يروطناــمه 
یم صخـشم  ناـمزا  لاوـحا و  صوـصخ  اـی  موـمع  اـهنآ  طـسوت  هدوـب و  هیطرـش  هیــضق  روـس  هـک  دراد  دوـجو  یظاـفلا  ، هروـصحم

: زا دنترابع  هیطرش  هیضق  ياهروس.دوش 

...و یتم  ، امهم ، املک : هیلک هبجوم  هلصتم  روس  -

.ادبا امئاد و  : هیلک هبجوم  هلصفنم  روس  -

.هتبلا سیل  ادبا و  سیل  : هیلک هبلاس  هلصتم  روس  -

.هتبلا سیل  - ادبا سیل  : هیلک هبلاس  هلصفنم  روس  -

.نوکی دق  : هیئزج هبجوم  هلصتم  روس  -

.نوکی دق  : هیئزج هبجوم  هلصفنم  روس  -

(. همزالملاب یمود  تسا و  یئزج  بلس  رب  لاد  هقباطملاب  یلوا  هک  توافت  نیا  اب  ) املک سیل  نوکی و  دق ال  : هیئزج هبلاس  هلصتم  روس  -

.نوکی دق ال  : هیئزج ۀبلاس  هلصفنم  روس  -
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هیلمح تامیسقت 

هراشا

ای تسا و  هیلمح  اـی  هیـضق  : میتـفگ دوب و  هیـضق  قلطم  اـب  هطبار  رد  یلک  ماـع و  تامیـسقت  کـی  دـش  حرطم  لاـحب  اـت  هچنآ  : همّدـقم
ای رگید  یمیسقت  رد  ،و  هبلاس ای  تسا  هبجوم  ای  ( هیطرش هچ  هیلمح و  هچ  ) هیضق زین  و.هلصفنم  ای  تسا و  هلصتم  ای  مه  هیطرش  ؛و  هیطرش
هن دنتـشاد  كارتشا  هلمجلا  یف  هیلمح  اب  هیطرـش  ۀیـضق  رخآ  میـسقت  نیا  رد  یهتنم.هروصحم  ای  هلمهم و  ای  هیعیبط  اـی  تسا  هیـصخش 
یف » فنـصم ، هتـشادن كارتشا  هیعیبط  رد  هیلمح  اب  هیطرـش  نوچ  دـنراد و  كارتشا  ماسقا  رثکا  ای  ضعب  رد  : ینعی هلمجلا  یف  ) .هلمجلاب
عون هس  زا  کی  ره  ، هکرتشم تامیـسقت  زا  دعب  (. تفگ یم  « هلمجلاب » دوب یم  ماسقا  مامت  رد  ود  نآ  كارتشا  رگا  تسا و  هتفگ  « هلمجلا

یم نایب  هیوناث  هصاخ و  تامیسقت  ناونع  تحت  هک  دنتسه  یتامیـسقت  هلـسلس  کی  ياراد  ، هلـصفنم ۀیطرـش  هلـصتم و  ۀیطرـش  ، هیلمح
.دوش

: تسا میسقت  لباق  تهج  هس  زا  هیلمح  هیضق 

.هبجوم هیضق  رد  عوضوم  دوجو  تهج  زا  -1

.ود ره  ای  لومحم  ای  عوضوم  ندوب  هلودعم  ای  هلصحم  تهج  زا  -2

.دشاب...و ماود  ای  ترورض  هک  تبسن  هیضق و  تهج  ثیح  زا  -3

هیقیقح ، هیجراخ ، هینهذ : لّوا میسقت 

یم مسق  هس  عوضوم  دوجو  ظاحل  هب  هیضق  : هک تسنیا  دشاب  یم  « هبجوم هیلمح  » صوصخم هک  هیلمح  هیضق  تامیسقت  زا  لّوا  میـسقت 
.هیقیقح -3، هیجراخ -2، هینهذ -1: دوش

رادم رئاد  عوضوم و  دوجو  ورگ  رد  هبجوم  ۀـیلمح  قدـص  هک  تسنیا  رد  هبلاس  اب  هبجوم  ۀـیلمح  هیـضق  ياه  توافت  زا  یکی  : همّدـقم
ودـب ار  یلومحم  دـعب  دوب و  یعطق  عوضوم  لوصح  ققحت و  ، عوضوم يارب  لومحم  توبث  ضرف  زا  لبق  رگا  هک  يروط  هب  تسا  نآ 
هبذاک میهد  دانـسا  نادـب  ار  یلومحم  عوضوم ، دوجو  لوصح و  ضرف  زا  لـبق  رگا  یلو  ؛ تسا هقداـص  يا  هیـضق  نینچ  میداد  دانـسا 
ءیـش يارب  ياءیـش  توبث  هب  نآ  رد  دشاب  هدش  مکح  هک  يا  هیـضق  زا  تسترابع  هبجوم  ۀیلمح  هک  تسنآ  بلطم  لیلد.دوب  دهاوخ 

ات تسا و  ( عوـضوم «) هل تـبثم   » دوـخ توـبث  رب  عرف  « ءیـشل ءیـش  توـبث  » هـک تـسین  يدـیدرت  )و  یعوـضوم يارب  یلوـمحم   ) رگید
داد و تبـسن  وا  هب  ار  مایق  تفـص  ناوت  یمن  دـشابن  يدیعـس  ات  : ـالثم ؛ دـش دـهاوخن  بترتم  لومحم  دـشابن  دوجولا  ملـسم  یعوضوم 

و «. مئاق دیعس  :» تفگ
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یبرع فورعم  لثملا  برض  و.تسا  بذک  دیعـس  دوخ  توبث  ضرف  زا  لبق  دیعـس  هب  مایق  دانـسا  هک  تسا  یهیدب  ینادجو و  ، رما نیا 
شقن هب  سپـس  نک و  مکحم  تیبثت و  ار  تخت  لّوا  : ینعی ؛ تسا ینعم  نیمه  هب  رظان  «، شقنا مث  شرعلا  تبث  » ای « شقنلا مث  شرعلا  » هک

.دشابن یشقن  دشابن  یشرع  ات  نوچ  ؛ زادرپب نآ  راگن  و 

رب بلاوس  هک  نایب  نیا  هب  تسین  نآ  لوصح  ضرف  عوضوم و  دوجو  ورگ  رد  اهنآ  قدـص  نوچ  ؛ تسین نینچ  هبلاس  ياـیاضق  رد  اـّما 
: دنا قداص  ، ضرف ود  ره  رد  دنتسه و  مسق  ود 

وا زا  ملع  ای  مایق  دراد و  دوجو  يدیز  : الثم ؛ دوش یم  بلس  وا  زا  یلومحم  تسه و  هیـضق  رد  یعوضوم  هک  « لومحم ءافتناب  ۀبلاس  -» 1
دنع تسا و  مسق  نیمه  ، هبلاس يایاضق  رد  بلاغ  ؛» ملاعب سیل  دیز  «،» مئاقب سیل  دـیز  :» میئوگب هک  تسا  قداص  اذـل  دوش و  یم  بلس 

.تسا مسق  نیمه  زین  مولع  رد  موسرم  فراعتم و  تسا و  نهذ  هب  ردابتم  مسق  نیمه  زین  قالطالا 

رب یلومحم  دشاب و  عوضوم  هکنیا  هن  ؛ تسین راک  رد  نآ  يارب  یعوضوم  الـصا  عقاولا  یف  هک  تسیا  هیـضق  « عوضوم ءافتناب  ۀبلاس  -» 2
دیماشآ و یم  بآ  هن  دروخ و  یم  اذغ  هن  مالّسلا  هیلع  میرم  نب  یسیع  ردپ  » الثم ، تسا قداص  زین  يا  هبلاس  ۀیضق  روجنیا.دوشن  راب  وا 

ۀیـضق دوجو  نیا  اـب  یلو  هتـشادن  یجراـخ  ققحت  الـصا  نآ  عوـضوم  هک  تسیا  هیـضق  « دز یم  فرح  یـسک  اـب  هن  دـیباوخ و  یم  هن 
.تسین لوادتم  مولع  رد  تسین و  فراعتم  عیاش و  نادنچ  مسق  نیا  هتبلا.تسا  یقداص 

تاـبثا زا  شیپ  ، نآ عوـضوم  دــیاب  دــشاب  قداـص  دــهاوخب  رگا  يا  هبجوـم  ۀــیلمح  ۀیــضق  ره  : مییوـگ یم  همّدــقم  نـیا  ظـفح  اــب 
عوضوم دوجو  یهتنم  ؛ دوب دهاوخ  بذاک  ّالا  دشاب و  قداص  حیحـص و  عوضوم  هب  لومحم  دانـسا  ات  دـشاب  دوجولا  ضورفم  ، لومحم

: دوش یم  مسق  هس  هیلمح  هیضق  ساسا  نیا  رب  هک  ، تسا روصتم  لیذ  تروص  هس  زا  یکی  هب  ، هبجوم ۀیلمح  رد 

جراـخ رد  یلو  ؛ تسا لـقعت  لـباق  دوـجوم و  نهذ  رد  طـقف  نآ  عوـضوم  هک  يا  هبجوـم  هیلمح  هیـضق  زا  تستراـبع  نآ  :و  هـینهذ -1
ةدـیقع اجنیا  رد  هتبلا.دریذـپ  یم  ماـجنا  نهذ  ءاـعو  رد  ، اـیاضق هنوگ  نیا  رد  عوضوم  يارب  لومحم  توبث  تسین و  ققحتم  دوجوم و 
ۀیـضق طرـش  : هدومرف هیـشاح  بحاص  : هکنیا نآ  دراد و  قرف  ( هر ) فنـصم ةدیقع  اب  يدزی  هّللا  دـبع  یلوم  موحرم  هیـشاح (1) بحاص 

هک تسنآ  ( دوش رگید  مسق  ود  میسق  دناوتب  هکنیا  يارب  ) هینهذ
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: دننام.دشاب عنتمم  لاحم و  جراخ  رد  نآ  ققحت  دوش و  تفای  نهذ  رد  طقف  نآ  عوضوم 

و.جراخلا یف  عانتمالاب  نهذلا  یف  فوصوم  وهف  يرابلا  کیرش  لقعلا  هضرفی  لقعلا و  یف  دجوی  ام  لک  يا  «. عنتمم يرابلا  کیرـش  »
...و « لاحم لسلستلا  «،» لطاب رودلا  «،» لاحم نیضیقنلا  عامتجا  :» دننام

جراـخ رد  هکنیا  زا  معا  دـشاب  دوجوم  نهذ  رد  طـقف  نآ  عوضوم  هک  تسنآ  هینهذ  ۀیـضق  : دـنیامرف یم  نارگید  رفظم و  موحرم  یلو 
دنتسه هیتاذ  تالاحم  زا  امومع  هک  روکذم  ياهلاثم  دننامه  ، دشاب هتشادن  دوجو  ناکما  هنمزا  زا  ینامز  چیه  رد  دشاب و  دارفالا  عنتمم 
تفاـی جراـخ  رد  هثـالث  ۀــنمزا  زا  یناـمز  چــیه  رد  یلو  دنــشاب  دارفـالا  نـکمم  جراـخ  رد  اـی  و.دنتــسین  قـقحت  لـباق  جراـخ  رد  و 

: لیذ ياهلاثم  دننامه  ، دنوشن

دوش و یم  روصت  نهذ  رد  اهنت  و.دـش  دـهاوخن  هدـشن و  ققحتم  هاـگچیه  یلو  تسه  ققحتلا  نکمم  غرمیـس  هک  «. رئاـط ءاـقنع  لـک  »
.دوش یم  وا  يارب  ناریط  هب  مکح 

.تسا نکمم  یلو  تسین  ققحتم  جراخ  رد  هک  «. تسا كانتشحو  يدوجوم  لوغ  »

.دریگ یم  ماجنا  نهذ  رد  مکح  نیا  ؛و  هدشن تفای  یلو  ؛» دوجولا نکمم  توقای  لبج  لک  »

.تسا هینهذ  مه  زاب  هک  «، دوجولا نکمم  قبیذ  نم  رحب  لک  »

یمکح و جراـخ  رد  دوـش و  دوـجوم  نهذ  زا  جراـخ  رد  نآ  عوـضوم  هک  يا  هبجوـم  هیلمح  هیـضق  زا  تستراـبع  نآ  :و  هیجراـخ -2
رد ندرک  تسرد  هیـضق  دانـسالا و  مکحلا و  نیح  عوضوم  دارفا  دـیاب  اـمتح  : دـنا هتفگ  یخرب  یهتنم.دوش  تباـث  نآ  يارب  یلوـمحم 

تداهـش هب  دـندوب  رکـشل  ای  نادرگ  ای  پیت  نالف  رد  هک  یناسک  ۀـمه  : ینعی «، لتق رکـسعلا  یف  نم  لک  :» لـثم ، دنـشاب دوجوم  جراـخ 
دوب قودنصواگ  رد  تارهاوج  اه و  یفرشا  زا  هچنآ  همه  : ینعی «. بهن قودنـصلا  یف  ام  لک  :» لثم و.دنداتفا  تکاله  هب  ای  و.دندیـسر 

.ریغال ؛و  تسا لعفلاب  یجراخ  دوجوم  تارهاوج  یجراخ و  دوجوم  دارفا  صوصخ  روظنم  هک.تفر  امغی  تراغ و  هب 

يدارفا هکلب  لعفلاب  دارفا  هن  اـّما  دوش  راـب  دوجولا  هققحم  دارفا  يور  رب  مکح  هک  تسا  نآ  هیجراـخ  : دـنیامرف یم  رفظم  موحرم  یلو 
.دنوش یم  دوجوم  هثالث  ۀنمزا  دحا  رد  هک 

و «، شناوریپ حون و  بانج  رگم  دندش  قرغ  یگمه  حون  ترـضح  نامز  نامدرم  :» لثم ، دـندوب دوجوم  هتـشذگ  رد  هک  اهنآ  هچ  ینعی 
دوب مادهنا  فرش  رد  هک  ییاه  هناخ  زا  ضعب  :» لثم
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: الثم دندوجوم  نونکا  مه  هک  اهنآ  هچ  و  «. دندش مدهنم  ( رگید لماع  ای  هلزلز  رثا  رد  )

«. دجم هسردملا  یف  بلاط  لک  :» لثم ای  «. دنوش یم  ماع  لتق  نیوگزره  ینسوب  ناناملسم  »

تواضق ناگدنیآ  :» لثم دنوش  یم  دوجوم  ادعب  هک  اهنآ  هچ  و.تسا  اشوک  هاگـشناد  ای  هزوح  طیحم  رد  ییوجـشناد  ای  هبلط  ره  : ینعی
و «، درک دنهاوخ  تواضق  یناهج  رابکتـسا  تایانج  هب  عجار  هدـناوخ و  ار  رـصاعم  خـیرات  رگید  لاس  دـص  ياهناسنا  «،» درک دـنهاوخ 

شزومآ نمشد  اب  گنج  هحلسا و  لمح  رب  ناگداپ  رد  يزابرس  ره  ینعی  « حالسلا لمح  یلع  بردم  رکـسعملا  یف  يدنج  لک  :» لثم
ار همه  دنیب  یم  شزومآ  ناگداپ  رد  دنیآ و  یم  ادـعب  هک  ار  اهنآ  تسا و  لماش  ار  دوجوم  نازابرـس  هک.تسا  هدـش  برجم  هدـید و 

.تسا لماش 

رب مکح  هک  ینعم  نیدب  دشاب  دوجوم  رمالا  سفن  عقاو و  رد  نآ  عوضوم  هک  يا  هبجوم  ۀـیلمح  ۀیـضق  زا  تسترابع  نآ  :و  هیقیقح -3
هردـقم هک  اهنآ  ای  ؛و  دـنوش یم  دوجوم  هثالثلا  هنمزـالا  دـحا  رد  دنتـسه و  دوجولا  هققحم  هک  يدارفا  زا  معا  ، دوش یم  عوضوم  دارفا 
دوجوم رگا  هک  تسنیا  رمـالا  سفن  عقاو و  اـّما  ؛ دـنوشن دوجوم  زگره  جراـخ  رد  ولو  دـنوش  یم  ناـشدوجو  ضرف  دنتـسه و  دوجولا 

یف هدوجو  ریدقت  یلع  وهف  اناسنا  ناک  جراخلا  یف  دـجو  ول  ام  لک  : يا « ناویح ناسنا  لک  » لثم تشاد  دـنهاوخ  ار  مکح  نالف  دـنوش 
شدوجو ضرف  یلو  دوشن  دوجوم  زگره  هچ  دـشاب و  هدـش  دوجوم  نامز  هس  زا  یکی  رد  هچ  عوضوم  دارفا  نیاربانب  ؛ ناویح جراـخلا 

زا معا  هک  «، یلاعلا میلعتلل  لباق  ناسنا  لک  «.» نیتمئاق يواسی  هایاوز  عومجم  ثلثم  لک  » لثم زین  و.تشاد  دـنهاوخ  ار  مکح  نالف  دوش 
.رهاط هدوجو  ریدقت  یلع  وهف  ءام  ناک  جراخلا و  یف  دجو  ول  ام  لک  : يا «. رهاط ءام  لک  » دریگ یم  ار  هردقم  دوجولا و  هققحم  دارفا 

هردـقم همودـعم و  ای  هنمزا  دـحا  رد  هدوجوم  دارفا  مامت  هک  تسا  يا  هنوگب  عوضوم  اهلاثم  نیا  یمامت  رد  هک  دـیئامرف  یم  هظحـالم 
.دریگ یم  ار  دوجولا 

هلصحم هلودعم و  : مّود میسقت 

روما زا  يریبـعت  هب  تسا و  يدوجوم  ققحتم و  لـصحم و  ءیـش  کـی  یهاـگ  هیلمح  ۀیـضق  لوـمحم  عوـضوم و  زا  کـیره  : همّدـقم
هیدوـجو فاــصوا  زا  یفــصو  هاوـخ  »و  رهوـج ، ناوـیح ، ناــسنا ، دــیز » لــثم ، دــشاب هیدوـجو  تاوذ  زا  یتاذ  هاوـخ  ) تـسا هیدوــجو 

ای عوضوم  یهاگ  و  «. عاجـش ، میرک ، ریـصب ، ملاع  » لثم ، دشاب هیدوجو  فاصوا  زا  یفـصو  هاوخ  »و  رهوج ، ناویح ، ناسنا ، دیز » لثم ، دـشاب
، لومحم مه  عوضوم و  مه  ای  لومحم و 
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.دشاب هدش  لخاد  نآ  رب  بلس  فرح  هک  تسا  يزیچ  کی  : ینعی ؛ تسا هلودعم  رما  کی 

دوخ هفیظو  نآ  زا  اجنیا  رد  بلس  فرح  اّما  ؛ تسا زیچ  ود  نایم  دنویپ  ندرک  یچیق  لمح و  طبر و  بلس  ، بلـس فرح  یلـصا  ۀفیظو 
«. ریصب ریغ  »و« ناسنا «ال  لثم ؛ تسا هدش  ود  ره  ای  لومحم  ای  عوضوم  ءزج  شدوخ  هدرک و  لودع 

-1: دوـش یم  میـسقت  مسق  ود  هب  ، ود نآ  زا  یکی  اـی  نآ و  نیفرط  لودـع  تـهج  زا  هـیلمح  ۀیـضق  : مییوـگ یم  همّدـقم  نـیا  ظـفح  اـب 
.هلودعم -2 (، نیفرطلا هلصحم  ای  ) هلصحم

- فـلا : دراد هبعـش  ود  هلـصحم  دوـخ  دنـشاب و  یتوـبث  رما  لـصحم و  ، ود ره  نآ  لوـمحم  مه  عوـضوم و  مه  هک  تسنآ  هلـصحم  -1
.هبلاس - ب.هبجوم

«. مئاق دیز  » دننام ، هدماین نآ  رد  بلس  فرح  الصا  هک  تسنآ  هبجوم  هلصحم  : فلا

دیز » لثم ؛ تسا یقاب  ( دشاب طبر  بلـس  هک   ) دوخ یلـصا  هفیظو  رب  بلـس  فرح  دراد و  بلـس  فرح  هک  تسا  نآ  هبلاس  هلـصحم  ب:
(. تسین كاپ  اوه  (؛» یقنب سیل  ءاوهلا  »و« مئاقب سیل 

رد نآ  (و  دـنیوگ یم  « نیفرطلا هلـصحم  » نآ هب  مه  یهاـگ  ،و  تسا دارم  لّوا  مسق  نیا  دوش  یم  هتفگ  قلطم  لوـقب  « هلـصحم » عـقوم ره 
(. دمآ دهاوخ  هک  ، تساهنت لومحملا  هلصحم  ای  عوضوملا  هلصحم  لباقم 

هدرک و لودع  شیوخ  یلصا  هفیظو  زا  اهنآ  رد  بلس  فرح  ینعی  ، دنشاب لودعم  ود  ره  ای  لومحم  ای  عوضوم  هک  تسنآ  هلودعم  -2
نینچ زین  هلـصحم  هکنیا  امک  ) .دراد هبعـش  هس  هلودـعم  تسا  ادـیپ  فیرعت  زا  هچنانچ  و.تسا  هتفرگ  رارق  لومحم  اـی  عوضوم و  ءزج 

(: تسا

ود نآ  دنـشاب و  لودـعم  فرط  ود  ره  دـشاب و  لومحم  ءزج  مه  عوضوم و  ءزج  مه  ، بلـس فرح  هک  تسنآ  نیفرطلا  هلودـعم  (- 1)
: تسا مسق 

.تسا يأرلا  بئاص  ریغ  یملاع  ریغ  ره  : ینعی يأرلا ؛» بئاص  ریغ  وه  ملاع  لک ال  »و« ناسنا وه ال  ناویح  لک ال  » دننام ؛ هبجوم - فلا

ماکان ریغ  اشوک  ریغ  ناسنا  : ینعی ؛» هایحلا یف  ققحم  ریغب  وه  سیل  دجملا  ریغ  »و« مودـعم الب  دوجوماللا  نم  ءیـش  «ال  دـننام ؛ هبلاس ب-
(. تسا ماکان  ینعی  (؛ تسین یگدنز  رد 

: دراد مسق  ود  دوخ  هدش و  عقاو  عوضوم  ءزج  ، بلس فرح  هک  تسنآ  عوضوملا  هلودعم  (- 2)
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«. ناهتسم ملاعلا  ریغ  »و« لیلذ نمؤم  لک ال  » دننام ؛ هبجوم - فلا

«. دیعسب سیل  ملاعلا  ریغ  » دننام ؛ هبلاس ب:

: دراد هبعش  ود  زین  نآ  دشاب و  هدش  عقاو  لومحم  ءزج  ، بلس فرح  هک  تسنآ  لومحملا  هلودعم  (- 3)

«. دساف ریغ  وه  ءاوهلا  » لثم ؛ هبجوم - فلا

« دساف ریغ  وه  سیل  ءاوهلا  »و« ضیبا الب  وه  سیل  ناسنالا  ضعب  » لثم ؛ هبلاس ب-

؟ تسیچ هلودعم  ۀیمست  هجو  : لاوئس

ار هطبار  هکنیا  ياجب  هدرک و  لودع  دوخ  یلصا  ۀفیظو  زا  ، نآ رد  بلس  فرح  هک  دنیوگ  یم  هلودعم  تهج  نآ  زا  ار  هیـضق  : باوج
عقاو فرط  ود  ره  ءزج  ای  عوضوم و  ءزج  ای  )و  دوش یم  راب  عوضوم  رب  بولـسم  عومجم  هدش و  عقاو  ) لومحم ءزج  طقف  ، دـنک بلس 

هیضق ءزج  هکلب  هدشن  هلودعم  هیضق  لک  نوچ  تسا  « هئزج مساب  ءیشلا  هیمست  » باب زا  هلودعم  هب  هیـضق  نیا  ۀیمـست  هجو.تسا  هدش 
.تسا هدش  هلودعم 

هیبنت

؟ تسا قرف  هچ  « مئاق دیز ال  » لثم لومحملا ، هلودعم  ۀبجوم  اب  « مئاقب سیل  دیز  » لثم ، لومحملا هلصحم  ۀبلاس  نایم 

: تسا یظفل  یکی  يونعم و  یکی  ، دنراد قرف  ود  : باوج

لّوا ینعی  ؛ تسا بلس  طبر  هلودعم  هبجوم  زا  فده  یلو  تسا  لمح  طبر و  بلس  ، هلصحم ۀبلاس  زا  یلصا  فده  : يونعم ثیح  زا  -1
.دراد دوجو  يرتشیب  تیانع  نیا  رد  دوش و  یم  راب  عوضوم  رب  بولسم  لومحم  سپس  هدش و  بلس  لومحم  بلس  فرح  اب 

وه سیل  دیز  :» دننام ، دنک لمح  بلـس  رب  تلالد  ات  دیآ  یم  بلـس  فرح  زا  سپ  « هطبار » الومعم هلـصحم  هبلاس  رد  : یظفل ثیح  زا  -2
«. مئاق ریغ  وه  دیز  » دننام ؛ دنک تلالد  بلس  لمح  رب  ات  دیآ  یم  بلس  فرح  زا  شیپ  الومعم  لومحملا  هلودعم  ۀبجوم  رد  یلو  « مئاقب

.تسا « ریغ «ال و  ابلاغ لومحملا  هلودعم  هبجوم  رد  تسا و  « سیل » بلس فرح  ابلاغ  هلصحم  ۀبلاس  رد  زین  و 
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تاهجوم : مّوس میسقت 

: دوش یم  مسق  ود  « هیضق تهج  » رکذ مدع  رکذ و  ظاحل  زا  هیلمح  هیضق 

.ههجوم -2 .هقلطم -1

تهج دراد و  قالطا  « تهج » ثیح زا  نوچ  دنیوگ  هقلطم  ار  نآ  و.دشاب  هدـشن  رکذ  نآ  رد  « هیـضق تهج  » هک تسنآ  هقلطم  هیـضق  -1
نآ رد  هیـضق  تهج  هک  ور  نآ  زا  ؛ دنیوگ هلمهم  زین  ار  نآ  و  (. ادیقم نوکی  نا  نکمی  امیف  دییقتلا  مدع  قالطالا  (و  هدشن رکذ  نآ  رد 

«. بتاک ناسنا  لک  «،» ناویح ناسنا  لک  » دننام ؛ هدش هدراذگ  توکسم  هدش و  لامها 

سرفب ناـسنالا  نم  ءیـش  ـال  »و« هرورـضلاب ناویح  ناـسنا  لـک  » دـننام ؛ دـشاب هدـش  رکذ  نآ  رد  تهج  هک  تسا  نآ  ههجوم  ۀیـضق  -2
«. صاخلا ناکمالاب  بتاک  ناسنا  لک  »و« هرورضلاب

: هیضق تهج  هیضق 2- ةدام  -1: دوشب حرط  الماک  بلطم  ود  دیاب  میسقت  نیا  حیضوت  يارب 

هیضق ةدام 

.یجراخ دوجو  -1) دنراد يدوجو  ۀلحرم  هوحن و  راهچ  ایشا  هک  يروطنامه  : همّدقم

: دنتسه يدوجو  ۀلحرم  راهچ  نیا  ياراد  زین  هیلمح  يایاضق  (1) یبتک ) دوجو  -4 .یظفل دوجو  -3 .ینهذ دوجو  -2

تباث ای  ( دـیز الثم  ) عوضوم نآ  يارب  ( مایق ـالثم   ) لومحم نیا  رمـالا  سفن  عقاو و  رد  : ینعی ؛ يرمـالا سفن  یعقاو و  یتوبث و  دوجو  -1
ای میروایب  نابزب  هکنیا  هچ  ،و  مینکن هچ  مینکب و  كاردا  لقعت و  ار  هیـضق  نیا  ام  هکنیا  هچ  نیاربانب  ؛ تسا بولـسم  نآ  زا  اـی  تسا و 

.تسین تباث  ای  تسا و  تباث  ای  رمالا  سفن  عقاو و  رد  تبسن  نآ  ، مسیونن ای  مسیونب و  ارنآ  ملق  هب  هکنیا  هچ  میرواین و 

یتبـسن ود  نآ  نیب  هدرک و  لـقعت  ار  لومحم  عوضوم و  ، نهذ طـیحم  رد  صخـش  هکنیا  زا  تستراـبع  نآ  ؛و  یلقعت یتاـبثا  دوجو  -2
.دنمان یم  هلوقعم  ۀیضق  ارنآ  اذل  يرهاظ و  تباتک  ظفل و  رد  هن  دریگ  یم  ماجنا  نهذ  رد  طقف  تبسن  نیا.دنک  رارقرب 

رد هیضق  لقعت  رب  هوالع  صخش  هکنیا  زا  تسترابع  نآ  ؛و  یظفل یتابثا  دوجو  -3
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«. ناویح وه  ناسنالا  ، مئاق وه  دیز  :» دیوگب الثم  ؛ دنک ظفلت  نادب  دروایب و  زین  راتفگ  رد  ارنآ  ، نهذ

.دسیون یم  هدروآ و  ملق  هب  ار  ینهذ  لوقعم  ، صخش هکنیا  زا  تسترابع  نآ  ؛و  یبتک یتابثا  دوجو  -4

رد یتبـسن  ره  تسا و  یبلـس  ای  یباجیا و  یتبـسن  ياراد  رمالا  سفن  عقاو و  رد  يا  هیـضق  ره  : مییوگ یم  همّدقم  نیا  هب  هجوت  اب  کنیا 
تایفیک ۀیقب  )و  ناکما ، عانتما ، بوجو ) تسا تلاح  هس  اهنآ  لوصا  هک  ، تسا هنوگ  دـنچ  اه  تیفیک  نیا.تسا  یتیفیک  هب  فیکم  عقاو 

هـس نیا  نایب  ددـص  رد  شخب  نیا  رد  ام.دـنیوگ  ( هیـضق رـصنع  ای  (و  هیـضق ةدام  ، تلاـح هس  نآ  هب  هک  ، ددرگ یمرب  تلاـح  هس  نآ  هب 
.میتسه تلاح 

یلاخ لیذ  تلاح  هس  زا  یکی  زا  رمالا  سفن  عقاو و  بسحرب  مینک  یجنـس  تبـسن  هدومن و  هسیاـقم  یعوضوم  اـب  هک  ار  یلومحم  ره 
: درادن دوجو  یمراهچ  قش  تسین و 

نآ زا  لوـمحم  بلـس  دـشاب و  مزـال  يرورــض و  عوـضوم ، تاذ  يارب  لوـمحم  توـبث  هـکنیا  زا  تستراـبع  نآ  : بوـجو تلاـح  -1
هک ءیـش  کی  تایتاذ  دـننام  ؛ تسا بلـس  عانتما  ، نآ یمازتلا  يانعم  توبث و  ترورـض  ، بوجو یقباطم  يانعم.دـشاب  عنتمم  ، عوضوم

يارب تیجوز  » لثم ؛ یـش نآ  يارب  ءیـش  تاذ  مزاول  دـننام  »و  هرورـضلاب قطان  ناویح  ناسنالا  » لثم ؛ دنتـسه يرورـض  ءیـش  نآ  يارب 
«. هعبرا

زا ، توبث ترورـض  موزل و  یهاگ  : میراد موزل  تلاح  ود  هک  تسا  نآ  يارب  « عوضوملا تاذل  » دـیق : دـیامرف یم  رفظم  موحرم  اجنیا  رد 
هیحان زا  ترورـض  موزل و  یهاگ  ،و  هعبرا يارب  تیجوز  دننام  ؛ تسا دوجو  ترورـض  نیا  ناهاوخ  تاذ  تسا و  عوضوم  تاذ  ۀـیحان 

الثم ؛ مـینک یم  جراـخ  ار  مّود  قـش  نـیا  « عوـضوملا تلذــل  » دــیق ندروآ  اـب  اـم.تسا  عوـضوم  تـقیقح  تاذ و  زا  جراـخ  رما  کـی 
مه تکرح  نودـب  یتح  رمق  هکیا  هنوگ  هب  تسین  وا  یتاذ  ۀـمزال  یلو  دـش  دـهاوخن  هدـشن و  ادـج  وا  زا  تسا و  رمق  ۀـمزال  ، تکرح

كرحتم رمق  ماودلا  یلع  ، نیمز اب  رمق  ۀطبار  هیکلف و  عاضوا  هب  رظن  اب  یلو  دراد  نوکـس  ناکما  ، رمق تاذ  هب  رظن  اب  هکلب  ؛ دوشن لقعت 
هن تسا  هیتاذ  ترورـض  ، بوجو زا  دارم  سپ.دشابن  كرحتم  یلو  دشاب  رمق  هک  دمآ  دهاوخن  هدـماین و  هدوبن و  ینامز  چـیه  تسا و 

.ریغلاب ترورض 

زا لومحم  بلس  )و  یقباطم يانعم  ) دشاب عنتمم  لاحم و  ، عوضوم تاذ  يارب  لومحم  توبث  هکنیا  زا  تسترابع  نآ  :و  عانتما تلاح  -2
دشاب بجاو  يرورض و  ، تاذ نآ 
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بلـس ،و  دنوش عمتجم  يدروم  رد  ناضقانتم  هک  درادـن  ناکما  تسا و  یتاذ  لاحم  ، ناضیقن يارب  عامتجا  توبث  الثم  ( یمازتلا يانعم  )
ناـعمتجی ـال  ناـضیقنلا  )و« یقباـطم ياـنعم  «) عاـنتمالاب ناـعمتجی  ناـضیقنلا  :» میئوـگ یم  اذـل  تـسا و  يرورـض  ، ناـضیقن زا  عاـمتجا 

(. یمازتلا يانعم  «.) هرورضلاب

: میراد عانتما  مسق  ود  ام  هک  تسنآ  يارب  « عوضوملا تاذل  » دیق : دیامرف یم  زاب  اجنیا  رد  رفظم  موحرم 

« لاحم نیضیقنلا  عامتجا  » دننام ؛ تسا لاحم  توبث  نیا  ، عوضوم تاذ  بسحرب  هک  ؛ یتاذ عانتما  -1

درجم هب  اّما  ، تسین ققحت  عوقو و  لباق  یجراخ  عنام  کی  رثا  رد  ریغ و  ۀطساو  هب  یلو  تسا  نکمم  اتاذ  ، عوضوم هک  ؛ ریغلاب عانتما  -2
عنتمم مئان  يارب  يدنمـشیدنا  توبث  هیـضق  نیا  رد  «، تسین دنمـشیدنا  هدـیباوخ  مدآ  :» میئوگ یم  لثملا  یف  ؛ تسا ققحت  لباق  ، نآ عفر 

وا رعاشم  درادن و  طبض  ظفح و  ةوق  مئان  نوچ  هک  نایب  نیا  هب  هدش  عنتمم  مون  ، ۀطـساو هب  هکلب  ؛ تسین مئان  یتاذ  ، عانتما نیا  اّما  ، تسا
.ددرگ یمرب  وا  يدنمشیدنا  ، عنام نیا  عفر  درجم  هب  اّما  دشاب ، دنمشیدنا  تسا  لاحم  ، هداتفا راک  زا 

هکنیا نآ  دــنراد و  قارتــفا  کــی  و.تـسا  « مـکح ترورــض  » نآ دــنراد و  كارتــشا  رما  کــی  رد  عاــنتما  بوـجو و  هیبــنت  : هلوـق
.تسا عوضوم  زا  لومحم  بلس  ترورض  عانتما ، ،و  عوضوم يارب  لومحم  توبث  ترورض  ، بوجو

هن دـشاب و  يرورـض  ، عوضوم يارب  لومحم  توبث  بناج  هن  رمالا  سفن  عقاو و  رد  هکنیا  زا  تستراـبع  نآ  :و  یتاذ ناـکما  تلاـح  -3
؛ دوب دهاوخ  نکمم  ودره  درادـن  ترورـض  ، مادـکچیه نوچ  ؛و  عانتما هن  دـشاب و  يرورـض  توبث  هن  رگید  ترابع  هب  ؛و  مدـع بناج 

ءیش »و«ال  صاخلا ناکمالاب  بتاک  ناسنا  لک  » دننام ؛ دنا بولـسم  نکمم  زا  ، بلـس ترورـض  باجیا و  ترورـض  زا  کیره  نیاربانب 
دیاب ّالا  ؛و  تباتک بلـس  بناج  هن  تسا و  يرورـض  ناسنا  يارب  تباتک  دوجو  بناج  هن  : ینعی ؛» صاخلا ناکمالاب  بتاکب  ناسنالا  نم 
دوش یم  ترابع  ناکما  نایب  نیا  اب  سپ.تسا  لطاب  نادـجولاب  ینعم  نیا  دـشابن و  بتاک  هاگچیه  اـی  دـشاب و  بتاـک  هشیمه  ناـسنا 

یمدــع ياـنعم  ياراد  ناـکما  باـسح  نـیا  اـب  ؛) بلــس فرط  زا  مـه  باـجیا و  فرط  زا  مـه  ) فرط ود  ره  زا  ترورــض  بلــس  : زا
هرورضلا و مدع  : ینعی ) تسا
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ترورـض ، بوجو : ینعی ) دنتـشاد ترورـض  مادـکره  هک  عاـنتما  بوجو و  لـباقم  رد  ؛) بلـس باـجیا و  فرط  ود  زا  هرورـضلا  بلس 
( دوب بلس  ترورض  ، عانتما دوب و  باجیا 

لباقت ای  دوب و  دهاوخ  ضقانت  ای  اهنآ  لباقت  دندش  لباقتم  ( دندوب يدوجو  يروما  هک  ) ود نآ  اب  ( دوب یمدـع  يرما  هک  ) ناکما یتقو  و 
هکلم مدع  ناکما  دنا و  هکلم  ، عانتما بوجو و  هک  نایب  نیا  دنتـسه  هکلم  مدع  هکلم و  : دـیامرف یم  رفظم  موحرم  ؟ هکلم مدـع  هکلم و 

.تسا

رگا ات  دشاب  هتـشاد  دوجو  ، هکلم نتـشاد  تیناش  هک  تسا  ییاج  رد  هکلم  مدع  هکلم و  نوچ  دنـشاب  نیـضقانتم  هک  دسر  یم  رظنب  اّما 
ابجاو نوکی  نا  هنأش  نم  ( تسا عانتما  مدـع  بوجو و  مدـع  هک  ) ناکما یلو  «. رـصب یمع و  » لـثم ؛ دوش قـالطا  هکلم  مدـع  دوبن  هکلم 

وا ةرابرد  هکلم  مدع  هکلم و  يانعم  تسین ، وا  يارب  یناکما  تیناش و  نینچ  یتاذ  نکمم  نوچ  اذل  ؛ تسین ، تاذـلاب اعنتمم  وا  تاذـلاب 
.تسا ضقانت  اهنآ  نیب  لباقت  : تفگ دیاب  ساسا  نیا  رب  تسین و  قداص 

صاخ ناکما  زا  معا  هک  ماع  ناکما  لباقم  رد  تسا ، یقیقح  ناکما  صاخ و  ناکما  نآ  تسه و  زین  يرگید  ياه  مان  ار  ناـکما  نیا 
هدرمش هیضق  تاهج  زا  دنچره  دوش  یمن  بوسحم  هیضق  داوم  زا  رمالا  سفن  عقاو و  ظاحل  هب  ماع  ناکما  هک  تسناد  دیاب  هتبلا.تسا 

.یتایس امک  دوش  یم 

توبث : ینعی ، تسا بوجو  تیفیک  ياراد  ای  رمالا  سفن  عقاو و  رد  شعوضوم  هب  یلومحم  ره  تبـسن  هک  میتسناد  ماعلا  ناکمالا  : هلوق
يارب لومحم  توبث  : ینعی ، تسا عانتما  تیفیک  ياراد  ای  »و  هرورـضلاب ناویح  ناسنا  لک  » دننام ، دراد ترورـض  عوضوم  يارب  لومحم 

يرورـض عوضوم  يارب  لومحم  توبث  هن  ینعی  ؛ تسا ناکما  تیفیک  ياراد  ای  و  «. عانتمالاب رجح  ناسنالا  » دـننام ، تسا عنتمم  عوضوم 
«. صاخلا ناکمالاب  بتاک  ناسنالا  » دننام ، نآ بلس  هن  تسا و 

یم رارق  صاـخ  ناـکما  لـباقم  رد  هک  تسا  ماـع  ناـکما  نآ  ،و  تسا حرطم  یمراـهچ  حالطـصا  ، حالطـصا هس  نـیا  رب  هوـالع  لاـح 
ماع ناکما  یلو  ( بلس فرط  زا  مه  باجیا و  فرط  زا  مه  ) هیضق فرط  ود  ره  زا  ترورض  بلـس  زا  دوب  ترابع  صاخ  ناکما.دریگ 

بلس ای  ، طقف تسا  باجیا  ترورض  بلس  ای  : ینعی ؛ نیترورضلا يدحا  بلس  زا  تسترابع 
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ترورض ودره  بلس  هن  یلو  تسا  ترورض  بلـس  يانعم  هب  صاخ  ناکما  دننام  مه  ماع  ناکما  نیاربانب  ؛ طقف تسا  بلـس  ترورض 
فرط ود  ياراد  يا  هیـضق  ره  هک  ناـیب  نـیا  هـب  ؛ لـباقم بناـج  زا  ترورـض  بلـس  مـهنآ  ، تـسا ترورـض  کـی  بلـس  طـقف  هـکلب 

: بلس فرط  باجیا و  فرط  : تسا

یم یتقو  الثم  (، باجیا بناج  زا  ینعی  ) تسا نآ  لباقم  بناج  زا  ترورـض  بلـس  ماع  ناکما  يانعم  دـشاب  هبلاـس  هیـضق  رگا  هاـگنآ 
ناسنا زا  نآ  بلـس  تسین و  يرورـض  ناسنا  يارب  تباتک  توبث  هک  تسا  نیا  شیانعم  ماعلا » ناکمالاب  بتاکب  سیل  ناسنالا  » میئوگ

عقاو و رد  تسا  نکمم  ، تسین ناسنا ) يارب  تباـتک  مدـع  ینعی  ) بلـس بناـج  ضرعتم  ، ماـع ناـکما  رب  ۀیـضق  نیا  سپ  ؛ تسا نکمم 
هک دشاب  هتـشاد  ناکما  مه  تباتک  مدع  تسا  نکمم  ای  دشاب و  عنتمم  تباتک  توبث  يرورـض و  ناسنا  يارب  تباتک  مدع  ، رمالا سفن 

.تسا هدش  مدع  توبث و  بناج  ودره  زا  ترورض  بلس  نوچ  دوب  دهاوخ  صاخ  ناکما  تروص ، نیا  رد 

ناسنالا :» میئوگ یم  یتقو  الثم  ؛ تسا ( بلس بناج  ینعی  ) لباقم بناج  زا  ترورض  بلس  ، ماع ناکما  يانعم  دشاب  هبجوم  هیضق  رگا  و 
يارب نآ  توبث  ات  تسین  يرورـض  ناسنا  زا  تباتک  بلـس  هک  تسا  نیا  شیانعم  ؛» هباتکلا نکمم  ناسنالا  » ای « ماـعلا ناـکمالاب  بتاـک 
توبث تسا  نکمم  عقاو  رد  تسین و  يراک  توبث  بناـج  هب  هیـضق  نیا  رد  سپ  تسا  نکمم  مه  توبث  هکلب  دـشاب  لیحتـسم  ناـسنا 

.صاخ ناکما  دوش  یم  هک  دشاب  نکمم  مه  توبث  ای  دشاب و  يرورض  ناسنا  يارب  تباتک 

.تسا شوشم  رشن  فلا و  تروصب  هک  دننز  یم  لاثم  ود  رفظم  موحرم  تمسق  نیا  رد  لیق  ولف  : هلوق

وا يارب  مدع  هک  تسا  نیا  شیانعم  « تسا دوجولا  نکمم  ءیش  نیا  :» دوش هتفگ  رگا  الثم  تسا  بلس  ترورض  بلـس  يارب  لّوا  لاثم 
.دشاب نکمم  ای  دشاب و  يرورض  وا  يارب  دوجو  هکنیا  زا  معا  ، تسا نکمم  وا  دوجو  هکلب  ، دشاب عنتمم  وا  رب  دوجو  ات  تسین  يرورض 

وا رب  مدع  ات  تسین  يرورض  وا  يارب  دوجو  ینعی  تسا » مدعلا  نکمم  ءیـش  نیا  » لثم ؛ تسا باجیا  ترورـض  بلـس  يارب  مّود  لاثم 
نکمم ای  دشاب و  هتـشاد  ترورـض  ءیـش  نآ  يارب  مدع  بناج  هکنیا  زا  رظن  عطق  اب  هتبلا  ؛ تسا نکمم  مه  وا  مدـع  هکلب  دـشاب  عنتمم 
تبسن فنصم  لاثم  ود  یلو  دوب  بترم  رـشن  فلا و  تروصب  « قطنملا » باتک هب  تبـسن  هک  میدروآ  لاثم  ود  ام  ( لیق ولو  ) زا لبق.دشاب 

شوشم رشن  فل و  وحن  هب  ناشدوخ  شیامرف  هب 

359  : ص

رفظم قطنم  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1193زکرم  هحفص 400 

http://www.ghaemiyeh.com


.تسا

بلـس ، باجیا ناکما  هک  وحن  نیا  هب  ) تسا فرط  کی  زا  ترورـض  بلـس  ، ماع ناکما  هک  ساسا  نیمه  رب  : دـیامرف یم  رفظم  موحرم 
لباقم بناج  زا  ترورض  بلس  ماع  ناکما  :» دنا هتفگ  هفـسالف  ( تسا باجیا  ترورـض  بلـس  بلـس ، ناکما  تسا و  بلـس  ترورض 
بناج هب  يراک  )و  تسا دوجو  بناج  زا  ترورـض  بلـس  ، هبلاس رد  مدع و  بناج  زا  ترورـض  بلـس  ، هبجوم ۀیـضق  رد  :) ینعی « تسا

ای تسا و  بولـسم  ای  قفاوم  بناج  زا  ترورـض  زین  عقاو  رد  دنچره  ، ریخ ای  تسا  بولـسم  ، ترورـض مه  نآ  زا  ایآ  هک  درادن  قفاوم 
.تسین

: دنک یم  نایب  هجو  ود  فنصم  تسیچ  مان  نیا  هب  ماع  ناکما  ۀیمست  هجو  هکنیا  اّما 

تـسا نکمم  :» دیوگ یم  هک  یـصخش  الثم  دـننک ، یم  هدافتـسا  ناکما  عون  نیا  زا  تارواحم  تالامعتـسا و  رد  مدرم  مومع  نوچ  -1
تسا صاوخ  صوصخم  صاخ  ناکما  هک  تسا  یلاح  رد  نیا.تسین  يرورـض  ، ندماین مدع و  بناج  هک  تسا  نیا  شروظنم  ؛» میایب

.تسا مضه  كرد و  لباق  اهنآ  يارب  دننک و  یم  هدافتسا  نآ  زا  نادنمشناد  و 

هب تبـسن  دـنک  یم  مدـع  زا  ترورـض  بلـس  هک  هبجوم  يایاضق  رد  ماع  ناکما  اریز  ؛ تسا معا  صاخ  ناکما  زا  ماع  ناکما  نوچ  -2
هب تبـسن  دـنک  یم  دوجو  زا  ترورـض  بلـس  هک  هبلاس  يایاضق  رد  صاخ و  ناکما  مه  دوش و  یم  بوجو  لماش  مه  ، توبث بناـج 

.صاخ ناکما  لماش  مه  دوش و  یم  عانتما  لماش  مه  ، بلس بناج 

: دنروآ یم  لاثم  ود  صاخ  ناکما  زا  ماع  ناکما  ندوب  معا  رتشیب  رتهب و  حیضوت  يارب  رفظم  موحرم  اجنیا  رد 

نکمم شباجیا  بناج  تسا و  مدـع  بناج  ترورـض  بلـس  شیانعم  هک  ، تسا نکمم  هبجوم  ۀیـضق  ، باـجیا ناـکما  يارب  لاـثم  -1
يانعم لاح  (« ماعلا ناکمالاب  دوجوم  » ای « دوجولا نکمم  ناسنالا  )و« ماعلا ناکمالاب  دوجوم  اـی  «) دوجولا نکمم  یلاـعت  هّللا  » دـننام.تسا

بناج هکلب  دـشاب  عنتمم  دوجو  بناج  ات  تسین  يرورـض  ناسنا  ای  هّللا  يارب  مدـع  بناج  هک  تسا  نیا  مـالک  ودره  رد  ماـع  ناـکما 
موزلملاف نادجولاب  لطاب  مزاللا  (و  دشاب عنتمم  دوجو  بناج  دیاب  دوب  يرورـض  مدـع  بناج  رگا  هکنیا  يارب  ؛ تسا نکمم  مه  دوجو 

توبث بناج  ینعی  ) قفاوم بناج  هب  تبسن  اّما  ؛) بلس بناج  ینعی  ) دش فلاخم  بناج  زا  ترورض  بلس  هیـضق  ود  نیا  رد  سپ  (، هلثم
یم مـیریگب  رظن  رد  ار  رمـالا  سفن  عـقاو و  یتـقو  یلو  ؛ دنتــسین نآ  ضرعتم  تکاـس و  هیــضق  ود  نـیا  ( ناـسنا اــی  هـّللا  يارب  دوـجو 

تسا نکمم  : مینیب
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بجاو ، هّللا يارب  دوجو  ینعی  تسا  نینچ  رما  تیعقاو  لّوا  ۀیـضق  رد  هکنانچ  ) دشاب يرورـض  ، عوضوم نآ  يارب  دوجو  توبث  عقاو  رد 
دوجولا نکمم  هک  هنوگنامه  : ینعی ؛ دـشاب نکمم  ، مدـع بناج  لثم  دوجو  توبث و  بناـج  عقاو  رد  تسا  نکمم  )و  تسا يرورـض  و 

نکمم هکلب  ؛ دوجولا عنتمم  هن  تسا و  دوجولا  بجاو  هن  شتاذ  هب  هجوت  اب  ناـسنا  هک  مّود  ۀیـضق  دـننام  ) دـشاب مه  مدـعلا  نکمم  دوب 
هیضق کی  رد  هیعقاو  ةدام  ثیح  زا  یلو  ، هدش حرطم  هیضق  تهج  ناونعب  ماع  ناکما  دنچره  هیـضق  ود  ره  رد  نیاربانب  )؛ تسا دوجولا 

بوجو و زا  کیره  اب  ماع  ناکما  هب  ۀـهجوم  ۀـبجوم  ۀیـضق  هک  تسا  ساـسا  نیمه  رب  و.تسا  صاـخ  ناـکما  يرگید  رد  بوجو و 
.نآ مسق  ای  نآ  میسق  هن  تسا  صاخ  ناکما  زا  معا  ماع  ناکما  اذل  دزاس و  یم  صاخ  ناکما 

ترورـض و ، دوجو بناج و  : ینعی ؛ تسا باجیا  ترورـض  بلـس  يانعم  هب  هک  ، تسا هنکمم  ۀبلاس  ۀیـضق  ، بلـس ناکما  يارب  لاثم  -2
»و مدعلا نکمم  يرابلا  کیرـش  :» هیـضق ود  نیا  رد  الثم  تسا  نکمم  مدع  بناج  هکلب  دشاب  لیحتـسم  مدـع  بناج  ات  درادـن  بوجو 
ای ناسنا  يارب  دوجو  هک  ینعم  نیدـب  دوجو ؛ بناـج  زا  ترورـض  بلـس  زا  تستراـبع  ماـع  ناـکما  ياـنعم  «، مدـعلا نکمم  ناـسنالا  »
رد ، دوب یم  لیحتسم  ، ءیش نآ  مدع  دیاب  هنرگو  درادن  ترورـض  ، هیـضق لباقم  فرط  ینعی  تسین  يرورـض  بجاو و  يرابلا  کیرش 

عقاو بسحرب  تسین و  نآ  ضرعتم  ماع  ناکما  ، بلـس یفن و  بناـج  ینعی  قفاوم  بناـج  هب  تبـسن  اـّما  و.تسین  نینچ  نیا  هک  یلاـح 
دیحوت نیهارب  هک  لّوا  هیـضق  دننام  ،) دشاب عنتمم  دوجو  بناج  دشاب و  یمتح  يرورـض و  عوضوم  نآ  يارب  یفن  بناج  تسا  نکمم 

؛ دشابن يرورـض  عوضوم  نآ  يارب  دوجو  بناج  لثم  زین  مدع  بناج  تسا  نکمم  و  (. تسا عنتمم  يرابلا  کیرـش  دوجو  : دـیوگ یم 
ناکما ، هیـضق ود  ره  رد  نیاربانب  ( درادـن ترورـض  شیارب  فرط  چـیه  تسا و  مدـعلا  دوجولا و  نکمم  ناسنا  هک  مّود  ۀیـضق  دـننام  )

.تسا لماش  ار  ودره  صاخ  ناکما  عانتما و  ینعی  دش  صاخ  ناکما  زا  معا  ، ماع

رـصحنم ثـالث  داوـم  ناـمه  رد  اـیاضق  داوـم  هک  دوـش  یم  نـشور  تاحیـضوت  نـیا  اـب  : دـیامرف یم  رفظم  موـحرم  اذـه  یلع  :و  هلوـق
کیره رب  هک  تسا  ییانعم  ، ماع ناکما  عقاو  رد.درادن  دوجو  ماع  ناکما  مانب  یمراهچ  هدام  )و  صاخ ناکما  عانتما و  ، ترورض ) تسا

«، دوجولا نکمم  هّللا  » دننام ، تسا قبطنم  بوجو  اب  ای  ماع  ناکما  هکنیا  يارب  ؛ تسا قابطنا  لباق  هناگ  هس  تالاح  زا 
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نکمم ناـسنالا  » دــننام ، تـسا قـبطنم  صاـخ  ناـکما  اـب  اـی  »و  مدــعلا نـکمم  يراـبلا  کیرــش  » دــننام.تسا قـبطنم  عاـنتما  اـب  اـی  و 
رـصانع ، اـیاضق داوـم  ار  اـهنآ  هک  تسا  هداـم  هس  ناـمه  طـقف  ، یلقع رـصح  هب  اـیاضق  داوـم  سپ  ؛» مدـعلا نـکمم  ناـسنالا  »و« دوـجولا

یم یهتنم  تیفیک  هس  نیا  هب  نوگانوگ  تایفیک  ۀـمه  دـمآ  دـهاوخ  يدوزب  هکنانچ  اریز  ؛ دـنمان یم  تاـیفیک  لوصا  )و  اـیاضق ) دوقع
.دوش یم  هدرمش  هیضق  تاهج  زا  یلو  دیآ  یمن  رامشب  ایاضق  داوم  زا  ماع  ناکما  هک  دش  نشور  زین  و.دوش 

ایاضق تهج 

يرگید حالطصا  باب  نیا  رد  هقطانم.تسین  جراخ  ناکما  عانتما و  ، بوجو هناگ  هس  تالاح  زا  هک  تسا  يزیچ  هدام  هک  دش  نشور 
تبـسن تیفیک  زا  هک  تسا  يزیچ  هیـضق  تهج  زا  دوصقم.تسا  هیـضق  تهج  نآ  )و  تسا ثحب  نیا  رد  دوصقم  زین  ناـمه  (و  دـنراد

هکنیا اب  کنیا.دوب  دـهاوخ  هداـم  زا  ریغ  تهج  نیارباـنب.دوش  یم  روصت  هدـیمهف و  ، هیـضق تراـبع  بسح  هب  ، لومحم عوضوم و  نیب 
: میزادرپ یم  اهنآ  تازایتما  هب  ، دنتسه تبسن  تیفیک  ود  نآ  زا  کیره 

ای عاـنتما و  اـی  ، تسا بوـجو  اـی  نآ  تسه و  لوـمحم  عوـضوم و  ناـیم  هک  تسا  يا  هیرمـالا  سفن  هیعقاو و  تبـسن  ناـمه  هداـم  -1
هدـیمهف نآ  زا  هدـش و  نییبت  ترابع  رد  یهاگ  هکلب  ؛ دوشب روصت  كاردا و  ، هیـضق هب  رظن  هجوت و  ماقم  رد  هک  تسین  مزال  ؛و  ناـکما

تبـسن تیفیک  زا  هک  تسا  يزیچ  نآ  صوـصخ  ؛ هیـضق تهج  اـّما.دوش  یمن  هدـیمهف  تراـبع  زا  هدـشن و  نییبـت  یهاـگ  دوـش و  یم 
روصت كاردا و  ، تبسن تیفیک  رگا  هک  يروطب  ، دوش یم  روصت  نهذ  رد  دوش و  یم  هدیمهف  دوشب  هجوت  هیضق  هب  هک  یماگنه  ، هیضق

.تسین ههجوم  يا  هیضق  نینچ  : تفگ دیاب  دوشن 

مه یهاگ  دراد و  قباطت  هیعقاو  هدام  اب  هیضق  تهج  یهاگ  اذل  دنشاب و  هتـشاد  قباطت  مهاب  تهج  هدام و  هک  تسین  بجاو  مزال و  -2
بیصم مه  یهاگ  دهد و  یمن  صیخشت  یتسردب  ار  هیعقاو  تبـسن  تیفیک  دنک و  یم  اطخ  یهاگ  ناسنا  تاکاردا  اریز  ، درادن قباطت 

: لاثم دنچ.دهد  یم  صیخشت  یتسرد  هب  تسا و 

ار نامه  هدرک و  كاردا  ام  هک  هیضق  تهج  تسا و  قدص  دصرددص  يا  هیضق  نینچ  «. هرورضلاب ناویح  ناسنالا  :» مییوگب رگا  : فلا
.دنراد یگنهامه  قباطت و  الماک  نآ  یعقاو  یلصا و  هدام  اب  میا  هدومن  نایب  هیضق  رد 
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هک ؛ تسا ترورـض  هیعقاو  ةدام  اریز  ؛ درادـن تقباطم  هداـم  اـب  تهج  اـجنیا  رد  «، اـناویح نوکی  نا  نکمی  ناـسنالا  :» مییوگب رگا  ب:و 
ۀلوقم زا  ناویح  هب  ناـسنا  تبـسن  هدرک  لاـیخ  صخـش  هک  تسا  ماـع  ناـکما  ، نآ رد  روکذـم  تهج  یلو  دـش  دـهاوخن  ریغتم  زگره 

معا ، هیـضق تهج  هکیلاح  رد  ، تسا بوجو  صوصخ  هیـضق  هدام  اریز  ؛ تسین قباطم  هدام  اـب  تهج  تسین و  نینچ  اـّما  تسا ، ناـکما 
.تسه زین  بوجو  لماش  ماع  ناکما  نوچ  تسین  بذک  هیضق  لاح  نیع  رد  ،و  صاخ ناکما  بوجو و  زا  تسا 

تهج یلو  تسا  صاخ  ناکما  یلـصا  ةدام  اریز  تسین ؛ قباطم  هدام  اب  تهج  زاب  «، ماعلا ناکمالاب  بتاـک  ناـسنالا  :» مییوگب رگا  ج:و 
یم زین  وا  لماش  دزاس و  یم  مه  صاخ  ناکما  اب  ماع  ناکما  نوچ  ؛ تسا قداص  هیـضق  لاح  نیع  رد  یلو  تسا  ماـع  ناـکما  روکذـم 

.دوش

تهج یلو  تسا  ترورـض  ، یلـصا ةدام  اریز  درادـن ، قباطت  هیعقاو  ةدام  اب  هیـضق  تهج  زاـب  « اـمئاد ناویح  ناـسنالا  :» مییوگب رگا  د:و 
یتبـسن رد  اسب  هچ  ینعی  ؛ تسا راگزاس  صاخ  ناکما  بوجو و  زا  کیره  اب  هدوب و  معا  ماع ، ناکما  لثم  ماود  تسا و  ماود  روکذم 

هتفگ مئاد  قرافم  یـضرع  نآ  هب  هک  ، دـشاب یمئاد  جراخ  رد  یلو  تسا  صاخ  ناـکما  هب  نکمم  تسین و  يرورـض  ، بوجو توبث و 
تسین قباطم  هدام  اب  تهج  هیضق  نیا  رد  سپ  ، رمق تکرح  لثم  ( دش رکذ  سمخ  تایلک  رد  یضرع  تامیـسقت  رد  هچنانچ  ) دوش یم 

.دوب دهاوخ  زین  همئاد  دشاب  هیرورض  هک  يزیچ  ره  اریز  ؛ تسا قداص  هکلب  تسین  بذاک  هیضق  دوجو  نیا  اب  یلو 

تسا و عانتما  هدام  نوچ  ) تسا هیعقاو  ةدام  قباطم  تهج ، هن  هیضق  نیا  رد  « هرورـضلاب وا  ناکمالاب  رجح  ناسنالا  :» مییوگب رگا  یلو  ه:
.تسا قداص  يا  هیضق  نینچ  هن  )و  ترورض ای  ناکما  تهج 

ای تسا  هقلطم  ای  هیـضق  هک  تسا  نیا  نآ  لامجا.دش  نایب  همّدـقم  باب  زا  ، تاهجوم زا  ثحب  لّوا  رد  بلطم  نیا  هیـضقلا  ّنإ  مث  : هلوق
.ههجوم

دیز » لثم ، دـنیوگ یم  زین  هلمهم  نآ  هب  اذـل  هدـش و  هدراذـگ  توکـسم  نآ  رد  تیفیک  ناـیب  هیـضق و  تهج  هک  تسنآ  : هقلطم هیـضق 
«. ناکمالاب بتاک  دیز  » لثم ، دشاب هدش  نایب  نآ  رد  تبسن  تیفیک  هک  تسنآ  : ههجوم هیضق  و  «. بتاک
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.دنراد قباطت  دصرددص  هدام  اب  تهج  یهاگ  : تاهجوم رد  بذک  قدص و  كالم  بجی  امم  :و  هلوق

نینچ زین  اجنیا  رمالا و  سفن  عقاو و  اب  ربخ  تقباطم  : زا تسترابع  قدص  نوچ  تسا  قداص  هیـضق  تروص  نیا  رد  فلا  لاثم  دننامه 
یهاگ تسا و  قدـص  هیـضق  زاب  ندوب  معا  رثا  رد  یلو  درادـن  قباطت  هدام  اب  تهج  یهاگ  دـمآ و  تسدـب  قدـص  كالم  سپ  تسا 
قباطت اهنت  هن  هدام  اب  تهج  یهاگ  و.د  لاثم ب و ج و  دننام  تسا  قدص  هیضق  زاب  ندوب  معا  رثا  رد  یلو  درادن  قباطت  هدام  اب  تهج 
قدـص طورـش  زا  یکی  سپ  دوـب  دـهاوخ  هبذاـک  هیـضق  ضرف  نیا  رد  هک  نآ  لاـثما  لاـثم ه و  دـننامه  دـنراد  ضقاـنت  هکلب  دـنرادن 

: هک تسنآ  تاهجوم 

.دنشابن ضقانتم  یعقاو  هدام  اب  اهنآ  تهج 

تاهجوم عاونا 

ودـب یمیـسقت  رد  ههجوم  هیـضق  : میوش یم  دراو  ههجوم  يایاضق  عاونا  نایب  رد  هیـضق  تهج  هیـضق و  ةدام  يانعم  اب  ییانـشآ  زا  سپ 
.هبکرم -2، هطیسب -1: دوش یم  مسق 

هیزجت اب  تسین و  رتشیب  تبسن  کی  ياراد  هدوبن و  رتشیب  هیضق  کی  انطاب  ارهاظ و  هک  يا  ههجوم  ۀیـضق  : زا تسترابع  هطیـسب  ۀهجوم 
.مینک لحنم  هیضق  ود  هب  ار  نآ  تسناوت  میهاوخن  مه  لیلحت  و 

تحارص هب  نآ  لّوا  ءزج  هشیمه  هک  ؛ دوش یم  لحنم  هیضق  ود  هب  لیلحت  هیزجت و  اب  هک  يا  ههجوم  ۀیضق  : زا تسترابع  هبکرم  ۀهجوم 
ود ، تقیقح رد  سپ.دوش  یم  هیـضق  کی  دوخ  مینک  یم  لیلحت  ار  نآ  یتقو  اّما  ، دوش یم  نایب  زمر  اب  نآ  یناـث  ءزج  دوش و  یم  رکذ 
ءزج دشاب  هبجوم  لّوا  ءزج  رگا  هک  تروص  نیا  هب  ؛ تسا یباجیا  يرگید  یبلس و  یکی  هک  میراد  تبسن  ود  هطیـسب و  ههجوم  هیـضق 

.دنیوگ هبکرم  ار  نآ  دوش  یم  لحنم  هیضق  ود  هب  هک  لصا  نیمه  يور.سکعلاب  تسا و  هبلاس  یناث 

طئاسب ماسقا 

یلو ، هدمآ « سابتقالا ساسا  »و« علاطم حرش   » لیبق زا  یقطنم  ۀلوطم  بتک  رد  اهنآ  ۀمه  لیـصفت  تسا و  رایـسب  هطیـسب  ههجوم  يایاضق 
تشه « هّللا دبع  ّالم  ۀیشاح  » رد هدش و  نایب  مسق  شش  « هیسمش حرـش  » رد : الثم ، دننک یم  رکذ  ار  یخرب  دوخ  هقیلـس  هب  هقطانم  روهـشم 

ود رد  قطنملا  هیشاح و  هتبلا  تسا و  هدش  رکذ  مسق  تشه  زین  رفظم  موحرم  قطنم  رد  مسق و 
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: مان هب  مسق  ود  هیرورض  ۀیضق  ماسقا  رد  هیشاح  رد  هکنیا  نآ  دنراد و  فالتخا  رگیدمه  اب  مسق  تشه  زا  مسق 

زا.هدشن اهنآ  زا  يرکذ  قطنملا  رد  هک  هدش  نایب  ( هنیعم ریغ  ۀیتقو  هیرورض  ای  هقلطم  ةرشتنم  .2، هنیعم ۀیتقو  هیرورض  ای  هقلطم  هیتقو  .1)
رد هچرگا  ، دنا هدماین  هیـشاح  ۀطیـسب  تاهجوم  رد  هک  ( هنکمم ۀینیح  .2، هقلطم ۀینیح  .1 :) ماـن هب  هدـمآ  قـطنملا  رد  مسق  ود  فرط  نآ 

.دنا هدش  رکذ  هیشاح  رد  هیضق  ماکحا  باب 

يا هراشا  اهنآ  نایب  زا  شیپ  دنتـسه و  هبلاس  هبجوم و  ياراد  زین  مادکره  هک  تسا  هیـضق  تشه  طئاسب  مها  : دیامرف یم  رفظم  موحرم 
: دوش یم  ادیپ  تاهج  فالتخا  زا  ماسقا  نیا  هک  ارچ  میشاب  هتشاد  هیضق  تاهج  ماسقا  عاونا و  هب 

یلو.دـش رکذ  الیـصفت  هک  صاخ  ناکما  اـی  عاـنتما و  اـی  دوب  بوجو  ةداـم  ياراد  اـی  رمـالا  سفن  عقاو و  بسحرب  هیـضق  یلک  روطب 
زا ) دراد یماـسقا  عاونا و  دوخ  هک  ، تسا ترورـض  تهج  اـی  ، دوـش یم  ناـیب  هیـضق  رد  هدـش و  كاردا  هک  هچنآ  تراـبع و  بسحرب 
ریغ تقو  رد  ترورض  نیعم و  تقو  رد  ترورض  هیفـصو و  ترورـض  هیتاذ و  ترورـض  ات  تسا  هلحرم  نیرتیلاع  هک  ۀیلزا  ترورض 
اهنآ مها  هک  ) دراد یبتارم  بعـش و  مهنآ  هک  تسا  ماود  تهج  ای  )و  دش دهاوخ  ادعب  مادکره  هک  ؛ لومحم طرـشب  ترورـض  نیعم و 
تهج ای  )و  تسا یفـصو  ای  یتاذ و  تیلعف  ای  زین  نآ  هک  ) تسا تیلعف  تهج  ای  )و  یفـصو ماود  یتاذ و  ماود  ۀلحرم  ود  زا  تسترابع 

اهنت هک  ) تسا صاـخ  ناـکما  تهج  ياراد  اـی  )و  دوش یم  هبـساحم  یناوـنع  فـصو  تاذ و  بسح  هب  زین  نآ  هک  ) تسا ماـع  ناـکما 
: دوش یمن  هتفگ  درادن و  لامعتسا  تهج  نیا  هتبلا  هک  تسا  عانتما  تهج  ياراد  ای  )و  دوش یم  هظحالم  تاذ  بسحرب 

ترورـض ای  نآ  دش و  لخاد  ترورـض  تهج  رد  هک  دوش  یم  هدافتـسا  بلـس  ترورـض  زا  نآ  ياجب  هکلب  « عانتمالاب رجح  ناسنالا  »
ناکما ، تیلعف ، ماود ، ترورـض » سمخ تاهج  نیا  ۀـمه  هکنیا  اب  هطبار  رد  تسا  یقیقد  ثحب  هتبلا  ) .بلـس ترورـض  ای  تسا  باـجیا 

نیا بلاطم  ةزوح  زا  ثحابم  نیا  لیصفت  هک  تسین  جراخ  تلاح  هس  نآ  زا  ، عقاو ددرگ و  یمرب  هدام  هس  نآ  هب  « صاخ ناکما  ،و  ماع
: تسا مسق  تشه  اهنآ  مها  هک  مینک  یم  عورش  ار  طئاسب  ماسقا  ، هظحالم نیا  اب  لاح  ( تسا جراخ  باتک 

: دوش یم  مسق  شش  یمیسقت  رد  هیرورض  : هیرورض -1

،ه: هقلطم هیتقو  ،د: هماع هطورشم  ،ج: هیتاذ هیرورض  ،ب: هیلزا هیرورض  : فلا
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.لومحم طرشب  هیرورض  ،و: هقلطم ةرشتنم 

: درک میهاوخ  نایب  ار  ماسقا  ۀمه  لمجم  روطب  ام  یلو  هدومن  هراشا  لّوا  مسق  هس  هب  اهنت  رفظم  موحرم 

فرص و ترورض  وحن  هب  مهنآ  دشاب  هدش  مکح  عوضوم  هب  لومحم  تبسن  هب  نآ  رد  هک  يا  هیضق  : زا تسترابع  هیلزا  ترورـض  اّما 
مادام  » دیق یتح  هن  »و  نیعم ریغ  » ای « نیعم تقو  » دیق هن  »و  فصولا مادام  » دیق هن  تسین  يدیق  چـیه  هب  دـیقم  هک  یترورـض  : ینعی ؛ ضحم

رد اهنت  تسه و  مه  هیرورض  يایاضق  فرشا  تسا و  دازآ  دویق  نیا  مامت  زا  هیلزا  هیرورض.دراد  دوجو  هیتاذ  هیرورض  رد  هک  « تاذلا
هن دنرادن  يا  هرهب  یلزا  ترورض  زا  تانکمم  تسا و  لیکشت  دقعنم و  هیضق  نیا  وا  لامج  لالج و  تافص  يدنوادخ و  تاذ  ورملق 

هرورـضلاب دوجوم  یلاعت  هّللا  :» میئوگ یم  دـنوادخ  دروم  رد  یلو  ؛ اه نآ  يارب  يدوجو  تالامک  تابثا  رد  هن  ناشدوجو و  تابثا  رد 
: میئوگ یم  مه  هیبلس  تافص  هب  تبسن  »و  کلذک دیرم  «،» کلذک ملاع  «،» کلذک یح  «، » هیلزالا هرورضلاب  رداق  هّللا  «،» هیلزالا

«. کلذک لهاجب  سیل  «،» کلذک زجاعب  سیل  «،» هیلزالا هرورضلاب  مودعمب  سیل  یلاعت  هّللا  »

تاذلا مادام  عوضوم  هب  لومحم  تبسن  ترورض  هب  نآ  رد  هک  يا  ههجوم  هیضق  : زا تسترابع  هقلطم  ۀیرورض  ای  هیتاذ  هیرورض  اّما  و 
ترورض تبـسن  ، تاذ نآ  هب  لومحم  نالف  تبـسن  تسه  تاذ  نیمه  تسا و  دوجوم  تاذ  نیا  هک  یمادام  ات  ینعی  ؛ دشاب هدش  مکح 

: دراد هبعش  ود  هیتاذ  ۀیرورض  هتبلا  ؛ دشاب لیحتسم  كاکفنا  هک  يا  هنوگب  تسا  موزل  و 

اهنت مسق  نیا  »و  ناویح ناسنا  لک  هیتاذلا  هرورضلاب   » دننام.دراد تاذلا  مادام  ترورض  عوضوم  يارب  لومحم  توبث  هک  : هبجوم.فلا
ناسنا ناـسنالا  » دـننام.دوش یم  دـقعنم  تاذ  رب  تاذ  مزاول  لـمح  تاذ و  رب  تاـیتاذ  لـمح  تاذ و  دوخ  رب  تاذ  لـمح  ةدودـحم  رد 

یم دوجوم  ، تاذ يارب  طیـسب  لعج  هب  اه  نیا  یمامت  هک  « هرورـضلاب نکمم  ناسنالا  »و« هرورـضلاب قطان  ناویح  ناـسنالا  »و« هرورـضلاب
توبث نینچمه  »و  لاـحم هسفن  نع  ءیـشلا  بلـس  يرورـض و  هسفنل  ءیـشلا  توبث   » هکارچ ؛ دنتـسین تاذ  زا  كاـکفنا  لـباق  دـنوش و 

.تسا كاکفنالا  لیحتسم  يرورض و  هک  ، تاذ يارب  تاذ  مزاول  تاذ و  يارب  تایتاذ 

رجـشب ناسنالا  نم  ءیـش  «ال  دننام.تسا لیحتـسم  نآ  توبث  دراد و  تاذـلا  مادام  ترورـض  ، عوضوم زا  لومحم  بلـس  هک  : هبلاس ب:
تسا و تاذ  نیمه  تاذ  نیا  هک  یمادام  دراد و  هیتاذ  ترورـض  ، رجـش زا  سفنت  بلـس  اـی  ناـسنا  زا  تیرجـش  بلـس  هک  « هرورـضلاب

لدبتم
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.تسا توبث  عانتما  نامه  ، ترورض بلس  هک...و  درادن  سفنت  امتح  ، تسین رجش  امتح  ، هدشن

بلس ترورض  تابجوم و  رد  باجیا  ترورض  یهتنم  دنیوگ  هیرورض  تسا  ترورض  تهج  ياراد  نوچ  ار  هیضق  نیا  : هیمـست هجو 
.دنراد قباطت  الماک  تسا و  عانتما  بوجو و  نیمه  مه  یعقاو  هدام  ؛و  بلاوس رد 

هب دیقم  هک  هقلطم  ةرـشتنم  هقلطم و  هیتقو  لباقم  رد  زین  تسا و  یطرـش  هب  هطورـشم  هک  هماع  هطورـشم  لباقم  رد  ، دنیوگ هقلطم  اّما  و 
.دراد ار  تاذلا  مادام  دیق  طقف  درادن و  ار  اهدیق  اهطرش و  نآ  زا  مادکچیه  مسق  نیا  دنتسه و  يدیق 

.تسا عیسو  شا  هنماد  تسا و  تاذلا  مادام  ، تبسن ترورض  هک  نیا  يارب  دنیوگ  هیتاذ  و 

هن اّما  دـشاب  هدـش  مکح  عوضوم  هب  لومحم  تبـسن  ترورـض  هب  نآ  رد  هک  يا  ههجوم  هیـضق  زا  تسترابع  نآ  :و  هماع ۀطورـشم  -2
نیا دـشاب  یناونع  کی  هب  نونعم  فصو و  کی  هب  فصتم  ، فوصوم تاذ و  هک  ینامز  اـت  ینعی  فصولا  ماداـم  هکلب  ؛ تاذـلا ماداـم 

وا يارب  لومحم  نیا  دـشاب  یقاـب  تاذ  دوخ  ولو  داد  تسد  زا  ار  یناونع  فـصو  نیا  هک  نیمه  اـّما  ، دراد ترورـض  وا  يارب  لوـمحم 
: دراد هبعش  ود  هماع  ۀطورشم.تسا  یناونع  فصو  کی  هب  طورشم  ، ترورض سپ.تشاد  دهاوخن  ترورض 

كرحتم شاـم  لـک  » دـننام ؛ دراد یناونعلا  فصولا  ماداـم  هیفـصو و  ترورـض  عوضوم  يارب  لومحم  توبث  نآ  رد  هک  هبجوم  : فـلا
دوبن و هدنور  رگا  یلو  ، دشاب هدنور  هک  یمادام  ات  تسا  يرورـض  یـشام  يارب  ندوب  كرحتم  تفـص  : ینعی ؛» ایـشام مادام  هرورـضلاب 

.تسا نکمم  هکلب  تسین  يرورض  شیارب  تکرح  تفص  رگید  یلو  تسا  یقاب  تاذ  هتبلا  دوب  هتسشن  ای  هداتسیا 

مادام هیفصولا  هرورضلاب  نکاسب  یشاملا  نم  ءیش  ال   » دننام ؛ دراد هیفـصو  ترورـض  ، عوضوم زا  لومحم  بلـس  نآ  رد  هک  هبلاس  ب:
نکاس دشابن و  كرحتم  تسا  لاحم  تسا  یشام  هک  یمادام  هدرک و  ادیپ  ترورض  لاح  نیا  رد  یـشام  زا  نوکـس  بلـس  هک  « ایـشام

.دشاب

نآ هدش و  طورشم  دیقم و  ، یناونع فصو  کی  هب  نآ  رد  ترورض  تهج  نوچ  دنیوگ  هطورـشم  ار  هیـضق  زا  مسق  نیا  : هیمـست هجو 
ۀطورشم زا  هکنیا  يارب  دنناوخ  هماع  ار 
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.تسا معا  ، تسا هبکرم  تاهجوم  زا  یکی  هک  هصاخ 

قلطم معا  ، هماع ۀطورشم  قلطم و  صخا  هقلطم  ۀیرورـض  : ینعی ؛ دنتـسه قلطم  صاخ  ماع و  ، هقلطم ۀیرورـض  اب  هماع  هطورـشم  : اهتبـسن
مادام ترورـض  يدروم  رد  تسا  نکمم  اّما  تسه  مه  فصولا  مادام  ترورـض  هتبلا  دوب  تاذـلا  مادام  ترورـض  اـج  ره  اریز  ؛ تسا

.تسا معا  هقلطم  زا  هطورشم  سپ  ، دشابن تاذلا  مادام  ترورض  یلو  ( یشام يارب  كرحت  : دننام ) دشاب فصولا 

: زا دنترابع  هدشن  ناونع  قطنملا  رد  هک  تایرورض  زا  رگید  مسق  هس  اّما  و 

تقو رد  ، عوضوم هب  لومحم  تبـسن  ترورـض  هب  نآ  رد  هک  يا  هیـضق  زا  تسترابع  نآ  :و  هنیعم هیتقو  هیرورـض  ای  ، هقلطم هیتقو  : فلا
تقو هرورضلاب  فسخنم  رمق  لک  » دننام ؛ دشاب یباجیا  تبسن  نیا  هاوخ  ، هیناونع فاصوا  تاقوا و  ریاس  رد  هن  ، دشاب هدش  مکح  ینیعم 
تقو «) عیبرتلا تقو  هرورضلاب  فسخنمب  رمقلا  نم  ءیـش  «ال  دننام ؛ دشاب یبلـس  هاوخ  )و  سمـشلا نیب  هنیب و  ضرالا  هلولیح  «) هلولیحلا

نیا رابکی  هاـم  ره  رد  رمق  دوش و  یم  هجرد  نآ 90  عـبر  هک  تسا  هجرد  يراد 360  کلف  : دنیوگ تئیه  ملع  رد  ؟ تسا مادـک  عیبرت 
لّوا  1/4: ینعی ) ار هام  متفه  زور  هاگنآ  هدرک ، یط  ار  رادـم  هجرد و 1/4  لّوا 90  زور  تفه  رد  هک  دـیامیپ  یم  ار  هـجرد  رادم 360 

ثلاث و عیبرت  ار  مکی  تسیب و  زور  یناث و  عیبرت  ار  هام  مهدراهچ  زور  رگید و  هجرد  دعب 90  زور  تفه  رد  ؛و  دنیوگ لّوا  عیبرت  ( هام
رد هک  مّوس  لّوا و 1/4  ینعی 1/4  تسا  مکی  تسیب و  متفه و  زور  ، عیبرت تقو  زا  دارم  لاح.دنیوگ  عبار  عیبرت  ار  متشه  تسیب و  زور 
هام رخاوا  رد  فوسک  هکنیا  امک  دوش  یم  لصاح  هام  طساوا  هشیمه  فوسخ  هکلب  دوش ، یمن  لصاح  فوسخ  هاـگچیه  اـهزور  نیا 

(. دهد یم  خر  زین 

ماود ـال  » دـیق هب  دـیقم  نوـچ  دـنیوگ  هقلطم  هدـش و  دـیقم  ینیعم  تقو  هب  نآ  رد  ترورـض  تهج  نوـچ  دـنیوگ  هیتـقو  : هیمـست هجو 
.تسا دیقم  دیق  نیا  هب  تسا و  تابکرم  زا  هک  « هیتقو » لابق رد  هدشن  « یتاذ

هدش مکح  نیعم  ریغ  تقو  رد  عوضوم  هب  لومحم  تبـسن  ترورـض  هب  نآ  رد  هک  يا  ههجوم  ۀیـضق  زا  تسترابع  : هقلطم ةرـشتنم  ب:
سفنتمب ناسنالا  نم  ءیـش  «ال  لثم ؛ دـشاب یبلـس  ای  و  ؛» اماتق سفنتم و  ناسنا  لک  هرورـضلاب   » لـثم ؛ دـشاب یباـجیا  تبـسن  هاوخ  ، دـشاب

« اماتق هرورضلاب و 
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دیقم نوچ  دنیوگ  « هقلطم دراد و« یگدنکارپ  راشتنا و  هکلب  ، تسین ینیعم  تقو  رد  ترورض  تبسن  نوچ  دنیوگ  « هرشتنم :» هیمست هجو 
.دشاب یم  دیق  نیا  ياراد  تسا و  تابکرم  زا  هک  « هرشتنم  » لابق رد  ، هدشن یتاذ  ماودال  دیق  هب 

زا ،و  يریغ بوجو  ار  نآ  هک  دراد  شدوخ  دوجو  رب  قباس  بوجو  کی  دوش  یم  دوجوم  هک  ینکمم  ره  : لومحم طرشب  ۀیرورض  ج:
مل بجی  مل  اـم  ءیـشلا  نوچ  ) دوش یمن  دوجوم  دـنکن  ادـیپ  يریغ  بوـجو  ، تلع نآ  تکربـب  لوـلعم  اـت  هک  دـنناد  یم  تلع  يوـس 
نآ هدش و  یـشان  لومحم  هیحان  زا  بوجو  نیا  هک  دنک  یم  ادیپ  مه  یقح  بوجو ال  کی  دش  داجیا  نکمم  هک  یتقو  لاح  دجوی ؛)
ابف :» يراوزبس یجاح  لوقب  ،و  هظحل کـی  ولو  دراد  مه  ترورـض  هتبلا  تسا  تباـث  شعوضوم  يارب  هک  یتقو  اـت  یلومحم  ره  هکنیا 

بتک زا  دوخ و  ياج  رد  نآ  لیـصفت  دنناوخ و  لومحم  طرـشب  ترورـض  ار  قحال  ترورـض  نیا  لاح  ؛» نکمملا فح  نیترورـضلا 
.دوش لیصحت  دیاب  هلوطم 

يا ههجوم  هیـضق  زا  تسترابع  نآ  تسا و  هقلطم  همئاد  ، هدش ناونع  قطنملا  رد  هک  هطیـسب  ۀـهجوم  يایاضق  زا  مّوس  : هقلطم ۀـمئاد  -3
نآ يارب  لومحم  نیا  دشاب  تاذ  نآ  هک  یمادام  : ینعی ؛ دشاب هدش  مکح  تاذـلا  مادام  عوضوم  هب  لومحم  تبـسن  ماود  هب  نآ  رد  هک 

مدـع ماود و  یلو  ، تسا نکمم  كاکفنا  القع  هتـشادن و  كاـکفنا  ۀلاحتـسا  ترورـض و  هچرگا  ، تسا یگـشیمه  دراد و  ماود  تاذ 
: تسا مسق  ود  نیا  دوخ  دراد و  ار  یجراخ  كاکفنا 

لک » دوش یم  هتفگ  هک  ؛ کلف يارب  ، تکرح لثم  دراد ؛ توبث  وا  يارب  لومحم  نیا  تاذـلا  ماداـم  جراـخ  رد  : ینعی ؛ باـجیا ماود.فلا 
روانـش و دوخ  رادم  رد  ، جراخ رد  ماودلا  یلع  دنا  هدش  هدیرفآ  كالفا  هک  يزور  زا  : ینعی یتاذـلا ؛» ماودـلاب  ای  امئاد  كرحتم  کلف 

هتشاد كاکفنا  ناکما  القع  هتشادن و  ترورـض  ولو  هدوب  یمئاد  کلف  يارب  تکرح  )و  نوحبـسی کلف  یف  لک  (و  دنا هدوب  كرحتم 
القع یلو  دوب  دهاوخ  تسه و  هدوب و  دوسا  ، یشبح ناسنا  ره  جراخ  رد  ماودلا  یلع  : ینعی دوسا ؛» یـشبحلا  لاز  «ال  دننام دشاب (1).و 

.تسا نکمم  ، كاکفنا بلس و 
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کلفلا نم  ءیش  «ال  دننام ، دشابن يرورض  ولو  تسا  بولـسم  وا  زا  لومحم  نیا  ادوجوم  تاذلا  مادام  جراخ  رد  : ینعی ؛ بلـس ماود.ب 
...و « امئاد ضیباب  سیل  یشبحلا  » دننام ،و  تسا یمئاد  کلف  زا  نوکس  بلس  هک  « امئاد نکاسب 

هب طورشم  يدیق و  هب  دیقم  ماود  نوچ  دنیوگ  هقلطم  ،و  تسا ماود  تهج  رب  لمتشم  هکنیا  يارب  دنیوگ  همئاد  ار  نآ  اّما  : هیمـست هجو 
.دراد تاذلا  مادام  ماود  نوچ  دنیوگ  هیتاذ  دمآ و  دهاوخ  هک  هماع  هیفرع  فالخرب  هدشن  یطرش 

: ینعی ؛ تسا قلطم  صوصخ  مومع و  ، هقلطم ۀیرورض  اب  هقلطم  ۀمئاد  تبسن  : اهتبسن

امتح دشاب  هتشاد  تاذلا  مادام  ترورـض  یعوضوم  يارب  یلومحم  هک  اجک  ره  اریز  ؛ تسا معا  هقلطم  همئاد  صخا و  هقلطم  هیرورض 
مه تاذـلا  مادام  ترورـض  دوب  تاذـلا  مادام  ماود  اج  ره  هک  تسین  نینچ  : ینعی ایلک ، سکع  ـال  اـّما.دراد و  زین  تاذـلا  ماداـم  ماود 

.تسین تاذلا  مادام  ترورض  اّما  تسه  تاذلا  مادام  ماود  ، یشبح داوس  کلف و  تکرح  دروم  رد  هکلب  ؛ دشاب

هیتاذ هیرورـض  رد  نآ  دـنراد و  عامتجا  هدام  کـی  : ینعی ؛ تسا هجو  نم  صوصخ  مومع و  ، هماـع ۀطورـشم  اـب  هقلطم  همئاد  تبـسن  و 
دهاوخ مه  یتاذ  ماود  امتح  دراد و  مه  هیفـصو  ترورـض  امتح  درک  ادـیپ  هیتاذ  ترورـض  یعوضوم  يارب  یلومحم  یتقو  هک  تسا 
ماداـم ماود  یلو  دـشاب  هتـشاد  فصولا  ماداـم  ترورـض  یعوضوم  يارب  لومحم  هک  تسا  يدروـم  رد  قارتـفا  ياـه  هداـم  تشاد و 

تسین و هقلطم  همئاد  تسه و  هماع  هطورـشم  اجنیا  رد  دش  هظحالم  هک  « یـشام هب  تبـسن  ، ندوب كرحتم  » لثم ؛ دـشاب هتـشادن  تاذـلا 
سپ.دش هظحالم  مه  زاب  هک  « کلف هب  تبـسن  تکرح  » دننام ، دشابن هیفـصو  ترورـض  دشاب و  تاذلا  مادام  ماود  تسا  نکمم  الباقتم 

.رخآلا نود  تسا  قداص  ود  نآ  زا  یکی  دراوم  ضعب  رد  دنقداص و  ودره  دراوم  ضعب  رد 

تاذـلا مادام  هن  اّما  دـشاب  هدـش  مکح  عوضوم  هب  لومحم  تبـسن  ماود  هب  نآ  رد  هک  يا  ههجوم  هیـضق  زا  تسترابع  : هماـع ۀـیفرع  -4
هن تسا  یمئاد  وا  يارب  لوـمحم  نـیا  دـشاب  یناوـنع  فـصو  نـالف  ياراد  عوـضوم  تاذ و  هکیناـمز  اـت  : ینعی ؛ فـصولا ماداـم  هـکلب 

كرحتم بتاک  لک  » دـننام دـشاب ، فصولا  ماداـم  عوضوم  يارب  لومحم  توبث  : ینعی ؛ دـشاب هبجوم  ۀیـضق  هک  دـنک  یمن  قرف  ؛ اـقلطم
بتاکلا نم  یش  «ال  دننام ، دشاب هتشاد  فصولا  مادام  ماود  عوضوم  زا  لومحم  بلس  : ینعی ؛ دشاب هبلاس  ای  »و  ابتاک مادام  امئاد  عباصالا 

امئاد عباصالا  نکاسب 
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مدـع مّود  لاثم  رد  دراد و  ( ابتاک مادام  ینعی  ) فصولا مادام  ماود  ، بتاـک يارب  عباـصا  تکرح  دوجو  لّوا  لاـثم  رد  هک  « اـبتاک ماداـم 
رد ( ناسنا ینعی  ) بتاـک تاذ  هک  دـنرادن  تاذـلا  ماداـم  ماود  مادـکچیه  یلو.دراد  فصولا  ماداـم  ماود  ، بتاـک يارب  عباـصا  نوکس 

.دشابن عباصالا  نکاس  دشاب و  عباصالا  كرحتم  ، اناسنا مادام  جراخ 

یم ار  فـصولا  ماداــم  ماود  نـیمه  قــالطالا  دــنع  هیــضق  نـیا  زا  فرع  هـکنیا  يارب  دــنیوگ  هـیفرع  ار  هیــضق  نـیا  : هیمــست هـجو 
: یلوقب دمهف و  یم  ار  یفصو  ماود  نیمه  فرع  ، هیضق نیا  زا  میرواین  مه  ار  ابتاک  مادام  دیق  ولو  : ینعی ؛ دمهف

هنم مهفب  « ظـفیتسمب مئاـنلا  نم  یـش  ـال  :» لـیق اذا  یتـح  ، تقلطا اذا  هبلاـسلا  نم  ینعملا  اذـه  مهفب  فرعلا  نـال  هیفرع  تیمـس  اـّمنإ  «و 
«. هیلا بسن  فرعلا  نم  ینعملا  اذه  ذخا  املف  امئان  مادام  مئانلا  نع  بولسم  ظاقیتسالا  نا  : فرعلا

: میناوخ یم  هحفص  نامه  هیشاح  رد  و 

.یفرعلا مکحلا  یف  اهلثم  اضیا  هبجوملا  لب  فرعلا  مهفب  هبلاسلا  صیصختل  هجو  «ال 

(: یسوط هجاوخ  ) دیرجتلا قطنم  یف  لاق  مکحلا  اذهل  هیصوصخ  وحن  هبلاسلا  یف  معن 

(1) یه .» وه  بلسلا  یف  امیس  تاغللا ال  ضعب  یف  مولعلا  یف  فراعتملا  قالطالا  نال  هیفرع  یمست  هیفصولا  همئادلا  و 

یئایاضق زا  ای  تسا و  معا  ( دمآ دهاوخ  نآ  حیـضوت  هک  ) تسا تابکرم  هلمج  زا  هک  « هصاخ هیفرع  » زا هکنیا  يارب  : دـنیوگ یم  هماع  و 
.تسا معا  دش  رکذ  لاحبات  هک 

دوب و دهاوخ  زین  فصولا  مادام  ماود  یلوا  قیرطب  دشاب  تاذلا  مادام  ماود  اج  ره  ینعی  ؛ تسا معا  هقلطم  همئاد  زا  هماع  هیفرع  : اهتبـسن
یتاذ یلو  تسه  یفـصو  ماود  اـهاج  یـضعب  هکلب  دـشاب  مه  یتاذ  دوـب  یفـصو  ماود  اـج  ره  هک  تسین  نینچ  : ینعی ؛ اـیلک سکع  ـال 

.تسین

يدروم رد  یلو  تسه  مه  فصولا  مادام  ماود  دـشاب  فصولا  مادام  ترورـض  اـجک  ره  هک  اریز  تسا  معا  زین  هماـع  هطورـشم  زا  و 
.دشابن فصولا  مادام  ترورض  دشاب و  فصولا  مادام  ماود  تسا  نکمم 

: نایب ود  هب  تسا  معا  زین  هقلطم  ۀیرورض  زا  و 

تسه یفصو  ماود  ییاهاج  : ینعی ؛ ایلک سکع  یلو ال  تسا  تباث  یلوا  قیرطب  فصولا  مادام  ماود  دشاب  هیتاذ  ترورض  اج  ره  : فلا
سایق » .تسین یتاذ  ترورض  و 
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«. میقتسم

ۀیفرع سپ  « يربک » دنتـسه معا  هقلطم  هیرورـض  زا  دوخ  ود  نآ  »و  يرغـص » تسا معا  ، هماع هطورـشم  هقلطم و  همئاد  زا  هماع  هیفرع  ب:
«. تاواسم سایق  » هیرورضلا نم  معا  ملاعلا  هیفرعلاف  « معا معالا  معا  تسا و« هیرورض  معا  معا  ، ماع

نیا : ینعی ؛ دـشاب هدـش  مکح  عوضوم  هب  لومحم  تبـسن  تیلعف  هب  نآ  رد  هک  يا  ههجوم  ۀیـضق  زا  تسترابع  : هیلعف ای  هماع  ۀـقلطم  -5
رد ، هن ای  دشاب  هتشاد  مه  ماود  ، هن ای  دشاب  هتشاد  مه  ترورض  هکنیا  زا  رظن  عطق  اب  ، هدیسر تیلعف  هب  هتسویپ و  عوقوب  جراخ  رد  تبسن 

: دراد هبعش  ود  دوخ  ،و  هدنیآ ای  لاح  ای  دشاب  هتشذگ  نامز 

ناسنا لک  «،» لعفلاب کحاض  ناسنا  لک  » لثم ؛ دشاب هدش  مکح  لعفلاب  عوضوم  يارب  لومحم  تبسن  توبث  هب  نآ  رد  هک  : هبجوم : فلا
ماود زا  معا  هکلب  دـنک  یمن  ماود  یفن  ، تیلعف تابثا  نوچ  درادـن  یتافانم  امئاد  اب  هتبلا  «) لعفلاب كرحتم  کلف  لـک  «،» لـعفلاب شاـم 

(. ماود هن  میراد  راک  تیلعف  ۀبنج  هب  اهنت  هیلعف  ۀیضق  رد  تسا و 

مکح باجیا  تیلعف  هب  هبجوم  رد  رگید  ترابعب  دشاب و  هدش  مکح  لعفلاب  عوضوم  زا  لومحم  تبسن  بلـس  هب  نآ  رد  هک  : هبلاس ب:
«. لعفلاب نکاسب  کلفلا  نم  یش  ال  «،» لعفلاب شامب  ناسنالا  نم  یش  ال   » دننام ؛ بلس تیلعف  هب  هبلاس  رد  هدش و 

ای یتاذ  ماود  ، هیفصو ای  هیتاذ  ترورض  دیق  هب  دیقم  دراد و  قالطا  ، تیلعف تهج  هکنیا  يارب  دنیوگ  هقلطم  ار  هیـضق  نیا  : هیمـست هجو 
زا هک  يا  هقلطم  نیا  نایم  دشاب  قرف  هکنیا  يارب  ای  دـنیوگ  هماع  و.دراد  قالطا  تاهج  نیا  زا  هدـشن و  نآ  ریغ  ای  لاح  نامز  ، یفـصو

دروم هقلطم  یهاـگ  (و  تسا تاـهجوم  میـسق  تاـهجوم و  ریغ  زا  هک  يا  هقلطم  نآ  اـب  تسا  تیلعف  تهج  ياراد  هدوـب و  تاـهجوم 
زا تسا  معا  هیـضق  نیا  هکنیا  يارب  ای  )و  دـشاب قرف  ات  دـنمان  هلمهم  ههجوم و  ریغ  ار  تاهجوم  میـسق  هقلطم  دـنیوگ و  هیلعف  ار  ثحب 
وا اذل  تسا  معا  دش  رکذ  لاحب  ات  هک  یتاهجوم  مامت  زا  ههجوم  ۀیـضق  نیا  هکنیا  يارب  ای  هیرورـض و  ۀیدوجو ال  همئاد و  ۀیدوجو ال 

.دنناوخ هماع  هقلطم  ار 

تبسن تیلعف  دشاب  هیتاذ  ترورض  اج  ره  اریز  ؛ تسا معا  یلبق  مسق  راهچ  زا  هماع  هقلطم  ، تشگ مولعم  هیمست  هجو  زا  هچنانچ  : اهتبسن
؛ سکع تسه و ال  هماع  هقلطم  دـشاب  یفـصو  ای  یتاذ  ماود  اج  ره  ؛و  کلذـک دـشاب  هیفـصو  ترورـض  اج  ره  ،و  سکع تسه و ال 

یفصو ای  یتاذ  ماود  ای  ترورض  یلو  دشاب  تیلعف  درجم  تسا  نکمم  يدراوم  : ینعی
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.دشابن

باب رد  هیـضق  ماکحا  ثحبم  رد  هکلب  ، هدرواین هطیـسب  تاـهجوم  ثحبم  رد  ار  هیـضق  نیا  هّللا  دـبع  ّـالم  هیـشاح  رد  : هقلطم ۀـینیح  -6
، متـشه مسق  هب  تبـسن  اذـکه  تسا و  هدرک  رکذ  اجنیا  رد  ، نآ تیمها  هب  داقتعا  ساسارب  رفظم  موحرم  یلو  ، تسا هدرک  نایب  سکع 
هب دیقم  ینعی  ) دوب قلطم  ، تیلعف اجنآ  رد  هک  توافت  نیا  اب  تسا  هماع  هقلطم  زا  یمسق  هقلطم  ۀینیح  تقیقح  رد  ،و  هنکمم ۀینیح  : ینعی

نیعم نامز  هب  دیقم  ، تیلعف اجنیا  رد  یلو  ( دوب یفاک  دیـسر  یم  تیلعف  هب  هک  هنمزالا  دحا  یف  هکلب  دوبن  یـصاخ  نامز  دیق و  طرش و 
ۀینیح ، تشاد یفـصو  ماود  هک  هماـع  هیفرع  تشاد و  طورـشم  یفـصو و  ترورـض  هک  هماـع  ۀطورـشم  هیبش  ، تسا فصولا  ماداـم  و 

.دراد طورشم  تیلعف  مه  هقلطم 

مادام ، عوضوم هب  لومحم  تبـسن  تیلعف  هب  نآ  رد  دـشاب  هدـش  مکح  هک  يا  ههجوم  هیـضق  زا  تسترابع  هقلطم  ۀـینیح  باسح  نیا  اب 
: دراد هبعش  ود  نآ  اقلطم و  هن  نیعم  نامز  رد  ای  فصولا و 

عباصالا كرحتم  بتاک  لک  » دـننام ، دـشاب هدـش  مکح  فصولا  مادام  لعفلاب  عوضوم  يارب  لومحم  توبث  هب  نآ  رد  هک  : هبجوم.فلا
تیلعف هک  « رئاط وه  نیح  لعفلاب  ( رگیدـکی هب  لاب  ود  ةدـننز  ) نیحانجلا قفاخ  رئاط  لک   » دـننام اـی  « بتاـک وه  نیح  هیفـصولا  هیلعفلاـب 

ای تباتک  نیح  هک  تسا  ینیعم  نامز  صاخ و  نیح  رد  : ینعی ؛ تسا هینیح  ناـشدوخ  عوضوم  يارب  نیحاـنج  قفخ  اـی  عباـصا  تکرح 
.رگید فاصوا  هنمزا و  نایحا و  رد  هن  دشاب  ناریط  نیح 

نیح هیفصولا  هیلعفلاب  عباصالا  نکاسب  بتاکلا  نم  یش  «ال  لثم ، دشاب هدش  مکح  فصولا  مادام  ، بلـس تیلعف  هب  نآ  رد  هک  : هبلاس.ب
«. بتاک وه 

هقلطم ۀینیح  ، تبسن ثیح  زا  و.تسا  نامز  نیا  لام  ، تیلعف دراد و  نیعم  نامز  رب  تلالد  نوچ  دنیوگ  هینیح  ار  هیضق  نیا  : هیمـست هجو 
معا هماع  هقلطم  هکنانچ  تسا  معا  ، روکذم تاهجوم  رگید  مسق  راهچ  زا  یلو  تسا  وا  ماسقا  زا  یمسق  تسا و  صخا  هماع  هقلطم  زا 

.تسین هبساحم  رارکت  هب  يزاین  دوب و 

مکح ، هدمآ هیضق  رد  هک  یتبسن  لباقم  بناج  زا  تبسن  ترورض  بلس  هب  نآ  رد  هک  يا  ههجوم  هیـضق  زا  تسترابع  : هماع هنکمم  -7
لباقم بناج  زا  ترورض  بلس  ، ماع ناکما  يانعم  دشاب  یباجیا  ، هیضق رد  روکذم  تبسن  دشاب و  هبجوم  ام  ۀیضق  رگا  سپ  ؛ دشاب هدش 
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توبث ات  درادـن  ترورـض  ناسنا  زا  تباتک  بلـس  : ینعی ؛» ماعلا ناکمالاب  بتاک  ناسنا  لک  » دـننام ( تسا بلـس  بناج  زا  ینعی  ) باجیا
تیلعف هب  ضرف  رب  هن و  اـی  دـسرب  تیلعف  هب  ناـکما  نیا  هکنیا  زا  معا  ، تسا نکمم  مه  توبث  هکلب  دـشاب  عـنتمم  ناـسنا  يارب  تباـتک 
تلالد ار  توبث  ناکما  درجم  سپ  ؛ هن ای  دشاب  هیرورـض  هکنیا  زا  معا  ، ندوب همئاد  ضرف  رب  ،و  هن ای  دشاب  همئاد  هکنیا  زا  معا  ، ندیـسر

نم یـش  «ال  دـننام ، تسا باجیا  ترورـض  بلـس  ، ماع ناکما  يانعم  دـشاب  هبلاس  هیـضق  رگا  تسا و  تکاـس  دازاـم  هب  تبـسن  درک و 
نکمم زین  بلس  هکلب  دشاب  عنتمم  ، بلـس ات  تسین  یمتح  يرورـض و  ناسنا  يارب  تباتک  توبث  : ینعی ؛ ماعلا ناکمالاب  بتاکب  ناسنالا 

.فرطکی ترورض  زا  رظن  عطق  اب  تسا 

زا یمـسق  هک  هصاخ  هنکمم  زا  نوچ  دـنیوگ  هماع  ؛و  تسا ماع  ناـکما  تهج  ياراد  نوچ  دـنیوگ  هنکمم  ار  هیـضق  نیا  : هیمـست هجو 
.دشاب یم  معا  تسا  تابکرم 

ياراد ، هیلعف هیـضق  ود  اریز  ؛ تسه زین  ماع  ناکما  دنـشاب  اهنآ  اجک  ره  ینعی.تسا  معا  یلبق  مسق  شـش  مامت  زا  هماع  ۀـنکمم  : اهتبـسن
يایاضق دنراد و  مه  ماود  نآ  رب  دازام  دـنراد و  ار  تیلعف  ناکما و  ، همئاد يایاضق  دـنراد و  مه  تیلعف  نآ  رب  دازام  دنتـسه و  ناکما 

یلو ال تسه  ناکما  اه  نیا  ۀـمه  رد  سپ.دـنراد  زین  ار  ترورـض  نآ  رب  دازام  دـنراد و  ار  تبـسن  ماود  تیلعف و  ناـکما و  ، هیرورض
دـشاب هدنام  یقاب  هوق  ناکما و  دح  رد  اهنت  یلو  دشاب  ماع  ناکما  هب  نکمم  یعوضوم  هب  یلومحم  تبـسن  تسا  نکمم  : ینعی ؛ سکع

سپ ؛ تسا هدشن  تفای  جراخ  رد  یلو  تسا  نکمم  مه  شدوجو  تسین و  يرورـض  شمدع  اهزیچ  یلیخ  دسرن و  تیلعف  هب  زگره  و 
.تسین اجنیا  رد  ترورض  یلوا  قیرطب  ماود و  یلوا  قیرطب  تیلعف و  اّما  تسه  ناکما 

نامز هب  دیقم  تشاد و  قالطا  ، ماع ناکما  ، هماع هنکمم  رد  یهتنم  تسا  هماع  هنکمم  زا  يا  هبعش  تقیقح  رد  زین  نیا  : هنکمم ۀینیح  -8
ریغ شام  لک  » الثم ؛ اقلطم هن  تسا  یناونع  فصولا  مادام  تسا و  دیقم  ، ناکما تهج  ، هنکمم ۀینیح  رد  دوبن و  ینیعم  فصو  صاخ و 

بناـج برطـضم و  ریغ  : لوـمحم ) لوـمحم لـباقم  بناـج  هک  تـسنآ  شیاـنعم  « شاـم وـه  نـیح  ماـعلا  ناـکمالاب  نیدـیلا  برطـضم 
: ینعی ؛ درادن ترورض  ( تسا برطضم  : لباقم

ریغ مدع و  بناج  هکلب  دشاب  لیحتـسم  ندوب ، برطـضم  ریغ  مدع و  بناج  ات  درادن  ترورـض  یـشام  يارب  ندوب  نیدـیلا  برطـضم 
لباقم بناج  : ینعی ؛» شام وه  نیح  ماعلا  ناکمالاب  نیدیلا  برطضمب  یشاملا  نم  ءیش  «ال  دننام و.تسا  نکمم  مه  نیدیلا  برطـضم 

مدع هک 
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.تسا نکمم  مه  ندوب  برطضم  تسین و  يرورض  دشاب  دی  بارطضا 

يارب ( لاـثم رد  برطـضم  ریغ  ) لومحم توبث  هک  دـنک  یم  لاـیخ  یـسک  ـالثم  ، دور یم  راـکب  مهوـت  عـفد  يارب  هنکمم  ۀـینیح  اـنمض 
هدرک عفر  ار  وا  مهوت  هیضق  نیا  اب  ام  یلو  تسا  عنتمم  لاحم و  ، ندوب یـشام  یناونع  فصو  هب  نآ  فاصتا  نیح  رد  ( یـشام ) عوضوم

.دشاب مه  دیلا  برطضم  ریغ  دشاب و  یشام  ناسنا  دوش  یم  درادن و  عانتما  ، توبث هک  مینک  یم  تباث  و 

یم معا  دـش  رکذ  هک  طئاسب  ۀناگـشش  ماسقا  عیمج  زا  یلو  تسا  نآ  ماسقا  زا  یمـسق  صخا و  هماع  هنکمم  زا  هنکمم  ۀـینیح  : اهتبـسن
.تسا حضاو  شا  هبساحم  دشاب و 

هبکرم ماسقا 

نایب ار  هتکن  دنچ  تابکرم  عاونا  نایب  زا  لبق  هبکرم و  تاهجوم  مها  نایب  هب  میزادرپ  یم  هطیسب  ۀهجوم  يایاضق  مها  یـسررب  زا  سپ 
: مینک یم 

اب تحارـص و  هب  نآ  لّوا  ءزج  هشیمه  هک  دـنک ؛ یم  ادـیپ  لالحنا  هطیـسب  ۀیـضق  ود  هب  لیلحت  هیزجت و  اـب  هشیمه  هبکرم  هیـضق  : فلا
یناث ءزج  هاگچیه  »و  هرورضلاب »و«ال  امئاد «ال  ۀملک دننام  ؛ ددرگ یم  نایب  هراشا  زمر و  اب  یناث  ءزج  دوش و  یم  نایب  شتاقلعتم  یمامت 

.دوب دهاوخ  هطیسب  ۀهجوم  هیضق  ود  هکلب  دوب  دهاوخن  هبکرم  هیضق  کی  هنرگو  دوش  یمن  نایب  تحارص  هب 

هبجوم ار  هیـضق  لـک  دوب  هبجوـم  لّوا  ءزج  رگا  : ینعی ؛ تسنآ لّوا  ءزج  هب  ، هبکرم هیـضق  ندوـب  هبلاـس  اـی  ندوـب  هبجوـم  رد  راـیعم  ب:
.هبلاس دوب  هبلاس  رگا  دننک و  یم  باسح 

ثیح زا  دــنا و  هـیئزج  اـی  هـیلک  ود  ره  ینعی  ؛ دــنا قـفاوم  تـیمک  ثـیح  زا  یناـث  ءزج  اــب  لّوا  ءزج  هـبکرم  ياــیاضق  رد  هـشیمه  ج:
دـشاب هبلاس  رگا  و.دوب  دهاوخ  هبلاس  یناث  ءزج  دـشاب  هبجوم  لّوا  ءزج  رگا  هک  تروص  نیا  هب  ؛ دـنا فلاخم  ( بلـس باجیا و  ) تیفیک

.دوش یم  هبجوم 

ادـعب هک  تابکرم  یمامت  رد  تسا و  مهوت  عفد  تهج  ، هبکرم ياـیاضق  لیکـشت  بیکرت و  : میراد هبکرم  ياـیاضق  هب  يزاـین  هچ  اـم  د:
: مینک یم  هراشا  هنومن  کی  هب  لاثم  باب  زا  الاح  یلو.دش  دهاوخ  هبساحم  ادجادج  بلطم  نیا  دمآ  دهاوخ 

ءاشحفلا بنجتی  لصم  لک  :» دـیوگ یم  ای  لعفلاب » بتاک  ناسنا  لک  :» دـیوگ یم  یـسک  دـینک  ضرف.دوب  هماع  هقلطم  ، طئاسب زا  یکی 
رد ( رکنملا ءاـشحفلا و  نع  یهنت  هولـصلا  نا  ) رازگزاـمن يارب  رکنم  ءاـشحف و  زا  بنجت  اـی  ناـسنا  يارب  تباـتک  توبث  : ینعی ؛» لـعفلاب

عمج زین  اهنآ  اب  تسا و  ترورض  ماود و  زا  معا  تیلعف  هک  میناد  یم  اّما  هدرک  ادیپ  ققحت  تیلعف و  جراخ 
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ای دراد  مه  ترورـض  ، عوضوم نآ  يارب  لومحم  نیا  توبث  ایآ  هک  دیآیب  شیپ  مهوت  نیا  بطاخم  يارب  تسا  نکمم  اذل  دشو و  یم 
ناسنا لک  :» میئوگ یم  مهوت  عفد  يارب  اجنیا  رد  ؟ تسا ماود  ـال  تیلعف و  درجم  اـی  دراد  مه  ماود  ، توبث نیا  اـیآ  ؟ تسا تیلعف  درجم 

یم « هرورـضلاب «ال  دـیق اب  »و  امئاد ای ال  هرورـضلاب  لعفلاب ال  ءاشحفلا  نع  بنجتم  لصم  لک  »و« امئاد ای ال  هرورـضلاب  لعفلاب ال  بتاـک 
درجم درادن و  ماود  تبسن  نیا  هک  مینامهف  یم  « ماود «ال  دیق اب  درادن و  ترورض  لّوا  ءزج  رد  عوضوم  هب  لومحم  تبسن  هک  مینامهف 
توبث تیلعف  هب  نآ  رد  هک  تسا  هماع  ۀقلطم  ۀیلک  ۀـبجوم  ۀیـضق  کی  هشیمه  ، هیـضق لّوا  ءزج  يدراوم  نینچ  رد  هاگنآ  ؛ تسا تیلعف 
هراشا هماع  ۀنکمم  ۀیلک  ۀبلاس  کی  هب  نآ  طسوتب  دشاب  « هرورـضلاب ال   » ۀـملک رگا  یناث  ءزج  اّما  هدـش و  مکح  عوضوم  يارب  لومحم 

: ینعی « ماعلا ناکمالاب  ءاشحفلل  بنجتمب  یلصملا  نم  ءیش  ال  :» هک تسنیا  « هرورضلاب ال   » يانعم مینک و  یم 

تیلعف افرـص  درادـن و  ترورـض  ( هدـمآ لّوا  ءزج  رد  هک  عوضوم  يارب  لومحم  توبث  ) دـشاب هبجوم  هک  هبلاـس  نیا  فلاـخم  بناـج 
ۀقلطم ۀیلک  ۀبلاس  ۀیـضق  کی  هب  دوش  یم  هراشا  نآ  طسوت  هب  دشاب  « امئاد «ال  زمر یناث ، ءزج  رگا  دش و  مهوت  عفد  نیاربانب  سپ  ؛ دراد

مادـکچیه ، فلاخم هچ  قفاوم و  بناج  هچ  : ینعی ؛» لعفلاب ءاشحفلل  بنجتمب  یلـصملا  نم  یـش  ال  :» هک تسنیا  « امئاد «ال  يانعم هماع و 
عفد تهج  هب  بیکرت  سپ.درادن  يرود  هلمجلا  یف  دنک و  یم  يرود  یصاعم  زا  هلمجلا  یف  هک  تسا  تیلعف  ودره  هکلب  ؛ درادن ماود 

.دش دهاوخ  نایب  تابکرم  زا  کیره  رد  الیصفت  تسا و  مهوت 

ماود :ال  دراد هبعـش  ود  مه  ترورـض  ـال  ماود و  ـال  نینچمه.هیفـصو  -2، هیتاذ -1: تشاد هبعـش  ود  ترورـض  ماود و  هک  روطناـمه  ه:
الیصفت هچنانچ.دراد  راکورس  هیتاذ  ترورض  ماود و ال  اب ال  یقطنم  و.هیفصو  ترورض  هیتاذ و ال  ترورض  ،ال  یفصو ماود  ،ال  یتاذ

: میزادرپ یم  هیتاذ  ترورض  یتاذ و ال  ماود  يانعم ال  نایب  هب  لامجاروطب  اجنیا  رد  و.دش  دهاوخ  نشور  بلطم  نیا 

بناـج یتـقو  درادـن و  تاذـلا  ماداـم  ماود  هدـش  رکذ  احیرـص  هبکرم  لّوا  ءزج  رد  هـک  یتبـسن  هـک  تـسنیا  شیاـنعم  یتاذ  ماود  ـال 
ماود سپ ال  ؛ دش دـهاوخ  عقاو  هثالث  ۀـنمزا  زا  یکی  رد  دـشاب  نآ  ضیقن  هک  فلاخم  بناج  امتح  تشادـن  تاذـلا  مادام  ماود  ، قفاوم

.تسا فلاخم  تیفیک  رد  ،و  قفاوم تیمک  رد  لّوا  ءزج  اب  هک  دراد  هراشا  هماع  هقلطم  کی  هب  هشیمه  یتاذ 

مادام ترورض  ، هیضق لّوا  ءزج  رد  روکذم  تبسن  هک  تسا  نآ  هیتاذ  ترورض  و ال 
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نوچ ؛ دوب دـهاوخ  ماع  ناکما  هب  نکمم  شـضیقن ) ینعی  ) نآ فلاـخم  بناـج  اـمتح  دوبن  نینچ  قفاوم  تبـسن  یتقو  درادـن و  تاذـلا 
ءزج اب  فلاخم  افیک  هک  تسا  هماع  ۀـنکمم  نیع  هیتاذ  ترورـض  سپ.فلاخم ال  بناج  زا  ترورـض  بلـس  نیمه  ینعی  ماع  ناـکما 

.تسا وا  اب  قفاوم  امک  لّوا و 

.میوش یم  هروهشم  ۀبکرم  يایاضق  حیضوت  دراو  تاکن  نیا  ظفح  اب  کنیا 

: زا دنترابع  بیترتب  هک  تسا  هیضق  شش  هبکرم  يایاضق  مها  ( هر ) رفظم موحرم  ةدیقع  هب 

«. یتاذ ماود  «ال  دیق هب  هدش  دیقم  هک  هماع  ۀطورشم  ۀیضق  نامه  زا  تسترابع  نآ  :و  هصاخ ۀطورشم  -1

عوضوم هب  لومحم  تبسن  ترورض  هب  دشاب  هدش  مکح  نآ  رد  هک  يا  هطیسب  ۀهجوم  ۀیضق  زا  دوب  ترابع  هماع  ۀطورشم  : کلذ نایب 
تباث تاذلا  مادام  یشام  يارب  ندوب  كرحتم  ایآ  هکنیا  هب  تبسن  »و  ایـشام مادام  هرورـضلاب  كرحتم  شام  لک  » دننام ؛ فصولا مادام 
دشاب فصولا  مادام  طقف  طقف و  عوضوم  هب  لومحم  تبسن  تسا  لمتحم  : دوش یم  ادیپ  لامتحا  ود  اذل  تسا و  تکاس  ؟ ریخ ای  تسا 

فـصو تسا  دوجوم  ( ناسنا الثم  ) یـشام تاذ  هک  ینامز  ات  : ینعی ؛ دشاب تاذـلا  ماود  تبـسن  نیا  هک  تسا  لمتحم  ؛و  تاذـلا مادام  هن 
نیا هب  حیرـصت  نایب و  مهوت و  عفد  روظنم  هب  هک  تسا  اـجنیا  ؟ هن اـی  دـشاب  یـشم  لاـح  رد  هچ  ، دراد ماود  وا  يارب  مه  ندوب  كرحتم 

میروآ و یم  ار  « یتاذ ماود  «ال  دـیق ، درادـن توبث  رارمتـسا و  نآ  زا  شیب  دراد و  فصولا  مادام  ترورـض  طـقف  ، تبـسن نیا  هک  هتکن 
: ینعی «. امئاد ایشام ال  مادام  كرحتم  شام  لک  :» مییوگ یم  هدرک و  دیق  نیا  هب  دیقم  ار  هماع  هطورشم 

کی هب  تسا  هراشا  هراومه  « یتاذ ماود  ال   » دـیق تسا و  هصاـخ  هطورـشم  ، هیـضق نیا  ماـن  تسین و  یمئاد  ، یـشام يارب  تکرح  توبث 
کی هماع و  ۀطورشم  کی  زا  هراومه  هصاخ  ۀطورـشم  نیاربانب.تسا  فلاخم  وا  اب  افیک  قفاوم و  لّوا  ءزج  اب  امک  هک  يا  هماع  ۀقلطم 

: ینعی « امئاد ایشام ال  مادام  هرورضلاب  كرحتم  شام  لک  » دننام ؛ دوش یم  بیکرت  هماع  هقلطم 

«. لعفلاب كرحتمب  یشاملا  نم  یش  «ال 

هکنیا يارب  دنیوگ  هصاخ  تسا و  یناونع  فصو  هب  دیقم  طورشم و  نآ  رد  ترورض  تهج  هکنیا  يارب  دنیوگ  هطورشم  : هیمست هجو 
.تسا صخا  هماع  ۀطورشم  زا 

هطورشم اب  هطبار  رد  طئاسب  رد  البق  هک  دوب  یلاثم  نامه  میدروآ  ام  هک  یلاثم  : هتکن
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رجش لک  » هک دنروآ  یم  یلاثم  فنصم  دوخ  یلو  میدرک  یتاذ  ماود  هب ال  دیقم  ار  وا  اجنیا  رد  دش و  نایب  فنـصم  دوخ  لوق  زا  هماع 
ندوب یمان  توبث  نوچ  تسا  بسنا  نآ  »و  هّیتاذلا هرورضلاب  ،ال  لعفلاب مانب  رجشلا  نم  یش  ال  :» يا « امئاد ارجش ال  مادام  هرورـضلاب  مان 

فـصو لثم  یلو  ، تسا یناونع  فصو  کی  مه  تیرجـش  فصو  هتبلا  و.یناونعلا  فصولا  مادام  هن  تسا  تاذـلا  ماداـم  ، رجـش يارب 
يا هیناونع  فاصوا  زا  هماع  هطورشم  رد  ثحب  تسین و  تاذ  زا  کفنم  تسا و  تاذ  رد  لخاد  هیتاذ و  فاصوا  زا  هک  تسا  تیناسنا 
باد زا  لاـثم  رد  هشقاـنم  هچرگا  هلمجلاـب  دنتـسه و  تاذ  زا  جراـخ  انمـض  دنـشخب و  یم  دـیدج  ناوـنع  ، عوـضوم تاذ  هب  هک  تسا 

.دندرک یم  لثمت  « ...كرحتم شام  لک  » لاثم هب  دوب  رتهب  یلو  تسین  نیلصحم 

: میناوخ یم  هیسمش  حرش  رد  : اهتبسن

هینثتلا هقلطملا و  همئادلا  هقلطملا و  هیرورـضلا  يا  ) نیتمئادلا نیب  اهنیب و  اّما  «: هطیـسبلا ایاضقلا  نیب  )و  هصاخ هطورـشم  ) اهنیب هبـسنلا  «و 
کلذ تاذلا و  بسحب  ماودلل  نیابم  وه  تاذـلا و  بسحب  ماوداللاب  هدـیقم  اهنال  هیلک  هینابمف  ( هرورـضلا یلع  ماودـلل  بیلغتلا  رابتعاب 

صخلا نیعل  نیابم  معالا  ضیقن  تاذلا و  بسحب  ماودلا  نم  صخا  تاذـلا  بسحب  هرورـضلا  نال  ، تاذـلا بسحب  هرورـضلل  رهاظ و 
کلذک قلطملا و  نم  صخا  دیقملا  ماوداللاب و  هدیقملا  هماعلا  هطورشملا  اهنال  اقلطم  هماعلا  هطورـشملا  نم  صخا  یه  هیلک و  هینابم 

« هصاخلا هطورـشملا  نم  معا  یه  هماعلا و  هطورـشملا  نم  معا  اهنال  ( هماع هنکمم  - هماع هقلطم  - هماع هیفرع   ) هیقابلا هثالثلا  ایاضقلا  نم 
.(1)

یم تلالد  هماع  هیفرع  : هکنیا حیـضوت  ؛ یتاذ ماودال  دیق  هب  دـشاب  هدـش  دـیقم  هک  يا  هماع  ۀـیفرع  زا  تسترابع  نآ  :و  هصاخ هیفرع  -2
مادام امئاد  عباصالا  كرحتم  بتاک  لک  » دننام ؛ عوضوملا تاذل  ایقاب  یناونعلا  فصولا  مادام  عوضوم  هب  لومحم  تبسن  ماود  رب  درک 

: دوب روصتم  لامتحا  ود  نآ  رد  »و  ابتاک

.ریغ دشاب و ال  هتشاد  فصولا  مادام  ماود  طقف  عوضوم  زا  لومحم  بلس  ای  توبث  : فلا

هتشاد مه  تاذلا  مادام  ماود  ، فصولا مادام  ماود  رب  هوالع  بلس  ای  توبث  نیا  ب:
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مهوت و نیا  عفد  يارب  ام.تسا  تباث  وا  يارب  مه  ندوب  عباصالا  كرحتم  تسا  یقاب  ( دـیز الثم  ) بتاـک تاذ  هک  یماداـم  : ینعی ؛ دـشاب
یم هدرک و  دیقم  « یتاذ ماود  «ال  دیق هب  ار  قوف  ۀیـضق  ، تاذلا مادام  هن  تسا  فصولا  مادام  اهنت  روکذـم  تبـسن  هک  بلطم  نیا  تابثا 

: میئوگ

هتفگ هچنانچ  »و  لعفلاب عباصالا  كرحتمب  بتاکلا  نم  یـش  ال  :» يا « تاذـلاب امئاد  ابتاک ال  مادام  امئاد  عباصالا  كرحتم  بتاک  لـک  »
دنک و یم  تلالد  اهنامز  زا  یکی  رد  یبلـس  تبـسن  تیلعف  رب  هک  ، هیلک ۀبلاس  ۀماع  ۀقلطم  کی  هب  تسا  هراشا  یتاذ  ماود  دـیق ال  دـش 

هـصاخ هیفرع  نیاربانب  ، دش یمن  یلعف  نآ  بلـس  هنرگو  درادن  تاذـلا  مادام  ماود  ، لّوا ءزج  رد  روکذـم  تبـسن  هک  تسنیا  شا  همزال 
هجو دـش و  نایب  هماـع  هیفرع  رد  ـالبق  هیفرع  هب  نآ  هیمـست  هجو  و.دوش  یم  بکرم  هماـع  هقلطم  کـی  هماـع و  هیفرع  کـی  زا  هشیمه 

هب عجار  هصاخ  هطورشم  رد  هک  يا  هشقانم  هیبش  ؛و  تسا صخا  ، هماع هیفرع  زا  ، هبکرم ۀیضق  نیا  هک  تسنیا  يارب  هصاخ  هب  نآ  ۀیمست 
.تسا لاثم  نامه  لاثم  نوچ  میراد  مه  اجنیا  رد  میتشاد  فنصم  لاثم 

: اهتبسن اّما  و 

نم امئاد  فصولا ال  بسحب  ماودـلا  قدـص  امئاد  فصولا ال  بسحب  هرورـضلا  قدـص  یتم  هنال  هصاخلا  هطورـشملا  نم  معا  یه  «و 
قدص هصاخلا و  هطورـشملا  هدام  یف  امهقداصتل  هجو  نم  هماعلا  هطورـشملا  نم  معا  فلـس و  ام  یلع  نیتمئادـلل  هنیابم  سکع و  ریغ 

هرورـض و ریغ  نم  فصولا  بسحب  ماودلا  اذا  هماعلا  هطورـشملا  نودب  اهقدص  هیتاذلا و  هرورـضلا  هدام  یف  اهنودب  هماعلا  هطورـشملا 
.(1) هماعلا » هیفرعلا  نم  معا  امهنال  نیتیقابلا  نم  اذک  قلطملا و  نم  صخا  دیقملا  نال  هماعلا  هیفرعلا  نم  صخا 

.دشاب هدش  دیقم  « هیتاذ ترورض  «ال  دیق هب  هک  يا  هماع  ۀقلطم  زا  تسترابع  نآ  :و  هیرورض ۀیدوجو ال  -3

هچ دـشاب و  باجیا  تیلعف  هچ  ؛ درک یم  تلالد  عوضوم  هب  لومحم  تبـسن  تیلعف  رب  هک  دوب  يا  هیـضق  نآ  هماـع  هقلطم  : کـلذ ناـیب 
: تسا روصتم  لامتحا  ود  یهتنم  هدیسر  تیلعف  هب  ، جراخ رد  ناسنا  هب  کحض  تبسن  : ینعی لعفلاب ؛» کحاض  ناسنا  لک  » دننام ؛ بلس

اهنامز زا  یکی  رد  جراخ  رد  : ینعی ؛ دراد تیلعف  طقف  طقف و  تبسن  نیا  توبث  : فلا
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ندوب یمان  ناسنا و  يارب  تیناویح  توبث  لثم  ، دشاب لعفلاب  کحاض  ناسنا  هشیمه  هک  درادن  تاذـلا  مادام  ترورـض  اّما  ، تسا تباث 
.دنراد ترورض  هک  رجش  يارب 

عوضوم تاذ  هک  ینامز  ات  : ینعی ؛ دراد تاذـلا  مادام  ترورـض  هکلب  هتفای  ققحت  جراخ  رد  دراد و  تیلعف  اـهنت  هن  روکذـم  تبـسن  ب:
.دراد بلس  ای  باجیا  ترورض  وا  يارب  لومحم  نیا  تسه 

لطاب یناث  لامتحا  درادـن و  تاذـلا  مادام  ترورـض  دراد و  تیلعف  طقف  روکذـم  تبـسن  هکنیا  تابثا  مهوت و  نیا  عفد  يارب  ام  لاـح 
ال  » دیق »و  هیتاذلا هرورضلاب  لعفلاب ال  کحاض  ناسنا  لک  :» میئوگ یم  هدرک و  دیقم  « هیتاذ ترورـض  «ال  دیق هب  ار  روکذم  هیـضق  تسا 

فلاـخم تـیفیک  ثـیح  زا  قـفاوم و  تـیمک  ثـیح  زا  لّوا  ءزج  اـب  هـک  هماـع  هـنکمم  ۀیــضق  کـی  هـب  دراد  هراــشا  « هـیتاذ ترورض 
فرط ینعی  ) تسا لباقم  بناج  زا  ترورـض  بلـس  ، ماع ناکما  يانعم  و  ماعلا » ناـکمالاب  کـحاضب  ناـسنالا  نم  یـش  ـال  :» يا ؛ تسا

مدع هکلب  دشابن  نکمم  نآ  مدع  ات  درادن  تاذلا  مادام  ترورـض  ( هدمآ لّوا  ءزج  رد  هک  دشاب  هیتوبث  تبـسن  نامه  هک  بلـس  لباقم 
ۀیـضق باسح  نیا  اـب.تسا  روکذـم  مهوت  عفد  تهج  هب  « هیتاذ ترورـض  ـال  » دـیق اـب  هماـع  ۀـقلطم  بیکرت  نیارباـنب.تسا  نکمم  مه 

.تسا هبلاس  يرگید  هبجوم و  یکی  هک  دوش  یم  بکرم  هماع  هنکمم  کی  هماع و  هقلطم  کی  زا  هشیمه  هیرورض  ۀیدوجو ال 

لّوا ءزج  هک  تسا  نآ  ، هیدوجو هب  شا  هیمـست  دوجو  رب  تسا و  هماع  هقلطم  ، نآ لّوا  ءزج  هک  تسنآ  ، هیدوجو هب  شا  هیمـست  هجو  و 
دـیق ال هب  هک  تسنآ  هیرورـض  ـال  هب  نآ  هیمـست  هجو  دـنک و  یم  تلـالد  روکذـم  تبـسن  قـقحت  دوـجو  رب  تسا و  هماـع  هقلطم  ، نآ

.تسا هدش  دیقم  ، هیتاذ ترورض 

: يا ؛» هرورضلاب لعفلاب ال  سفنتم  ناسنا  لک  :» دنا هدروآ  يرگید  لاثم  رفظم  موحرم 

یم هقلطم  ةرشتنم  يارب  ار  لاثم  نیا  یقطنم  بتک  ریاس  هّللا و  دبع  ّالم  ۀیـشاح  رد  هک  «، ماعلا ناکمالاب  سفنتمب  ناسنالا  نم  ءیـش  «ال 
هنیعم ریغ  ۀیتقو  ترورض  هکلب  درادن  هیتاذ  ترورض  یهتنم  تسا  يرورـض  ناسنا  يارب  سفنت  تقیقح  رد  دش و  ینعم  البق  دنروآ و 

ام لاثم  یلو  تسا  حیحـص  لاـثم  دراد و  مه  تیلعف  اـمتح  تشاد  « اـم تقو  یف  » ترورـض يزیچ  ره  نوچ  ؛ درادـن یعناـم  هتبلا  دراد و 
.تسا رت  حضاو 

: میناوخ یم  هیسمش  حرش  رد  : اهتبسن

بسحب ماودلا  وا  هرورضلا  قدص  یتم  هنال  نیتصاخلا  نم  اقلطم  معا  یه  «و 
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هجو نم  همئادلا  نم  معا  هرورضاللاب و  اهدییقتل  هیرورضلل  هنیابم  سکع و  ریغ  نم  هرورضلاب  هبسنلا ال  هیلعف  قدص  امئاد  فصولا ال 
بـسحب ماوداللا  هدام  یف  سکعلاب  هرورـضلا و  هدام  یف  اهنودب  همئادـلا  قدـص  هرورـضلا و  نع  یلاخلا  ماودـلا  هدام  یف  امهقداصتل 

هدام یف  اهنودـب  امهقدـص  هصاخلا و  هطورـشملا  هدام  یف  امهقداصتل  هجو  نم  نیتماـعلا  هیفرعلا  هطورـشملا و  نم  معا  اذـک  تاذـلا و 
هماعلا هنکمملا  نم  دیقملا و  صوصخل  هماعلا  هقلطملا  نم  صخا  فصولا و  بسحب  ماوداللا  هدام  یف  امهنودـب  اهقدـص  هرورـضلا و 

(1) هماعلا .» هقلطملا  نم  معا  اهنال 

.دشاب هدروخ  دییقت  « یتاذ ماود  «ال  دیق هب  هک  يا  هماع  ۀقلطم  زا  تسترابع  نآ  :و  همئاد ۀیدوجو ال  -4

رد یلو  ، دشاب هدش  مکح  اه  نامز  زا  یکی  رد  عوضوم  هب  لومحم  تبسن  تیلعف  هب  نآ  رد  هک  دوب  يا  هیـضق  هماع  هقلطم  : بلطم نایب 
: دور یم  لامتحا  ود  نآ 

.ریغ دشاب و ال  اه  نامز  زا  یکی  رد  تبسن  تیلعف  -1

رد عوضوم  زا  نآ  بلـس  هبجوم و  رد  عوضوم  يارب  لومحم  توـبث  : ینعی ؛ دـشاب مه  تاذـلا  ماداـم  ماود  ، تبـسن تیلعف  رب  هوـالع  -2
هب حیرصت  مهوت و  عفد  يارب  ام  یلو  تسا  لمتحم  ودره  هک  « لعفلاب کحاض  ناسنا  لک   » دننام ؛ دشاب هتشاد  تاذلا  مادام  ماود  ، هبلاس

ناسنا لک  :» میئوگ یم  هتخاس و  هبکرم  ار  هیضق  میروآ و  یم  ار  « یتاذ ماود  «ال  دیق درادن  تاذلا  مادام  ماود  تبـسن  نیا  هک  هتکن  نیا 
ال :» يا ؛ تسا فلاخم  افیک  قفاوم و  امک  ، لّوا ءزج  اب  هک  يا  هماع  ۀقلطم  کی  هب  تسا  هراشا  « امئاد «ال  دـیق »و  امئاد لعفلاب ال  کحاض 

يارب تیکحاض  توبث  ینعی  ) هیضق لّوا  ءزج  رد  روکذم  تبسن  هک  دوش  یم  نشور  هلیسو  نیدب  »و  لعفلاب کحاضب  ناسنالا  نم  یش 
هماع ۀـقلطم  ود  زا  « همئاد ـال  هیدوجو  » هشیمه هبـساحم  نیا  اـب.تسین  یهاـگ  تسه و  یهاـگ  هکلب  درادـن  تاذـلا  ماداـم  ماود  ( ناـسنا

.تسا هبلاس  يرگید  هبجوم و  یکی  هک  دوش  یم  بیکرت 

هب نآ  ۀیمست  هجو  دنک و  یم  تلالد  اه  نامز  زا  یکی  رد  تبسن  ققحت  دوجو و  رب  هیضق  نیا  هک  تسنآ  هیدوجو  هب  شا  هیمست  هجو 
.تسا هدش  یتاذ » ماود  «ال  دیق هب  دیقم  هک  تسنآ  همئاد  ال 

یناث ءزج  هبجوم و  اهنآ  لّوا  ءزج  دندروآ  یم  هک  یئاهلاثم  لاحب  ات  رفظم  موحرم 
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هدرک ضوع  ار  لاثم  تسا  یبلـس  یناث  ءزج  یباجیا و  لّوا  ءزج  هشیمه  هبکرم  رد  هک  دوشن  مهوت  هکنیا  باب  زا  الاح  یلو  دوب  هبلاـس 
سفنتم ناسنا  لک  : يا « امئاد لعفلاب ال  سفنتمب  ناـسنالا  نم  یـش  ـال  :» هکنیا نآ  دـنا و  هدروآ  هبجوم  ار  یناـث  هبلاـس و  ار  لّوا  ءزج  و 

.لعفلاب

: میناوخ یم  هیسمش  حرش  رد  : اهتبسن

نیتصاخلا نم  معا  سکعلا و  فالخب  هنکمم  هقلطم و  تقدـص  ناتقلطم  تقدـص  یتم  هنال  هیرورـضاللا  هیدوجولا  نم  صخا  یه  «و 
ام یلع  نیتمئادلل  هنیابم  سکع و  ریغ  نم  امئاد  هبسنلا ال  هیلعف  ققحت  امئاد  فصولا ال  بسحب  ماودلا  وا  هرورـضلا  تققحت  یتم  هنال 

سکعلاب هرورـضلا و  هدام  یف  اهنودـب  امهقدـص  هصاخلا و  هطورـشملا  هدام  یف  اـمهقداصتل  هجو  نم  نیتماـعلا  نم  معا  هرم و  ریغ  رم 
(1) رهاظ .» کلذ  نیتماعلا و  هنکمملا  هقلطملا و  نم  صخا  فصولا و  بسحب  ماود  ثیح ال 

.تسا هدش  دیقم  « یتاذ ماود  «ال  دیق هب  هک  يا  هقلطم  ۀینیح  زا  تسترابع  : همئاد ۀینیح ال  -5

ینیعم فصو  اـب  ینیعم و  نیح  رد  عوضوم  يارب  لوـمحم  تبـسن  تیلعف  هب  نآ  رد  هک  دوـب  يا  هیـضق  نآ  هقلطم  ۀـینیح  : کـلذ ناـیب 
یلعف وا  يارب  لومحم  نیا  دراد  رارق  نیعم  نیح  نـالف  رد  تسا و  فصو  نـالف  ياراد  هک  یماداـم  ، عوضوم : ینعی ؛ دـشاب هدـش  مکح 

نیا رد  لاح  « رئاط وه  نیح  لعفلاب  نیحانجلا  قفاخ  رئاط  لک  » ای « بتاک وه  نیح  لـعفلاب  عباـص  ّـالا  كرحتم  بتاـک  لـک  » لـثم تسا ؛
: تسا روصتم  لامتحا  ود  رمالا  سفن  عقاو و  بسحرب  هیضق 

.ریغ دراد و ال  فصولا  مادام  تیلعف  طقف  عوضوم  يارب  لومحم  توبث  : فلا

وا يارب  لومحم  نیا  تسا  دوجوم  جراخ  رد  عوضوم  نیا  هک  یمادام  ینعی  دراد  مه  تاذـلا  مادام  ماود  ، توبث نیا  نآ  رب  هوـالع  ب:
نالف هکنیا  تابثا  مهوت و  نیا  عفد  يارب  ام  (، هن اـی  دـشاب  نیعم  ناـمز  نـالف  ياراد  ، هن اـی  دـشاب  اذـک  فصو  ياراد  هچ  ) تسا یمئاد 
بتاک لک  :» مییوگ یم  هدرک و  دـیقم  یتاذ  ماود  دـیق ال  هب  ار  قوف  ۀیـضق  ، ریغ دراد و ال  فصولا  ماداـم  تیلعف  طـقف  طـقف و  تبـسن 
ررکم »و  امئاد رئاط ال  وه  نیح  لعفلاب  نیحانجلا  قفاخ  رئاط  لک  : مییوگ یم  ای  »و  امئاد ـال  بتاـک  وه  نیح  لـعفلاب  عباـصالا  كرحتم 

عباصالا كرحتمب  بتاکلا  نم  یش  ال  :» يا ؛ دراد هراشا  هماع  هقلطم  کی  هب  یتاذ  ماود  دیق ال  هک  میا  هتفگ 
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: هک تسا  نیا  یتاذ  ماود  يانعم ال  »و  لعفلاب نیحانجلا  قفاخب  رئاطلا  نم  یش  و«ال  «، لعفلاب

تفـص هب  فصتم  هک  تسا  یتقو  نآ  تسین و  یهاگ  تسه و  یهاـگ  هکلب  درادـن  تاذـلا  ماداـم  ماود  ، لّوا ءزج  رد  روکذـم  تبـسن 
.دوب دهاوخ  هماع  هقلطم  کی  هقلطم و  ۀینیح  کی  زا  بکرم  هشیمه  همئاد  ۀینیح ال  ۀیضق  هظحالم  نیا  اب  دشابن  روکذم 

.تسا یتاذ  ماود  دیق ال  هب  نآ  دییقت  رطاخب  همئاد  هب ال  شا  هیمست  هجو  دش و  نایب  طئاسب  شخب  رد  هینیح  هب  شا  هیمست  هجو 

.تسا هدروخ  دییقت  هیتاذ  ترورض  دیق ال  هب  هک  يا  هماع  ۀنکمم  زا  تسترابع  نآ  :و  هصاخ ۀنکمم  -6

رگا ینعی.دشاب  هدـش  مکح  لباقم  بناج  زا  ترورـض  بلـس  هب  نآ  رد  هک  يا  ههجوم  ۀیـضق  زا  دوب  ترابع  هماع  هنکمم  : کلذ نایب 
شیارب تباتک  مدع  بناج  : ینعی ؛» ماعلا ناکمالاب  بتاک  ناسنا  لک  » دـننام ؛ دـشاب هدـش  مکح  بلـس  ترورـض  بلـس  هب  تسا  هبجوم 

زا هماع  هنکمم  ۀیـضق  ؟ بوجو ای  دراد  ناکما  افرـص  توبث  قفاوم و  بناج  اـیآ  اـّما  تسا  نکمم  مه  توبث  بناـج  تسین و  يرورض 
یش «ال  دننام ؛ دشاب هدش  مکح  باجیا  ترورـض  بلـس  هب  نآ  رد  تسا  هبلاس  رگا  و.دزاس  یم  ودره  اب  اذل  تسا و  تکاس  ثیح  نیا 
دیاب هنرگو  تسا  نکمم  مه  مدـع  تسین و  يرورـض  ناسنا  يارب  تباتک  توبث  بناـج  : ینعی ؛» ماـعلا ناـکمالاب  بتاـکب  ناـسنالا  نم 

نکمم افرـص  بلـس  قفاوم و  بناج  هکنیا  اـّما  ، تسین بتاـک  هشیمه  هک  یلاـح  رد  ( تسا ناویح  هشیمه  هکناـنچ  ) دوب بتاـک  هشیمه 
لامتحا ود  فرط  ره  رد  اذـل  تسا و  تکاس  ثیح  نیا  زا  هماع  ۀـنکمم  زاب  ، تسا لیحتـسم  نآ  دوجو  دراد و  مه  ترورـض  ای  تسا 

: تسا روصتم  لامتحا  ود  باجیا  بناج  رد  تسا  هبجوم  رگا  : ینعی.دراد دوجو 

-2 .دشاب نکمم  مه  بلس  -1: تسه لامتحا  ود  مه  بلس  بناج  رد  و.دشاب  بجاو  يرورـض و  توبث  -2 .دشاب نکمم  مه  توبث  -1
بجاو و هکنیا  هن  تسا  نکمم  فلاخم  بناج  لـثم  مه  قفاوم  بناـج  هکنیا  تاـبثا  مهوت و  نیا  عفد  يارب  اـم  ؛ دـشاب يرورـض  بلس 

هماع هنکمم  کی  هب  دراد  هراشا  هشیمه  هک  ، هیتاذ ترورـض  دیق ال  هب  مینک  یم  دیقم  ار  هماع  هنکمم  هیـضق  ، دشاب عنتمم  ای  يرورض و 
نکمم هکلب  درادن  ترورض  ، لّوا ءزج  رد  روکذم  تبـسن  هک  تسنیا  شیانعم  تسا و  قفاوم  امک  فلاخم و  لّوا  ءزج  اب  افیک  هک  يا 

ناکمالاب بتاکب  ناسنالا  نم  یـش  ـال  :» يا «، هیتاذـلا هرورـضلاب  ـال  ماـعلا  ناـکمالاب  بتاـک  ناـسنا  لـک  :» میئوگ یم  یتقو  ـالثم  ؛ تسا
ۀنکمم ود  زا  تقیقح  رد  يا  هصاخ  ۀنکمم  ره  نیاربانب  «، ماعلا
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.تسا هدش  لیکشت  هماع 

رد ، صاخ ناکما  ماع و  ناکما  ۀیمـست  هجو  رد  هک  ینایب  نامه  هب.تسا  صخا  ، هماع هنکمم  زا  : هک تسنیا  هصاخ  هب  شا  هیمـست  هجو 
.دش رکذ  تاهجوم  ثحبم  لّوا 

دیق زا  ( هرورضلاب ماعلا ال  ناکمالاب  بتاک  ناسنا  لک  : ینعی ) روکذم ۀبکرم  ۀیضق  ياجب  میناوت  یم  راصتخا  تاعارم  يارب  هکنآ  نمض 
لک :» يا ؛ تسا بکرم  هماع  هنکمم  ود  زا  ینعم  رد  هک  صاخلا  ناکمالاب  بتاک  ناـسنا  لـک  : مییوگب مینک و  هدافتـسا  صاـخ  ناـکما 

«. ماعلا ناکمالاب  بتاکب  ناسنالا  نم  ءیش  »و«ال  ماعلا ناکمالاب  بتاک  ناسنا 

: میناوخ یم  هیسمش  حرش  رد  : اهتبسن

نم مزلی  ماعلا و ال  ناکمالاب  نیتنکمم  انوکی  نا  نم  امهیف  لقاال  ابلـس و  اباجیا و  اهنم  لـک  یف  نـال  تاـبکرملا  ریاـس  نم  معا  یه  «و 
نیتماعلا همئادلا و  نم  معا  هقلطملا و  هیرورضلل  هنیابم  ،و  ماودلاب وا  هرورضلاب  وا  لعفلاب  امهدحا  نوکی  نا  بلسلا  باجیالا و  ناکما 

نم نکمملل  جورخ  ثیح ال  اهنودب  هصاحلا  ۀنکمملا  قدص  هیرورـضاللا و  هیدوجولا  هدام  یف  امهقداصتل  هجو  نم  هماعلا  هقلطملا  و 
«. هماعلا ۀنکمملا  نم  صخا  هرورضلا و  هدام  یف  سکعلاب  لعفلا و  یلا  هوقا 

: دیازفا یم  روکذم  حرش  سپس 

طئاسبلا و صخا  هیرورضلا  تابکرملا و  نم  معا  هصاخلا  هنکمملا  هطیـسبلا و  ای  ایاضقلا  معا  هماعلا  هنکمملا  نا  انرکذ  امم  رهظ  دقف  »
.(1) تابکرملا » صخا  هصاخلا  هطورشملا 

رفظم موحرم  قطنم  رد  هچرگا  هک  تسا  حرطم  اهدـییقت  اهتبـسن و  نایب  تابکرم و  طئاسب و  اـب  طاـبترا  رد  لودـج  راـهچ  همتاـخ  رد 
: میوش یم  ضرعتم  ار  اهنآ  اذل  تسین  هدیاف  زا  یلاخ  یلو  هدماین 

: تسا رما  ود  هبکرم  يایاضق  ندوب  ربتعم  حیحص و  كالم  : همّدقم : لّوا لودج 

.تسا طلغ  بیکرت  هنرگو  دشابن  یناث  ءزج  اب  لّوا  ءزج  ضقانت  بجوم  ، بیکرت دییقت و  -1

و :» دندومرف تابکرم  لّوا  رد  رفظم  موحرم  اذـل  ؛و  لامعتـسالا لیلق  هن  دـشاب  لامعتـسالا  ریثک  فراعتم و  یبکرم  نینچ  هقطانم  دزن  -2
فراعتم ینعی  « هفراعتملا هبکرملا  ایاضقلا  مها 
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دشاب مّود  كالم  طقف  اجک  ره  ؛و  ربتعم مه  تسا و  حیحص  مه  دییقت  دشاب  كالم  ودره  اجک  ره  نیاربانب.دشاب  روهـشم  موسرم و  و 
هتکن هب  هجوت  اب  زین  هتکن و  نیا  هب  تیانع  اب.تسین  ربتعم  یلو  تسا  حیحص  دییقت  دشاب  لّوا  كالم  اهنت  اجک  ره  ؛و  تسا لطاب  دییقت 

يایاضق زا  کیره  کنیا.دنوش  یم  مسق  راهچ  ،و  یفـصو -2، یتاذ -1: دـنراد مسق  ود  ترورـض  ماود و ال  زا ال  کیره  هک  يرگید 
؟و دنربتعم حیحص و  اهدییقت  زا  کی  مادک  مینیبب  ات  مینک  یم  نیرمت  هدومن و  بیکرت  دییقت و  هعبرا  دویق  نیا  زا  کیره  اب  ار  هطیـسب 

دیقم روکذـم  ۀـعبرا  دویق  اـب  هک  ار  مادـکره  دـش و  هیـضق  تشه  ، طـئاسب یلک  روطب  ؟ حیحـص مادـک  ؟و  ربـتعم ریغ  حیحـص و  مادـک 
حیحص و 16 ریغ  مسق  ربتعم و 9  تسا و  حیحص  مسق  تفه  هک  دش  دهاوخ  مسق  ود  یـس و  ، تشه رد  راهچ  برـض  لصاح  ، میزاس

ربتعم (1). ریغ  حیحص و  مسق 
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هقلطم ۀیرورض  -1

: هیتاذ ترورض  ال 

.هیتاذلا هرورضلاب  هرورضلاب ال  ناویح  ناسنا  لک 

.ماعلا ناکمالاب  ناویحب  ناسنالا  نم  یش  :ال  يا

« ضقانتلل حیحص  ریغ  »

: هیفصو ترورض  ال 

.هیفصولا هرورضلاب  هرورضلاب ال  ناویح  ناسنا  لک 

.ماعلا ناکمالاب  ناویحب  ناسنالا  نم  یش  :ال  يا

« ضقانتلل حیحص  ریغ  »

: یتاذ ماود  ال 

.تاذلاب امئاد  هرورضلاب ال  ناویح  ناسنا  لک 

.لعفلاب ناویحب  ناسنالا  نم  یش  يا ال 

« ضقانتلل حیحص  ریغ  »

: یفصو ماود  ال 

.فصولاب امئاد  هرورضلاب ال  ناویح  ناسنا  لک 

.لعفلاب ناویحب  ناسنالا  نم  ءیش  :ال  يا

« ضقانتلل حیحص  ریغ  »
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هماع هطورشم  -2

: هیتاذ ترورض  ال 

.هیتاذلا هرورضلاب  ابتاک ال  مادام  هرورضلاب  عباصالا  كرحتم  بتاک  لک 

.ماعلا ناکمالاب  عباص  ّالا  كرحتمب  بتاکلا  نم  یش  :ال  يا

« ربتعم ریغ  حیحص و  »

: هیفصو ترورض  ال 

.هیفصولا هرورضلاب  ابتاک ال  مادام  هرورضلاب  عباصالا  كرحتم  بتاک  لک 

.ماعلا ناکمالاب  عباص  ّالا  كرحتمب  بتاکلا  نم  یش  :ال  يا

« ضقانتلل حیحص  ریغ  »

: یتاذ ماود  ال 

.یتاذلا ماودلاب  ابتاک ال  مادام  هرورضلاب  عباصالا  كرحتم  بتاک  لک 

.لعفلاب عباص  ّالا  كرحتمب  بتاکلا  نم  یش  :ال  يا

« ربتعم حیحص و  »

: یفصو ماود  ال 

.یفصولا ماودلاب  ابتاک ال  مادام  هرورضلاب  عباص  ّالا  كرحتم  بتاک  لک 

.لعفلاب عباص  ّالا  كرحتمب  بتاکلا  نم  یش  :ال  يا

« ضقانتلل حیحص  ریغ  »
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هقلطم ۀیتقو  -3

: هیتاذ ترورض  ال 

.هیتاذلا هرورضلاب  هلولیحلا ال  تقو  هرورضلاب  فسخنم  رمق  لک 

.ماعلا ناکمالاب  فسخنمب  رمقلا  نم  یش  :ال  يا

« ربتعم ریغ  حیحص و  »

: هیفصو ترورض  ال 

.هیفصولا هرورضلاب  هلولیحلا ال  تقو  هرورضلاب  فسخنم  رمق  لک 

.ماعلا ناکمالاب  فسخنمب  رمقلا  نم  یش  :ال  يا

« ربتعم ریغ  حیحص و  »

: یتاذ ماود  ال 

.تاذلاب امئاد  هلولیحلا ال  تقو  هرورضلاب  فسخنم  رمق  لک 

.لعفلاب فسخنمب  رمقلا  نم  یش  :ال  يا

« ربتعم حیحص و  »

: یفصو ماود  ال 

.تاذلاب امئاد  هلولیحلا ال  تقو  هرورضلاب  فسخنم  رمق  لک 

.لعفلاب فسخنمب  رمقلا  نم  یش  :ال  يا

«ص غ»
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هقلطم هرشتنم  -4

: هیتاذ ترورض  ال 

.هیتاذلا هرورضلاب  ام ال  اتقو  هرورضلاب  سفنتم  ناسنا  لک 

.ماعلا ناکمالاب  سفنتمب  ناسنالا  نم  یش  :ال  يا

«ص غ»

: هیفصو ترورض  ال 

.هیفصولا هرورضلاب  ام ال  اتقو  هرورضلاب  سفنتم  ناسنا  لک 

.ماعلا ناکمالاب  سفنتمب  ناسنالا  نم  یش  :ال  يا

«ص غ»

: یتاذ ماود  ال 

.یتاذلا ماودلاب  ام ال  اتقو  هرورضلاب  سفنتم  ناسنا  لک 

.لعفلاب سفنتمب  ناسنالا  نم  یش  :ال  يا

«ص م»

: یفصو ماود  ال 

.یفصولا ماودلاب  ام ال  اتقو  هرورضلاب  سفنتم  ناسنا  لک 

.لعفلاب سفنتمب  ناسنالا  نم  یش  :ال  يا

«ص غ»

389  : ص

رفظم قطنم  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1193زکرم  هحفص 430 

http://www.ghaemiyeh.com


هقلطم همئاد  -5

: هیتاذ ترورض  ال 

.هیتاذلا هرورضلاب  ماودلاب ال  كرحتم  کلف  لک 

.ماعلا ناکمالاب  كرحتمب  کلفلا  نم  یش  :ال  يا

«ص غ»

: هیفصو ترورض  ال 

.هیفصولا هرورضلاب  ماودلاب ال  كرحتم  کلف  لک 

.ماعلا ناکمالاب  كرحتمب  کلفلا  نم  یش  :ال  يا

«ص غ»

: یتاذ ماود  ال 

.یتاذلا ماودلاب  امئاد ال  كرحتم  کلف  لک 

.لعفلاب كرحتمب  کلفلا  نم  یش  :ال  يا

« ضقانتلل حیحص  ریغ  »

: یفصو ماود  ال 

.یفصولا ماودلاب  امئاد ال  كرحتم  کلف  لک 

.لعفلاب كرحتمب  کلفلا  نم  یش  :ال  يا

« ضقانتلل حیحص  ریغ  »
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هّماع ۀّیفرع  -6

: هیتاذ ترورض  هماع ال  هّیفرع  -

.هیتاذلا هرورضلاب  ابتاک ال  مادام  ماودلاب  عباص  ّالا  كرحتم  بتاک  لک 

.ماعلا ناکمالاب  عباص  ّالا  كرحتمب  بتاکلا  نم  یش  :ال  يا

«ص غ»

: هیفصو ترورض  ال 

.هیفصولا هرورضلاب  ابتاک ال  مادام  ماودلاب  عباص  الا  كرحتم  بتاک  لک 

.ماعلا ناکمالاب  عباص  ّالا  كرحتمب  بتاکلا  نم  یش  :ال  يا

«ص غ»

: یتاذ ماود  ال 

.یتاذلا ماودلاب  ابتاک ال  مادام  ماودلاب  عباص  ّالا  كرحتم  بتاک  لک 

.لعفلاب عباص  ّالا  كرحتمب  بتاکلا  نم  یش  :ال  يا

«ص م»

: یفصو ماود  ال 

.یفصولا ماودلاب  ابتاک ال  مادام  ماودلاب  عباص  ّالا  كرحتم  بتاک  لک 

.لعفلاب عباص  ّالا  كرحتمب  بتاکلا  نم  یش  :ال  يا

« حیحص ریغ  »
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هماع ۀقلطم  -7

: هیتاذ ترورض  ال 

.هیتاذلا هرورضلاب  لعفلاب ال  کحاض  ناسنا  لک 

.ماعلا ناکمالاب  کحاضب  ناسنالا  نم  یش  :ال  يا

«ص م»

: هیفصو ترورض  ال 

.هیفصولا هرورضلاب  لعفلاب ال  کحاض  ناسنا  لک 

.ماعلا ناکمالاب  کحاضب  ناسنالا  نم  یش  :ال  يا

«ص غ»

: یتاذ ماود  ال 

.تاذلاب امئاد  لعفلاب ال  کحاض  ناسنا  لک 

.لعفلاب کحاضب  ناسنالا  نم  یش  :ال  يا

«ص م»

: یفصو ماود  ال 

.فصولاب امئاد  لعفلاب ال  کحاض  ناسنا  لک 

.لعفلاب کحاضب  ناسنالا  نم  یش  :ال  يا

«ص غ»
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هماع هنکمم  -8

: هیتاذ ترورض  ال 

.هیتاذلا هرورضلاب  ماعلا ال  ناکمالاب  بتاک  ناسنا  لک 

.ماعلا ناکمالاب  بتاکب  ناسنالا  نم  یش  :ال  يا

«ص م»

: هیفصو ترورض  ال 

.هیفصولا هرورضلاب  ماعلا ال  ناکمالاب  بتاک  ناسنا  لک 

.ماعلا ناکمالاب  بتاکب  ناسنالا  نم  یش  :ال  يا

«ص غ»

: یتاذ ماود  ال 

.تاذلاب امئاد  ماعلا ال  ناکمالاب  بتاک  ناسنا  لک 

.لعفلاب بتاکب  ناسنالا  نم  یش  :ال  يا

«ص غ»

: یفصو ماود  ال 

.فصولاب امئاد  ماعلا ال  ناکمالاب  بتاک  ناسنا  لک 

.لعفلاب بتاکب  ناسنالا  نم  یش  :ال  يا

«ص غ»
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هطیسب تاهجوم  تبسن  : مّود لودج 

.هطیسب يایاضق  صخا  \ هقلطم هیرورض  -1

.هقلطم هیرورض  زا  معا  \ هماع هطورشم  -2

.هجو نم  نیماع  ، هماع هطورشم  اب  معا و  هقلطم  هیرورض  زا  \ هقلطم ۀمئاد  -3

.تسا معا  لبق  يایاضق  همه  زا  \ هماع هیفرع  -4

.تسا معا  لبق  يایاضق  عیمج  زا  \ هماع هقلطم  -5

.تسا معا  روکذم  يایاضق  هیقب  زا  صخا و  هماع  هقلطم  زا  \ هقلطم ۀینیح  -6

.تسا روکذم  يایاضق  معا  \ هماع ۀنکمم  -7

.تسا معا  یقبام  زا  صخا و  هماع  هنکمم  زا  \ هنکمم ۀینیح  -8

تابکرم تبسن  : مّوس لودج 

.تسا تابکرم  صخا  \ هصاخ هطورشم  -1

.تسا قلطم  معا  هصاخ  هطورشم  زا  \ هصاخ هیفرع  -2

.تسا قلطم  معا  لبق  هیضق  ود  ره  زا  \ هیرورض هیدوجو ال  -3

.تسا قلطم  معا  لبق  يایاضق  همه  زا  \ همئاد هیدوجو ال  -4

.قلطم صخا  زا 3 و 4  قلطم و  معا  مسق 1 و 2  زا  \ همئاد هینیح ال  -5

.همئاد ۀینیح ال  همئاد و  هیدوجو ال  هیرورض و  هیدوجو ال  هصاخ و  هیفرع  هصاخ و  هطورشم  زا  تسا  قلطم  معا  \ هصاخ هنکمم  -6
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تابکرم طئاسب و  تبسن  : مراهچ لودج 

هقلطم هماع و  هیفرع  اب  ،و  نیابت ، هقلطم همئاد  اب  ، قلطم صاخ  ماع و  ، هماع ۀطورـشم  اب  ، نیاـبتم ، هقلطم هیرورـض  اـب  : هصاـخ هطورـشم  -1
.دنا قلطم  صاخ  ماع و  ، هماع هنکمم  هماع و 

صاخ ماع و  ، ماع هنکمم  هماع و  هقلطم  هماع و  هیفرع  اب  ، هجو نم  مومع  ، هماع هطورـشم  اب  ، نیابت ، همئاد هیرورـض و  اب  : هصاخ هیفرع  -2
.دنا قلطم 

صاخ ماع و  ، ماع هنکمم  هماع و  هقلطم  هماع و  هیفرع  اب  ، هجو نم  مومع  ، هماع هطورـشم  اب  ، نیابت ، همئاد هیرورـض و  اب  : هصاخ هیفرع  -2
.قلطم

هماع و هقلطم  هماع و  هیفرع  اب  ، هجو نم  مومع  ، هماع هطورـشم  اب  هقلطم و  همئاد  ،و  نیاـبت ، هقلطم ۀیرورـض  اـب  : هیرورـض ـال  هیدوجو  -3
.قلطم صوصخ  مومع و  ، هماع هنکمم 

هنکمم هماع و  هقلطم  هماع و  هیفرع  اب  هجو و  نم  مومع  ، هماع هطورـشم  اب  ، ناـنیابتم ، هقلطم ۀـمئاد  هیرورـض و  اـب  : همئاد ـال  هیدوجو  -4
.قلطم صاخ  ماع و  ، ماع

.دراد ار  همئاد  هیدوجو ال  تبسن  نامه  : همئاد هینیح ال  -5

مومع ، هماع هیفرع  اب  ، هجو نم  نیماع  ، هماع ۀـقلطم  اب  هجو  نم  مومع  ، هقلطم همئاد  هطورـشم و  اب  ، نیابم ، هیرورـض اـب  : هصاـخ هنکمم  -6
.قلطم صاخ  ماع و  ، هماع هنکمم  اب  قلطم و 
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باتک تانیرمت 

ۀیرورـض هک  وحن  نیا  هب  ، تسا قلطم  صوصخ  مومع و  ، عـبرا بسن  زا  هقلطم  همئاد  هیتاذ و  هیرورـض  ناـیم  تبـسن  نیرمت 1- باوج 
تیلک نآ  سکع  یلو  تسه  زین  یتاذ  ماود  دـشاب  هیتاذ  ترورـض  اـج  ره  اریز  ؛ تسا قلطم  معا  هقلطم  ۀـمئاد  قـلطم و  صخا  ، هقلطم

هیرورـض امتح  تشاد  تاذـلا  مادام  ماود  یعوضوم ، هب  یلومحم  تبـسن  دوب و  هقلطم  ۀـمئاد  اـجک  ره  هک  تسین  نینچ  : ینعی ؛ درادـن
قلطم صخا  هقلطم  هیرورض  : ینعی ؛ تسا قلطم  صوصخ  مومع و  زین  هماع  ۀطورشم  اب  هقلطم  هیرورض  نایم  تبـسن  و.دشاب  مه  هقلطم 
اهاـج یـضعب  یلو  تسه  زین  فصولا  ماداـم  ترورـض  دـشاب  تاذـلا  ماداـم  ترورـض  اـج  ره  و.تسا  قـلطم  معا  ، هماـع هطورـشم  و 

.تسین تاذلا  مادام  ترورض  یلو  ( بتاک يارب  عباصا  كرحت  لثم  ) تسه فصولا  مادام  ترورض 

: ینعی ؛ تسا قلطم  صوصخ  مومع و  زین  هماع  ۀیفرع  هقلطم و  ۀیرورض  نایم  تبسن  و 

تشاد تاذلا  مادام  ترورـض  ، یعوضوم هب  یلومحم  تبـسن  اج  ره  اریز.تسا  قلطم  معا  ، هماع ۀیفرع  قلطم و  صخا  ، هقلطم ۀیرورض 
.تاذلا مادام  ترورض  نودب  تسه  فصولا  مادام  ماود  ، دراوم یضعب  رد  یلو  تشاد  دهاوخ  مه  فصولا  مادام  ماود  امتح 

هقلطم ۀمئاد  هک  وحن  نیا  هب  ؛ تسا قلطم  صوصخ  مومع و  عبرا  بسن  زا  هماع  هقلطم  اب  هقلطم  ۀـمئاد  نیبام  تبـسن  نیرمت 2- باوج 
دراوم یـضعب  رد  یلو  تسه  زین  تبـسن  تیلعف  دـشاب  تاذـلا  ماداـم  ماود  اـج  ره  اریز  تسا  قـلطم  معا  هماـع  هقلطم  قـلطم و  صخا 

.ندوب یشام  ندوب ، کحاض  ، ناسنا يارب  تباتک  دننام  ؛ تاذلا مادام  ماود  نودب  تسه  تبسن  تیلعف 

هیفرع اب  هماع  هقلطم  نایم  تبـسن  دش و  نایب  لّوا  نیرمت  باوج  رد  هک  دنتـسه  قلطم  صوصخ  مومع و  ، هماع هیفرع  اب  هقلطم  ۀمئاد  و 
نیا زین  هطیـسب  يایاضق  نایب  رد  هماع و  هیفرع  زا  تسا  قلطم  معا  ، هماع هقلطم  هک  وحن  نیا  هب  ؛ تسا قلطم  صوصخ  مومع و  زین  هماع 

.دش نایب  بلطم 

صخا هماع  هطورـشم  معا و  هماع  هیفرع  هک  وحن  نیا  هب  دنتـسه  قلطم  صاخ  ماع و  ، هماع هیفرع  اـب  هماـع  ۀطورـشم  نیرمت 3- باوج 
نکمم يدروم  رد  یلو  تسه  زین  فصولا  مادام  ماود  دـشاب  فصولا  مادام  عوضوم  هب  لومحم  تبـسن  ترورـض  اـج  ره  اریز  ؛ تسا

.كاکفنا ۀلاحتسا  ترورض و  نودب  دشاب  ماود  تسا 
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هک ، دنک یم  تلالد  عوضوم  هب  لومحم  تبسن  ترورض  رب  هیتاذ  هیرورض  اریز  ؛ دنراد یلک  نیابت  هصاخ  ۀطورشم  اب  هیتاذ  ۀیرورض  و 
اب ال تاذلا  مادام  ماود  تسا و  یتاذ  ماود  دیق ال  هب  دیقم  ، تسا تابکرم  زا  هک  هصاخ  ۀطورـشم  تسه و  مه  تاذـلا  مادام  ماود  اعبط 

.دنا ضقانتم  نوچ  دنوش  یمن  عمتجم  یتاذ  ماود 

تسین و روهشم  فراعتم و  بیکرت  دییقت و  زا  عون  نیا  یلو.تسا  حیحص  هیتاذ  ترورض  هب ال  هماع  هطورشم  دییقت  نیرمت 4- باوج 
.دشن حرطم  اذل 

هب ال نینچمه  دوب  همئاد  ۀـینیح ال  شمان  دوب و  حیحـص  یتاذ  ماود  ـال  هب  هک  هنوگناـمه  هقلطم  ۀـینیح  دـییقت  يرآ  نیرمت 5- باوج 
.تسین فراعتم  بیکرت  زا  عون  نیا  یلو  میراذگ  یم  هیرورض  ۀینیح ال  ار  شمان  تسا و  حیحص  زین  هیتاذ  ترورض 

دشن و ناونع  تابکرم  شخب  رد  اذل  تسین و  فراعتم  یلو  تسا  حیحـص  هیتاذ  ترورـض  هب ال  هقلطم  همئاد  دییقت  نیرمت 6- باوج 
.میدرک نایب  الیصفت  ار  روما  نیا  یمامت  ، لّوا لودج  رد  اقباس  ام 

یمن تعانق  باتک  لاثم  هب  هدروآ و  لاثم  ود  الومعم  مادکره  يارب  دش  یم  حرطم  هک  تابکرم  طئاسب و  زا  کیره  نیرمت 7- باوج 
.تسین رارکت  هب  يزاین  اذل  میا و  هدروآ  يددعتم  ياهلاثم  زین  لّوا  لودج  رد  انمض  میدرک و 

هیلمح هیضق  تامیسقت  نایاپ 
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هیطرش ۀیضق  ۀصاخ  تامیسقت 

هراشا

: تسا تامیسقت  هتسد  ود  ياراد  هیلمح  ۀیضق  دننامه  زین  هیطرش  هیضق 

.دنتسه کیرش  نآ  رد  هلصفنم  هلصتم و  هیطرش  زا  کیره  هک  یتامیسقت  : ینعی ؛ هکرتشم تامیسقت  -1

.تسا هلصفنم  هلصتم و  زا  کیره  صوصخم  هک  یتامیسقت  : ینعی ؛ هصتخم تامیسقت  -2

: دوب میسقت  راهچ  اعومجم  دش و  رکذ  نیشیپ  ثحابم  رد  : هکرتشم تامیسقت  اّما 

: دش میسقت  مسق  ود  هب  یلات  مدقم و  نایم  ۀطبار  تبسن و  ثیح  زا  هیطرش  ۀیضق  -1

.دوب هدش  مکح  تبسن  ود  لاصتا  بلس  ای  لاصتا و  هب  نآ  رد  هک  : هلصتم : فلا

.دوب هدش  مکح  ، تبسن ود  لاصفنا  بلس  ای  لاصفنا و  هب  نآ  رد  هک  : هلصفنم ب:

: دش میسقت  مسق  ود  هب  ( تیفیک ینعی  ) بلس باجیا و  ثیح  زا  هیطرش  هیضق  -2

.دوب هدش  مکح  تبسن  ود  لاصفنا  ای  لاصتا  هب  هک  : هبجوم : فلا

.دوب هدش  مکح  تبسن  ود  لاصفنا  ای  لاصتا  بلس  هب  هک  : هبلاس ب:

: دش مسق  هس  مدقم  نامزا  لاوحا و  رابتعا  هب  هلصفنم  هچ  هلصتم و  هچ  هیطرش  ۀیضق  -3

.دوب یصخشم  نیعم و  نامز  ای  لاح  رد  ، نآ بلس  لاصفنا و  ای  نآ  بلس  لاصتا و  هب  مکح  هک  : هیصخش : فلا

.دوب نامزا  لاوحا و  زا  ینامز  یلاح و  رد  بلس  لاصفنا و  ای  بلس  لاصتا و  هب  مکح  هک  : هلمهم ب:

.دوب مدقم  ۀنمزا  لاوحا و  عیمج  رد  لاصفنا  ای  لاصتا  هب  مکح  هک  : هروصحم ج:

تاروصحم اعومجم  و.دـش  یم  میـسقت  هیئزج  هیلک و  هب  تیمک  ظاحل  زا  هبلاس و  هبجوم و  هب  تیفیک  ظاحل  زا  هروصحم  هیطرـش  -4
.هیئزج ۀبلاس  هیئزج و  ۀبجوم  ، هیلک هبلاس  ، هیلک هبجوم  : داد یم  لیکشت  ار  عبرا 

هلصتم و صوصخم  یکی  : تسا میسقت  هس  اعومجم  هک  مینک  یم  عورش  ار  هلصفنم  هلصتم و  زا  مادکره  هب  هصتخم  تامیـسقت  کنیا 
: دنور یم  رامشب  میساقت  مها  اه  نیا  تسا و  هلصفنم  صوصخم  ات  ود 
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هلصتم ۀیطرش  تامیسقت 

تسا و لاصتا  عون  تعیبط و  ، میـسقت نیا  تهج  ؛و  هیقاـفتا -2، هیموزل -1: دوش یم  مسق  ود  هب  یـساسا  میـسقت  کی  رد  هلـصتم  هیطرش 
: دراد یباسح  مادکره  تسا و  یقافتا  لاصتا  عون  زا  یهاگ  یموزل و  یگتسویپ  عون  زا  تبسن  ود  قیلعت  لاصتا و  یهاگ 

یقیقح یگتسویپ  لاصتا و  عونکی  ( یلات مدقم و  ینعی  ) نآ فرط  ود  نایم  هک  يا  هلصتم  ۀیطرش  ۀیضق  زا  تسترابع  : هیموزل هلصتم  اّما 
یم ثعاب  هقالع  نیمه  هک  يا  هنوگب  دوش  یم  یشان  نیفرط  نایم  گنتاگنت  طابترا  هقالع و  کی  زا  هک  ، دشاب هتـشاد  دوجو  یعقاو  و 

ۀمزالم هکلب  درادن  رب  فلخت  هاگچیه  دشاب و  امتح  مه  يرگید  دوب  ود  نآ  زا  یکی  اجک  ره  دشاب و  يرگید  مزلتـسم  یکی  هک  دوش 
دوجو هیلقع  ۀمزالم  کی  تبسن  ود  نایم  هکنیا  هصالخ  و  (. یناثلا لوالا  بحصتسی  هببسب  یـش  هقالعلا  ) دشاب هتـشاد  دوجو  هماع  ۀیلک 

: دوش یم  هبعش  راهچ  هیموزل  ۀلصتم  اذل  دراد  یماسقا  یلات  اب  مدقم  طابترا  هقالع و  نوچ  ؛و  دشاب هتشاد 

تسه مه  لولعم  دوب  تلع  هاگره  هک  تسا  حضاو  تسا و  نآ  لولعم  ، یلات تلع و  ، مدقم : ینعی.تسا راک  رد  تیلع  ۀقالع  یهاگ  -1
.تسا عنتمم  ، همات تلع  زا  لولعم  فلخت  و 

دنراد همزالم  لولعم  تلع و  هک  تسا  حضاو  زاب  تسا و  تلع  ، یلات لولعم و  ، مدقم : ینعی.تسا راک  رد  تیلولعم  ۀـقالع  یهاگ  2-و 
.دنام یم  یقاب  دوجو  زا  سپ  هن  دوش و  یم  دوجوم  هن  ، همات تلع  نودب  لولعم  نوچ  تسه  مه  تلع  دشاب  لولعم  اجک  ره  و 

ودره هکلب  دنتـسین  رگیدـکی  لولعم  تلع و  یلات ، مدـقم و  زا  مادـکچیه  ینعی  تسا  نایم  رد  نیمزالتم  ای  مزالت  ۀـقالع  یهاـگ  3-و 
مه يرگیدـنآ  دوب  امهدـحا  اجک  ره  ینعی  دنتـسه  دوجو  رد  ناـمزالتم  ، لولعم ود  مه  زاـب  دنتـسه و  یکرتشم  ثلاـث و  تلع  لولعم 

نوچ تسا  همات  تلع  دوجو  زا  فشاک  امتح  دـشاب  دـنا  مه  مزالم  هک  یلولعم  ود  زا  یکی  اجک  ره  هک  تسنآ  بلطم  لیلد  و.تسه 
هنرگو دیاشن  لولعم  نودب  همات  تلع  اریز  ؛ دوب دهاوخ  دوجوم  مه  رگید  لولعم  امتح  دوب  همات  تلع  رگا  ،و  دیاشن تلع  نودب  لولعم 

.تسین همات  تلع 

نودـب یکی  لقعت  دـنوش و  یم  لقعت  مه  اب  هک  دنتـسه  نیفیاضتم  زا  یلات  مدـقم و  ینعی  ؛ تسا راک  رد  فیاضت  ۀـقالع  یهاـگ  4-و 
نیا اب  یلو  تسا  نکمم  يرگید  نودـب  یکی  تاذ  هتبلا.دـیاشن  مه  يرگید  نودـب  یکی  یجراـخ  ققحت  هکنیا  اـمک  ؛ دـیاشن يرگید 

ود ره  ، فصو
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: دراد یلاثم  رفظم  موحرم  دنراد و  یلاثم  هقطانم  روهشم  : لاثم دنراد (1)؛ تیعم 

: تسا وحن  نیا  هب  هیسمش  حرش  رد  روهشم  لاثم 

ادوجوم راهنلا  ناک  نا  : انلوقک هلالولعم  وا  دوجوم  راهنلاف  هعلاط  سمـشلا  تتاک  نا  : انلوفک یلاتلل  هلع  مدـقملا  نوکی  نابف  هیلعلا  اـّما  »
نالولعم ملاعلا  هئاضا  راهنلا و  دوجو  ناف  یئیضم  ملاعلاف  ادوجوم  راهنلا  ناک  نا  : انلوقک هدحاو  هلع  یلولعم  انوکی  وا  هعلاط  سمـشلاف 

.(2) هل » انبا  رمع  ناک  ورمعل  ابا  دیز  ناک  نا  انلوقک  نیفیاضتم  انوکی  نابف  فیاضتلا  اّما  سمشلا و  عولطل 

ای ددمت  ببس  بآ  یمرگ  هک  « دنک یم  ادیپ  نایرج  دش و  دهاوخ  نهپ  طسبنم و  دوش  مرگ  بآ  رگا  » دننام ، تیلع ۀقالع  : فنصم لاثم 
.تسا نآ  ضابقنا  دامجنا و  ببس  بآ  يدرس  هکنیا  امک  تسا  نآ  طاسبنا  دادتما و 

زا فشاک  تسا و  یمرگ  لولعم  ، ددـمت هک  تسا » مرگ  نخاس و  امتح  سپ  دوش  طـسبنم  ددـمتم و  بآ  رگا  » دـننام ؛ تیلولعم ۀـقالع 
.تسا تلع  دوجو 

لولعم ، نآ طاسبنا  بآ و  نایلغ  زا  کیره  هک  « دوب دهاوخ  مه  طسبنم  دیآ  شوجب  ینعی  دنک  ادیپ  نایلغ  بآ  رگا  » دننام ؛ مزالت هقالع 
دـص ینعی  ) ترارح زا  ینیعم  هجرد  هـب  یتـقو  دوـش و  یم  يراـج  طـسبنم و  دـش  مرگ  یتـقو  هـک  تـسا  بآ  ندـش  غاد  تنوـخس و 

ات ددرگ و  یم  رت  ضبقنم  دوش  رتدرـس  هچره  الباقتم  هکنیا  امک  ؛ تسا یلاغ  دیآ و  یم  شوجب  مه  تسا و  ددـمتم  مه  دیـسر  ( هجرد
تیفیک هب  تیمک  زا  هدرک و  ادیپ  شهج  کیتکلاید  نویدام  حالطـصا  هب  ددنب و  یم  خـی  هدـش و  دـمجنم  هک  دـسر  یم  يا  هجردـب 

.دوش یم  لدبم 

یتاذ و دنویپ  هقالع و  ود  نآ  نایم  هکنیا  نودب  تبـسن ، ود  لاصتا  درجم  هب  نآ  رد  دشاب  هدـش  مکح  هک  تسنآ  : هیقافتا هلـصتم  اّما  و 
: رگید ترابع  هب  دشاب و  هتشاد  دوجو  یعیبط 

هب يا  هقالع  نوچ  درادـن  دوجو  یقیقح  یگتـسویپ  لاصتا و  هنوگ  چـیه  یلاـت  مدـقم و  ینعی  نآ  فرط  ود  ناـیم  هک  تسنآ  هیقاـفتا 
دتفا یم  قافتا  اهتقو  یلیخ  ای  یهاگ  یلو  ددرگ  نیفرط  نایم  همزالم  ببـس  ، طابترا نآ  ات  تسین  یطابترا  اهنآ  نیب  دنرادن و  رگیدکی 

یتقو هک 
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تیمومع تیلک و  لاح  نیع  رد  یلو  دراد  دوجو  تبحاصم  تیعم و  ود  نآ  نیب  دوش و  یم  دوجوم  مه  یلات  دوش  یم  دوجوم  ، مدقم
.تسا ریذپ  فلخت  القع  یلو  دشاب  هیداع  دنچره  تسین  هیلقع  ۀمزالم  درادن و 

تبـسن ، هناگادج يا  هیـضق  ره  ینعی  ؛ رگیدـکی اب  هیـضق  ود  نداد  طبر  ماقم  رد  فداصت  زا  تسترابع  قطنم  رد  هیقافتا  زا  دارم  : هتکن )
شا هماـت  تلع  نوچ  دـنک  یم  ادـیپ  دوجو  بوـجو  ، راـمح قـیهن  ـالثم  ( هتلع دوـجول   ) تسا هریغل  دوـجولا  بجاو  شعوـضوم  هب  نآ 

تـسا هیقافتا  شمان  میزاس  یم  هیطرـش  ۀیـضق  میهد و  یم  طبر  مهب  ار  ودنیا  یتقو  یلو  ، کلذک مه  دـیز  قطن  تسا و  هدـش  دوجوم 
لوقی :» يراوزبس یجاح  لوقب  تسا و  لـطاب  هفـسلف  رد  هک  یقاـفتا  یلو.دنـشاب  هتـشادن  یتلع  اـتاذ  هکنیا  هن  ؛ دـنرادن مهب  یطبر  ینعی 

نیا هب  فداصت  هتبلا  دوش و  لصاح  تلع  نودب  يا  یـش  هک  تسا  لیلاعم  للع و  هلـسلس  رد  فداصت  روظنم  ببـسلا » لهاج  قافتالا 
ریجنز کی  ياه  هقلح  ناسب  لیلاعم  للع و  ۀلـسلس  هدرک و  رپ  تیلولعم  تیلع و  نوناق  ار  ملاع  رـسارس  تسا و  لـطاب  لاـحم و  ینعم 

دوجولا بجاو  هک  یتسه  یقیقح  تلع  للعلا و  هلع  بابسالا و  ببسم  هب  دوش  یم  یهتنم  ات  هدیشک  شوغآ  رد  ار  رگیدکی  هک  تسا 
(. لولعم هلع و ال  وه  تسا و  هتاذل 

: دوش یم  تعانق  لاثم  دنچ  هب  الیذ  هک  دروآ  ناوت  یم  ناوارف  لاثم  هیقافتا  ۀلصتم  يارب  : لاثم

يا هیلقع  ۀمزالم  رامح  قیهن  دیز و  قطن  نایم  هک  تسا  حضاو  ، دوب دهاوخ  قهان  رامح  سپ  دشاب  قطان  دـیز  رگا  : روهـشم لاثم  : فلا
یلو دنتسه  دوخ  هب  صاخ  یتلع  ياراد  مادکره  هکلب  دنشاب  هتـشاد  هکرتشم  تلع  امهالک  ای  يرگید  تلع  امهدحا  اضرف  هک  تسین 
زاوآ لوغـشم  دینـش  ار  ادص  هک  مه  یلقنـسح  رامح  دش  ینارنخـس  لوغـشم  هتفرگ و  رارق  نوفرکیم  تشپ  رد  دیز  ات  افداصت  اقافتا و 

.دیدرگ ندناوخ 

قطن ملاع و  ندوب  ألم  نایم  یلقع  یعیبط و  یتاذ و  دـنویپ  طابترا و  چـیه  هک  ؛ تسا قطان  ناسنا  سپ  دـشابن  يألخ  ، ملاـع رد  رگا  ب:
.تسین ناسنا 

رد داتـسا  روضح  زا  سپ  یقئاـقد  هشیمه  هکلب  دوش  یمن  سـالک  دراو  داتـسا  زا  لـبق  هاـگچیه  هک  دـینک  ضرف  ار  يزومآ  شناد  ج:
دوش یم  سالک  دراو  زومآ  شناد  نالف  هک  عقوم  ره  :» مییوگ یم  اذل  هدش  تداع  وا  يارب  رما  نیا  دیآ و  یم  سرد  عورـش  سالک و 

سالک و هب  ینالف  ندمآ  نایم  هک  تسا  حضاو  لاح  «، هدرک عورش  ار  سرد  ، نآ زا  لبق  داتسا  امتح 
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ام هدش  رارکت  لمع  نیا  راب  دنچ  اقافتا  هکنیا  باب  زا  افرص  هکلب  تسین  يا  همزالم  چیه  سردم  يوس  زا  سرد  ندرک  عورـش  رتولج 
یتلع ینالف  ندمآ  هنرگو  « سردلا یف  هعورش  قبـس  دق  سردملا  ناف  نالف  ءاج  املک  :» میئوگ یم  هدرک و  تسرد  ار  يا  هیـضق  نینچ 
ياراد مه  ینالف  روضح  زا  لبق  سرد  رد  سردم  عورـش  دـشاب و  همات  تلع  ءازجا  لماوع و  ریاس  وا و  ةدارا  هک  دراد  دوخ  هب  صاخ 

.تسا يا  هژیو  تلع 

رارکت راب  دنچ  تبسن  ود  لاصتا  نآ  هکنیا  رثا  رد  هتخپان  یشان و  دارفا  یلو  دشاب  هیقافتا  ، يا هلصتم  ۀیطرـش  هیـضق  تسا  نکمم  : هتکن
دوب و قیقد  دیاب  یلو  تسا  هیموزل  هلـصتم  هیـضق  تسا و  راک  رد  همزالم  امهنیب  اعقاو  هک  دـنرادنپب  هدـمآرد  تداع  تروصب  هدـش و 

.تسا هیموزل  هلصتم  تسا  عفان  تجح  باب  رد  هک  نآ  درک و  ادج  اه  هیقافتا  زا  ار  اه  هیموزل 
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هلصفنم هیطرش  تامیسقت 

: تسا میسقت  ود  ياراد  هناگادج  ، هلصفنم هیطرش 

هدش مکح  یلات  مدقم و  ینعی  هیضق  فرط  ود  دناعت  یفانت و  لاصفنا و  هب  نآ  رد  هک  دوب  يا  هیضق  نآ  هلـصفنم  هیطرـش  : لّوا میـسقت 
ود ناـیب  زا  لـبق  تسا و  راـک  رد  یفاـنت  عون  ود  نوچ  دوش  یم  مسق  ود  یفاـنت  عوـن  تعیبـط و  راـبتعا  هب  هلـصفنم  ۀیـضق  لاح.دـشاب 

: میروآ یم  لوصا  ملع  زا  ، همّدقم باب  زا  ار  يا  هتکن  ، مسق

عمتجم رگیدکی  اب  دنراد و  یفانت  رگیدکی  اب  هک  دنیوگ  ار  یلیلد  ود  ، نیـضراعتم : دـنیوگ یم  حـیجارت  لداعت و  ثحبم  رد  لوصا  رد 
تابثا و یفن و  هک  « مهمارکا بجی  »و«ال  ءاـملعلا مارکا  بجی  » دـننام تسا  یتاذ  یهاـگ  هقث  دـحاو  ربخ  ود  یفاـنت  هاـگنآ  دـنوش  یمن 

ولو دشاب  یلامجا  ملع  هک  تسا  یجراخ  لماع  رس  ریز  ینعی  تسا  یضرع  یهاگ  دنوش و  یمن  عمتجم  هاگچیه  دنتسه و  نیـضقانتم 
زامن تبیغ  نارود  رد  هعمج  زور  رد  : دـیوگ یم  لیلد  کی  الثم.دنتـشادن  یتافانم  هضراعم و  رگیدـکی  اب  ود  نآ  یلاـمجالا  ملعلا  ـال 

بجاو ودره  هک  درادـن  یعناـم  تسا  اـت  ود  بوجو  قـلعتم  نوـچ  ؛و  تسا بجاو  ، رهظ : دـیوگ یم  رگید  لـیلد  تسا و  بجاو  هعمج 
دنک یمن  باجیا  ار  دحاو  فیلکت  زا  شیب  تسا و  دحاو  فیلکت  ياراد  دـحاو  تقو  هک  میراد  یلامجا  ملع  ام  جراخ  زا  یلو  دـشاب 

.تسا هدش  باطخ  ود  نآ  یفانت  ببس  یلامجا  ملع  نیا 

: دوش یم  مسق  ود  نیفرط  نیب  یفانت  ظاحل  هب  هلصفنم  : میئوگ یم  هیف  نحنام  رد  هتکن  نیا  ظفح  اب 

اب اتاذ  : ینعی ؛ دـشاب یعقاو  یقیقح و  دانع  یفاـنت و  نآ  رد  ، یلاـت مدـقم و  ناـیم  هک  يا  هلـصفنم  ۀیـضق  زا  تستراـبع  نآ  :و  هیداـنع -1
تیجوز نایم  هک  « درف اّما  جوز و  اّما  حیحصلا  ددعلا  » دننام ؛ دنتسین عمج  لباق  داوم  زا  يا  هدام  چیه  نمـض  رد  دنراد و  یفانت  رگیدکی 

هیلک هبجوم  تروصب  اذل  ؛و  دنتـسین عمج  لباق  مینک  باسح  هک  دادعا  زا  يددع  ره  نمـض  رد  تسا و  راک  رد  یتاذ  یفانت  تیدرف  و 
دشاب و جوز  هن  ای  ، درف مه  دشاب و  جوز  مه  يددـع  هک  تسا  لاحم  : ینعی ادرف  اّما  اجوز و  ددـعلا  نوکی  نا  اّما  امئاد  : تفگ ناوت  یم 

.درف هن 

: تسا روصتم  دروم  دنچ  رد  یتاذ  یفانت  : هتکن

«. امودعم اّما  ادوجوم و  نوکی  نا  اّما  یشلا  » رد مدع  دوجو و  لثم  ؛ دنشاب رگیدکی  ضیقن  یلات  مدقم و  هک  يدراوم  : فلا
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يواسم ، مدـع ینعی  دوجو  ضیقن  اب  دوجوم  هک ال  دوجوم  دوجو و ال  الثم  ؛ دـشاب يواسم  يرگید  ضیقن  اب  امهدـحا  هک  يدراوم  ب:
یـشلا نوکی  نا  اّما  امئاد  :» تسا نینچ  هلـصفنم  هیـضق  »و  دوجوم مودـعم ال  لـک  مودـعم و  دوجوم  ـال  لـک  :» تفگ ناوت  یم  تسا و 

«. ادوجوم الوا  ادوجوم 

.دشاب يرگید  ضیقن  زا  قلطم  صخا  امهدحا  ج:

ضیقن ال ) تسا یلاـت  ضیقن  زا  صخا  ، مدـقم هک  « ناویح ـال  وا  ناـسنا  اذـه  اـّما  » دـننام ، دـشاب يرگید  ضیقن  زا  قلطم  معا  امهدـحا  د:
ناسنا ضیقن ال  هک  ناسنا  زا  ینعی  ) یلات ضیقن  زا  تسا  قلطم  معا  مدـقم  هک  « ناسنا الوا  ناویح  اذـه  اّما  » لـثم )و  تسا ناویح  ، ناویح

(. تسا

افداصت و اقافتا و  هکلب  تسین  راک  رد  یقیقح  یتاذ و  یفانت  نآ  فرط  ود  نایم  هک  يا  هلـصفنم  ۀیـضق  زا  تسترابع  نآ  :و  هیقاـفتا -2
نا اّما  بتاک و  ریغ  دوسا و  اذـه  نوکی  نا  اّما  » روهـشم لاثم  ؛ هدـش ادـیپ  يا  یفانت  نینچ  یـضرع  یجراخ  رما  کی  رطاخب  ضرعلاب و 
رد دنـشاب  عفر  ای  عمج  لباق  دیابن  اجک  چیه  هنرگو  تسین  یتاذ  یفانت  داوس  تباتک و  نایم  هک  تسا  حضاو  « دوسا ریغ  ابتاک و  نوکی 

یلامجا ملع  ام  الثم  دیز  دروم  رد  اقافتا  یلو  تسین  یتاذ  یفانت  سپ  بتاک  هن  دنتسه و  دوسا  هن  جراخ  رد  اهناسنا  زا  يریثک  هکیلاح 
ملع دراوم  هب  صوصخم  تسا و  یـضرع  نیا  اّما  درادـن  اعمج  ار  ود  نآ  ، بتاک دوسا و ال  ای  تسا و  دوسا  بتاـک و ال  اـی  هک  میراد 

سولج نایم  هتبلا  دـص  هک  « ارقاـب وا  ادّـمحم  رادـلا  یف  سلاـجلا  نوکی  نا  اـّما  » دـننام و.دـشاب  یتاذ  یقیقح و  هکنیا  هن  تسا  یلاـمجا 
دنـشابن و مادکچیه  ای  دنـشاب  ودره  تسا  نکمم  هکلب  دنـشابن  عافترا  ای  عامتجا  لباق  ات  تسین  یتافانم  رقاب  سولج  اب  راد  رد  دّـمحم 
رد اقافتا و  یلو  ؛ دـشابن یثلاث  درف  ،و  رقاب ای  دـشاب  راد  رد  دّـمحم  ای  هک  تسین  یتافانم  نارگید  ندوب  اب  ، راد رد  ود  نآ  ندوب  نایم  زین 

نوکی نا  اّما  » دننام ؛و  رقاب ای  تسا  دّمحم  ای  هناخ  رد  ۀتـسشن  : مییوگ یم  تسین  راد  رد  یـسک  ود  نآ  زا  ریغ  هکنیا  هب  یلامجا  ملع  رثا 
یفانت ، نآ ندوب  دلاخ  كولمم  اب  باتک  نیا  ندوب  قطنم  ملع  رد  نایم  هک  « دلاخل اکولمم  نوکی  نا  اّما  قطنملا و  ملع  یف  باتکلا  اذه 

دلاخ کلم  ، دـشابن دـلاخ  کلم  دـشاب و  قطنم  رد  ، دـلاخ کلم  مه  دـشاب و  قطنم  رد  باـتک  نیا  مه  تسا  نکمم  هکلب  تسین  یتاذ 
مه یفرط  زا  تسین و  یقطنم  باتک  کلام  ، دـلاخ هک  میناد  یم  الامجا  جراخ  زا  ام  یلو  دـشابن  مادـکچیه  ، دـشابن قطنم  رد  دـشاب و 

: مییوگ یم  اذل  دشاب و  قطنم  رد  باتک  نیا  هک  میهد  یم  لامتحا 
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هکلب ) تسین قطنم  رد  تسا و  دـلاخ  کلم  ای  )و  تسا تناما  وا  دزن  رد  الثم  هکلب  ) تسین دـلاخ  کلم  تسا و  قطنم  رد  باتک  نیا  اـی 
(. تسا...و هقف  ای  هفسلف  ای  لوصا  رد 

.هیقافتا هن  تسا  هیدانع  ۀلصفنم  تسا  تجاح  دروم  هکنآ  تجح  باب  رد 

لـصاح زا.هبلاس  ای  دنتـسه  هبجوم  ای  مادـکره  ،و  ولخلا هعنام  ای  عمجلا  هعنام  اـی  تسا  هیقیقح  اـی  ، هیداـنع ۀلـصفنم  هیـضق  : مّود میـسقت 
: میروآ یم  لاثم  اهنآ  يارب  هدرک و  فیرعت  هناگادج  ار  کیره  ام  هک  دوش  یم  ادیپ  هلصفنم  هیضق  مسق  شش  رد 3  برض 2 

هدـش مکح  ابذـک  اقدـص و  تبـسن  ود  یقیقح  لاـصفنا  یفاـنت و  هب  نآ  رد  هـک  يا  هیـضق  زا  تستراـبع  : هبجوـم هـیقیقح  هلـصفنم  -1
دروم کی  رد  ود  نآ  عامتجا  هدوب و  نادناعتم  نایفانتم و  دصرددص  رگیدکی  اب  تبـسن  ود  : ینعی ( عافترالا عامتجالا و  یف  يا  ) دـشاب

وا اجوز  نوکی  نا  اّما  حیحـصلا  ددـعلا  » لـثم تسا  لاـحم  زین  ود  نآ  عاـفترا  تسا و  نیـضیقن  عاـمتجا  مزلتـسم  نوچ  تسا  لیحتـسم 
لباق ریغ  تسا و  درف  اـی  لثم 2،4،6)و  ، نییواستم هب  تمـسق  لباق  (و  تسا جوز  ای  هشیمه  رـسک  زا  یلاخ  حیحـص و  ددع  : ینعی ؛» ادرف

دشاب و جوز  مه  يددع  کی  هک  تسین  نکمم  ینعی  ؛ تسا لاحم  ، عامتجا اجنیا  رد  لثم 7-5-3) ، يواسم حیحص  ددع  ود  هب  تمسق 
هن دـشاب و  جوز  هن  يددـع  هک  تسین  نکمم  تسا و  راکـشآ  ، ضقاـنت نوـچ  ؛ دـشابن مه  دـشاب و  نییواـستم  هب  مسقنم  مه  ،و  درف مه 

.تسا نیضیقن  عافترا  نوچ  تسا  لاحم  مه  عافترا  سپ  ؛ درف

مه : ینعی ؛ دـشاب هدـش  مکح  ابذـک  اقدـص و  تبـسن  ود  یفانت  بلـس  هب  نآ  رد  هک  يا  هیـضق  زا  تسترابع  : هبلاـس ۀـیقیقح  ۀلـصفنم  -2
امـسقنم اـّما  اـجوز و  ددـعلا  نوـکی  نا  اـّما  هتبلا  سیل  » لـثم ؛ ود نآ  عاـفترا  مـه  تـسا و  نـکمم  دروـم  کـی  رد  تبـسن  ود  عاـمتجا 

مه دـشاب و  جوز  مه  تسا  نکمم  هکلب  « نییواستم هب  مسقنم  ای  دـشاب و  جوز  ای  ینیعم  ددـع  هک  تسین  نینچ  هتبلا  : ینعی نییواستمب ؛»
اّما ناویحلا  سیل  » دننام و  «، ددع 5 » دننام ، نییواستم هب  مسقنم  هن  دشاب و  جوز  هن  تسا  نکمم  ددع 4،و  لثم.نییواستم  هب  تمسق  لباق 

میلعت لباق  ای  دـشابن و  میلعت  لباق  دـشاب و  قطان  ای  ناویح  هک  تسین  نینچ  هتبلا  :» ینعی ؛» میلعتلل ـالباق  نوکی  نا  اـّما  اـقطان و  نوکی  نا 
تـسا نکمم  ،و  دـیاش عامتجا  سپ  ؛ ناـسنا لـثم  ، میلعت لـباق  مه  دـشاب و  قطاـن  مه  یناویح  تسا  نکمم  هکلب  « دـشابن قطاـن  دـشاب و 

.دیاش زین  عافترا  سپ  ؛ رگید تاناویح  عون  لثم  ، میلعت لباق  هن  دشاب و  قطان  هن  ، یناویح

، يدرف زا  معا  رشب  یگدنز  رسارس  رد  هیقیقح  هلصفنم  يایاضق  دربراک  : هتکن )
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میـسقت تروصب  امومع  هدرک و  هطاحا  تامیـسقت  ار  مولع  یماـمت  تسا...و و  یگنهرف  ، یماـظن ، يداـصتقا ، یـسایس ، یملع ، یعاـمتجا
هچ »و  الوا تاذـلا  یلع  لدـت  نا  اّما  هملکلا  » لـثم ؛ دوش ناـیب  یئاـنث  میـسقت  تروصب  هچ  ، تسه مه  رـصاح  هک  تسا  هیقیقح  هلـصفنم 

( .دش نایب  تمسق  ثحب  رد  هک  « فرح اّما  لعف و  اّما  مسا و  اّما  هملکلا  » لثم ؛ دوش نایب  یلیصفت  تروصب 

زا هن  (و  قدص ثیح  زا  هیـضق  فرط  ود  یفانت  هب  نآ  رد  هک  يا  هلـصفنم  هیطرـش  زا  تسترابع  نآ  :و  هبجوم عمجلا  هعنام  هلـصفنم  -3
هتـشاذگ « عمجلا هعنام  » ار نآ  مان  ساسا  نیمه  رب  تسا و  لاـحم  تبـسن  ود  عاـمتجا  هک  ینعم  نیدـب.دشاب  هدـش  مکح  ( بذـک ثیح 

دشاب و رجح  مه  هک  درادن  ناکما  دحاو  یش  هک  « ارجش اّما  ارجح و  یشلا  نوکی  نا  اّما  » لثم ، تسا نکمم  ، تبـسن ود  عافترا  یلو  ، دنا
هن دـشاب و  رجـش  هن  يدـحاو  یـش  تسا  نکمم  یلو  ، نیـضیقن عاـمتجا  هـب  ددرگ  یمرب  تـسا و  نیلباـقتم  عاـمتجا  نوـچ  ، رجـش مـه 
زاب هک  « دوسا وا  ضیبا  مسجلا  نوکی  نا  اّما  » دننام ،و  تسا نکمم  عافترا  یلو  لاحم  عامتجا  سپ  « تاناویح ریاس  ناسنا و  » دـننام ، رجح

دشاب و ضیبا  مه  دحاو  نآ  رد  دحاو  مسج  دوش  یمن  تسا و  نیدـض  عامتجا  نوچ  تسا  لاحم  ، دـحاو یـش  رد  نیفرط  عامتجا  مه 
.تسا لاحم  عامتجا  یلو  تسا  نکمم  عافترا  سپ  ، دشاب رمحا  هکلب  ، ضیبا هن  دشاب و  دوسا  هن  هک  دوش  یم  یلو  ؛ دوسا مه 

هدـش مکح  بذـک  رد  ود  نآ  یفاـنت  قدـص و  رد  تبـسن  ود  یفاـنت  مدـع  هب  نآ  رد  هک  تـسا  نآ  : هبلاـس عـمجلا  هعناـم  ۀلـصفنم  -4
يانعم هب  عمجلا  هعنام  هلـصفنم  یهاگ  هتبلا  ) هبجوم عمجلا  هعنام  سکعرب  ، دیاشن ناشعافترا  یلو  دیاش  ناشعامتجا  هکنیا  : ینعی ؛ دـشاب

رجح و یـشلا ال  نوکی  نا  اّما  هتبلا  سیل  » لثم ( درادن عافترا  بناج  هب  يراک  دـنک و  یم  عامتجا  زا  یفانت  بلـس  طقف  ینعی  تسا  معا 
نیاربانب ؛ رجح نودـب ال  دـشاب  رجـش  ای ال  دـشابن و  رجـش  ـال  دـشاب و  رجح  ـال  اـی  يا  یـش  هک  تسین  نینچ  هتبلا  : ینعی ؛» رجـش ـال  اـّما 

دیاشن ار  عافترا  یلو  ؛ تاناویح دـننام  ، رجح مه ال  دـشاب و  رجـش  مه ال  يدـحاو  یـش  هک  تسا  نکمم  درادـن و  یعنام  ناـشعامتجا 
وه تسا و  نیلباقتم  نیب  عمج  نوچ  رجـش ، مه  دشاب و  رجح  مه  ینعی  رجـش  هن ال  دـشاب  رجح  هن ال  دـحاو  یـش  تسین  نکمم  نوچ 

دشاب ضیبا  ریغ  ای  ینیعم  مسج  هک  تسین  نینچ  هتبلا  : ینعی ؛» دوسا ریغ  وا  ضیبا  ریغ  مسجلا  نوکی  نا  اّما  هتبلا  سیل  » رگید لاثم  ؛ لاحم
سپ ؛ ردـکا رفـصا و  رمحا و  مسج  لـثم  ، دوسا ریغ  مه  دـشاب و  ضیبا  ریغ  مه  تسا  نکمم  هکلب  ؛ سکعلاـب اـی  دـشابن و  دوـسا  ریغ  و 

ضیبا مه ال  یمسج  هک  تسین  نکمم  یلو  دیاش  ار  عامتجا 
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.دیاشن عافترا  سپ  لاحم  وه  تسا و  نیدض  نیب  عمج  نوچ  دشاب  دوسا  مه  ضیبا و  مه  هجیتن  رد  ات  دشابن  دوسا  مه ال  دشابن و 

تبسن و ود  نایم  هک  دشاب  رادنپ  نیا  رب  طلغ  هب  یـصخش  هک  دوش  یم  هتفرگ  راکب  يدراوم  رد  هیـضق  نیا  : هبجوم عمجلا  هعنام  هدیاف 
هک درادـنپ  یم  یـسک  ـالثم  ؛ مینک یم  هدافتـسا  هیـضق  نیا  زا  ، وا مهوت  عفد  يارب  اـم  تروـص  نیا  رد  تسا  نکمم  عاـمتجا  ، فرط ود 
یم وا  مهوت  عفر  يارب  ام  ؛ یـسان یهاس و  مه  دشاب و  یبن  مه  یـصخش  تسا  نکمم  درادـن و  یعنام  نایـسن  وهـس و  توبن و  عامتجا 

ای تسین و  یهاس  تسا و  ربمایپ  صخـش  ای  هکلب  تسین  نکمم  ناشعامتجا  ودـنیا  ینعی  « ایهاس وا  ایبن  صخـشلا  نوکی  نا  اّما  :» مییوگ
یصاع مه  (ص)و  ادخ لوسر  ۀفیلخ  مه  ینیعم  صخش  درادن  یعنام  هک  تسا  رواب  نیا  رب  یـسک  الثم  ای.تسین  ربمایپ  تسا و  یهاس 

يارب ام  اجنیا  رد  ؛) ثالث ءافلخ  دننامه  ) موصعم ریغ  مه  دـشاب و  ماما  مه  هک  درادـن  یعنام  ای  دـشاب و  ادـخ  ربارب  رد  راک  تیـصعم  و 
؛» موصعم ریغ  وا  اـماما  صخـشلا  نوکی  نا  اـّما  :» مییوگ یم  اـی  ایـصاع هللا» وا  اـماما  صخـشلا  نوکی  نا  اـّما  :» میئوگ یم  وا  مهوت  عـفد 
هن دـشاب و  ماما  هن  یـصخش  هک  ، دـیاش عاـفترا  یلو  ؛ موصعم ریغ  اـی  یـصاع  مه  دـشاب و  ماـما  مه  یـصخش  هک  دـیاشن  عاـمتجا  : ینعی

بتک رد  یناوارف  ياـیاضق  هطبار  نیا  رد  دـندش و  یمن  مه  هورکم  بکترم  یتـح  هک  نید  هـقف و  ناـگرزب  زا  يرایـسب  لـثم  ؛ یـصاع
.تسا طوبضم  هطوبرم 

: درادنپ یم  یصخش  هک  دور  یم  راکب  يدروم  رد  هیضق  نیا  : هبلاس عمجلا  هعنام  ةدیاف 

زا ، تسا نکمم  عامتجا  هکنیا  تابثا  وا و  مهوت  عفد  يارب  ام  ؛ تسا عنتمم  لاحم و  دـحاو  دروم  رد  تبـسن  ود  زیچ و  ود  نالف  عامتجا 
رد هک  درادن  ناکما  ،و  دـیاشن دـحاو  تیب  رد  تماما  توبن و  عامتجا  : هک تسا  رواب  نیا  رب  یـسک  الثم  ، مینک یم  هدافتـسا  هیـضق  نیا 
یم عامتجا  ناکما  تابثا  وا و  مهوت  عفد  يارب  ام  ؛ دـشاب اـهنآ  رد  زین  تماـما  مه  دـشاب و  تلاـسر  توبن و  ماـقم  مه  تیب  لـها  کـی 

ای دـشاب و  توبن  تیب  ای  يدـحاو  تیب  هک  تسین  نینچ  هتبلا  : ینعی هماـما ؛» وا  هوبن  هیف  دـحاولا  تیبلا  نوکی  نا  اـّما  هتبلا  سیل  :» مییوگ
توبن تیب  هن  ، يدحاو تیب  هک  تسا  نکمم  زین  عافترا  اجنیا  رد  هتبلا  ) دنـشاب عمتجم  ود  ره  ، دـحاو تیب  رد  تسا  نکمم  هکلب  ؛ تماما

(. تسا عامتجا  ناکما  تابثا  ، فده طقف  میرادن و  عفر  هب  يراک  ام  یلو  ، تماما هن  دشاب و 

رد طقف  هیضق  فرط  ود  یفانت  هب  نآ  رد  هک  تسا  نآ  : هبجوم ولخلا  هعنام  هلصفنم  -5
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عامتجا یلو  تسا  عنتمم  دروم  نالف  رد  ود  ره  دوبن  تبـسن و  ود  عافترا  : ینعی ؛ عامتجا ای  قدص  رد  هن  دوش و  مکح  عافترا  بذـک و 
عمج هن  ، تسا عنتمم  عافترا  ولخ و  هکارچ  دـنا  هتفگ  ولخلا  هعنام  ار  نآ  ساسا  نیمه  رب  ؛و  تسا نکمم  دنـشاب  مهاب  ودره  هک  ود  نآ 

هک ینعم  نیدب  ؛ دوسا ریغ  ای  تسا و  ضیبا  ریغ  ای  دـحاو  نآ  رد  دـحاو  مسج  : ینعی ؛» دوسا ریغ  وا  ضیبا  ریغ  اّما  مسجلا  » لثم ؛ قدـص و 
تروص نیا  رد  هک  ، ضیبا مه  دـشاب و  دوـسا  مه  هجیتـن  رد  اـت  ، دوـسا ریغ  هن  دـشاب و  ضیبا  ریغ  هن  دوـش  یمن  تسا و  لاـحم  عاـفترا 

.دشاب رمحا  الثم  ، دوسا ریغ  مه  دشاب و  ضیبا  ریغ  مه  یمسج  هک  تسا  نکمم  عامتجا  یلو.دوش  یم  نیدض  عامتجا 

تـسنیا روظنم  اجنیا  رد  « دوش یمن  قرغ  ای  تسا و  ایرد  رد  دـیز  ای  :» ینعی ؛» قرغی نا ال  اّما  رحبلا و  یف  دـیز  نوکی  نا  اّما  :» رگید لاثم 
دوش یمن  قرغ  ناسنا  هک  یکـشخ  رد  اریز  ، تسین لوقعم  دوشب  قرغ  لاح  نیا  اب  دشابن و  ایرد  رد  دیز  هکنیا  ینعی  ، دیاشن عافترا  هک 

يرگانـش تحابـس و  نونف  هب  یئانـشآ  رثا  رد  نیا  ،و  دوشن قرغ  مه  دـشاب و  ایرد  رد  مه  دـیز  تسا  نکمم  ینعی  ؛ دـیاش عامتجا  یلو 
.قدص رد  هن  تسا  بذک  رد  تبسن  ود  یفانت  اهنت  سپ  ، تسا

رد هـن  عـفر و  رد  اـهنت  ، تبـسن ود  یفاـنت  مدـع  بلــس و  هـب  ، نآ رد  دـشاب  هدـش  مـکح  هـک  تـسا  يا  هیــضق  : هبلاـس وـلخلا  هعناـم  -6
نا اّما  ضیبا و  مسجلا  نوکی  نا  اّما  هتبلا  سیل  » دـننام ، تسا لاحم  عامتجا  یلو  تسین  لاحم  عاـفترا  هک  دـنک  یم  تلـالد  : ینعی ؛ عمج

دشاب ضیبا  هن  یمـسج  هک  تسا  نکمم  ودره  عافترا  یلو  تسا  لاحم  دحاو  مسج  رد  تیدوسا  تیـضیبا و  عامتجا  هک  « دوسا نوکی 
رد هک  تروص  نیا  هب  دیاش  عافترا  هک  « قرغی نا  اّما  رحبلا و  یف  دیز  نوکی  نا ال  اّما  هتبلا  سیل  » دننام و.دـشاب  رفـصا  هکلب  دوسا  هن  و 

.دوشب قرغ  دشابن و  ایرد  رد  : هکنیا هب  دیاشن  عامتجا  یلو  دوشن  قرغ  دشاب و  ایرد 

: دنک یم  مهوت  یصخش  هک  دراد  دربراک  يدراوم  رد  هیضق  نیا  : هبجوم ّولخلا  هعنام  هدیاف 

راکب ار  هیضق  نیا  ، نیفرطلا دحا  زا  عقاو  ولخ  عنم  تابثا  وا و  مهوت  عفد  يارب  ام  ؛ تسا نکمم  ، ود ره  زا  عقاو  ولخ  تبـسن و  ود  عافترا 
يدحاو یش  هک  درادن  یعنام  ،و  هدیناشوپن ار  ملاع  رسارس  ،و  تسین ریگارف  ، تیلع نوناق  هک  تسا  رواب  نیا  رب  یـسک  الثم  ؛ میریگ یم 

لولعم تلع و  نوناق  ینعی  ؛» الولعم وا  هلع  نوکی  نا  اّما  ولخی  ـال  یـش  لـک  :» مییوگ یم  وا  هب  اـم  اـجنیا  رد  ، لولعم هن  دـشاب و  تلع  هن 
چیه تسا و  لومش  یتسه  لومشناهج و  ینوناق 
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تساهتلع و همه  تلع  هک  دوجولا  بجاو  لثم  ) تسا تلع  ای  هکنیا  زا  تسین  یلاخ  يدوجوم  چیه  تسین و  ینثتسم  نآ  زا  يدوجوم 
دشاب و تلع  مه  يدحاو  یـش  تسا  نکمم  : ینعی ؛ دیاش عامتجا  يرآ.دیاشن  عافترا  ،و  تسا لولعم  ای  )و  رگیدکی لوط  رد  للع  ریاس 

.يرگید زیچ  يارب  لولعم  يزیچ و  يارب  تلع  ینعی  ( دشابن مه  يرود  ات  ) هیواز ود  زا  یهتنم  ، لولعم مه 

: دنک یم  مهوت  یسک  هک  دراد  لامعتسا  يدراوم  رد  هیضق  نیا  : هبلاس ولخلا  هعنام  ةدیاف 

هدافتسا روکذم  هبلاس  هیضق  زا  دراد  راصحنا  لایخ  هک  وا  مهوت  عفد  يارب  ام  ؛ تسین یلاخ  نیرمالا  دحا  زا  ، عقاو تسا و  لاحم  ، عافترا
زا یلاخ  عقاو  ؛و  لقع یب  نیدتم  -2، نید یب  لقاع  -1: دنتسه هتسد  ود  رد  رصحنم  اهناسنا  هک  تسا  رواب  نیا  رب  یـسک  الثم.مینک  یم 

عقاو هکلب  ؛ لقع یب  نیدتم  ای  ، دشاب نید  یب  لقاع  ای  ناسنا  هک  تسین  نینچ  هتبلا  : مییوگ یم  هتسکش و  ار  رـصح  نیا  ام  ؛ تسین ود  نآ 
یلو لقاع  يا  هدع  -3، دنا لقاع  هن  نیدتم و  هن  يا  هدع  -2، دنتسه لقاع  مه  نیدتم و  مه  يا  هدع  -1: تلاح ود  هن  دراد  تلاح  راهچ 

.دنتسه لقع  یب  یلو  نیدتم  يا  هدع  -4، دنتسه نید  یب 

تاهیبنت

صیخـشت نیا  تایلمح  رد  تسا و  رتناسآ  ، رتشیب ای  تسا  هیـضق  کی  هکنیا  صیخـشت  ، دشاب رتمک  نآ  ءازجا  رتطیـسب و  دنچره  هیـضق 
يدتبم ناسنا  رب  رما  نیا  یهاگ  تسا و  راوشد  صیخـشت  دشاب  رت  لصفم  نآ  ءازجا  رت و  هدیچیپ  رت و  بکرم  هچره  یلو.تسا  ناسآ 

یلقع و مولع  رد  هک  نیفلؤم  عون  نینچمه  هیـضق ؟ دـنچ  اـی  تسا و  هیـضق  کـی  نیا  اـعقاو  اـیآ  هک  دوش  یم  راوشد  طـسوتم  هکلب  و 
یمن یلمع  حیرـص  حضاو و  تروصب  ار  یقطنم  دـعاوق  هدرکن و  ثحب  ینف  ، لالدتـسا دراوم  ۀـمه  رد  دنـسیون  یم  یبلطم  یلالدتـسا 

یم ریبعت  هلودعم  يایاضق  هب  نآ  زا  هک  ) دنریگ یم  راکب  بلس  طبر  رد  یهاگ  تسا  طبر  بلـس  يارب  هک  ار  بلـس  فرح  الثم  دننک ،
فرحنم نآ  یعیبط  شور  زا  ار  هیـضق  دنروآ و  یم  لومحم  هارمه  طسو و  رد  دشاب  هیـضق  لوا  دـیاب  هک  ار  هیـضق  روس  الثم  ای  ( دوش
فیرحت بکترم  هیـضق  رهاظ  رد  دنروآ و  یمن  ار  طرـش  تادا  رهاظ  رد  یلو  تسا  هیطرـش  عقاو  رد  يا  هیـضق  یهاگ  ای  دـننک و  یم 

نیا رد  هک  مینآرب  ام.تسا  راوشد  ادج  يدـتبم  يارب  لالدتـسا  ةوحن  هب  ندـش  تیادـه  بلطم و  كرد  يدراوم  نینچ  رد  ؛ دـنوش یم 
هیضق کی  ، اجک رد  هکنیا  تخانش  عقاو و  هب  ندیسر  رد  ار  يدتبم  ات  مینک  هضرع  تاهیبنت  ناونع  هب  ار  یتاکن  شخب 
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.دننک کمک...و  ؟ هلصفنم اجک  ؟و  تسا هلصتم  اجک  ؟ هیضق دنچ  اجک  رد  ؟و  تسا

: تسین جراخ  لاح  راهچ  زا  هیلمح  هیضق  فارطا  هک  دش  هتفگ  هیلمح  هیضق  ءازجا  نایب  رد  اقباس  لوا  هیبنت 

-4، دـشاب صقاـن  بکرم  لومحم  درفم و  عوضوم  - 3 .دنـشاب صقان  بکرم  ود  ره  -2، تسا درفم  لومحم  عوـضوم و  زا  کـیره  -1
.میراد ثحب  هیطرش  يایاضق  ءازجا  هب  عجار  کنیا.تسین  رارکت  ياج  میدروآ و  مه  لاثم  مادکره  يارب  مّوس و  تروص  سکعرب 

ای هس  ياراد  ، هلصفنم صوصخ  یهاگ  دشاب و  یم  یلات  مدقم و  مانب  فرط  ود  ياراد  هشیمه  هلصفنم  هچ  هلصتم و  هچ  هیطرـش  ۀیـضق 
اّما هصاخ و  اّما  لصف و  اّما  سنج و  اـّما  عون و  اـّما  یلکلا  » دـننام »و  فرح اـّما  لـعف و  اـّما  مسا و  اـّما  هملکلا  » دـننام.تسا فرط  دـنچ 

هدوب یلقتسم  ۀیضق  کی  مادکره  ( اهنآ رب  طرش  تادا  لوخد  زا  لبق  ینعی  ) لصا رد  هیطرـش  يایاضق  فارطا  لاح  ره  رد  ؛» ماع ضرع 
هیـضق ءزج  مادـکره  هدـمآرد و  یلبق  تلاح  زا  لاصفنا  ای  لاصتا  تاودا  ندـمآ  زا  سپ  یلو  دـنا  هدوب  هیربخ  همات  تبـسن  ياراد  هک 

ندوب و هلـصتم  ندوب و  هیلمح  ثیح  زا  هیطرـش  ۀّیـضق  فرط  ود  لاح.دنا  هداد  تسد  زا  ار  دوخ  یـضرا  تیمامت  لالقتـسا و  هدـش و 
: دراد تروص  هن  ندوب  هلصفنم 

-6 .سکعلاب -5 .هلصتم یلات  هیلمح و  مدقم  -4 .دنشاب هلصفنم  ود  ره  -3 .دنشاب هلصتم  ود  ره  -2 .دنـشاب هیلمح  ودره  یلات  مدقم و  -1
.سکعلاب -9 .هلصفنم یلات  هلصتم و  مدقم  -8 .سکعلاب هلصفنم 7 - یلات  هیلمح و  مدقم 

تروـص هدــجیه  زا  کـیره  رد  18-9*2)و   ) هلـصفنم اـی  تـسا و  هلـصتم  اـم  ۀیطرـش  ۀیــضق  اـی  تروـص  هـن  نـیا  زا  کـیره  رد  و 
هروصحم ای  تسا و  هیلک  ةروصحم  ای  هیضق  تروص  شش  یس و  زا  کیره  رد  36-18*2)و   ) هبلاس ای  تسا  هبجوم  ای  هیضق  ، روکذم

اه نیا  دوخ  هک  ) هیقافتا ای  دنتسه  هیموزل  ای  دنا  هلصتم  هک  تروص  شـش  یـس و  ، تروص ود  داتفه و  عومجم  زا  (72-36*2)و  هیئزج
رد 72-36*2)و   ) هیقافتا ای  دنتسه و  هیدانع  هلصفنم  ای  زین  هلصفنم  تروص  شـش  یـس و  و  (. دنوش یم  تروص  ود  داتفه و  هناگادج 

هلصتم و ياه  هیطرـش  عومجم  هک  (3*72-216) ولخلا هعنام  ای  عمجلا و  هعنام  اـی  تسا  هیقیقح  هلـصفنم  اـی  تروص  ود  داـتفه و  همه 
يرآ.تسین هدیاف  دیفم  نادنچ  درادن و  یترورض  اه  نیا  یمامت  ءاصحا  یلو  دهد  یم  ناشن  ار  یهجوت  لباق  مقر  هلصفنم 
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رفظم موحرم  هتبلا.مینک  یم  راذـگاو  هدـنیوج  دوخ  هب  ار  هیقب  میزاس و  یم  حرطم  دراد  دربراک  داـیز  تسا و  مهم  هک  ار  دروم  دـنچ 
: مینک یم  نایب  لاثم  اب  ار  همه  میدرک  تسرد  همه  زا  لّوا  هک  ار  یتروص  هدجیه  ام  یلو  هدرک  هدنسب  لاثم  هس  هب  اهنت 

«. ادوجوم راهنلا  ناک  هعلاط  سمشلا  تناک  املک  » دننام ؛ هلصتم هیضق  دوخ  هیلمح و  ودره  یلات  مدقم و  -1

املاع ناسنالا  ناک  ناف  هداعسلل  اببس  ملعلا  ناک  نا  » رفظم موحرم  لاثم  دننام  ؛ هلـصتم مه  هیـضق  لک  هلـصتم و  یلات  هیلمح و  مدقم  -2
«. ادوجوم راهنلا  ناک  هعلاط  سمشلا  تناک  املکف  راهنلا  دوجول  همزلتسم  سمشلا  تناک  اذا  » لثم »و  ادیعس ناک 

سیل وا  اقطان  ناسنالا  نوکی  نا  اماف  قطنلل  امزلتـسم  ناسنالا  ناـک  اذا  » دـننام ؛ هلـصتم هیـضق  لـک  ،و  هلـصفنم یلاـت  هیلمح و  مدـقم  -3
ناک اذا  » رفظم موحرم  لاثم  دـننام  تسا و  یفرط  ود  ۀلـصفنم  هیطرـش  یلات  )و  قطنل مزلتـسم  ناـسنالا  ) تسا هیلمح  ، مدـقم هک  «، قطاـنب

.تسا یفرط  هس  ۀلصفنم  یلات  هک  « افرح وا  العف  وا  امسا  نوکی  نا  اماف  ادرفم  ظفللا 

عولطل مزال  راهنلا  دوجوف  دوجوم  راهنلاف  هعلاط  سمـشلا  تناک  نا  املک  » دننام ؛ هلـصتم ، هیـضق لک  هیلمح و  ، یلات هلـصتم و  ، مدـقم -4
«. سمشلا

«. اددع اذه  ناکف  درف  وا  جوز  اذه  اّما  ناک  املک  » دننام ؛ هلصتم ، هیضق لک  هیلمح و  ، یلات هلصفنم و  ، مدقم -5

راهنلا نکی  مل  املکف  ادوجوم  راهنلا  ناک  هعلاط  سمـشلا  تناک  نا  املک  » دـننام ؛ هلـصتم ، هیـضق لک  هلـصتم و  ودره  یلات  مدـقم و  -6
«. هعلاط سمشلا  نکت  مل  ادوجوم 

نوکی اّما  هعلاط و  سمشلا  نوکی  نا  اّما  امئادف  دوجوم  راهنلاف  هعلاط  سمشلا  تناک  نا  املک  » دننام ؛ هلـصفنم ، یلات هلـصتم و  ، مدقم -7
«. ادوجوم راهنلا 

سمشلا تناک  املکف  ادوجوم  راهنلا  نوکی  وا ال  هعلاط  سمشلا  نوکی  نا  اّما  امئاد  ناک  املک  » دننام ؛ هلصتم ، یلات هلـصفنم و  ، مدقم -8
«. دوجوم راهنلاف  هعلاط 

نییواستمب امسقنم  ددعلا  نوکی  نا  اّما  امئادف  ادرف  نوکی  وا  اجوز  ددعلا  نوکی  نا  اّما  امئاد  ناک  املک  » دننام ؛ دنشاب هلصفنم  ود  ره  -9
«. امهب مسقنم  ریغ  وا 

: هلصفنم ۀیطرش  مسق  هن  اّما  دوب و  هیطرش  مسق  هن  دش  حرط  لاحبات  هچنآ 

«. ادرف نوکی  نا  اّما  اجوز و  حیحصلا  ددعلا  نوکی  نا  اّما  امئاد  » دننام ؛ هلصفنم ، هیضق دوخ  هیلمح و  ودره  یلات  مدقم و  -1
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سمـشلا تناک  املک  اّما  راهنلا و  دوجول  هلع  سمـشلا  نوکت  نا ال  اّما  » دـننام ؛ هلـصفنم ، هیـضق لک  هلـصتم و  ، یلاـت هیلمح و  ، مدـقم -2
«. ادوجوم راهنلا  ناک  هعلاط 

« ادرف وا  اجوز  نوکی  نا  اّما  اددع و  سیل  ءیشلا  اذه  نوکی  نا  اّما  » دننام ؛ هلصفنم ، هیضق لک  هلصفنم و  ، یلات هیلمح و  ، مدقم -3

تناک املک  نوکی  نا  اّما  دوجوم و  راهنلاف  هعلاط  سمـشلا  تناک  املک  نوکی  نا  اـّما  » دـننام ؛ هلـصفنم ، هیـضق لـک  هلـصتم و  ود  ره  -4
«. ادوجوم راهنلا  نکی  مل  هعلاط  سمشلا 

نا اّما  وا  ادوجوم  راهنلا  ناک  هعلاط  سمـشلا  تناک  املک  نوکی  نا  اّما  » دننام ؛ هلـصفنم ، هیـضق لک  هلـصفنم و  ، یلات هلـصتم و  ، مدقم -5
«. ادوجوم راهنلا  نوکی  وا  هعلاط  سمشلا  نوکی 

«. ادرف اجوز و ال  نوکی  نا  اّما  ادرف و  وا  اجوز  ددعلا  اذه  نوکی  نا  اّما  » دننام ؛ هلصفنم مه  هیضق  لک  هلصفنم و  ود  ره  -6

.مّود لاثم  سکع  دننام  ؛ هیلمح ، یلات هلصتم و  ، مدقم -7

.مّوس لاثم  سکع  دننام  ، هیلمح ، یلات هلصفنم و  ، مدقم -8

.مجنپ لاثم  سکع  دننام  ، هلصتم ، یلات هلصفنم و  ، مدقم -9

بلطم تلع  دنوش و  یمن  ضرعتم  ار  ریخا  تروص  هس  دنروآ و  یم  ار  لّوا  تروص  شـش  نامه  هلـصفنم  يارب  هقطانم  الومعم  : هتکن
تسا مزال  یلات  موهفم  ،و  موزلم هشیمه  ، مدقم موهفم  نوچ  دراد  مدقت  یلات  رب  موهفملاب  عبطلاب و  مدقم  ، هلصتم هیطرش  رد  هک  تسنآ 

یلو تسا  یئانشور  ترارح و  موزلم  ، دیـشروخ الثم  ؛ یـش معا  مزال  دننام  ؛ دشابن وا  مزال  یلو  دشاب  رگد  زیچ  موزلم  ، يزیچ اسب  يا  و 
دناعم مدقم ، موهفم  اب  یلات  موهفم  هک  هلصفنم  فالخرب  ؛ دشاب یلات  ، یلات دشاب و  مدقم  ، مدقم هک  تسا  نیعتم  اذل  تسین و  اهنآ  مزال 

هک ءزج  ره  اذـل  تسا و  دانع  فرط  ود  ره  زا  ارهق  تشاد  دـناعت  رگید  زیچ  اـب  هک  يزیچ  ره  تسا و  وا  دـناعم  ، مدـقم موهفم  تسا و 
.دوش یمن  هبساحم  هناگادج  ریخا  تروص  هس  سپ  دنک ؛ یمن  قرف  دشاب  دعب  رگید  ءزج  دشاب و  لّوا 

ددرگ و یم  رت  گـنگ  رت و  مهبم  اـم  هیـضق  دوـش  یم  رتـشیب  هیـضق  ءازجا  هچره  هک  دـییامرف  یم  هظحـالم  تابـساحم  نـیا  اـب  لاـح 
هک هتفای  لیکشت  رگید  هیطرش  ۀیضق  ود  زا  ام  هیطرـش  اسب  هچ  یهاگ  تسین و  ناسآ  ، هیـضق دنچ  ای  تسا  هیـضق  کی  هکنیا  صیخـشت 

هک ، يا یلات  دراد و  یمدقم  زاب  تسا  هیطرش  هیضق  کی  هک  مدقم  دوخ  تسا و  یلات  يرگید  مدقم و  یکی 
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لاح ؛ دروآ یم  رد  رس  هیضق  نیدنچ  زا  اسب  هچ  هک  ، هلصتم هیطرش  هیضق  کی  اذکه  دشاب و  هیطرش  هیضق  کی  اهنت  ، نآ مدقم  اسب  هچ 
هب مکح  کی  ایاضق  نیا  لک  رد  رگا  هک  تسنیا  شهار  ؟ هیـضق دـنچ  ای  تسا  هیـضق  کی  هعومجم  نیا  هک  میهد  صیخـشت  اـجک  زا 

ناسنا ار  هیضق  لک  ات  دراد  مزال  تقد  یلیخ  دراوم  هنوگنیا  رد  سپ  تسا  هیضق  دنچ  ّالا  تسا و  هیـضق  کی  ، تسه لاصفنا  ای  لاصتا 
.دیوگ باوج  يرگید  جاجتحا  زا  ای  دنک و  جاجتحا  يرگید  هیلع  تجح  لالدتسا و  رد  دناوتب  ات  دنک و  تفایرد 

تافرحنم : مّود هیبنت 

رد هـک  ) دـشاب یم  ناـکرا  هیلـصا و  ءازجا  ياراد  هیـضق  کـی  هـک  يروطناـمه  : هـکنیا حیــضوت.تسا  تاـفرحنم  نوـماریپ  مّود  هیبـنت 
ایاضق دوپورات  هک  تسه  زین  يا  هیعرف  ءازجا  ياراد  هیضق  اذکه  ( دنراد تینکر  یلات  مدقم و  هیطرش  رد  لومحم و  عوضوم و  ، هیلمح
فرح لیبق  زا  ددرگ و  یمن  لیکشت  هیضق  دوش و  یمن  هتسناد  نیفرط  تبـسن  دشابن  رگا  هک  ، هطبار لیبق  زا  ، دنهد یم  لیکـشت  اهنآ  ار 

هک تهج  لیبق  زا  دـنور و  یم  راکب  هطبار  داجیا  يارب  طبر  تادا  طبار و  هکنانچ  ، دور یم  راکب  هطبار  بلـس  يارب  یهاـگ  هک  بلس 
لیبق زا  و...و  ؟ یلعف ای  ؟ یمئاد ای  ؟ تسا يرورض  ایآ  هک  دزاس  یم  صخـشم  ار  تبـسن  لمح و  تهج  هتفر و  راکب  هیلمح  يایاضق  رد 

تاودا لیبق  زا  ؟و  اهنآ ضعب  ای  تسا  عوضوم  دارفا  عیمج  نآ  زا  مکح  ایآ  هک  دنک  یم  نایب  ار  عوضوم  دارفا  تیمک  هک  هیـضق  روس 
...و دنهد  یم  لیکشت  ار  هیطرش  يایاضق  دوپورات  هک  «، وا  » »و اّما هیئازج و« ءافو  طرش 

لومحم رب  عبطلاب  هک  عوضوم  ینعی  ؛ تسا یعیبط  یقطنم و  لامعتسا  کی  ، لامعتسا یهاگ  هیلصا  ءازجا  هب  تبـسن  هک  هنوگنامه  لاح 
یم همیقتـسم » » ار هیـضق  هنوگنیا  ، نینچمه زین  یلات  مدقم و  کلذک و  مه  لومحم  هدـش و  عقاو  دوخ  یعیبط  هاگیاج  رد  تسا  مدـقم 
هدـش مدـقم  عوضوم  رب  لومحم  الثم  ، تسا نآ  فـالخرب  هکلب  تسین  یقطنم  یعیبط و  لامعتـسا  کـی  ، لامعتـسا یهاـگ  یلو  میماـن 
رارق دوخ  یلـصا  عضوم  نطوم و  رد  یئزج  ره  یهاگ  مه  هیلـصا  ریغ  ءازجا  هب  تبـسن  زین  و.دنیوگ  هفرحنم  ار  يا  هیـضق  نینچ  ، تسا
یهاگ یلو.دنیوگ  همیقتـسم  تاهجلا  عیمج  نم  ار  يا  هیـضق  نینچ  دـنراد  لاغتـشا  شیوخ  یلـصا  ۀـفیظو  ماجنا  هب  مادـکره  دراد و 

نینچ دـنا  هدـش  عقاو  ، مالک رد  دوخ  یقطنم  یعیبط و  عضو  فـالخرب  هدـش و  جراـخ  شیوخ  یلـصا  نطوم  زا  ءازجا  نیا  زا  یـضعب 
ياج الثم  تسا  هطبار  نیا  رد  ام  ثحب  هدش و  جراخ  شا  یعیبط  يارجم  زا  ینعی  دنیوگ  هفرحنم » » ار يا  هیضق 
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دیز وه  : مییوگب دوش و  عوضوم  رب  مدـقم  هطبار  رگا  لاح  « مئاق وه  دـیز  » لثم ، تسا لومحم  عوضوم و  نایم  هیـضق و  طسو  رد  هطبار 
رب تلالد  يارب  بلس  فرح  نوچ  ) تسا هطبار  زا  لبق  هیضق و  طسو  رد  بلس  فرح  ياج  الثم  ای.تسا  هفرحنم  يا  هیـضق  نینچ  ، مئاق
ای لومحم  ای  عوضوم  ءزج  هدرک و  لودـع  ، یلـصا ۀـفیظو  نیا  زا  بلـس  فرح  يا  هیـضق  رد  رگا  لاح  (، تسا هدـش  عضو  طبر  بلس 

دربراک تسا و  روهشم  قطنم  رد  هک  تسا  یتافرحنم  زا  یهتنم  ؛ دوب دهاوخ  هفرحنم  هلودعم و  يا  هیضق  نینچ  دوش  عقاو  هیضق  نیفرط 
.دش یسررب  هلودعم  هلصحم و  هب  هیلمح  میسقت  رد  البق  دراد و  يدایز 

لومحم عوضوم و  زا  سپ  مالک و  لیذ  رد  ای  لومحم و  عوضوم و  زا  لبق  مالک و  ردـص  رد  شا  یعیبط  نطوم  ، هیـضق تهج  الثم  ای 
لاح «، ابتاک مادام  هرورـضلاب  عباصالا  كرحتم  بتاک  لک  »و« امئاد ابتاک ال  مادام  عباصالا  كرحتم  بتاک  لک  هرورـضلاب  » لـثم ، تسا

مادام عباصالا  كرحتم  هرورـضلاب  بتاک  لـک  :» مییوگب دریگ و  رارق  عوضوم  ءزج  ـالثم  هدـمآ و  مـالک  طـسو  رد  هیـضق  تهج  رگا 
.دشابن یهابتشا  ماهبا و  ات  دوش  هداد  تدوع  شا  یلصا  هاگیاج  هب  دیاب  هدوب و  هفرحنم  يا  هیضق  نینچ  «، ابتاک

هن یئزج و  عوضوم  هن  دوـش  لـخاد  یلک  عوـضوم  رـس  رب  دـیاب  روـس  تسا و  مـالک  لّوا  ، هیلمح ۀیـضق  روـس  یلـصا  نطوـم  ـالثم  اـی 
دـشاب و یم  دوخ  دارفا  تآرم  ، یلک ناونع  عوضوم و  دوخ  نوچ  دـنعوضوم  دارفا  تسا  ربتعم  هچنآ  عوضوم  ۀـیحان  رد  اریز  ؛ لومحم

دارفا مامت  ، مکح عوضوم  ایآ  هک  دـنک  یم  کش  دایز  ناسنا  هک  تسین  نیا  رد  يدـیدرت  تسا و  تباـث  دارفا  يارب  مکح  تقیقح  رد 
اّما «. ضیبا ناسنالا  ضعب  ای  بتاک  ناسنا  لک  :» مییوگب الثم  دیاب  تسا و  نایب  دـنمزاین  اذـل  ؟ نآ دارفا  ضعب  ای  دنتـسه  یلک  ناونع  نآ 

و.تسا موهفم  ، موهفم هکلب  دراد  یمنرب  تیئزج  تیلک و  ، موهفم تسا و  ربتعم  ( تباتک موهفم  ـالثم  ) یـش موهفم  لومحم ، بناـج  رد 
تسین و رادرب  ددـعت  یئزج  تسا و  ددـعت  ناـهاوخ  ، روـس هک  تسا  نیا  يارب  یئزج  هن  دـیآ  یمرد  یلک  عوـضوم  رـس  رب  هـکنیا  اـّما 

: یتشدرالک موحرم  لوقب  و.تسا  لیحتسم  هددعتم ، هریثک و  دارفا  رب  شقدص 

فرط یف  ربـتعملا  نا  نـم  هعــضوم  یف  قـقحت  اـملف  - عوـضوملا یلع  هدورو  اـّما  ، یلکلا عوـضوملا  یلع  دری  ناروـسلا  ّقـح  نا  مـلعا 
وه هیف  ربتعملا  ناف  ، لومحملا فالخب  ، نایبلا یلا  جاـتحیف  ، اهـضعب وأ  دارفـالا  لـک  هنوک  یف  کـشی  اـم  اریثک  ،و  دارفـالا وه  عوضوملا 

روسلا نألف  - یلکلا یلع  هدورو  اّما  و.هیضعبلا  هیلکلا و  لبقی  الف  ، یشلا موهفم 
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هیف (1). ددعت  یصخشلا ال  یئزجلا  ،و  دیری امیف  دّدعتلا  یضتقی 

رب دیایب و  لومحم  رـس  رب  دیآرد  عوضوم  رـس  رب  هک  نیا  ياج  هب  هیـضق  روس  رگا  لاح  ؛ تسا صخـشم  الماک  « روس » هاگیاج نیاربانب 
: لاثم ود.ددرگرب  دوخ  یعیبط  تروص  هب  دیاب  تسا و  هفرحنم  هیضق  دوش  لمح  عوضوم 

«. ناسنا ناویحلا  ضعب  :» هدوب نینچ  لصا  رد  هک  ؛» ناویحلا ضعب  ناسنالا  :» هیئزج هبجوم.فلا 

«. ناسنا ناویح  لک  سیل  : میتفگ یم  دیاب  لصا  رد  هک  ؛» ناویحلا لک  سیل  ناسنالا  :» هیئزج هبلاس.ب 

لیبـق زا  هلـصتم  هیطرـش  تادا  هچ  ) طرـش تاودا  ، رهاـظ بـسح  هـب  هـک  وـحن  نـیا  هـب  تـسا  هیطرـش  ۀیـضق  رد  ، فارحنا زین  یهاـگ  و 
رهاـظ تروـص و  ، دوـش یم  لامعتـسا  اـهنآ  زا  یلاـخ  هیـضق  فذـح و  ( وا و  اـّما ، : لـیبق زا  هلــصفنم  هیطرــش  تادا  هـچ  یتـم و  ، اذا ، نا

ای ؟و  هلصتم هیطرش  ای  ؟ تسا هیلمح  لصا  رد  ، هیضق ایآ  هک  مینادب  دیاب  یتروص  نینچ  رد  ، تسا هیطرش  ، هیضق عقاو  رد  اّما  هیلمح  ، هیضق
: مینادرگرب دوخ  حیحص  لکش  هب  ار  نآ  ؟و  هلصفنم

مینادرگرب و هلـصتم  ۀیطرـش  کـی  هب  میناوت  یم  مه  ار  هیـضق  نیا  «، ادوـجوم راـهنلا  نوـکی  وا  هعلاـط  سمـشلا  نوـکت  ـال  :» لّوا لاـثم 
نا ال اّما  :» میئوگب هداد و  تدوع  هلـصفنم  هیطرـش  کی  هب  میناوت  یم  مه  »و  ادوجوم راهنلا  ناک  هعلاط  سمـشلا  تناک  اـملک  :» مییوگب

«. ادوجوم راهنلا  نوکی  نا  اّما  هعلاط و  سمشلا  نوکت 

هلصفنم کی  ای  هبجوم و  هلصتم  کی  هب  دناوت  یم  زین  هیطرش  هیـضق  نیا  «، هعلاط سمـشلا  الا و  ادوجوم  راهنلا  نوکی  سیل  :» مّود لاثم 
ادوجوم و راهنلا  نوکی  نا ال  اّما  :» مییوگب هلصفنم  رد  و  «. هعلاط سمشلا  تناک  ادوجوم  راهنلا  ناک  املک  :» مییوگب هلـصتم  رد  ، ددرگرب

«. هعلاط سمشلا  اّما 

هار زا  ای  )و  يرظن گنت  ، زآ ، صرح ) لخب اب  رگم  دوش  یمن  عمج  هتـشابنا و  لاـم  ؛» مارح وا  حـش  نم  ّـالا  لاـملا  عمتجی  ـال  :» مّوس لاـثم 
رارق ناسنا  رایتخا  رد  يا  هدروآداب  هیامرس  کی  تعرـس  نیا  هب  یعرـش  قوقح  هیلک  تخادرپ  اب  عورـشم  لالح و  هار  زا  نوچ  ) مارح

.میهد عاجرا  هلصفنم  ای  هلصتم  کی  هب  میناوت  یم  ار  هیضق  نیا  (، دریگ یمن 

( مدقم ) لّوا ءزج  هک  ؛» مارح نم  وا  حش  نم  اّما  هعامتجاف  لاملا  عمتجا  نا  :» هلصتم
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.تسا هلصفنم  هیطرش  کی  ( یلات ) مّود ءزج  هیلمح و  هیضق  کی 

.تسا ولخلا  هعنام  هک  ؛» مارح نم  وا  حش  نم  لاملا  عمتجی  نا  اّما  :» هلصفنم

هب ات  دـنادرگزاب  ناـش  یلـصا  یعیبط و  تروص  هب  ار  اـه  نآ  دـیاب  هک  تسا  ناوارف  هفرحنم  هفرحم و  ياـیاضق  هنوگنیا  ندرب  راـک  هب 
.مینک هدافتسا  اه  نآ  زا  لالدتسا  جاجتحا و  ماقم  رد  هتفایرد و  ار  نخس  تقیقح  یتسرد 

.میزادرپ یم  لاثم  دنچ  لح  هب  ، تانیرمت لح  رد  رتشیب  یگدامآ  يارب  تاقیبطت  : هلوق

؟ تسا يا  هیضق  عون  هچ   ، �یعَس ا�م  ّالِإ 
�

ِنا�ْسنِْإِلل  َْسَیل  .فلا 

موهفم قوطنم و  ، تاـبثا یفن و  » موهفم يرـصح  ره  دنتـسه و  رـصح  دـیفم  ، ّـالا سیل و  اریز  هتفر  راـک  هب  رـصح  هلمج  نیا  رد  : باوج
دافم ، نابز یسراف  رعاش  رعش  ددرگ و  یم  زاب  هبلاس  هبجوم و  هیلمح  هیـضق  ود  هب  هیـضق  هیـضق  نیا  اذل  ، دراد « تسین نیا  زج  تسنیا و 

: تسا نآ 

دوش یمن  رسیم  جنگ  جنر  هدربان 

درک راک  هک  ردارب  ناج  تفرگ  نآ  دزم 

مل ام  ناسنالل  سیل  :» دراد هبلاس  هیلمح  کی  هب  هراشا  تسا  ءانثتسا  زا  لبق  دوش و  یم  عورش  بلـس  فرح  سیل و  اب  هک  لّوا  تمـسق 
«. دیسر دهاوخن  نادب  تسین و  وا  نآ  زا  هدرکن  یششوک  یعس و  نادب  تبسن  ناسنا  هک  ار  هچنآ  «،» هیلا عسی 

: هک دراد  هبجوم  هیلمح  کی  هب  هراشا  دهد  یم  لیکشت  ار  ینثتسم  هک  مّود  تمسق  و 

«. درک دهاوخ  تفایرد  ار  شیوخ  لمع  هجیتن  تسا و  شیوخ  راک  ورگ  رد  سکره  ؛ هلمع ۀجیتن  هل  ناسنا  لک  »

ار دوخ  ، هتخاـس شیوـخ  راعـش  ار  يزرو  عـمط  هدرک و  نت  هب  يدـنمزآ  ۀـماج  هک  نآ  «؛» عـمطلا رعـشتسا  نم  ( هرقح ) هسفنب يرزا  » .ب
؟ ...ای ؟ هیطرش ای  ؟ تسا هیلمح  انطاب  هیضق  نیا  لاح  «. تسا هتساک  شیوخ  تلزنم  ردق و  زا  هتخورف و  نازرا  هدرک و  کچوک 

عمط هعماج  سکره  «؛» هسفنب يرزی  عمطلا  رعـشتسا  نم  لک  :» تفگ داد و  عاجرا  هیلک  ۀـبجوم  هیلمح  کـی  هب  ار  نآ  ناوت  یم  : باوج
يرزا عمطلا  ءرملا  رعـشتسا  املک  :» تفگ داد و  عاـجرا  هیلک  ۀـبجوم  هلـصتم  هیطرـش  کـی  هب  ناوت  یم  »و  هدرک راوخ  ار  دوخ  دـشوپب 

«. هسفنب

و «؛» مکقدص نم  ملس  مکیلا و  اجل  نم  نما  مکب و  کسمت  نم  زاف  و...مکدحج  نم  باخ  و  :» میناوخ یم  هریبک  هعماج  ترایز  رد.ج 
هکره تسا  راگتسر  و...تسامش  رکنم  هکره  تسا  دیمون 
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دناوت یم  لصا  رد  هیضق  نیا  « دنک قیدصت  ار  امش  هکره  تسا  ملاس  درب و  هانپ  امـش  هب  هکره  تسا  هدوسآ  دیوج و  کسمت  امـش  هب 
امـش ناماد  هب  تسد  دوش و  لـسوتم  امـش  هب  هک  سک  نآ  ره  «؛» بیخی ـال  مکب  کـسمت  نم  نم  لـک  :» يا ؛ دـشاب هیلک  ۀـبجوم  کـی 

«. بخی الف  مکب  لجرلا  کسمت  املک  :» يا ؛ داد عاجرا  هلصتم  هیطرش  کی  هب  ناوت  یم  و  «. دش دهاوخن  دیماان  ، ددرگ

.دیهد عاجرا  شا  یعیبط  لکش  هب  ار  نآ  دیدش  وربور  يا  هفرحنم  ۀیضق  اب  اج  ره  ، يرتشیب لمأت  تقد و  اب  لاح 

.تسا هدشن  ضرعتم  ار  اه  نآ  رفظم  موحرم  هک  مینک  یم  هفاضا  رگید  هیبنت  هس  تمسق  نیا  رد  مّوس  هیبنت 

؟ تسیچ هیضق  ندوب  هلصفنم  هلصتم و  كالم  : لّوا هیبنت 

هب نآ  يونعم  كالم  ،و  دوش یم  هدافتسا  « وا » ای « اّما » زا هلصفنم  رد  »و  یتم اذا و  ، نا » زا هلصتم  رد  هک  تسا  طرش  تادا  نآ  یظل  كالم 
.دوش یم  تبسن  ود  لاصفنا  هب  مکح  هلصفنم  رد  تبسن و  ود  لاصتا  هب  مکح  هلصتم  رد  هک  تسا  لاصفنا  ای  لاصتا 

مراهچ هیبنت 

هک میناد  یم  ؟ تسیچ كالم  هلصفنم  هلصتم و  رد  اّما  تسا  لمح  بلس  ای  لمح  هب  ، هیلمح رد  ندوب  هبلاس  هبجوم و  كالم  : مّود هیبنت 
ندمآ زا  سپ  یلو  دنراد  بلس  باجیا و  القتسم  ، طرش تادا  زا  لبق  هک  دوش  یم  تسرد  هیلمح  هیضق  ود  زا  لصا  رد  هیطرـش  هیـضق 

هب مکح  ، ندوب هبجوم  كالم  هکلب  تسین  كالم  اه  نآ  ندوب  هبلاس  ای  هبجوم  دوش و  یمن  هبـساحم  اهنت  یلات  ای  مدقم  ، طرـش تاودا 
ای هبلاـس  اـی  دنـشاب  هبجوـم  فرط  ود  ره  هـچ  ؛ تـسا تبـسن  ود  لاـصتا  بلـس  هـب  مـکح  ، ندوـب هبلاـس  كـالم  تبــسن و  ود  لاـصتا 

: تسا تروص  تشه  عومجم  رد  هک  دننک  یم  ادیپ  تلاح  راهچ  ، هبلاس هبجوم و  ۀلصتم  هیطرش  زا  کیره  نیاربانب.نیفلتخم 

«. دوجوم راهنلاف  هعلاط  سمشلا  تناک  املک  » دننام ؛ هبجوم هیضق  لک  هبجوم و  ودره  یلات  مدقم و  .1

«. ادیز نکی  مل  اناسنا  اذه  نکی  مل  املک  » دننام ؛ هبجوم هیضق  لک  هبلاس و  ود  ره  .2

لیلا نکی  مل  هعلاط  سمشلا  تناک  املک  » دننام ؛ هبلاس یلات  هبجوم و  مدقم  .3
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«. ادوجوم

«. ادوجوم لیللا  ناک  هعلاط  سمشلا  نکت  مل  املک  » دننام ؛ مّوس تروص  سکع  .4

«. ادوجوم لیللا  ناک  هعلاط  سمشلا  تناک  املک  هتبلا  سیل  » دننام ؛ هبلاس هیضق  لک  هبجوم و  ، یلات مدقم و  .5

« اناویح نکی  مل  اناسنا  اذه  نکی  مل  املک  هتبلا  سیل  » دننام ؛ هبلاس هیضق  لک  هبلاس و  ود  ره  .6

« ادوجوم راهنلا  نکی  مل  هعلاط  سمشلا  تناک  املک  هتبلا  سیل  » دننام ؛ هبلاس یلات  هبجوم و  مدقم  .7

« ادوجوم راهنلا  ناک  هعلاط  سمشلا  نکت  مل  املک  هتبلا  سیل  » دننام ؛ متفه تروص  سکع  .8

ار تروص  تشه  نامه  زاب  -و  نیفلتخم ای  هبلاس  ای  دنـشاب  هبجوم  فرط  ود  هچ  - تسا لاصفنا  بلـس  كالم  مه  هلـصفنم  هیطرـش  رد 
: تابجوم اّما.تسا  هبلاس  ۀلصفنم  ات  راهچ  هبجوم و  ۀلصفنم  ات  راهچ  هک  دراد 

« ادرف اّما  اجوز و  ددعلا  نوکی  نا  اّما  » دننام ؛ هبجوم هیضق  لک  هبجوم و  ودره  یلات  مدقم و  .1

« ادرف نوکی  نا ال  اّما  اجوز و  ددعلا  نوکی  نا ال  اّما  ادبا  » دننام ؛ هبجوم هیضق  لک  هبلاس و  ود  ره  .2

«. ادرف نوکی  نا  اّما  ادرف و  ددعلا  نوکی  نا ال  اّما  امئاد  » دننام ؛ هبجوم هیضق  لک  هبلاس و  یلات  ، هبجوم مدقم  .3

: بلاوس اّما  و 

«. نییواستمب امسقنم  وا  اجوز  ددعلا  نوکی  نا  اّما  هتبلا  سیل  » دننام ؛ هبلاس هیضق  لک  هبجوم و  ودره  یلات  مدقم و  .1

«. نییواستمب امسقنم  نوکی  وا ال  اجوز  ددعلا  نوکی  نا ال  اّما  هتبلا  سیل  » دننام ؛ هبلاس هیضق  لک  هبلاس و  یلات  مدقم و  .2

« درفب سیل  وا  اجوز  ددعلا  نوکی  نا  اّما  هتبلا  سیل  » دننام ؛ هبلاس یلات  هبجوم و  مدقم  .3

نوکی وا  اجوز  ددعلا  نوکی  نا ال  اّما  هتبلا  سیل  » دننام ؛ هبجوم یلات  هبلاس و  مدقم  .4
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« ادرف

تسا هیطرش  يایاضق  بذک  قدص و  كالم  نایب  مجنپ  هیبنت 

: میناوخ یم  دیضنلا  رهوجلا  دنمشزرا  باتک  رد  هک 

لمتحا « هعلاط سمشلا  :» انلق اذا  انال  ، بذکلا قدصلل و  هلمتحم  ایاضق  نوکت  نأ  نع  هیضقلا  ءازجا  جرخی  یطرشلا  فیلاتلا  اذه  :و  لوقا
: انلق اذاف  بذکلا  قدصلا و 

قدـصلا و قبی  مل  نیتیـضق و  انوکی  نأ  نع  « دوجوم راهنلا  و« «، هعلاط سمـشلا  :» انلوق جرخ  « دوجوم راهنلاف  هعلاـط  سمـشلا  تناـک  نا  »
»و قهان وهف  ارامح  ناسنالا  ناک  نا  :» انلوقک نیبذاـک  نم  هقداـصلا  هلـصتملا  بکرتت  نکمی  هناـف  لاـصتالا ، یلا  ـالا  اـهجوتم  بذـکلا 

ینعأ - هلباقم قدـصلا و  نا  رهظ  دـقف  «، قطان وهف  اناویح  ناسنالا  ناک  نا  :» انلوقک نیقداص  نم  هبذاکلا  هلـصتملا  بکرتت  دـق  کلذـک 
هلصفنملا (1). یف  کلذک  و...هیضقلا  ءازجأ  یلا  لاصتالا ال  یلا  هجوت  - بذکلا

باتک تانیرمت 

نیرمت 1: باوج  -1

دهاوخ رادفاکـش  مس  ياراد  سپ  دـشاب  هدـننک  راوخـشن  یناویح  هاـگره  «؛» فلظلا قوقـشم  ناـک  ارتجم  ناویحلا  ناـک  اـملک  » ۀیـضق
، ود ره  مییوگب  هک  نیا  رگم  درادن  يا  همزالم  ، یلات مدقم و  نیا  القع  اریز  ، تسا هیقافتا  هیلک  ۀبجوم  هلـصتم  هیطرـش  هیـضق  کی  « دوب

دوب (2). دهاوخ  هیقافتا  سپ  ، تسین تباث  مه  نآ  هک  دنتسه  يا  هکرتشم  تلع  لولعم 

هیقافتا هلـصتم  ۀیـضق  کی  زین  نیا  «. تسا كریز  سپ  دوب  دـق  هاتوک  ناسنا  هاـگره  «؛» اـیکذ ناـک  اریـصق  ناـسنالا  ناـک  اـملک  » ۀیـضق
دق هاتوک  هن  یناسنا  ،و  كریز مه  دـشاب و  دـق  هاتوک  مه  یناسنا  اسب  هچ  ، تسین یکریز  دـق و  ندوب  هاـتوک  ناـیم  همزـالم  اریز  ، تسا

هاتوک ناسنا  الومعم  ، هکلب.سکعلاب دشابن و  كریز  یلو  دشاب  دق  هاتوک  یناسنا  ،و  كریز هن  دشاب و 
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.تسین راک  رد  يا  همزالم  درادن و  تیلک  ، هیضق نیا  یلو  تسا  كریز  ، دق

نیرمت 2: باوج 

هیقافتا ۀلـصتم  ۀیـضق  کی  ؛» دـنام یم  یفخم  ّقح  ( دـش هداد  عونتم  ياه  باوج  رما  کی  زا  ) درک ماـحدزا  باوج  هاـگره  :» لّوا ۀیـضق 
.تسا نینچ  الومعم  هچرگا.دشاب  باوص  ءافخ  بجوم  باوج  ماحدزا  هشیمه  هک  تسین  نینچ  تسا و 

صیرح ناسنالا  » الومعم نوچ  «، دوش یم  مک  نآ  هب  تبسن  لیم  صرح و  ، دشاب ناوارف  يزیچ  هب  یـسرتسد  ناکما  هاگره  :» مّود ۀیـضق 
يزیچ رگا  یلو  ، درادن شوج  صرح و  دشاب  مه  ناشزاین  دروم  دنچره  دـشاب  مدرم  سرتسد  رد  ناوارف  يزیچ  رگا  ینعی  « عنم ام  یلع 
اتداع نوچ  ، تسا هیداع  هیقافتا  ۀیـضق  کی  زین  نیا.دـنوش  یم  صیرح  نآ  هب  تبـسن  دـشابن  مه  ناـشزاین  دروم  هچرگا  دـش  باـیمک 

نکمم اریز  ؛ تسا رادرب  فلخت  تسین و  يا  همزالم  القع  یلو  ، تسا راک  رد  يا  همزالم  هک  درادـنپب  یـسک  تسا  نکمم  تسا  نینچ 
.دوشن مک  اضاقت  دوجو  نیا  اب  یلو  دشاب  ناوارف  يزیچ  تسا 

نوچ ؛ تسا هیقافتا  هلصتم  هیطرش  هیضق  کی  زین  نیا  « دنک یم  هشیپ  ، نایغط یشکندرگ و  دسرب  شیوزرآ  هب  هک  یسکره  :» مّوس ۀیـضق 
هب دننک و  یم  نایغط  دنسر  یم  دوخ  يوزرآ  هب  یتقو  ( ...و تسایر  ماقم و  ، ترهـش ، تورث  ) يویند يدام و  روما  رد  اه  ناسنا  الومعم 

تموـکح و ، ّقـح نادرم  ادـخ و  ءاـیلوا  يارب  نوـچ  ؛ درادـن تیلک  هیـضق  نیا  هـتبلا  �ینْغَتْـسا و  ُهآَر  ْنَأ  �یغْطََیل  َناـ�ْسنِْإلا  َّنِإ  نآرق  لوـق 
هک مالـسلا  هـیلع  یلع  دزن  رد  تموـکح  نوـچمه  تـسا  مدرم  تالکـشم  لـصفو  لـح  دـنوادخ و  هـب  برقت  يارب  يا  هلیــسو  ، ماـقم

روما رد  ـالباقتم  تسا و  هیقاـفتا  ۀیـضق  اذـل  دزرا و  یمن  يزیـشپ  ، هعماـج تداعـس  هب  کـمک  نودـب  درادـن و  تیعوضوم  ، تموـکح
الا ّلذا  ،و  ...نیلقالا لقا  انا  :» دـنیوگ یم  دـنوش و  یم  رتراسکاخ  رت و  عضاوتم  دـندرگ  یم  رت  لماک  اـه  ناـسنا  هک  هزادـنا  ره  ، يونعم

«. ...و ، نّیلذ

هیطرش هیـضق  کی  لصا  رد  نیا  «. تسا هداد  تلذ  هب  نت  دنک  شاف  نارگید  يارب  ار  دوخ  یگدنز  تالکـشم  سکره  :» مراهچ هیـضق 
»و لذلاب یضر  هرض  نع  فشک  نم  لک  » هک تسا  هبجوم  هیلمح  کی  ای  »و  لذلاب یـضر  دقف  هرـض  نع  فشک  نم  » هک تسا  هلـصتم 

هیقافتا ۀلصتم  ، هیضق عون  انمـض  « ...کسمت نم  باخ  ام  »و« ...هسفنب يزرا  » دش نایب  قطنملا  باتک  تاقیبطت  ریخا  لاثم  ود  رد  نآ  ریظن 
.تسا

رصح دیفم  هیضق  نیا  «، دنراد سرت  دنوادخ  زا  ، دنمشناد ناگدنب  طقف  :» مجنپ ۀیضق 
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هبجوم و هیلمح  هیضق  ود  هب  تسا و  « یعـس ام  ّالا  ناسنالل  سیل  » ۀلمج لیبق  زا.تسا  موهفم  قوطنم و  بلـس و  تابثا و  ياراد  تسا و 
: ددرگ یمرب  هبلاس 

«. دنتسه سرتادخ  ملاع  ناگدنب  ،و  دنراد تیشخ  دنوادخ  زا  نادنمشناد  » .فلا

«. تسین سرتادخ  ملاع  ریغ  ای  تسین  ملاع  تسین  سرتادخ  هکنآ  » .ب

نیرمت 3: باوج 

هیقیقح هلصفنم  هیطرش  هیضق  کی  لصا  رد  - تسا بستنم  مالسلا  هیلع  یلع  هب  هلمج  نیا  « کیلع موی  کل و  موی  ناموی  رهدلا  :» ۀلمج
«. کیلع اّما  کل و  اّما  رهدلا  » هک دهد  یم  لیکشت  ار 

دش دهاوخن  یلاخ  نیمز  هاگچیه  :» دنا هدومرف  هجرف  یلاعت  هّللا  لجع  تجح  ترضح  اب  هطبار  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نیرمت 4: باوج 
زین نیا  « هتخانشان ناسرت و  ای  تسا و  هدش  هتخانـش  راکـشآ و  صخـش  نآ  ای  هک  دنک  مایق  ناهرب  تجح و  اب  ادخ  يارب  هک  یـسک  زا 

«. ارومغم افئاخ  نوکی  اّما  اروهشم و  ارهاظ  نوکی  اّما  هجحب  مئاقلا هللا  » هک دهد  یم  لیکشت  ار  هیقیقح  هلصفنم  کی  تقیقح  رد 
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ایاضق تابسانم  ماکحا و  : مّود لصف 

هراشا

دح رد  تامیسقت  نآ  مها  لاح  هب  ات  هک  دوب  نآ  نوگانوگ  تامیـسقت  هیـضق و  فیرعت  نوماریپ  ، ایاضق ثحبم  لصف  ود  زا  لّوا  لصف 
هنوگنامه.مینک یم  عورـش  ار  تسا  رگیدکی  اب  ایاضق  تابـسانم  ماکحا و  نایب  نوماریپ  هک  مّود  لصف  کنیا.دـش  نایب  یفاش  یفاو و 

عبرا تبسن  زا  یکی  ، امهنیب تبـسن  ظاحل  زا  میدرک و  یم  هسیاقم  رگیدکی  اب  ار  موهفم  ود  یهاگ  ، تاروصت تادرفم و  شخب  رد  هک 
اـیاضق و شخب  رد  نـینچمه  ( هـجو نـم  صوـصخ  موـمع و  قـلطم و  صوـصخ  موـمع و  ، یلک نیاـبت  ، یلک يواـست  ) دــش یم  رارقرب 

قفاوتم ای  : الثم.تسا روصت  لباق  اه  تبـسن  عاونا  اه  نآ  نایم  مینک  یم  هسیاقم  رگیدـکی  اب  ار  هیـضق  ود  هک  یماـگنه  زین  تاقیدـصت 
تسا و ال همزالم  ، اقدص ود  نآ  نیب  ای  ؛ ضقانتم ای  و...و  لخادتم  ای  دنتـسه  داضتم  ای  : دراد یماسقا  دوخ  مسق  نیا  ؛و  نیابتم ای  ، دنتـسه

تاکن نیا  الیـصفت  ) دناسر یم  ار  يا  هدیاف  مادـکره  هک  ؛ تسا همزالم  ابذـک  مه  اقدـص و  مه  ای  ، ریغ تسا و ال  همزالم  ابذـک  ای  ، ریغ
: میراد ثحب  هس  ایاضق  نایم  اه  تبسن  ماکحا و  باب  رد  هک  مینادب  دیاب  العف  (. دش دهاوخ  نشور 

.نآ تاقحلم  ضقانت و  ثحبم  .1

.نآ تاقحلم  يوتسم و  سکع  ثحبم  .2

.نآ تاقحلم  ضیقن و  سکع  ثحبم  .3

یم یسررب  یقطنم  هاگدید  زا  ار  ثحابم  نیا  ةدیاف  نآ  رد  هک  میروآ  یم  یلک  ۀمدقم  کی  ، باب هس  نیا  بلاطم  رد  عورـش  زا  شیپ 
.مینک

ساسارب.دـننک یم  يروآداـی  ار  ثحب  نآ  ةدـیاف  تیمها و  ، یثحب ره  زاـغآ  رد  هک  تسا  نیا  نویقطنم  رفظم و  موحرم  شور  : دـیهمت
هصالخ روطب  ؟ میراد ایاضق  ماکحا  ثحبم  هب  يزاین  هچ  قطنم  رد  ام  ، هک تسا  حرطم  لاوئس  نیا  مه  دیدج  ثحب  رد  هنسح  ةریس  نیا 
شخب رد  دزومآ  یم  ام  هب  ، تسا ندرک  رکف  حیحص  نوناق  « قطنم » اریز ؛ دهد یم  يرای  یلـصا  فده  رد  ار  ام  ثحابم  نیا  : تفگ دیاب 

؟ میزاس مولعم  هب  لیدبت  ار  نآ  میوش و  هاگآ  يروصت  لوهجم  کی  رب  ات  میشیدنایب  هنوگچ  تاروصت 

ماکحا ثحابم  سپ...و  ؟ میوش هاگآ  یقیدصت  لوهجم  کی  رب  ات  مینک  هماقا  ناهرب  هدرک و  لالدتسا  هنوگچ  تاقیدصت  شخب  رد  ای 
ۀماقا حیحـص  ياـه  هویـش  زا  یکی  اـب  هک  دوش  یم  ببـس  ثحاـبم  نیا  اـب  ییانـشآ  دـننک و  یم  کـمک  ار  اـم  ضرغ  نیا  رد  ، اـیاضق

تهج ، ناهرب
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.میوش انشآ  تالوهجم  بسک 

: دوش یم  مسق  ود  رظن  کی  زا  « اعدم کی  رب  ناهرب  هماقا  :» بلطم لیصفت  اّما  و 

رد ای  ) تسا ناسآ  وا  يارب  رما  نیا  ،و  دنک یم  ناهرب  ۀماقا  شیوخ  بولطم  تابثا  يارب  هرشابملاب  امیقتسم و  ققحم  صخـش  یهاگ  .1
تسا و هدیدپ  ثداح و  ( هّللا يوس  ام  ۀعومجم  ) ملاع هک  تسا  یعدـم  الثم  (. شا یملع  توق  رطاخ  هب  ای  اعدـم و  تابثا  تلوهـس  رثا 
هب قوبــسم  اــی  مدــع  هــب  قوبــسم  ) ثداــح يریغتم  ره  (» يرغـــص )(1) تـــسا » ریغتم  ملاـــع  :» دـــیوگ یم  لالدتـــسا  ماـــقم  رد 

( هجیتن «) تسا ثداح  ملاع  (» يربک «) تسا ( ریغ

یناوارف تاقـشم  لمحتم  دـیاب  تسین و  ناسآ  صخـش  يارب  دراد  اعدا  هک  يا  هیـضق  تابثا  ندروآ و  ناهرب  امیقتـسم  یهاگ  یلو  .2
تروص نیا  رد  ؛ دـشاب زین  رذـعتم  ، لاونم نیدـب  ناهرب  ۀـماقا  يدراوم  رد  اسب  هچ  دـنک و  تباـث  ار  بولطم  هرـشابملاب  دـناوتب  اـت  دوش 

ياج هب  هک  تسا  نیا  هقیرط  نآ  دـنک و  یم  هدافتـسا  نآ  زا  شیوخ  ياعدـم  تابثا  تهج  هدروآ و  يور  يرگید  ۀـقیرط  هب  ریزگاـن 
ای ، ود ره  ای  بذک  ، قدص رد  یمزالت  دراد و  یتبـسن  وا  ياعدا  دروم  ۀیـضق  نیا  اب  هک  ) يرگید ۀیـضق  غارـس  هب  ، اعدم رب  ناهرب  ۀـماقا 

هـسیاقم دوخ  ياعدا  دروم  ۀیـضق  اب  ار  بلطم  ، نآ لاطبا  ای  تابثا  زا  سپ  دنک و  یم  هماقا  ناهرب  ، هیـضق نآ  رب  هتفر و  ( دراد مادکچیه 
ییامندوخ ضیقن  سکع  يوتـسم و  سکع  ، ضقانت ثحابم  هب  زاین  هک  تساجنیا  دناشن و  یم  یـسرک  هب  ار  شیوخ  ياعدم  هدرک و 

: تسا روصتم  تروص  راهچ  ، نآ رب  ناهرب  ۀماقا  اعدم و  اب  بسانتم  ۀیضق  نتفای  زا  سپ.دنک  یم 

ياعدا دروم  ۀیـضق  بذک  هب  ملع  ، نآ قدـص  هب  ملع  هار  زا  دـنک و  یم  تابثا  ار  هیـضق  نآ  تیناقح  قدـص و  ، ناهرب اب  درف  یهاگ  .1
نیضقانتم عامتجا  هتبلا  هک  دشاب  نیـضقانتم  ، اهیلع نهربم  ۀیـضق  اب  وا  ياعدم  ۀیـضق  هک  تسا  يدروم  رد  نآ  ؛و  دنک یم  ادیپ  شیوخ 

ۀیضق بذک  انیقی  ، دش تباث  اهیلع  نهربم  ۀیضق  قدص  رگا  سپ  ؛ تسا هیهیدب  تالاحم  زا 
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حلـسم مشچ  اـب  روما  ضعب  رد  اـّما  تسا  كرد  لـباق  رگید  يرهاـظ  ساوح  اـی  رهاـظ  مشچ  اـب  روـما  ضعب  رد  تارییغت  نیا  ( . 1 - 1
نیئاـشم و هک  یتـکرح  ، تسا دـنک  رایـسب  روـما  یـضعب  رد  عیرـس و  رایـسب  روـما  یـضعب  رد  تارییغت  نیا  ، میباـی یمرد  ار  نآ  ، یملع
رد ؛و  دوش یم  هدیسر  زمرق و  ات  ، هدرک یط  ار  یلحارم  هک  یبیـس  لثم  ، تیفیک رد  : ینعی ، دوب ضارعا  رد  تکرح  دندوب  لئاق  نیملکتم 

تباث نیهلأتملا  ردـص  هک  یتکرح...و  عضو  رد  ای  ؛و  دوش یم  لیدـبت  دـنمونت  یتخرد  هب  کچوک  یلاهن  زا  هک  یتخرد  لـثم  ، تیمک
تکرح هچراپکی  ملاـع  ، تسا تادوجوم  تاذ  رد  ءایـشا و  نتم  رد  تارییغت  تکرح و  ، رظن نیا  قبط  هک  دوب  رهوج  رد  تکرح  ، دومن
فـشک حرـش  ، ثودح ناهرب  رد  ار  نآ  لیـصفت  ) تسا حـضاو  رایـسب  لالدتـسا  ، انبم نیاربانب...و  لئاس  ای  كرحتم  هن  تسا  نالیـس  و 

(. ما هدروآ  دارملا 
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.دوش یم  تباث  وا  بولطم 

ندوب یصاع  : مییوگ یم  وا  ياعدا  ربارب  رد  ام  تسین ؛ طرـش  ماما  رد  تمـصع  تسین و  موصعم  ، ماما هک  تسا  یعدم  یـصخش  : لاثم
ۀیضق سپ  ؛ دشاب موصعم  دیاب  ماما  لیلد  دنچ  هب  ،و  تسا لطاب  ، هدمآ يداقتعا  ثحابم  رد  هک  ددعتم  لیالد  هب  ،و  دراد دساف  یلات  ، ماما

دوب دـهاوخ  بذـک  ، تسین موصعم  ، ماما هک  اعدا  دروم  هیـضق  نآ  امتح  دـش  قدـص  هیـضق  نیا  یتقو.دـش  نهربم  ماـما  ندوب  موصعم 
.دش دهاوخ  نیضیقن  عامتجا  هنرگو 

ادیپ بولطم  ۀیـضق  قدص  هب  ملع  ، نآ بذک  هب  ملع  هار  زا  دوش و  یم  تباث  اهیلع  نهربم  ۀیـضق  نالطب  بذک و  ، ناهرب اب  یهاگ  2.و 
بولطم دوخ  امتح  دوب  بذک  ام  بولطم  ضیقن  رگا  اذل  دیاشن و  نیـضیقن  عافترا  هک  تسا ، نیـضقانتم  دروم  رد  زین  نیا  ؛و  مینک یم 

؛ تسا قداص 

یم هـتفر و  ضیقن  غارــس  هـب  نآ  تاـبثا  يارب  ؛و  تـسا کیرــش  یب  اـتکی و  ، دـنوادخ هـک  درادـنپ  یم  صخــش  دــینک  ضرف  : لاـثم
ندوب کیرـش  یب  اتکی و  امتح  دش  لاطبا  نتـشاد  کیرـش  یتقو  ، تسا لطاب  یمالک ، ددعتم  لیالد  هب  نتـشاد  اتمه  کیرـش و  : دیوگ
بسک هک  نامدارم  هب  میقتسم  ریغ  ینعی.دیاین  مزال  نیـضیقن  عافترا  ات  دیآ  یم  مزال  یمود  قدص  ، یلوا بذک  زا  ددرگ و  یم  تابثا 
لوصا هفسلف و  رد  اصوصخ  مولع و  رد  یلاصتا  ییانثتسا  ياهسایق  رد  تالالدتسا  عون  نیا  زا.میدیـسر  دشاب  یقیدصت  لوهجم  کی 

.دوش یم  هدهاشم  ناوارف 

میتـشاد و یـضورفم  هک  دـش  هدافتـسا  هویـش  نیمه  زا  ، یلک موهفم  ود  ضیقن  ود  ناـیم  تبـسن  ثحاـبم  رد  مه  قـطنملا  باـتک  رد  و 
مزاللا و...ای  و...ای  دیآ  مزال  هنیآ  ره  دشابن  قدص  ام  ياعدم  رگا  : ینعی...کلذـک نکی  مل  ول  » هک دوب  نیا  ناهرب  ، یناهرب یئاعدـم و 

«. دوش یم  تابثا  تسا  اعدم  هک  باجیا  هتبلا  دش  لاطبا  تسا  بلس  هک  موزلم  یتقو  هلثم و  موزلملاف  لطاب  هماسقاب 

همزـالم بذـک  قدـص و  ثیح  زا  ( اـهیلع نهربـم  ۀیـضق  اعّدـم و  ۀیـضق  ) هیـضق ود  ناـیم  هک  دوـب  يدراوـم  هب  طوـبرم  دروـم  ود  نیا 
مه هک  ، ناضقانتم رد  رگم  تسین  نآ  دیآ و  مزال  يرگید  قدص  امهدحا  بذک  زا  يرگید و  بذک  امهدـحا  قدـص  زا  ینعی  ؛ دـشاب

.ناشعامتجا مه  تسا و  لاحم  ناشعافترا 

یم ادیپ  بولطم  ۀیضق  قدص  هب  ملع  ، نآ قدص  هب  ملع  هار  زا  هدرک و  تابثا  ار  هیجراخ  هیضق  قدص  تیناقح و  ، ناهرب اب  یهاگ  3.و 
ود نیب  هک  تسا  يدراوم  رد  نآ  مینک و 
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باب دننام  ؛ دشاب ( بولطم هیـضق  ) یمود قدـص  مزلتـسم  ( اهیلع نهربم  هّیـضق  ) یلوا قدـص  ینعی  ؛ دـشاب همزالم  ، قدـص ثیح  زا  هیـضق 
«. سکعلا قدص  لصالا  قدص  املک  » هک ضیقن  ای  يوتسم  سکع 

یم نهربم  ار  نآ  هتفر و  تسا  هیلک  هبجوم  کی  هک  نآ  لصا  غارـس  هب  هیئزج  ۀـبجوم  نیا  تابثا  يارب  ؛» ناـسنا ناویحلا  ضعب  :» لاـثم
مکح هب  هک  یماگنه  «. ناویح ناسنا  لکف  ، ناویح ساسح  لک  ساسح و  ناسنا  لک  :» مییوگ یم  دـشاب  « ناویح ناسنا  لک  » هک میزاـس 

تـسا قداص  زین  هیئزج  ۀبجوم  نآ  سپ  ؛» سکعلا قدص  لصالا  قدص  املک  :» تفگ میهاوخ  ؛ دـش قداص  هیلک  هبجوم  نیا  لّوا  لکش 
.میوش یم  لئان  شیوخ  بولطم  هب  هلیسو  نیدب  و 

مینک و یم  ادیپ  بولطم  ۀیـضق  بذک  هب  ملع  نآ ، بذک  هب  ملع  هار  زا  هدرک و  تابثا  ار  ۀیجراخ  ۀیـضق  بذـک  ، ناهرب اب  یهاگ  4.و 
هب ملع  مزلتسم  ، یلوا بذک  هب  ملع  : ینعی ؛ دشاب همزالم  بذک  رد  ، بولطم ۀیـضق  اب  اهیلع  نهربم  ۀیـضق  نیب  هک  تسا  يدراوم  رد  نآ 

.دشاب یمود  بذک 

هدرک و نهربم  ار  « ناسناب ناویحلا  نم  ءیش  «ال  ۀیضق الثم  ، نآ تابثا  يارب  « ناویحب ناسنالا  نم  ءیش  «ال  هک تسا  نیا  ام  ياعدم  : لاثم
«. لصالا بذک  سکعلا  بذک  املک  ،» میریگ یم  هجیتن  ار  لصا  بذک  ، سکع بذک  هار  زا  نآ ، نالطب  بذک و  هب  ندیسر  زا  سپ 

.دمآ دهاوخ  دوخ  باب  رد  يدوزب  بلاطم  نیا  لیصفت  هتبلا 

ماکحا و اب  تسا  مزال  ، تجح ثحابم  رد  دورو  زا  شیپ  اـیاضق و  تامیـسقت  اـب  ییانـشآ  زا  سپ  یقطنم  صخـش  ، تاـظحالم نیا  اـب 
تسا ایاضق  نایم  ياهتبسن  رگنایب  هک  یثحابم.دشابن  ددرم  ، روکذم قیرط  هب  ناهرب  هماقا  لالدتسا و  ماقم  رد  ات  دوش  انشآ  ایاضق  بسن 

.دنراد یتاقحلم  مادک  ره  دوش و  یم  ناونع  بیترت  هب  هک  تسا  سکع  يوتسم و  سکع  ، ضقانت ثحبم  هس  نامه 
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ضقانت .1

هراشا

حرطم همتاخ  کـی  ثحبم و  هس  ، همّدـقم کـی  نآ  اـب  هطبار  رد  تسا و  ضقاـنت  ثحبم  ، اـیاضق تابـسانم  هس  ثحاـبم  زا  ثحب  نیلوا 
.تسا

نـشور ثحب  نیا  ةدـیاف  میتشاد  ایاضق  ماکحا  ثحابم  لک  يارب  هک  يدـیهمت  رد  ؟ میراد ضقانت  ثحبم  هب  يزاین  هچ  اـم  : همّدـقم اـّما 
.مینک یم  نایب  ار  ضقانت  صوصخ  هدیاف  هدرک و  ثحب  رت  حضاو  رت و  یئزج  تروص  هب  همّدقم  نیا  رد  یلو.دش 

هار زا  هتفر و  يرگید  ۀیضق  غارس  ریزگان  ، دنک هماقا  ناهرب  شیوخ  ياعدم  رب  امیقتسم  دناوت  یمن  ثحاب  صخـش  یهاگ  هک  میتسناد 
قدص ظاحل  زا  ام  ياعدم  اب  یلو  تسین  ام  ياعدم  بولطم و  ، هیـضق نآ  دوخ.دبای  یم  تسد  شیوخ  بولطم  هب  ، نآ رب  ناهرب  ۀماقا 
اعدم قدص  هب  ملع  ، نآ بذک  هب  ملع  زا  اعدـم و  بذـک  هب  ملع  ، هیـضق نآ  قدـص  هب  ملع  زا  هک  ینعم  نیدـب  دراد  همزالم  بذـک  و 

امهدحا قدص  زا  هک  دنـشاب  يا  هنوگ  هب  رگید  هیـضق  نآ  اب  ، ام بولطم  ۀیـضق  هک  تسا  يدراوم  صوصخم  نیا  هتبلا  ، مینک یم  ادـیپ 
هیـضق ود  نینچ  )و  دیاشن زین  ناشعافترا  ) دیآ مزال  يرگید  قدص  امهدحا  بذک  زا  )و  دیاشن ناشعامتجا  ) دـیآ مزال  يرگید  بذـک 

: هک تسا  نیا  ضقانت  ثحب  هدیاف  سپ  ، دنیوگ ناضقانتم  ار  يا 

؛ دنناضقانتم تسا  بولطم  هک  يا  هیضق  اب  هیضق  نالف  هک  میتسناد  یتقو.فلا 

لاـحم نیـضیقن  عاـفترا  اریز  ؛ تسا قدـص  ّقح و  اـم  بولطم  هک  مینک  یم  نیقی  تسا  بذـک  رگید  ۀیـضق  نآ  هک  میتسناد  یتقو  ب:
نآ دوش و  یم  نیضیقن  عامتجا  هنرگو  هدوب  لطاب  ام  ياعدم  هک  مینک  یم  نیقی  میدرک  ادیپ  رگید  ۀیضق  قدص  هب  ملع  یتقو  ؛و  تسا

یطورـش هچ  ضقانت  ؟و  هن ای  تسه  ضقانت  هیـضق  ود  نـالف  ناـیم  اـیآ  هک  مینک  یجـالح  دـیاب  قطنم  رد  ار  فلا  بلطم.تسا  لاـحم 
...و ؟ دراد

مسج و هدام و  زا  رترب  رتارف و  هک  يا  هدرجم  تقیقح  تسین ، دوجوم  حور  :» هک تسا  یعّدـم  يدام  فوسلیف  کی  دـینک  ضرف  : لاثم
نینچ ...و ، دشاب  هنادواج  راگدنام و  ، تقیقح نآ  ، مسج نامتخاس  نتخیر  ورف  ندب و  ندیـسر  ّطخ  رخآ  هب  دشاب و  ندب  ربدم  ریدم و 

تـسا نآ  رب  یهلا  فوـسلیف  وا  ربارب  رد  ...و ؛» دـنک  یم  ةرادا  زغم  ياهلولـس  ار  تاکردـم  نـیا  یماـمت  هـکلب  تـسین  راـک  رد  يزیچ 
تسا يا  هتباث  هدرجم و  تقیقح  تسا و  دوجوم  ، دهد یم  لیکشت  ار  صخـش  تیـصخش  تیوه و  ، تینم هک  هقطان  سفن  حور و  :» هک

دننک ادیپ  دیدجت  لوحت و  رییغت و  ندب  ياهلولس  یمامت  مه  هبترم  نیدنچ  رمع  لوط  رد  رگا  هک 

426  : ص

رفظم قطنم  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1193زکرم  هحفص 467 

http://www.ghaemiyeh.com


ناهرب دوخ  ياعدم  تابثا  يارب  دهاوخ  یم  یهلا  فوسلیف  لاح  « ...و تسا  تباث  هراومه  گرم  مد  ات  یکدوک  نارود  زا  تقیقح  نآ 
نآ رب  ناوت  یمن  یگداس  هب  تسا و  تالاحم  دحرـس  رد  هقطان  سفن  تیهاـم  تقیقح و  هب  ندیـسر  هک  رذـگهر  نآ  زا  یلو  درواـیب 

نیهارب دـنک و  یم  لاـطبا  ار  حور  ندوبن  دوجوم  ینعی  ؛ دوـخ ياعدـم  ضیقن  هتفرگ و  شیپ  رد  ار  يرت  لهـس  هار  ، درک هماـقا  ناـهرب 
تابثا حور  ندوب  دوجو و  امتح  دش  لاطبا  حور  ندوبن  یتقو  دروآ (1)و  یم  ، تسا لطاب  حور  ندوبن  هک  نیا  رب  ینبم  ینکش  نادند 

ات ددرگ  یم  تابثا  اعدم  بذک  امتح  دش  تباث  ضیقن  تیناقح  قدـص و  رگا  الباقتم  تسا و  لاحم  نیـضیقن  عافترا  اریز  ؛ ددرگ یم 
.دوشن نیضیقن  نیب  عمج 

لـصا ود  رب  ، ضقانت نوناق  هک  دـش  مولعم  میدـش و  انـشآ  قطنم  رد  ضقانت  تیمها  ثحب و  نیا  ةدـیاف  اب  لاح  هب  ات  نظی  اـمبر  :و  هلوق
.تسا راوتسا  ، لاحم نیضیقن  عافترا  لاحم و  نیضیقن  عامتجا 

رظن هب  يا  هداس  راک  تادرفم  رد  نیضقانتم  تخانـش  هک  هنوگنامه  دنرواب  نیا  رب  یـضعب  : مییوگ یم  هدومن و  مّهوت  کی  عفد  کنیا 
رـس رب  هک  تسا  یفاک  »و  هضیقن یـش  لک  عفر  » ای « هعفر یـش  لک  ضیقن  » نوچ ، سکعلاب تسا و  ناسنا  ناسنا ال  ضیقن  : الثم دسر  یم 

تسا یفاک  تسا و  هداس  يرما  مه  هیضق  ره  ضیقن  تخانش  نینچمه  میهاکب  نآ  زا  ار  یفن  يال  ای  مییازفیب و  یفن  يال  يا  هملک  ره 
یفاک هزادنا  نیمه  دنتسه و  هبلاس  هبجوم و  مه  تبسن  ثیح  زا  تسا و  یکی  ناشلومحم  عوضوم و  ، رهاظ ظاحل  زا  هیـضق  ود  مینادب 
رگید میوش و  لقتنم  يرگید  بذک  هب  ، مادکره قدص  تابثا  هار  زا  هاگنآ  دنا و  ضقانتم  هیـضق  ود  نالف  میمهفب  هک  نیا  يارب  تسا 

(. درادن ثحب  هب  زاین  تسا و  تاحضاو  زا  دش  هراشا  البق  هک  فلا  بلطم  ) تسین قطنم  رد  ضقانت  ثحبم  حرط  هب  یتجاح 

زا هیـضق  ود  اسب  هچ  اریز  ، تسین مه  یگداس  نیدـب  بلطم  تسا و  لطاب  یهاو و  رادـنپ  کـی  نیا  : دـیامرف یم  ( هر ) رفظم موحرم  یلو 
هکلب هتشادن  ضقانت  ، دوجو نیا  اب  یلو  ( دشاب هبلاس  يرگید  هبجوم و  یکی  ،) دنشاب هتـشاد  فالتخا  رگیدکی  اب  بلـس  باجیا و  ثیح 

ناسنالاک ) دشاب نآ  لومحم  زا  معا  هیضق  عوضوم  هک  يدراوم  دننام  ؛ دنشاب قداص  ود  ره 
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نیـضقانتم رگا  هک  یلاح  رد  دنا  قداص  ود  ره  »و  ناسناب سیل  ناویحلا  ضعب  »و« ناسنا ناویحلا  ضعب  :» تفگ ناوت  یم  هک  ( ناویحلا و 
.دوب تالاحم  زا  قدص  رد  ود  نآ  عامتجا  دندوب 

ناویحلا نم  یش  »و«ال  ناسنا ناویح  لک  » لثم دنشاب ؛ بذاک  ودره  هدوب و  فلتخم  بلـس  باجیا و  ثیح  زا  هیـضق  ود  دیاش  نینچمه 
یکی امتح  هکلب  دنـشاب  بذاک  ودره  هک  تشادـن  ناـکما  دـندوب  نیـضقانتم  ود  نا  رگا  هک  یلاـح  رد  تسا  غورد  ودره  هک  « ناـسناب
نیدب دراد و  تمحز  يردق  ، ایاضق باب  رد  ضیقن  تخانش  هک  دش  مولعم  نیاربانب.تسا  لاحم  نیـضیقن  عافترا  نوچ  ، دوب یم  قداص 

ثحابم رد  ات  تسا  هیـضق  مادک  ضیقن  ، هیـضق مادک  مینادـب  هدـش و  انـشآ  باب  نیا  یقطنم  دـعاوق  اب  تسا  مزال  اذـل.تسین  یگداس 
.مییامن تابثا  ار  رگید  ضیقن  بذک  ای  قدص  ، ضیقن رب  ناهرب  ۀماقا  هار  زا  مینک و  يرادرب  هرهب  نآ  زا  تجح 

ضقانت فیرعت.فلا 

.تسا نآ  فیرعت  نوماریپ  ضقانت  باب  بلطم  هس  زا  لّوا  بلطم  ، همّدقم نایب  زا  سپ 

یم راکب  زیچ  ود  ای  سک  ود  نایم  ینعم  نیا  تسا و  لعافت  باـب  ردـصم...و  لخادـت  ، محازت ، ضراـعت ، داـضت : دـننامه ضقاـنت  هملک 
زا رـس  دوش  یم  هسیاقم  ریغ  اب  یتقو  یلو  ؛ درادـن ضقانت  محازت و  ، ضراعت ، داضت شدوخ  اب  شدوخ  ، دـحاو ءیـش  هاـگچیه  اریز  ، دور

.دروآ یم  رد  نیوانع  نیا 

رگید ربخ  نالف  اب  هقث  ربخ  نالف  » ای « تسا لاـحم  دـحاو  مسج  رد  ناـشعامتجا  دـنراد و  داـضت  يدیفـس  اـب  یهایـس  :» مییوگ یم  ـالثم 
درادن ناکما  دنراد و  محازت  رگید  یمازلا  مکح  نالف  اب  یمازلا  مکح  نالف  » ای «، تسین ود  ره  عیرشت  رودص و  ناکما  دراد و  ضراعت 
هبجوم لثم  «) تسا لخاد  يرگید  مکـش  رد  یکی  دـنراد و  لخادـت  رگید  ۀیـضق  نالف  اب  هیـضق  نالف  » ای «، دنـسرب تیلعف  هب  ود  ره  هک 

تالاحم زا  ، ود ره  عافترا  عامتجا و  هدوب و  رگیدکی  ضیقن  ینعی  ؛ دنراد ضقانت  هیضق  نالف  اب  هیـضق  نالف  » ای )و  هیئزج هبجوم  اب  هیلک 
«. تسا

اب هک  ار  ظفل  ود  : میتفگ میدرک و  نایب  ظافلا  ثحابم  رد  ار  ضقانت  البق  : مییوگ یم  ضقاـنت  ۀـملک  یفرـص  ۀـشیر  اـب  ییانـشآ  زا  سپ 
ای دـنناضقانتم  ای  نالباقتم  ؛و  نالباقتم ای  نافلاختم  ای  دـنا  نالثم  ای  نانیابتم  ؛و  نانیابتم ای  دـنا  نافدارتم  اـی  مینک  یم  هسیاـقم  رگیدـکی 

یمدـع يرگید  يدوجو و  یکی  هک  يرما  ود  زا  دـنترابع  ناضقانتم  هک  دـش  نایب  اجنآ  رد  و.هکلم  مدـع و  ای  نافئاضتم  ای  ناداـضتم 
تدناعم و ترفانم و  ۀجرد  تیاهن  ود  نآ  نیب  دشاب و 
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یمن عـفترم  هاـگچیه  )و  تـسا لاـحم  ناـشعامتجا  ) دــش دــنهاوخن  عـمتجم  رگیدــکی  اـب  هاــگچیه  هـک  يا  هنوـگب  ، تـسا لاــصفنا 
هصالخ ؛ مودعم ای  تسا و  دوجوم  ای  جراخ  رد  دینک  روصت  امـش  ار  يزیچ  ره  هک  مدع  دوجو و  دننام  ( تسا لاحم  ناشعافترا  ) دنوش

نایب نیا  لاح  «، ولخلا هعنام  » مه تسا  « عمجلا هعنام  » مه هک  ددرگ  یم  تسرد  هیقیقح  ۀلصفنم  ۀیضق  کی  هشیمه  نیضقانتم  زا  هک  نیا 
ضقانت فیرعت  رد  اـیاضق  ثحبم  رد  ـالاح  یلو  دوش  یم  زین  ضقاـنتم  هیـضق  ود  لـماش  هتبلا  دوب و  تادرفملا  نیب  ضقاـنت  هب  طوبرم 

هک نیا  نآ  دشاب و  ایاضق  باب  هب  صوصخم  هدوب و  یحالطصا  ینف و  ، یملع الماک  هک  میروآ  یم  ار  یترابع 

« هبذاک يرخالا  هقداص و  امهادحا  نوکت  نا  هتاذل  یضتقی  ، نیتیضقلا یف  فالتخا  : ایاضقلا یف  ضقانتلا  »

هیضق کی  هک  تسا  نآ  ناهاوخ  اتاذ  فالتخا  نآ  دراد و  دوجو  هیـضق  ود  نایم  هک  یفالتخا  » زا تسا  ترابع  ایاضق  باب  رد  ضقانت 
: دوش یم  ناونع  بیترت  هب  هک  تسا  تقد  لباق  هتکن  راهچ  فیرعت  نیا  رد  « .دشاب بذاک  يرگید  قداص و 

دننام ؛ هیـضق کی  درفم و  کی  فالتخا  ؛و  دـیز دـیز و ال  دـننام  ؛ درفم ود  نایم  فالتخا  تسا و  فیرعت  سنج  « فالتخا » ۀـملک : فلا
.دوش یم  لماش  ار  مئاقب  سیل  دیز  مئاق و  دیز  دننام  هیضق  ود  فالتخا  ؛و  مئاق دیز  ،و  دیز

هب دــیقم  ارچ  هـک  دوـش  یم  لاؤـس  اـجنیا  رد.دزاـس  یم  جراـخ  ار  تادرفم  فـالتخا  تـسا و  لّوا  لـصف  « نیتیــضقلا یف  » ۀــملک.ب
؟ دش « نیتیضق » دیق

: هدش هتفگ  دییقت  نیا  يارب  تهج  هس  : باوج

هب مکح  مییوگب  دـشاب و  یتبـسن  مکح و  هک  دنتـسه  يدروم  رد  اتقیقح  ود  نآ  تسا و  بلـس  باجیا و  نایم  هشیمه  ضقانت  نوچ  .1
.تسین مه  ضقانت.تسین  یتبسن  تادرفم  رد  نوچ  دراد و  یفانت  بلس  هب  مکح  اب  باجیا 

نآ ةوق  رد  هتشگزاب و  هیضق  ود  ضقانت  هب  درفم  ود  ضقانت  یلو  تسه  همه  تادرفم  رد  تسین و  ایاضق  صوصخم  ضقانت  هچرگا  .2
حرطم الالقتـسا  تهج  نیدب  »و  دوجومب سیل  ناسنالا  دوجوم و  ناسنالا  :» مییوگب هک  تسا  نیا  هلزنم  هب  « ناسنا ناسنا و  «ال  الثم ؛ تسا

.تسین

ماکحا نایب  رد  ام  ثحب  العف  یلو  ( ددرگ یمن  رب  ایاضق  ضقانت  هب  ) تسه مه  یلالقتـسا  دراد و  دوجو  زین  درفم  رد  ضقاـنت  هچرگا  .3
.میدرک دیقم  « نیتیضقلا یف  » دیق هب  ار  فالتخا  اذل  و.تسا  ایاضق 
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ةدام رد  تسا و  یجراخ  لماع  دروم و  تیـصوصخ  ود ، نآ  یفانت  أشنم  ینعی  ؛ دنراد یـضرع  یفانت  ، هیـضق ود  یهاگ  « هتاذل » ۀـملک.ج
ریاس رد  درادـن و  تیلک  بلطم  نیا  یلو  ؛ دـیآ یم  مزال  يرگید  بذـک  یکی  قدـص  زا  هک  تسا  نینچ  امتح  دـنراد و  یفاـنت  ینیعم 

قداص و اه  نآ  زا  یکی  امتح  هکلب  ؛ عفر لباق  هن  دنا و  عمج  لباق  هن  ؛» قطانب سیل  دیز  »و« ناسنا دیز  » ۀیـضق ود  : الثم.تسین نینچ  داوم 
یلک يواست  ( قطان اب  ناسنا  ینعی  ) یمود رد  لومحم  اب  لّوا  هیـضق  رد  لومحم  هک  تسا  تهج  نادـب  نیا  یلو  ، تسا بذاـک  يرگید 
الثم ، دشاب قداص  يرگید  نودب  ود  نآ  زا  یکی  يدروم  رد  هک  تسین  لوقعم  اذل  »و  ناسنا قطان  لک  قطان و  ناسنا  لک   » نوچ دنراد 

زا ّداوم  ریاس  رد  اـّما  دـنوش  یمن  عمج  دروم  نیا  رد  بلـس  باـجیا و  اذـل  دـشابن  قداـص  « قطاـن » یلو دـشاب  قداـص  « ناـسنا ،» دـیز رب 
یم مولعم  سپ  ، هبلاس مه  دشاب و  قدص  ، هبجوم مه  ینعی  ؛ درادن یعنام  عامتجا  ؛ ...و « ملاعب سیل  ، بتاکب سیل  دیز  « » ناسنا دـیز  :» لیبق

.تسین الاب  هیضق  ود  نایم  یتاذ  یفانت  دوش 

بذاک ودره  ای  قداص  ودره  هک  تسین  نکمم  دـنراد و  یفانت  « ناویحب ناسنالا  نم  ءیـش  »و«ال  ناویح ناسنا  لـک  » ۀیـضق ود  ـالثم  اـی 
هک نیا  نآ  تسا و  دروم  تیصوصخ  تهج  هب  هکلب  دنـشاب  ناضقانتم  هیلک  ۀبلاس  اب  هیلک  ۀبجوم  هک  دوش  یمن  لیلد  نیا  یلو  دنـشاب 

دشاب و حیحص  ، صخا عوضوم  يارب  معا  لومحم  تابثا  باجیا و  مه  دوش  یمن  اذل  تسا و  معا  ، لومحم صخا و  ، هیضق ود  عوضوم 
.نآ بلس  مه 

»و«ال ناسنا ناویح  لک  :» الثم ؛ دنبذاک هیـضق  ود  ره  هک  دید  میهاوخ  دشاب  صخا  ، لومحم معا و  ، عوضوم ینعی  دشاب  سکعلاب  رگا  اّما 
سپ ؛ دوب یم  لاحم  ناشعامتجا  لثم  ناشعافترا  ، دندوب ناضقانتم  ود  نیا  رگا  هک  یلاح  رد  دـنبذاک ؛ ود  ره  « ناسناب ناویحلا  نم  ءیش 

.تسا یضرع  ، دراوم ضعب  رد  هیلک  ۀبلاس  اب  هیلک  هبجوم  یفانت 

ضقانتم دنوش  تفای  هک  داوم  زا  يا  هدام  ره  نمـض  رد  هکلب  تسین  حرطم  نیعم  ةدام  ینعی  دـنراد  تاذـلاب  یفانت  هیـضق  ود  یهاگ  و 
سیل ناسنالا  ضعب  »و« ناویح ناسنا  لـک  » لـثم رد  هیئزج  ۀـبلاس  اـب  هیلک  ۀـبجوم  دـننام  ( کلذـک زین  عاـفترا  ، دـیاشن ناـشعامتجا  دـنا 

باجیا اریز  ، دوب دهاوخ  بذاک  یمود  دشاب  یم  قداص  یلوا  نوچ  ؛و  دنـشاب بذاک  ودره  ای  قداص و  ودره  تسا  لاحم  هک  « ناویحب
یفاـنت مهاـب  هـشیمه  ( ...و رجـش  رقب و  ، ناوـیح سرف و  ، ناوـیح ناـسنا و  زا  ) دنـشاب هـک  يا  هداـم  ره  نمـض  رد  ، یئزج بلــس  یلک و 

.دوب دهاوخن  عمج  لباق  زگره  تسا و  یفانم  یلک  بلس  اب  یئزج  باجیا  الباقتم  هکنیا  امک  ، دنراد
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داـضت و تسا و  ضقاـنت  صوصخم  لـصف  هک  تسا  « هبذاـک يرخـالا  هقداـص و  امهادـحا  نوکت  نا  » ۀـلمج ، فیرعت لـصف  نیرخآ.د 
رد عامتجا  مه  هک  يزیچ  اهنت  ،و  اهنت عافترا  ای  تسا و  لاحم  اهنت  عامتجا  ای  اه  نآ  رد  نوچ  ؛ دـنک یم  جراخ  اـمومع  ار  ، ...و لخادـت 

.دنتسه نیضقانتم  ، عافترا مه  تسا و  لاحم  نآ 

ضقانت طورش  ب:

ار یقطنم  ضقانت  طیارـش  هک  تسا  نآ  تقو  کنیا  تسین و  یناسآ  راک  ایاضق  نایم  ضقانت  تخانـش  دش  هراشا  همّدقم  رد  هک  نانچ 
اب یتاهج  زا  هیـضق  ود  دیاب  امتح  دـندرگ  نیـضقانتم  ود  نآ  دوش و  عقاو  ضقانت  ، هیـضق ود  نیبام  دـهاوخب  رگا  یلک  روطب.مینک  نایب 

.دنشاب توافتم  فلتخم و  یتاهج  زا  دحتم و  رگیدکی 

: تسا فالتخا  مایالا  میدق  زا  هقطانم  نایم  تسا  ربتعم  طرش و  نیضقانتم  رد  هک  یتادحو  هب  عجار  ؛ تدحو داحتا و  تاهج  اّما 

دوش (1). یم  هداد  تدوع  ، ود نآ  هب  تادحو  ریاس  تسا و  یفاک  لومحم  تدحو  عوضوم و  تدحو  هک  دننآرب  یضعب  .1

دننک (2). یم  دوع  هس  نآ  هب  تادحو  ریاس  تسا و  مزال  نامز  لومحم و  ، عوضوم تدحو  هک  دننآرب  یضعب  .2

تسا (3). یفاک  اهنت  هیمکح  تبسن  رد  تدحو  دنا  هتفگ  زین  یهورگ  .3

.تسا طرش  تدحو  تشه  ضقانت  رد  هک  دننآرب  نویقطنم  روهشم  .4

زین لـمح  تدـحو  رادـفرط  ، روهــشم ۀـینامث  تادـحو  رب  هوـالع  هـک  تـسا  تدـحو  مـسق  هـن  رادـفرط  نیهلاـتملا  ردــص  موـحرم  .5
(. هنایب یتأیس  ) تسه

تیفیک تدـحو  ، عضو تدـحو  : زا دـنترابع  هک  هدوزفا  هیناـمث  تادـحو  رب  مسق  راـهچ  تسا و  تدـحو  هدزاود  رادـفرط  انیـس  نبا  .6
؛ لعفنم تدحو  لعاف و  تدحو  ، عوضوم

هدرک هفاضا  ار  لمح  تدحو  سپـس  هدروآ و  ار  هینامث  طورـش  روهـشم  دننامه  ادتبا  هدرک و  تعباتم  مجنپ  لوق  زا  رفظم  موحرم  اّما 
.دنا

یسراف تیب  ود  رد  تسا  مزال  طرش و  ضقانت  رد  هک  یتدحو  تشه  ۀعومجم 
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: مینک یم  نایب  بیترت  هب  هک  هدش  يروآ  عمج 

ناد طرش  تدحو  تشه  ضقانت  رد 

ناکم لومحم و  عوضوم و  تدحو 

لک ءزج و  ، هفاضا طرش و  تدحو 

نامز ، رخآ رد  تسا  لعف  هوق و 

سیل دـیز  »و« مئاـق دـیز  » لـثم ، دـشاب دـحاو  ناـشعوضوم  هک  دـننک  یم  ادـیپ  ضقاـنت  مهاـب  یماـگنه  هیـضق  ود  : عوـضوم تدـحو  .1
ملع یکی  عوضوم  هک  « عفانب سیل  لهجلا  »و« عفان ملعلا  » دـننام ، تشاد دـنهاوخن  یـضقانت  دـش  ددـعتم  اه  عوضوم  رگا  ، نیارباـنب « مئاـقب

.تسین یضقانت  سپ  ، تسا لهج  يرگید  عوضوم  تسا و 

ودره هک  « راضب سیل  ملعلا  «،» عفان ملعلا  » دـننام دـنرادن ؛ ضقاـنت  دـندوب  تواـفتم  لومحم  ثیح  زا  هیـضق  ود  رگا  : لومحم تدـحو  .2
.تسا قداص 

سیل دیز  «،» هسردملا یف  سلاج  دیز  » دننام ؛ دوب دنهاوخن  ضقانتم  زاب  دندوب  فلتخم  ناکم  ثیح  زا  هیـضق  ود  رگا  : ناکم تدـحو  .3
فارطا ، ایرد رانک  رد  هک  تسا  ینیمز  دارم  یلوا  رد  هک  « تسین زیخلـصاح  نیمز  »و« تسا زیخ  لصاح  نیمز  » اـی »و  قوسلا یف  سلاـجب 

ریوک و ، ارحص رد  هک  تسا  ییاهنیمزرس  دارم  یمود  رد  دوش و  یم  تشادرب  نآ  زا  یناوارف  لوصحم  تسا و  يدابآ  اتسور و  ای  رهش 
.دنقداص ودره  ،و  ادکن ّالا  جرخی  دراد و ال  رارق  فلع  بآ و  یب  ياهنابایب 

»و رفک نا  جانب  سیل  دیز  «،» نمآ نا  جان  دیز   » دننام ، دنرادن ضقانت  دنتـشاد  فالتخا  طرـش  ثیح  زا  هیـضق  ود  رگا  : طرـش تدحو  .4
تیدـج رگا  دـش  دـهاوخن  قفوم  »و« دـنک تیدـج  رگا  دریگ  یم  ار  یلوبق  ةرمن  دـش و  دـهاوخ  قفوم  لاـس  رخآ  رد  زوـمآ  شناد  » اـی

.دنقداص ود  ره  هک  « دنکن

باب سیل  »و« رکب یلا  هبـسنلاب  با  اذـه  » دـننام دـنرادن ؛ یـضقانت  زاب  ، دـندوب فلتخم  هفاضا  ثیح  زا  ، هیـضق ود  رگا  : هفاضا تدـحو  .5
ندوبن فصن  دـشاب و  دارم  هینامث  هب  تبـسن  ندوب  فصن  الثم  هک  « فصنب تسیل  هعبرـالا   » »و فصن هعبرـالا  » اـی »و  دـلاخ یلا  هبـسنلاب 

.دنا قداص  ودره  دشاب و  هرشع  هب  هبسنلاب 

ياهنادـند : ینعی ؛» ضیبا دـیز  » دـننام ؛ تسین یتافانم  لک ، يرگید  رد  دوب و  ءزج  عوضوم  هیـضق  کی  رد  رگا  : لـک ءزج و  تدـحو  .6
رد هـک  « تـسین زیخلــصاح  قارع  نیمزرــس  »و« تـسا زیخ  لـصاح  قارع  نیمزرــس  » دـننام و  وا ، ندـب  ینعی  ؛» ضیباـب سیل  دـیز  ،و« وا

.هدش هدارا  لک  ، یمود رد  ضعب و  ، یلوا

432  : ص

رفظم قطنم  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1193زکرم  هحفص 473 

http://www.ghaemiyeh.com


رد هوقلاب و  یکی  رد  رگا  اّما  دریگ  یم  رد  ضقانت  دوب ، لعفلاب  اـی  هوقلاـب  بلـس  توبث و  ، هیـضق ودره  رد  رگا  : لـعف هوق و  تدـحو  .7
هوقلاب اّما  ، تسا بیبط  وجـشناد  نالف  ای  ، لعفلاب : يا « دهتجمب سیل  ؛و« هوقلاب : يا « دهتجم دیز   » دـننام ؛ تسین ضقانت  دوب  لعفلاب  يرگید 

قداص ودره  دـشاب و  لـعفلاب  ، یمود هوقلاـب و  دارم  یلوا ، رد  هک  ؛» تیمب تسل  تنا  »و« تیم تنا  » دـننام ، لـعفلاب : ینعی تسین  بیبط  و 
.دنا

تـسیل سمـشلا  ؛و« راهنلا یف  : يا « هقرـشم سمـشلا   » ای »و  لیلا یف  مئاصب  سیل  دـیز  راـهنلا و  یف  مئاـص  دـیز  » دـننام : ناـمز تدـحو  .8
.دنتسه قداص  ودره  هک  « لیللا یف  : يا « هقرشمب

دهاوخن دوجوب  ضقاـنت  دوش  مک  اـه  نآ  زا  یکی  رگا  دـشاب و  هتـشاد  دوجو  تدـحو  تشه  نیا  هک  تسا  يدروـم  رد  ضقاـنت  سپ 
.دمآ

زا تدحو  نیا.تسا  لمح  رد  تدـحو  نآ  تسا و  مزال  زین  یمهن  تدـحو  کی  ، روکذـم ۀـناگ  تشه  تادـحو  رب  هوالع  هیبنت  : هلوق
: تسا مسق  ود  یمیسقت  رد  لمح  : کلذ نایب.تسا  يرورض  مزال و  ، نیضقانتم باب  رد  تسا و  ضقانت  طرش 

نایب سمخ  تایلک  ثحبم  رخاوا  لّوا و  دلج  زا  یئزج  یلک و  ثحبم  لیاوا  رد  ) یقادـصم ای  عیاش  لمح  یموهفم 2. ای  یلوا  لمح  .1
لمح ای  ، ناشلمح ودره  ینعی  ، دنـشاب هتـشاد  تدحو  زین  لمح  ثیح  زا  هک  دنوش  یم  ضقانتم  یتقو  هیـضق  ود  : مییوگ یم  لاح  (. دـش

یم یهاگ  الثم  ؛ تسین یتافانم  دـشاب  دارم  عیاـش  لـمح  ، بلـس رد  یلوا و  لـمح  ، باـجیا رد  رگا  سپ.عیاـش  لـمح  اـی  دـشاب و  یلوا 
: مییوگ یم  یهاگ  و  «، یئزج یئزجلا  :» مییوگ

هقدـص عنتمی  اـم  :) زا تسا  تراـبع  یئزج  موهفم  ،و  یموـهفم لـمح  ینعی  تسا  دارم  یلوا  لـمح  ، لّوا رد  هک  ؛» یئزجب سیل  یئزجلا  »
( نیریثک یلع 

نآ نیب  سپ  ( تسا قداص  نیریثک  رب  یئزج  ناونع  دنتـسه و  ناوارف  جراخ  رد  یئزج  قیداصم  (؛ تسا عیاش  لمح  ، روظنم یمود  رد  و 
: ضقانت باب  رد  ددعت  فالتخا و  تاهج  اّما.تدحو  تاهج  دوب  نیا.تسین  یتافانم  هیضق  ود 

: زا دنترابع  هک  ؛ دنشاب هتشاد  فالتخا  رگیدکی  اب  رما  هس  رد  دیاب  امتح  دنشاب  ضقانتم  رگیدکی  اب  دنهاوخب  هیضق  ود  رگا 

(. تیئزج تیلک و  ) تیمک رد  فالتخا  .1
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(. بلس باجیا و  ) تیفیک رد  فالتخا  .2

(. ...و ناکما  ، ترورض ) تهج رد  فالتخا  .3

عبرا تاروصحم  رد  ام  ثحب  نوچ  ) دشاب هیئزج  رگید  ۀیـضق  دیاب  ، دوب هیلک  یکی  هاگره  هک  تسا  ینعم  نادب  تیمک  رد  فالتخا  اّما 
دهاوخن تیلک  ، یقطنم نوناق  تسین و  ضقانت  دراوم  ضعب  رد  دنـشاب  هیئزج  ، ود ره  ای  هیلک  هیـضق ، ود  ره  رگا  هک  نیا  لیلد  هب  ( تسا

.تشاد

هک « ناویحب ناسنالا  نم  ءیـش  »و«ال  ناویح ناسنا  لک  » دننام ؛ دنرادن قدص  رد  عامتجا  رگیدکی  اب  یهاگ  دنـشاب  هیلک  ودره  رگا  الثم 
هک تسا  يدراوم  رد  نآ  دـیآ و  یم  رد  بذاـک  ودره  دـنوش و  یم  عـفترم  ودره  یهاـگ  یلو  ( یتأیـس اـمک  ) تسا نیداـضتم  شماـن 

رگا هک  تسا  یلاح  رد  نیا  ، دنبذاک ود  ره  هک  « ناسناب ناویحلا  نم  ءیـش  »و«ال  ناسنا ناویح  لک  » لثم ؛ دـشاب لومحم  زا  معا  ، عوضوم
.تسین نینچ  نیا  هکنآ  لاح  دش و  یم  لیحتسم  ود  نآ  عافترا  دندوب  نیضقانتم 

سیل ناـسنالا  ضعب  »و« ناوـیح ناـسنالا  ضعب  » لــثم ؛ تـسا عـنتمم  ناشقدــص  ، دراوـم ضعب  رد  دنــشاب  هـیئزج  ، ود ره  رگا  نـینچمه 
ضعب »و« دـیدح ندـعملا  ضعب  » لثم ؛ دـشاب معا  ، عوضوم هک  تسا  يدراوم  رد  نآ  تسا و  نکمم  ، ود ره  قدـص  یهاگ  یلو  « ناویحب

رگا هـک  یلاـح  رد  دنتـسه  قداـص  ود  ره  هـک  « ناـسناب سیل  ناوـیحلا  ضعب  »و« ناـسنا ناوـیحلا  ضعب  » لـثم »و  دـیدحب سیل  ندـعملا 
.تسین نینچ  هک  نآ  لاح  دش و  یم  لیحتسم  مه  ناشقدص  دندوب  ناضقانتم 

.دشاب عنتمم  ناشعافترا  مه  ناشعامتجا و  مه  ینعی  ؛ دشاب یعقاو  ضقانت  ات  دشاب  هیئزج  يرگید  هیلک و  یکی  دیاب  سپ 

ودره رگا  اریز  ؛ دـشاب هبلاس  يرگید  امتح  دـیاب  دوب  هبجوم  ، هیـضق ود  زا  یکی  هاگره  هک  تسا  ینعم  نادـب  ، تیفیک رد  فـالتخا  اـّما 
: لاثم.دنشاب بذاک  ودره  ای  قداص  ود  ره  تسا  نکمم  ، دنشاب هبلاس  ودره  ای  هبجوم 

«. ناویح ناسنالا  ضعب  «،» ناویح ناسنا  لک  :» قداص هبجوم و  ود  ره 

«. رجح ناسنالا  ضعب  «،» رجح ناسنا  لک  :» بذاک هبجوم و  ود  ره 

«. رجحب سیل  ناسنالا  ضعب  »و« رجحب ناسنالا  نم  ءیش  ال  :» قداص هبلاس و  ود  ره 

«. ناویحب سیل  ناسنالا  ضعب  «،» ناویحب ناسنالا  نم  ءیش  ال  :» بذاک هبلاس و  ود  ره 
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اریز ؛ دـشاب عنتمم  مه  بذـک  رد  ناشعافترا  دـشاب و  عنتمم  قدـص  رد  ناشعامتجا  دـیاب  دـندوب  ناضقانتم  اـه  نیا  رگا  هک  یلاـح  رد 
بلـس باجیا و  دـیاب  دنتـسین و  ناضقانتم  اهنآ  دوش  یم  مولعم  سپ.تسا  لاحم  مه  نیـضیقن  عافترا  تسا و  لاحم  ، نیـضیقن عامتجا 

.دشاب توافتم  تیئزج  تیلک و  لثم 

.میزادرپ یم  همّدقم  ود  نایب  هب  ادتبا  رد  ؛ تهج رد  فالتخا  اّما 

ود فالتخا  ایآ  یلو  تسا  طرـش  تیفیک  تیمک و  ثیح  زا  ضقانتم  ۀیـضق  ود  فالتخا  ، نیرخأتم نیمّدـقتم و  قاـفتا  هب  : لّوا همّدـقم 
؟ ریخ ای  دراد  تیطرش  هیضق  ود  ضقانت  رد  ، زین تبسن  تیفیک  رد  مّوس  ترابع  هب  هدام و  رد  رگید  ترابع  هب  تهج و  رد  هیضق 

هلئسم لامجا  یلو  هدش (1) رکذ  هموظنم  حرش  رد  بلطم  لیصفت  تسا و  طرـش  : دنا هتفگ  نیرخأتم  یلو  تسین  طرـش  : دنا هتفگ  امدق 
نامه تبسن  تسا و  هبجوم  ۀیـضق  ، نامه هیـضق  درادن و  لالقتـسا  ، هبجوم هیـضق  ربارب  رد  هبلاس  ۀیـضق  : دنیوگ یم  امدق  هک  تسا  نیا 

.تسا تبسن  بلس  هبلاس  هیضق  رد  تسه و  هبجوم  هیضق  رد  هک  تسا  یتبسن 

مزال تاهج  فالتخا  ؛و  تهج نامه  اب  هدام و  نامه  زا  هبلاس  ینعی  تسا  نآ  دوخ  ۀـبلاس  ، يا ههجوم  هیـضق  ره  ضیقن  ، اـنبم نیارباـنب 
...اذکه »و  هرورضلاب ناویحب  سیل  ناسنالا  ضعب  :» زا تسا  ترابع  « هرورضلاب ناویح  ناسنا  لک  » ضیقن الثم  ، تسین

تسا حضاو  ، تسا يا  هلقتسم  تبسن  ياراد  هلقتـسم و  ۀیـضق  کی  ، هبجوم دننام  زین  هبلاس  هک  میدش  لئاق  ار  نیرخأتم  يانبم  رگا  یلو 
دوش یم  سوملم  تاهجوم  رد  ضئاقن  ثحب  هب  زاین  هک  تساـجنیا  رد  تشاد  دـهاوخ  دوخ  هب  صوصخم  یتیفیک  ، زین تبـسن  نآ  هک 

.تسا هدش  یشم  انبم  نیا  رب  زین  قطنملا  فیرش  باتک  رد  هک 

زیچ ناـمه  عـفر  يزیچ  ره  ضیقن  ؛ هعفر یـش  لـک  ضیقن  » هک ناوـنع  نـیا  هـب  ضقاـنت  باـب  رد  قـطنم  رد  تـسا  ینوناـق  : مّود همّدـقم 
تـسا تیلک  عفر  ، تیلک ضیقن  )و  باجیا ) .تسا بلـس  عفر  ، بلـس ضیقن  )و  بلـس  ) تسا باجیا  عفر  ، باجیا ضیقن  نیاربانب  « .تسا
يرگید ههجوم  ، نآ زا  هک  تسا  تهج  ناـمه  عفر  ، یتـهج ره  ضیقن  نینچمه  (. تیلک ) .تسا تیئزج  عفر  ، تیئزج ضیقن  )و  تیئزج )

رظن کی  زا  ، دـهد یم  لیکـشت  ار  رگید  ۀـهجوم  هیـضق  کی  ، شدوخ تسا و  رگید  تهج  عفار  هک  یتهج  نآ  اهتنم  ؛ دوش یم  تسرد 
: تسا مسق  ود 

435  : ص

ۀحفص 64. ، يراوزبس يداه  ّالم  جاح  هموظنم  حرش  ( . 1 - 1

رفظم قطنم  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1193زکرم  هحفص 476 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12193/KOLI/AKS BARNAMEH/#content_note_435_1
http://www.ghaemiyeh.com


ترورـض تهج  ياراد  هک  هقلطم  هیرورـض  باب  رد  ـالثم  ؛ تسا فورعم  روهـشم و  تاـهج  زا  یکی  دوخ  ، هعفار تهج  نآ  یهاـگ  .1
دشاب ماع  ناکما  رگا  یلو  ، تسا ناکما  نیع  ، ترورض بلـس  ترورـض و  بلـس  زا  تسا  ترابع  ترورـض  تهج  ضیقن  ، تسا هیتاذ 
تهج ضیقن  اذل  ، دنک یم  بناج  ود  ره  زا  ترورض  بلس  دشاب  صاخ  ناکما  رگا  دنک و  یم  لباقم  بناج  زا  ترورض  بلـس  طقف 

ار يا  هیـضق  نینچ  ور  نیا  زا  تسا  هربتعم  هفورعم و  تاـهج  زا  هصاـخ  هچ  هماـع و  هچ  ناـکما  دوخ  تسا و  ناـکما  تهج  ، ترورض
ناکما نوچ  تسا  ناکما  ضیقن  زین  ترورض  : ینعی ؛ تسا نیمه  مه  بلطم  سکع  هک  نیا  امک  دنناوخ  یم  هیرورـض  حیرـص  ضیقن 

یم حیرص  ضیقن  ياراد  زین  هنکمم  اذل  تسا و  ترورض  دوخ  ، ترورض ضیقن ال  سپ  « هعفر ءیـش  لک  ضیقن  ترورـض و« ینعی ال 
.دشاب هیرورض  هک  دشاب 

هروهــشم و تاـهج  زا  دوـش  یم  بوـسحم  نآ  ضیقن  دراد و  ضقاــنت  هیــضق  رد  ، روکذــم تـهج  اــب  هـک  یتـهج  نآ  یهاــگ  2.و 
، بلطم ندش  ناسآ  قطنم و  ملع  نایوجشناد  هب  کمک  روظنم  هب  نویقطنم  اجنیا  رد  ؛ تسین ناکما ) ،و  تیلعف ، ماود ، ترورـض ) هفورعم
اب دراد و  همزـالم  ، حیرـص یعقاو و  ضیقن  نآ  اـب  هک  دـننادرگ  یمرب  هفورعم  تهج  کـی  هب  ناـکمالا  یتـح  ار  ضئاـقن  زا  هنوگ  نیا 

»و امئاد كرحتم  کلف  لک  :» لاثم ضیقن  دوخ  هن  تسا  ضیقنلا  مزال  تقیقح  رد  هک  دنراذگ  یم  ضیقن  ار  نیا  مان  یحماست  رصتخم 
مسا نیا  هب  يا  هروهشم  ۀهجوم  ۀیـضق  نوچ  یهتنم  « امئاد كرحتمب  سیل  کلفلا  ضعب  :» ینعی ؛ تسا « یتاذ ماود  «ال  نآ حیرـص  ضیقن 

هقلطم » کـی هک  ار  « یتاذ ماود  ـال  » کـفنی ـال  مزـال  هکلب  تسا  هقلطم  همئاد  ـال  هقلطم ، همئاد  ضیقن  هک  دـنا  هـتفگن  نوـیقطنم  ، هدوـبن
.دنا هدرک  ذخا  تسا  « هماع

یهاگ تسه و  یهاگ  : ینعی ؛ دشاب لعفلاب  هک  تسا  نینچ  ارهق  دوبن  تاذلا  مادام  ماود  یعوضوم  هب  یلومحم  تبسن  یتقو  : کلذ نایب 
ۀمئاد ضیقن  : دنا هتفگ  هدرک و  ذخا  ضیقن  دوخ  ياج  هب  ار  ضیقنلا  مزال  نیا  تسا و  تاذلا  مادام  ماود  مدع  ۀمزال  ، تیلعف ؛و  تبـسن

«. هنمزالا ضعب  یف  :» يا « لعفلاب كرحتمب  سیل  کلفلا  ضعب  :» يا ؛ تسا هماع  ۀقلطم  کی  هقلطم 

نامز زا  یکی  رد  عوضوم  هب  لومحم  تبسن  تیلعف  رب  ینعی  ؛ تسا تیلعف  تهج  اب  هماع  هقلطم  ، فورعم تاهجوم  زا  یکی  : رگید لاثم 
، نآ حیرص  ضیقن  هک  دنک  یم  تلالد  اه 
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ياـج هب  نویقطنم  تسین  فورعم  تاـهج  زا  میرادـن و  هماـع  ۀـقلطم  ـال  تیلعف و  ـال  نوچ  یهتنم  ؛ تسا ناـمز  چـیه  رد  تیلعف  مدـع 
تسا و جراخ  رد  بلـس  ماود  اب  مزالم  اه  نامز  زا  یکی  رد  تیلعف  مدـع  نوچ  ، دـنا هدروآ  دـشاب  بلـس  ماود  هک  ار  ضیقن  مزال  ، نآ

تلوهس يارب  نیاربانب  تسا و  هفورعم  يایاضق  زا  همئاد  ۀبجوم  ۀیـضق  تسا و  هفورعم  تاهج  زا  یبلـس  هچ  یباجیا و  هچ  ماود  تهج 
.تسا هدش  هدافتسا  نآ  ضیقن  مزال  زا  ، هماع ۀقلطم  حیرص  ضیقن  ياج  هب 

موحرم یلو  ؛ دننک یم  یسررب  ثحب و  هناگادج  ار  هیئزج  هیلک و  ۀبکرم  هطیسب و  تاهجوم  ضئاقن  ، باب نیا  رد  اعون  رخأتم  نویقطنم 
زا ملعلا  بلاط  هک  نیا  نمـض.دیوش  ایوج  هلوطم  باتک  زا  دـیتسه  لیام  رگا  تسین و  لیـصافت  نآ  ناـیب  هب  يزاـین  : دـیامرف یم  رفظم 

لیـصحت هب  هتخادـناین و  تمحز  هب  ار  دوخ  هک  مینک  یم  تحیـصن  ار  وا  ( رفظم موحرم  ) ام درب و  یمن  يدوس  نادـنچ  اه  نآ  یهاگآ 
.(1) يودجلا » هلیلق  اهناف  » دزادرپن تاهجوم  ضئاقن 

تاقحلم

هیضق ود  یهاگ  : هک نیا  نآ  تسا و  حرطم  ضقانت  تاقحلم  ناونع  تحت  يا  همتاخ  کنیا.دیسر  مامتا  هب  ضقانت  باب  یلصا  ثحابم 
یم ناقفاوتم  ار  ود  نآ  اذلف  دنتسه  قفتم  مه  تیفیک  تیمک و  ظاحل  زا  ، هینامث تادحو  رب  هوالع  مینک  یم  هسیاقم  رگیدکی  اب  هک  ار 

.مییوگ یم  نانیابتم  ار  اه  نآ  هک  دنراد  فالتخا  ود  نآ  زا  یکی  ای  فیک  ّمک و  ظاحل  زا  یهاگ  ،و  میمان

: دنوش یم  مسق  راهچ  دوخ  نانیابتم 

دنراد تنیابم  فالتخا و  رگیدـکی  اب  ( بلـس باجیا و  ) تیفیک ظاحل  زا  مه  )و  تیئزج تیلک و  ) تیمک ظاـحل  زا  مه  هیـضق  ود  اـی  .1
یتهج چیه  رد  دراد و  تیئزج  امتح  يرگید  تشاد  تیلک  امهدـحا  رگا  تسا و  هبلاس  امتح  يرگید  دوب  هبجوم  امهدـحا  رگا  ینعی 

مه تسا و  لاـحم  ناـشعامتجا  مـه  هـک  تـسا  نـیا  ناتـضقانتم  یگژیو.دـنیوگ  « ناتـضقانتم » ار يا  هیـضق  ود  نـینچ  ، دنتـسین عـمتجم 
مهم عبرا  تاروصحم  زا  کیره  ضیقن  تخانـش  نوچ  و.دنراد  ضقانت  سکعلاب  هیئزج و  ۀیجوم  اب  هیلک  ۀیجوم  هشیمه  ،و  ناشعافترا

زا تسا 
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.دننک یم  ثحب  هدروآ و  لاثم  اه  نآ 

ظاحل زا  یلو  دراد  تیئزج  يرگید  تیلک و  ود  نآ  زا  یکی  ینعی  دـنراد  فالتخا  رگیدـکی  اب  تیمک  ظاحل  زا  اهنت  هیـضق  ود  يا  .2
ۀبلاس هیئزج و  ۀبلاس  دننام  دنتسه  هبلاس  ودره  ای  هیئزج و  ۀبجوم  هیلک و  ۀبجوم  دننام  ، دنتـسه هبجوم  ودره  دنرادن و  یفالتخا  تیفیک 

هیلک ۀـبجوم  هب  تبـسن  هیئزج  ۀـبجوم  نآ  تسا و  لـخاد  يرگید  رد  امهدـحا  اریز  ؛ دـنیوگ « ناتلخادـتم » ار يا  هیـضق  ود  نینچ  ؛ هـیلک
مه دون  دـمآ  دـص  هک  نوچ  : هک نیا  باب  زا  ) تسا یلوا  رد  لخاد  یمود  هک  «. ندـعم بهذـلا  ضعب  ندـعم و  بهذ  لک  :» الثم ) تسا
روط هب  «. سرفب ناسنالا  ضعب  سرفب ، ناسنالا  نم  ءیـش  «ال  لـثم ؛ دـنراد لخادـت  هیلک  ۀـبلاس  هب  تبـسن  هیئزج  ۀـبلاس  )و  تساـم شیپ 

بذک یلو  ؛ یلوا قیرط  هب  تسا  هیئزج  قدص  مزلتـسم  ( هبلاس ای  هبجوم  ) هیلک قدص  هک  تسا  نآ  الامتحا  « ناتلخادتم » یگژیو هصالخ 
هیلک قدص  مزلتـسم  هیئزج  قدص  : ینعی ؛ سکع تسا و ال  هیلک  بذک  مزلتـسم  ، هیئزج بذک  زین  تسین و  هیئزج  بذک  مزلتـسم  ، هیلک

(. دمآ دهاوخ  يوتسم  سکع  باب  رد  ثحب  نیا  لیصفت  ) تسین

.ندعم بهذلا  ضعب  ندعم و  بهذ  لک  : هیئزج هیلک و  قدص  لاثم 

تـیلک و ) تـیمک رد  یلو  تـسا  هبلــس  يرگید  هیجوـم و  ود  نآ  زا  یکی  ینعی  دــنراد  فـالتخا  تـیفیک  رد  اـهنت  ۀیــضق  ود  اــی  .3
ناسنالا نم  یـش  ناویح و ال  ناسنا  لک  :» دننام (، هیلک هبلاس  اب  هیلک  هبجوم  ) دنتـسه هیلک  مه  ودره  انمـض  دنرادن و  یفالتخا  (، تیئزج

هک هیـضق  ود  نیا  هـب  یلو  دور  یم  راـک  هـب  یجراـخ  ناـیعا  رد  نادـض  هـتبلا  دـنیوگ و  « ناـتداضتم » ار يا  هیـضق  ود  نـینچ  ناوـیحب »
لاحم هشیمه  ناشعامتجا  هشیمه  نادـض  اریز  ، تسا دوجوم  ود  نآ  رد  نادـض  كـالم  هک  تسا  روظنم  نیدـب  دـنا  هتفگ  ناـتداضتم 
یهاگ و...و  میدق  ثداح و  لایـس و  تباث و  دـننام  دنـشاب  هتـشادن  ثلاث  هک  ینادـض  لثم  تسا  لاحم  یهاگ ، ناشعافترا  یلو  تسا 
رفصا ، رمحا مسج  لثم  ؛ دنشابن مادک  چیه  یمـسج  رد  تسا  نکمم  هک  ، ضایب داوس و  دننام  دراد  ثلاث  هک  ینادض  لثم  تسا  نکمم 

ۀبلاس امتح  دوب  قداص  « ندعم بهذ  لک  » هیلک ۀبجوم  رگا  الثم  تسا  لاحم  قدـص  رد  ناشعامتجا  هشیمه  زین  هیـضق  ود  نیا  لاح...و 
رد ناشعامتجا  ای  ود  نآ  عافترا  یلو  لاحم  وه  تسا و  نیدض  عامتجا  هنرگو  دوب  دهاوخ  بذاک  « ندعمب بهذلا  نم  ءیـش  «ال  ۀـیلک
ره هک  نیا  هب  تسا  نکمم  ، ود ره  عافترا  مه  یهاگ.تسا  لاحم  مه  ، ود ره  بذک  هک  روکذم  لاثم  دننام  ؛ تسا لاحم  یهاگ  ، بذک

« ناسنا ناویح  لک  » ای »و  بهذب ندعملا  نم  ءیش  »و«ال  بهذ ندعم  لک  » دننام ، دنشاب هبذاک  ود 
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یهاگ عافترا  یلو  ، دـیاشن زگره  عامتجا  سپ  تسا  بذـک  ( هبلاس هبجوم و  ) هیـضق ود  ره  تیلک  هک  « ناـسناب ناویحلا  نم  ءیـش  ـال  و«
.دیاشن یهاگ  دیاش و 

هیئزج ودره  ود  نیا  دندوب  هیلک  ودره  هک  ناتداضتم  فالخرب  دنقفاوم و  تیمک  رد  دنراد و  فالتخا  تیفیک  رد  اهنت  هیـضق  ود  ای  .4
تحت ناـتلخاد  » ار ود  نیا  «، ناویحب سیل  ناـسنالا  ضعب  »و« ناویح ناـسنالا  ضعب  :» ـالثم ؛ هیئزج هبجوـم  هیئزج و  هبلاـس  : دـننام ، دنتـسه

هیلک ود  نآ  زا  یکی  تحت  رد  مادـکره  هیئزج  ۀیـضق  ود  نیا  دوش و  یم  لیکـشت  هیلک  هیـضق  ود  زا  ناتداضتم  نوچ.دـنیوگ  « داـضتلا
سکعرب هک  تسا  نیا  ود  نآ  یگژیو  هیلک و؛ هبلاـس  تحت  رد  هیئزج  هبلاـس  هـیلک و  هبجوـم  تـحت  رد  هـیئزج  ۀـبجوم  ینعی  دـنلخاد 

یلو تسا  لاـحم  هشیمه  ناـشعافترا  هیـضق  ود  نـیا  دوـب  نـکمم  یهاـگ  ناـشعافترا  لاـحم و  هـشیمه  ناـشعامتجا  هـک  ناـتداضتم 
.تسا لاحم  یهاگ  نکمم و  یهاگ  ناشعامتجا 

هیحان رد  یلو  ، تسا قدص  امتح  یمود  تسا  بذک  نوچ  یلوا  هک  « دنتـسین هایـس  اهالط  زا  ضعب  »و« دـنا هایـس  اهالط  زا  ضعب  :» لاثم
ود ره  هک  « ناسناب سیل  ناویحلا  ضعب  »و« ناویح ناـسنالا  ضعب  :» لثم.دـشاب بذاـک  يرگید  قداـص و  امهدـحا  تسا  نکمم  قدـص 

.تسا قدص 
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تاهجوم ضئاقن 
طئاسب .1

: مینک یم  نایب  ار  تاهجوم  ضئاقن  ، رصتخم روط  هب  ، ضقانت ثحبم  نایاپ  رد 

: کلذ نایب.تسا  هماع  ۀنکمم  ، هقلطم ۀیرورض  ضیقن  : هقلطم ۀیرورض 

اجنآ زا  ،و  یبلس ای  دشاب  یباجیا  تبسن  نیا  هچ  تاذلا ، مادام  هدش  مکح  عوضوم  هب  لومحم  تبسن  ترورض  هب  هقلطم  ۀیرورـض  رد 
.تسا ترورض  بلس  عفر و  ، ترورض ضیقن  سپ  « هعفر ءیش  لک  ضیقن  » هک

ای یباجیا  ترورض  بلـس  نیا  هک  دشاب  هدش  مکح  ترورـض  بلـس  هب  نآ  رد  هک  تسا  يا  هیـضق  هقلطم  ۀیرورـض  ضیقن  هجیتن  رد 
.تبسن نآ  لباقم  فرط  ناکما  اب  تسا  يواسم  یبلس 

ضیقن بناج  رد  امتح  « هرورضلاب ناویح  ناسنا  لک  :» لثم دشاب  هدش  مکح  یباجیا  تبـسن  ترورـض  هب  هیرورـض  ۀیـضق  رد  رگا  سپ 
بلـس ناکما  ، باجیا ترورـض  ضیقن  سپ  تسا  بلـس  فرط  ناکما  اب  يواسم  هک  دوش  یم  مکح  یباـجیا  ترورـض  بلـس  هب  نآ 

ءیش ال  :» لثم دشاب  هدش  بلس  ترورض  هب  مکح  هیرورض  ۀیـضق  رد  رگا  و  «، ماعلا ناکمالاب  ناویحب  سیل  ناسنالا  ضعب  :» ینعی.تسا
بناج ناکما  اب  يواسم  بلس  ترورض  بلس  دوش و  یم  مکح  یبلس  ترورض  بلس  هب  ، نآ ضیقن  رد  « هرورـضلاب رجحب  ناسنال  نم 

«. ماعلا ناکمالاب  رجح  ناسنالا  ضعب  :» ینعی تسا  باجیا  ناکما  ، بلس ترورض  ضیقن  سپ  ، تسا باجیا 

سیل کلفلا  ضعب  :» زا تسا  ترابع  نآ  ضیقن  « ماودلاب كرحتم  کلف  لک  :» الثم.تسا هماع  ۀقلطم  ، هقلطم ۀمئاد  ضیقن  : هقلطم ۀمئاد 
«. لعفلاب كرحتمب 

یباجیا و ماود  هچ.دشاب  هدش  مکح  تاذـلا  مادام  عوضوم  هب  لومحم  تبـسن  ماود  هب  نآ  رد  هک  تسا  يا  هیـضق  هقلطم  همئاد  : ناهرب
رد یفرط  زا  ماود و  ینعی ال  تسا  ماود  بلس  ، ماود ضیقن  سپ  « هعفر ءیش  لک  ضیقن  :» هک تسا  نآ  یلک  نوناق  یفرط  زا.یبلـس  هچ 

ۀنمزا زا  یکی  رد  ، تبـسن نآ  دوجو  : ینعی تسا ، لباقم  تبـسن  تیلعف  ، یتاذ ماود  بلـس  ۀـمزال  هک  میتفگ  یتاذ  ماود  ياـنعم ال  ناـیب 
نآ ضیقن  رد  ، دشاب هدش  مکح  باجیا  ماود  هب  ، هقلطم همئاد  رد  رگا  تسا و  هماع  ۀقلطم  هقلطم ، همئاد  میقتسم  ریغ  ضیقن  سپ  ؛ هثالث
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هدش مکح  بلـس  ماود  هب  رگا  ؛و  روکذم لاثم  دننام  تسا  یبلـس  تبـسن  تیلعف  شا  همزال  هک  دوش  یم  مکح  باجیا  ماود  بلـس  هب 
نکاسب کلفلا  نم  ءیش  ال  :» لثم.تسا یباجیا  تبسن  تیلعف  نآ  همزال  هک  دوش  یم  مکح  یبلـس  ماود  بلـس  هب  نآ  ضیقن  رد  ، دشاب

مزال ، هماع ۀـقلطم  یلو  دـش  هقلطم  ۀیرورـض  حیرـص  ضیقن  هماع  ۀـنکمم  سپ  «، لعفلاب نکاس  کـلفلا  ضعب  : نآ ضیقن  هک  « ماودـلاب
.دش هتفگ  رفظم  موحرم  شیامرف  حیرشت  رد  البق  نآ  هجو  هک  حیرص  ضیقن  هن  تسا  هقلطم  همئاد  ضیقن 

هدش مکح  فصولا  مادام  عوضوم  هب  لومحم  تبـسن  ترورـض  هب  نآ  رد  هک  تسا  يا  هیـضق  هماع  ۀطورـشم  ضیقن  : هماع ۀطورـشم 
فصولا مادام  لباقم  بناج  زا  ترورـض  بلـس  هب  نآ  رد  هک  تسا  يا  هیـضق  هنکمم  ۀینیح  ،و  یباجیا هچ  یبلـس و  تبـسن  هچ  ، دشاب

بلـس ، فصولا ماداـم  ترورـض  ضیقن  »و  هعفر ءیـش  یلک  ضیقن  » اریز دوـب  دـهاوخ  هماـع  ۀطورـشم  حیرـص  ضیقن  هک  ؛ دوـش مکح 
هنکمم هینیح  رد  دـشاب  هدـش  فصولا  مادام  یباجیا  ترورـض  هب  مکح  هماـع  ۀطورـشم  رد  رگا  سپ  ، تسا فصولا  ماداـم  ترورض 

لاثم لثم  ) تسا لباقم  فرط  ناکما  نیع  باجیا  ترورض  بلس  دوش و  یم  فصولا  مادام  یباجیا  تبـسن  ترورـض  بلـس  هب  مکح 
دوش مکح  یبلس  ترورض  بلـس  هب  ، هنکمم هینیح  رد  دوش  مکح  فصولا  مادام  یبلـس  ترورـض  هب  ، هماع هطورـشم  رد  رگا  و  (، قوف

بتاکلا ضعب  :» نآ ضیقن  «، هرورضلاب ابتاک  مادام  عباصالا  نکاسب  بتاکلا  نم  ءیش  ال  :» الثم.تسا لباقم  فرط  ناکما  اب  يواسم  هک 
.دنتسه ناضقانتم  هیضق  ود  نیا  »و  ماعلا ناکمالاب  بتاک  وه  نیح  عباصالا  نکاس 

ضعب :» دوش یم  شـضیقن  « ابتاک مادام  عباصالا  كرحتم  بتاک  لک  ماودلاب  :» لاثم.تسا هقلطم  ۀـینیح  ، هماع ۀـیفرع  ضیقن  : هماع هیفرع 
«. لعفلاب بتاک  وه  نیح  عباصالا  كرحتمب  سیل  بتاکلا 

ۀینیح ،و  یبلـس هچ  دشاب و  یباجیا  هچ  دشاب  هدش  مکح  فصولا  مادام  تبـسن  ماود  هب  نآ  رد  هک  تسا  يا  هیـضق  هماع  ۀیفرع  : ناهرب
یفصو ماود  ،ال  فصولا مادام  ماود  ضیقن  لاح  ، دشاب هدش  مکح  فصولا  مادام  تبـسن  تیلعف  هب  نآ  رد  هک  تسا  يا  هیـضق  هقلطم 

هیفرع حیرـص  ضیقن  زین  ، هقلطم ۀـینیح  هتبلا.یناونع  فصو  تاقوا  رد  تسا  لباقم  تبـسن  تیلعف  شا  همزال  یفـصو  ماود  ـال  تسا و 
هب نآ  ضیقن  رد  دـشاب  هدـش  مکح  فصولا  مادام  یباجیا  ماود  هب  ، هماع هیفرع  رد  رگا  هجیتن  رد  ، تسا ضیقن  مزال  هکلب  تسین  هماـع 

یباجیا ماود  بلس 
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(. قوف لاثم  دننام  ) تسا یناونع  فصو  تاقوا  رد  لباقم  تبسن  تیلعف  شا  همزال  هک  دوش  یم  مکح  فصولا  مادام 

مکح فصولا  مادام  یبلس  ماود  بلس  هب  ، نآ ضیقن  رد  دشاب  هدش  مکح  فصولا  مادام  یبلـس  ماود  هب  ، هماع هیفرع  رد  رگا  نینچمه 
ابتاک مادام  عباصالا  نکاسب  بتاکلا  نم  ءیـش  ال  :» دـننام.دشاب لباقم  بناج  هک  تسا  یباجیا  تبـسن  تیلعف  نآ  ۀـمزال  هک  دوش  یم 

«. لعفلاب بتاک  وه  نیح  عباصالا  نکاس  بتاکلا  ضعب  :» نآ ضیقن  « ماودلاب

: هتکن ود 

ۀنکمم اجنآ  رد  هک  يروطنامه  ینعی  تسا  هقلطم  هیرورـض  اب  هماع  ۀـنکمم  تبـسن  دـننامه  هماع  هطورـشم  اب  هنکمم  هینیح  تبـسن  .1
.تسا هماع  هطورشم  حیرص  ضیقن  هنکمم  ۀینیح  زین  اجنیا  رد  دوب  هیرورض  حیرص  ضیقن  هماع 

حیرص و ضیقن  هن  دنتسه  ضیقن  مزال  ود  ره  هک  تسا  هقلطم  ۀمئاد  هب  هماع  ۀقلطم  تبسن  دننام  هماع  ۀیفرع  هب  هقلطم  ۀینیح  تبـسن  .2
.میقتسم

.دوب هطیسب  تاهجوم  ضئاقن  مسق  تشه  نایب  نیا 

تابکرم ضیاقن 

: تسا حرطم  ثحب  زا  ماقم  ود  هبکرم  تاهجوم  ضئاقن  نایب  رد 

هیلک تابکرم  ضئاقن  نایب  .1

هیئزج تابکرم  ضئاقن  نایب  .2

: تسا مزال  هتکن  ود  هب  هجوت  ینخس  ره  زا  شیپ 

« بکرملا عفر  بکرملا  ضیقن  ف« «، هعفر یش  لک  ضیقن  .» 1

بکرم نیبجنکـس  الثم  «. هئازجا دـحا  ءافتناب  یفتنی  کلذـک  هئازجا  عیمج  ءافتناب  یفتنی  امک  بکرملا  » هک تسا  نیا  تابکرم  نوناق  .2
بآ دنشابن  هک  مادکره  تسا  نژوردیه  نژیسکا و  زا  بکرم  بآ  ای.تسین  بکرم  نآ  دنـشابن  هک  مادکره  ، تسا لسع  هکرـس و  زا 
یلع ـال  نیئزجلا  دـحا  عفر  اـهتنم  ، دـنک یمن  قدـص  بکرملا  عفر  هنرگو  تسا  یمتح  نیئزجلا  دـحا  عفر  بکرم  عفر  رد  سپ.تسین 

یم یفتنم  بکرم  دنوش  یفتنم  هک  مادکره  اریز  دشاب  صوصخ  هب  ءزج  نالف  عفر  هب  ، بکرم عفر  امتح  هک  هدشن  نیعم  : ینعی ؛ نییعتلا
عفر ، بکرم عفر  رد  سپ  درادـن  دوجو  بآ  دـشابن  نژوردـیه  رگا  روط  نیمه  تسین  بآ  دـشابن  نژیـسکا  رگا  هک  يروطناـمه  دوش 

رب هکلب  نیعت  لیبس  رب  هن  نکل  تسا  مزال  نیئزج  دحا 
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عفر هب  بکرملا  عفر  هک  تسا  نکمم  عمج  هتبلا.دیآ  قداص  بکرم  عفر  ات  دشاب  هدـش  عفر  امهدـحا  دـیاب  امتح  : ینعی.ولخ عنم  لیبس 
.دشاب ءازجا  عیمج 

عفر رد  هک  میتـفگ  مّود  ۀـمدقم  رد  هک  نیا  هب  هجوت  اـب  : هیلک تاـبکرم  ندرک  ضیقن  شور  اـّما  : مییوـگ یم  همّدـقم  ود  نیا  ظـفح  اـب 
: مییوگ یم  تسا  یفاک  ءازجالا  دحا  عفر  ، بکرم

: تسا لیذ  شور  ود  زا  یکی  هب  هیلک  هبکرم  يایاضق  ضیقن 

.مینک نایب  ولخلا  هعنام  ۀلصفنم  ۀیضق  تروص  هب  سپس  مینک و  ضیقن  هناگادج  ار  ءزج  ود  زا  مادکره  .1

هعناـم ، هبکرم ضیقن  هشیمه  سپ  ، میروآرد عوـمجم  رـس  رب  ار  لاـصفنا  تادا  سپـس  مینک  عـفر  ضیقن و  ار  ءزج  ود  زا  یکی  طـقف  .2
دشاب قداص  هبکرم  ۀیضق  عومجم  یتقو  اریز  ؛ دوب دهاوخ  بذاک  نآ  ضیقن  امتح  تسا  قداص  هبکرم  ۀیضق  دوخ  نوچ  تسا و  ولخلا 
کی هک  ود  نآ  ضیقن  امتح  دوب  قداص  ءزج  ودره  رگا  هدـش و  لیکـشت  ود  نآ  زا  عومجم  نوچ  تسا  قداص  زین  نآ  ءزج  ود  امتح 

.مینک یم  یشم  لّوا  شور  رب  ام  ،و  لاحم وه  دیآ و  یم  مزال  نیضیقن  عامتجا  هنرگو  دوب ، دهاوخ  بذاک  تسا  ولخلا  هعنام  هلصفنم 

: يا « امئاد ابتاک ال  مادام  هرورضلاب  عباصالا  كرحتم  بتاک  لک  :» هصاخ ۀطورشم  .1

«. ماعلا ناکمالاب  عباصالا  كرحتمب  بتاکلا  نم  ءیش  «ال 

سیل بتاـکلا  ضعب  اـّما  :» يا تسا  هیئزج  ۀـبجوم  ۀـقلطم  ۀیرورـض  : مّود ءزج  ضیقن  هـنکمم و  ۀـینیح  ۀـیئزج  ۀـبلاس  لّوا  ءزج  ضیقن 
«. هرورضلاب عباصالا  كرحتم  بتاکلا  ضعب  اّما  و« ماعلا ،» ناکمالاب  بتاک  وه  نیح  عباصالا  كرحتمب 

: يا « تاذلاب امئاد  ابتاک ال  مادام  امئاد  عباصالا  كرحتم  بتاک  لک  :» هصاخ هیفرع  .2

«. لعفلاب عباصالا  كرحتمب  بتاکلا  نم  ءیش  «ال 

سیل بتاـکلا  ضعب  اـّما  :» لـثم.تسا هـیئزج  ۀـبجوم  ۀـقلطم  ۀـمئاد  : مّود ءزج  ضیقن  هـقلطم و  ۀـینیح  ۀــیئزج  ۀــبلاس  : لّوا ءزج  ضیقن 
«. امئاد عباصالا  كرحتم  بتاکلا  ضعب  اّما  لعفلاب و  بتاک  وه  نیح  عباصالا  كرحتمب 

ۀبلاس : لّوا ءزج  ضیقن  «. لعفلاب کحاضب  ناسنالا  نم  ءیـش  ال  :» يا «. امئاد لعفلاب ال  کحاض  ناسنا  لک  :» دـننام همئاد  ـال  ۀـیدوجو  .3
ضعب اّما  امئاد و  کحاضب  سیل  ناسنالا  ضعب  اّما  :» دننام.تسا هقلطم  ۀـمئاد  ۀـیئزج  ۀـبجوم  : مّود ءزج  ضیقن  هقلطم و  ۀـمئاد  ۀـیئزج 

«. امئاد کحاض  ناسنالا 
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ءزج ضیقن  «. ماعلا ناکمالاب  بتاکب  ناسنالا  نم  ءیـش  ال  :» يا «. هرورـضلاب لعفلاب ال  بتاک  ناسنا  لک  :» دننام هیرورـض  ۀـیدوجو ال  .4
.تسا هقلطم  ۀیرورض  ۀیئزج  ۀبجوم  کی  : مّود ءزج  ضیقن  ،و  هقلطم ۀمئاد  ۀیئزج  ۀبلاس  کی  : لّوا

بتاکب ناسنالا  نم  ءیـش  ماعلا و ال  ناکمالاب  بتاک  ناسنا  لک  :» يا «. صاخلا ناکمالاب  بتاـک  ناـسنا  لـک  :» دـننام هصاـخ  هنکمم  .5
: يا.تسا هیئزج  ۀبجوم  ۀقلطم  ۀیرورض  کی  : مّود ءزج  ضیقن  هقلطم و  ۀیرورض  ۀیئزج  ۀبلاس  کی  : لّوا ءزج  ضیقن  « ماعلا ناکمالاب 

«. هرورضلاب بتاک  ناسنالا  ضعب  نوکی  نا  اّما  هرورضلاب و  بتاکب  سیل  ناسنالا  ضعب  نوکی  نا  اّما  »

...بتاکلا نم  ءیش  :ال  يا «. تاذلاب امئاد  بتاک ال  وه  نیح  امئاد  عباصالا  كرحتم  بتاک  لک  :» دننام.همئاد ۀینیح  .6

ار نیئزجلا  دحا  عفر  مزال  ینعی  ضیقن  ۀمزال  اذل  دوبن ، نویقطنم  دزن  ، يربتعم هیلمح  هیضق  عون  کی  ، تابکرم ضیقن  يارب  نوچ  : هتکن
.دنروآ یم  ضیقن  ياجب  تسا  ولخلا  هعنام  ۀلصفنم  کی  هک 

هدرک لحنم  طیـسب  ود  هب  ار  هبکرم  ۀیـضق  تسخن  ینعی  میتسناد  ار  تابکرم  ندرک  ضیقن  شور  : هیئزج تابکرم  ندرک  ضیقن  شور 
هلـصفنم کی  میروآ و  یم  اه  نآ  رـس  رب  دوب  « وا » ای « اّما » هک ار  لاصفنا  تادا  دـعب  هدرک و  ضیقن  ار  ات  ودره  ای  ود  نآ  زا  یکی  سپس 

.دش یم  تسرد  ولخلا  هعنام 

ود دـشاب و  بذاک  شوخ  هیئزج  ۀـبکرم  ۀیـضق  تسا  نکمم  نوچ  دوش  یمن  هدایپ  هیئزج  تاـبکرم  رد  ، شور نیا  مینادـب  دـیاب  لاـح 
هک تسا  نیا  ضقانت  ملـسم  طرـش  هک  یلاح  رد  ، دشاب بذاک  هدـش  رکذ  ولخلا  هعنام  هلـصفنم  تروص  هب  هک  مه  نآ  ءزج  ود  ضیقن 

.دشاب قداص  دیاب  امتح  يرگید  دوب  بذاک  ود  نآ  زا  یکی  رگا 

تاناویح زا  یضعب  نوچ  تسا  بذاک  ۀیـضق  نیا  لعفلاب » ناسنا  ناویحلا  ضعب  سیل  :» يا « امئاد لعفلاب ال  ناسنا  ناویحلا  ضعب  :» لاثم
هیلک ۀیـضق  ود  هبکرم  نیا  ضیقن.دشابن  رگید  ضعب  رد  دشاب و  هثالث  ۀنمزا  زا  یکی  رد  هک  نیا  هن  دنا  ناسنا  هشیمه  دـشاب  ناسنا  هک 

زا ( ناسنا ) صخا بلـس  یلوا  رد  اریز  دنتـسه  بذاک  هک  «. امئاد ناسنا  ناویح  لک  اّما  »و« امئاد ناسناب  ناویحلا  نم  ءیـش  اـّما ال  :» تسا
تـسین یفاک  شور  نیا  هک  تسا  نیا  روظنم  هتبلا  ) تسا لاحم  معا  دارفا  عیمج  رب  صخا  لمح  یمود  رد  تسا و  لاـحم  ( ناویح ) معا

یضعب رد  هنرگو 
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کحاضب ناسنالا  نم  ءیـش  اّما ال  :» نآ ضیقن  تسا و  قداص  « امئاد لعفلاب ال  کحاض  ناـسنالا  ضعب  :» ـالثم ، دور یم  راـک  هب  دراوم 
دید دیاب  سپ  (. دشاب هتشاد  تیلک  دیاب  قطنم  دعاوق  هک  یلاح  رد  درادن  تیلک  یلو  تسا  بذاک  «، امئاد کحاض  ناسنا  لک  وا  امئاد 

؟ تسیچ هیئزج  تابکرم  ندرک  ضیقن  هار 

تسا ( دارفا مامت  ) هیلک ( دارفالا ضعب  ) هیئزج ضیقن  نوچ  ، میهد رارق  عوضوم  ، ار هبکرم  ۀیـضق  عوضوم  دارفا  مامت  هک  تسا  نیا  شهار 
ناسناب سیل  اّما  امئاد و  ناسنا  اّما  ناویح  لک  :» مییوگب مینک و  داـجیا  هیـضق  ءزج  ود  ضیقن  ود  ناـیم  دـیدرت  « وا »و« اـّما » ۀلیـسوب سپس 

دنارذگ و یم  « لومحملا هددرم  ۀیلمح  » ار هیضق  نیا  مان.تسا  قداص  املـسم  ضیقن  نیا  دوب  بذاک  هیـضق  لصا  هک  اجنآ  زا  و  «. امئاد
تادا سپس  میروآ  یم  ار  عوضوم  لّوا  ، لومحملا هددرم  ۀیلمح  رد  : هک تسا  نیا  رد  هلصفنم  هیطرـش  اب  لومحملا  هددرم  ۀیلمح  قرف 

نا اّما  :» مییوگ یم  الثم  ، ار عوضوم  سپـس  میروآ  یم  ار  لاصفنا  تادا  لّوا  هلـصفنم  رد  یلو  ؛ اه لومحم  نیب  دـیدرت  يارب  ار  لاصفنا 
دننام میهد  یم  رارق  عوضوم  ار  ءیـش  ام  هک  یماگنه  : تسا يا  هتکن  لومحملا  هددرم  ۀیلمح  اب  هطبار  رد  «. ادرف وا  اجوز  ددعلا  نوکی 

اه نآ  دنـشابن  لمح  لباق  رگا  ، دنتـسین اـی  دنتـسه  ناویح  رب  لـمح  لـباق  هک  تسا  نیا  اـی  میجنـس  یم  وا  اـب  ار  رگید  ءایـشا  ،و  ناویح
هک دـنا  يواـسم  اقادـصم  اـموهفم و  عوضوم  نآ  اـب  لومحم  نیا  اـی  دنـشاب  لـمح  لـباق  رگا  و  ،... رجح ، رجـش : لـثم مییوگ  « نیاـبم » ار

اقدـصم دـنریاغم و  اموهفم  ای  و  ؛» هدارالاب كرحتم  ساسح  مان  مسج  ناویحلا  «،» ناویح ناویحلا  :» دـننام تسا  « یتاذ یلوا  لمح  » شمان
: تسا مسق  راهچ  دوخ  تسا و  « عیاش لمح  » شمان هک  دنتسه  دحتم 

«. ناسنا کحاض  لک  »و« کحاض ناسنا  لک  :» رد کحاض  ناسنا و  : دننام.دشاب يواسم  اقدصم  عوضوم  اب  لومحم  .1

«. ناسناب سیل  ناویحلا  ضعب   » »و ناویح ناسنا  لک  :» رد ناویح  ناسنا و  دننام  تسا  عوضوم  زا  معا  لومحم  .2

« ناسنا ناویحلا  ضعب  :» لثم ، تسا عوضوم  زا  صخا  لومحم  .3

.ضیبا ناسنا و  : لثم.دنتسه هجو  نم  نیماع  عوضوم  اب  لومحم  .4

ۀیلمح تروص  هب  ار  هیـضق  دـیاب  دـشاب  يواسم  عوضوم  اب  لومحم  میزاسب و  هیلک  ۀـبجوم  ۀیـضق  میهاوخب  رگا  مّوس  مسق  رد  هاـگنآ 
لک :» مییوگب ینعی  مینک  رکذ  لومحملا  هددرم 
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ماجنا مولع  رد  هک  یتامیسقت  مامت  دنتسه و  يواسم  عوضوم  اب  مه  يور  هیضق  ۀگنل  لدع و  ود  هک  « ناسنا ریغ  اّما  ناسنا و  اّما  ناویح 
نیتسخن زین  یهلا  ۀفـسلف  رد  ( ...و ددـعتم  اّما  مزال و  اـّما  لـعفلا  ، فرح اـّما  لـعف و  اـّما  مسا و  اـّما  هملکلا  ) تسا باـب  نیا  زا  دریگ  یم 

: دراد شخب  ود  هک  تسا  دوجو  هماع  روما  ثحبم  ثحب ،

« ...و دوجوم  دوجولا  ، هککشم هقیقح  دوجولا  ، لیصا دوجولا  :» لثم.تسا عوضوم  اب  يواسم  ، ثحب لومحم  هک  یشخب  .1

اّما یجراـخ و  اــّما  دوـجولا  :» لــثم.دوش یم  رکذ  ، دوـجو تامیــسقت  تروـص  هـب  تـسا و  صخا  لوـمحم  هـک  يا  هدــمع  شخب  .2
، نکمم اّما  بجاو و  اّما  دوجولا  ، طبار اّما  لقتـسم و  اّما  دوجولا  ، هوقلاب اّما  لعفلاب و  اـّما  دوجولا  ، ریثک اـّما  دـحاو و  اـّما  دوجولا  ، ینهذ

« ...درجم اّما  يدام و  اّما  ، میدق اّما  ثداح و  اّما  ، لایس اّما  تباث و  اّما  دوجولا 

ندرک ضیقن  شور  کنیا  ؛ دوب تایلمح  ندرک  ضیقن  شور  نوماریپ  امومع  دـش  هتفگ  ضقانت  ثحابم  رد  لاحب  ات  هچنآ  : همتاـخ رد 
: زا تسا  ترابع  ، لامجالاب تایطرش 

اب ، هیطرـش ۀیـضق  ضیقن  دیاب  هک  طرـش  نیا  اب  تسا  سکعلاب  هیئزج و  هبجوم  ، هّیلک ۀـبلاس  ضیقن  هیئزج و  ۀـبلاس  ، هیلک ۀـبجوم  ضیقن 
: قفاوم تهج  ود  رد  ،و  دشاب فلاخم  ( تیئزج تیلک و  ، بلس باجیا و  ) افیک امک و  هیطرش  دوخ 

.لاصفنا لاصتا و  هب  مکح  رد  ینعی  ، سنج رد  .1

: لاثم دنچ.ندوب  هیقافتا  هیدانع و  رد  ای  ندوب  هیقافتا  هیموزل و  رد  ینعی  ، عون رد  .2

«. دوجوم راهنلاف  هعلاط  سمشلا  تناک  املک  :» هبجوم ۀلصتم  اّما 

«. ادوجوم راهنلا  ناک  هعلاط  سمشلا  تناک  اذا  نوکی  دق ال  :» نآ ضیقن 

«. ادوجوم لیللا  ناک  هعلاط  سمشلا  تناک  نا  هتبلا  سیل  :» هبلاس زا 

«. ادوجوم لیللا  ناک  هعلاط  سمشلا  تناک  اذا  نوکی  دق  :» نآ ضیقن 

«. ادرف وا  اجوز  ددعلا  نوکی  نا  اّما  امئاد  :» هبجوم هلصفنم  اّما 

«. ادرف وا  اجوز  ددعلا  نوکی  نا  اّما  نوکی  دق ال  :» نآ ضیقن 

«. اناویح وا  اناسنا  اذه  نوکی  نا  اّما  هتبلا  سیل  :» هبلاس زا 

«. ناویح اّما  ناسنا و  اذه  اّما  نوکی  دق  :» نآ ضیقن 

.تسا بذاک  اه  ضیقن  قداص و  اه  لصا  ، روکذم يایاضق  مامت  رد 
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سوکعلا .2

مزال ینخـس  هنوگره  زا  لبق.تسا  سکع  ثحابم  نوماریپ  ، ایاضق تابـسانم  ماکحا و  لصف  ینعی  مّود  لـصف  ثحاـبم  زا  مّود  ثحبم 
یمامت ةدـیاف  هب  ، دـیهمت ناونع  تحت  مّود  لصف  لّوا  رد  هچرگا.میوش  انـشآ  ، نادـب یقطنم  تجاح  هجو  ثحبم و  نیا  ةدـیاف  اب  تسا 

.میوش یم  انشآ  صوصخلاب  زین  ثحب  نامه  ةدیاف  اب  یثحب  ره  زاغآ  رد  یلو  ، دش هراشا  مومع  وحنب  ثحابم  نیا 

قداص زین  نآ  يوتـسم  سکع  هک  مینک  یم  ادیپ  نیقی  یطیارـش  تیاعر  اب  دش  نشور  ام  رب  يا  هیـضق  قدص  هاگره  : ثحب نیا  ةدیاف 
: الثم.دشاب لالدتسا  هب  جاتحم  هک  نیا  نودب  تسا 

ای (. يوتسم سکع  ) تسا قدص  مه  «، ناسنا ناویحلا  ضعب  » هک مینک  یم  نیقی  امتح  تسا  قدص  « ناویح ناسنا  لک  » میدرک نیقی  رگا 
ۀقیرط هب  ضیقن  سکع  ) تسا قدص  زین  « ناسنا ناویح ال  لک ال  » مینک یم  نیقی  تسا  قدص  « ناویح ناسنا  لک  » هک میدرک  نیقی  رگا 

(. ءامدق

سکع ) تسا قدـص  مه  « ناسناب ناویحلا  نم  ءیـش  ـال  » هک مینک  یم  نیقی  تسا  قدـص  « ناویح ناـسنا  لـک  » هک میدرک  نیقی  رگا  اـی 
(. نیرخاتم ۀقیرط  هب  ضیقن 

اب هک  ) يرگید ۀیـضق  غارـس  هب  اذل  مینک  هماقا  ناهرب  هدرک و  لالدتـسا  شیوخ  بولطم  رب  میناوت  یمن  امیقتـسم  یهاگ  ؛ رگید نایب  هب 
الثم.دوش یم  نشور  زین  ام  بولطم  ۀیـضق  عضو  ، نآ رب  ناهرب  ۀـماقا  اب  هتفر و  ( تسه یمزالت  ود  نآ  نیب  دراد و  یتبـسانم  ام  بولطم 

هب اعدـم  نیا  تابثا  تهج  « دنتـسه ناسنا  تاناویح  ضعب  هکلب  دـشابن  ناسنا  یناویح  چـیه  هک  تسین  نینچ  :» هک تسا  نیا  ام  بولطم 
ۀیضق غارس 

یم سکع  هیئزج  ۀـبجوم  هب  هیلک  ۀـبجوم  ، يوتـسم سکع  باب  دـعاوق  قبط  ؛ میزاس یم  نهربم  ار  نآ  هتفر و  « ناویح ناسنا  لک  :» هیلک
قدص هار  زا  سپ  دوب  دهاوخن  مزال  نودب  یموزلم  ره  لقع  مکح  هب  زاب  تسا و  دوخ  لصا  مزال  یسکع  ره  ، لقع مکح  قبط  دوش و 

: دراد هبعش  ود  دوخ  هک  تسا  سوکع  باب  هب  رصحنم  نیا.میریگ  یم  هجیتن  ار  بولطم  قدص  ، هیضق نآ 

رارق ناویح  ياج  هب  ناسنا  ناسنا و  ياج  هب  ناویح  الثم  ، مینک یم  اـجباج  ار  لومحم  عوضوم و  دوخ  امیقتـسم  هک  يوتـسم  سکع  .1
.دریگ یم 

ناوـیح ـال  ناـسنا و  ـال  ـالثم  هک  ار  اـه  ضیقن  سپـس  هدرک  ضیقن  ار  لوـمحم  عوـضوم و  زا  کـیره  تـسخن  هـک  ضیقن  سکع  .2
ناویح لک ال  :» مییوگ یم  هدرک و  اجباج  ، دشاب
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باـستکا قـیرط  هک  ، تاقیدـصت زا  یقطنم  یلـصا  ضرغ  نآ  رد  ار  اـم  اـمومع  ، سوـکع ثحاـبم  هـک  ور  نآ  زا  نیارباـنب  «. ناـسنا ـال 
.دنراد قطنم  رد  ثحب  ياج  اذل  ، دنیامن یم  يرای  دشاب  هیقیدصت  تالوهجم 

يوتسم سکع.فلا 

.دوش یم  ناونع  بیترت  هب  هک  تسا  حرطم  ثحب  دنچ  هطبار  نیا  رد 

ندرب لفـسا و  هب  العا  العا و  هب  لفـسا  هداعا  نتخاس ، نوگژاو  يانعم  هب  تغل  رد  سکع  ۀـملک  : يوتـسم سکع  فیرعت  ؛ لّوا ثحبم 
ترازو يوزارتـب  رکـش  : سکع ، تـالمج رد  زید و  : زا تسا  تراـبع  دـیز  سکع  ، تادرفم رد.تسا  لّوا  هب  رخآ  رخآ و  هب  یـش  لّوا 

فرط ود  ندرک  اجباج  رییغت و  ؛» قدصلا فیکلا و  ءاقب  عم  هیضقلا  یفرط  لیدبت  :» قطنم حالطصا  رد.دوب  دهاوخ  هلمج  نیمه  ، شکرب
.قدص ءاقب  فیک 2. ءاقب  .1: طرش ود  اب  هارمه  تسا  هیضق 

: دوش یم  حرطم  یتاکن  ، فیرعت نیا  رتشیب  حیضوت  تهج 

: دراد حالطصا  ود  هتفر و  راک  هب  انعم  ود  هب  قطنم  رد  « سکع » ۀملک.فلا

سکاع صخـش  زا  هرداـص  ثدـح  صخـش و  لـعف  هک  « لیدـبتلا :» يا ، هدـش رکذ  اـنعم  نیمه  ، فیرعت رد  هک  نآ  يردـصم  ياـنعم  .1
(. تسا لعاف  لعف  هک  ندرک  اجباج  ) تسا

دور یم  راک  هب  لوعفم  مسا  يانعم  هب  ، یهاگ سکع  یلو  دراد  يردصم  يانعم  « لیدـبت » يانعم هب  : سکع يردصم (1) مسا  يانعم  .2
دوب و دهاوخ  لوعفم  مسا  يانعم  هب  ردصم  هتبلا  ، هدش لیدبت  هیضق  نیا  هب  هدش و  هنوراو  یلصا  کی  زا  هک  ، هسوکعم هیـضق  نآ  ینعی 

يانعم هب  دوش و  یم  لامعتـسا  قطنم  رد  انعم  نیا  هب  سکع  »و  قولخملا ظوفلملا و  يا...و  قلخ  ظـفل و  » دـننام سوکعم  : ینعی سکع 
.تسا هدش  لامعتسا  فیرعت  رد  اهنت  يردصم 

.تسا نشور  یحالطصا  یمسا و  اب  يردصم  يوغل و  يانعم  نایم  تبسانم 

؟ تفگن لومحم  عوضوم و  «، هیضقلا یفرط  » ترابع ياجب  ارچ.ب 

هب ار  مدـقم  هک  ، تسا يراج  زین  هیطرـش  يایاضق  رد  هکلب  درادـن  هیلمح  يایاضق  هب  صاـصتخا  يوتـسم  سکع  هک  نیا  يارب  : باوج
میراذگب مدقم  ياج  هب  ار  یلات  یلات و  ياج 
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سمـشلا تناک  ادوجوم  راهنلا  ناک  اذا  نوکی  دق  :» زا تسا  ترابع  « ادوجوم راهنلا  ناک  هعلاط  سمـشلا  تناک  املک  » سکع : مییوگب و 
يایاضق صوصخم  ثحابم  نیا  میدرک  یم  لایخ  ام  دوبن و  عماج  فیرعت  دروآ  یم  ار  لومحم  عوضوم و  اهنت  رگا  نیارباـنب  «. هعلاـط
فیرعت زاب  دروآ  یم  ار  یلات  اهنت  ای  مدـقم و  اهنت  رگا  نینچمه  (. عامجالاب کلذـک  سیل  (و  تسین يراج  هیطرـش  رد  تسا و  هیلمح 
يایاضق مه  ات  هب  موکحم  هیلع و  موکحم  ای  « هیـضقلا یفرط  :» دومرف دـشاب  عنام  عماج و  یقطنم  فیرعت  هک  نیا  يارب  سپ  ، دوبن عماج 

.ار هیطرش  مه  دوش و  لماش  ار  هیلمح 

: هدومرف سکع  فیرعت  رد  انیس  نبا  هتبلا 

.(1) هلاحب » بذکلا  قدصلا و  ءاقب  هیفیکلا و  ظفح  عم  الومحم  عوضوملا  ،و  اعوضوم هیضقلا  نم  لومحملا  لعجی  نأ  وه  سکعلا  »

ینعی حراش  اذـل  ، دریگ یمن  ار  تایطرـش  ینعی  تسین  فّرعم  دارفا  ماـمت  عماـج  ، فّرعم دوش و  یم  هیلمح  صوصخم  فیرعت  نیا  هک 
: هدومرف روکذم  فیرعت  لیذ  تاراشا ، حرش  رد  یسوط  نیدلا  ریصن  هجاوخ 

امـسر راص  هیلع  اموکحم  عوضوملا  لدب  هب و  اموکحم  لومحملا  لدب  لعج  نا  ،و  تایلمحلاب صاخلا  يوتـسملا  سکعلا  مسر  اذـه  »
«. اقلطم يوتسملا  سکعلل 

: هدومرف قارشالا  همکح  رد  قارشا  خیش  موحرم  زاب  و 

«. امهلاحب بذکلا  قدصلا و  ءاقب  هیفیکلا و  ظفح  عم  اعوضوم  لومحملا  الومحم و  هتیلکب  هیضقلا  عوضوم  لعج  وه  سکعلا  »

: هدومرف يزاریش  نیدلا  بطق  ینعی  قارشالا  همکح  حراش  اذل  ، تسین عماج  تسا و  تایلمح  صوصخم  زین  فیرعت  نیا  هک 

ات ) یعیبط بیترت  تاذ  هیـضق  یفیرط  نم  دـحاو  لک  لیدـبت  وه  سکعلا  لیق  همیمعت  دـیرا  ناف  تاـیلمحلاب  صتخی  فیرعتلا  اذـه  «و 
(2) ...هلصتملا .» هیلمحلا و  لمشیف  قدصلا  هیفیکلا و  ءاقب  عم  ( یتأیس امک  دنک  جراخ  ار  هلصفنم 

لـصالا قدـص  املک  دراد و« دوجو  همزالم  سکع  قدـص  لصا و  قدـص  نایم  سوکع  باب  رد  هک  اجنآ  زا  : فیکلا ءاقب  عم  دـیق  ج:
سکع لصا و  هک  تسا  طرش  سپ  « سکعلا قدص 
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هنرگو دشاب  هبلاس  تسا  هبلاس  رگا  دشاب و  هبجوم  مه  سکع  تسا  هبجوم  لصا  رگا  ینعی  دنـشاب  نیقفاوتم  بلـس  باجیا و  ثیح  زا 
قطانلا ضعب  (» قداص لصا و  «) قطان ناسنا  لک  :» تسا دوهـشم  لیذ  لاثم  رد  هچنانچ  دـیآ  یمن  مزال  سکع  قدـص  ، لـصا قدـص  زا 

.دشاب ظوفحم  یقاب و  تیفیک  دیاب  سپ  (، بذاک سکع و  « ) ناسناب سیل 

کی زین  سکع  دیاب  امتح  دوب  هقداص  ۀیـضق  کی  ، لصا رگا  هک  ینعم  نیدب  دشاب  یقاب  مه  قدص  دیاب  سکع  رد  «: قدصلا «و  دـیق.د
مزال دیآ  قداص  موزلم  اجک  ره  هک  تسا  حضاو  تسا و  مزال  ، سکع موزلم و  ، لصا هشیمه  هک  تسا  نآ  تلع  دشاب و  هقداص  هیضق 
قدص لصالا  قدص  املک  اذل  « تسه زین  زور  دوجو  ترارح و  ، ملاع ییانـشور  دشاب  سمـش  عولط  اجک  ره  » الثم.دنک یم  قدص  زین 

دوب هبجوم  لصا  رگا  هک  تسا  لصا  عبات  ، هیحاـن ود  نیا  زا  سکع  هشیمه  ینعی  تسا  فیک  قدـص و  رد  تیعبت  ياـنعم  نیا  ، سکعلا
.تسا قداص  زین  سکع  دوب  قداص  لصا  رگا  تسا و  نینچ  زین  سکع 

هتـشاد تیلک  زین  سکع  تشاد  تیلک  لـصا  هاـگره  هک  تسین  نینچ  ینعی  تسین  ربتعم  تیمک  ءاـقب  يوتـسم  سکع  باـب  رد  اـّما  ه:
هک هیلک  هبلاس  دوش و  یم  سکعنم  هیئزج  ۀبجوم  هب  هک  هیئزج  ۀبجوم  دننام  ، تسا ظوفحم  تیمک  ایاضق  زا  يا  هراپ  رد  هچرگا.دشاب 
یم سکع  هیئزج  هب  هک  هیلک  ۀبجوم  دننام  تسین  ظوفحم  تیمک  هروصحم  يایاضق  زا  یخرب  رد  یلو  دوش  یم  لیدبت  هیلک  هبلاس  هب 

.دش دهاوخ  نییبت  اهاعدا  نیهارب  الیصفت  درادن و  سکع  الصا  هک  هیئزج  ۀبلاس  دوش و 

بذاک مه  سکع  امتح  دوب  بذاک  لصا  رگا  هک  نینچ  ینعی  تسین  ربتعم  بذک  ءاقب  اّما  دوب  ربتعم  قدص  ءاقب  يوتـسم  سکع  رد.و 
لـصا بذک  زا  هتبلا  « ناسنا هب  تبـسن  کحاض  » لثم دشاب  لصا  يواسم  مزال  ، سکع رگا  هکلب  دشاب  لصا  عبات  مه  بذک  رد  دشاب و 

رگا یلو  دبای  یم  ققحت  مزال  ءافتنا  موزلم ، ءافتنا  زا  تسین و  مه  کحاض  دوبن  ناسنا  يزیچ  رگا  ینعی  دیآ  یم  مزال  سکع  بذـک 
دوش دوبان  یلکب  مه  ترارح  سمـش  عولط  دوبن  اب  هک  تسین  نینچ  هتبلا  سمـش  هب  تبـسن  ترارح  دـننام  دوب  یمعا  مزال  کی  ، مزال
اجک ره  تسا و  معا  هیلک  ۀـبجوم  زا  هیئزج  ۀـبجوم  اریز  ، ندـیود تکرح و  ای  شتآ  تلع  هب  دـنامب  یقاـب  ترارح  تسا  نکمم  هکلب 
هیلک تسا  نکمم  سپ  دـشاب  مه  هیلک  دوب  هیئزج  هبجوم  اـج  ره  هک  تسین  نینچ  ینعی  سکع  ـال  تسه و  هیئزج  دـشاب  هیلک  هبجوم 

: الثم ، دشاب هیئزج  یلو  دشابن 

ره « ناویح ناسنالا  ضعب  »و« ناسنا ناویحلا  ضعب  » یلو تسا  بذک  « ناسنا ناویح  لک  »
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ءاقب سپ  ؛ تسین معا  ءافتنا  مزلتسم  صخا  ءافتنا  یلو  تسه  معا  تابثا  مزلتـسم  صخا  تابثا  : هک تسا  نیا  نوناق  دنتـسه و  قدص  ود 
ار بذک  ندنام  ظوفحم  هک  قارـشا  خیـش  فالخرب  زین  هتـسناد و  ربتعم  زین  ار  بذک  ءاقب  هک  انیـس  نبا  فالخرب  ، تسین ربتعم  بذک 

.دنا هتسناد  ربتعم  مه 

: هدومرف یسوط  هجاوخ  موحرم 

ناف همزال  بذکل  موزلملا  بذک  مازلتسا  یضتقی  همزال ال  قدصل  موزلملا  قدص  مازلتسا  نال  كردتـسمف  هیف  بذکلا  طارتشا  اّما  «و 
وهس باتکلا  یف  بذکلا  هدایزف و  ، قداص ناویح  سانلا  ضعب  نأ  وه  هسکع و  بذاکلا و  داوملا  نم  ،و  جتنی مدقملا ال  ضیقن  ءانثتسا 

.(1) اهنع » ایلاخ  اضیا  باتکلا  اذه  خسن  ضعب  تیأر  دق  ،و  اهنع هیلاخ  بتکلا  رثکا  ناف  هیخسان  نم  عقو  هلعل 

: دیوگ یم  هدرک و  ضارتعا  هجاوخ  هب  يزاریش  نیدلا  بطق  اذل  و 

موزلملا ال قدص  دنع  مزالا  قدص  ّناف  هتافنـصم  عیمج  یف  لب  باتکلا  خسن  عیمج  یف  عقو  ام  یلع  بذـکلا  ءاقب  طارتشا  زوجی  «و ال 
ناسنا لک  وه  هسکع و  قدـص  عم  بذاک  ناسنا  ناویح  لک  انلوق  ناف  قداـصلا  بذاـکلا  مازلتـسا  زاوجل  هبذـک  دـنع  هبذـک  هنم  مزلی 
هفارتعال اسکع  هنوکب  فرتعی  باتکلا  بحاص  نا  عم  اسکع  نوکی  نا  نم  مزاوللا  هذـه  لـثم  جرخیل  بذـکلا  ءاـقب  ربتعا  ول  ناویح و 

.(2) هیف » لمات  ریغ  نم  بتکلا  ضعب  نم  بذکلا  دیق  لقن  هناک  اقلطم و  هیلکلا  هبجوملل  ساکعناب 

: تسا دافتسم  هیضق  راهچ  دش  رکذ  هک  یتاکن  زا  ؛ هدعاق راهچ  نایب  : مّود ثحبم 

.دنمزال موزلم و  نوچ  ، سکعلا قدص  سکعلا  قدص  املک.فلا 

.دنتسه صخا  معا و  نوچ  ، سکعلا بذک  لصالا  بذک  املک  سیل.ب 

.تسا صخا  ءافتنا  مزلتسم  معا  ءافتنا  نوچ  ، لصالا بذک  سکعلا  بذک  املک.ج 

قداص زین  نآ  سکع  دیاب  « فلا » هدعاق مکح  هب  دشاب  قداص  لصا  رگا  اریز  دوش  یم  بذاک  زین  لصا  دش  بذاک  سکع  یتقو  لیلد 
.تسا لصا  بذک  مزلتسم  امتح  سپ  میا  هدرک  ضرف  ار  سکع  بذک  هک  تسا  ضورفم  فالخ  ینعی  فلخ  نیا  دشاب 

.دیآ یمن  مزال  صخا  تابثا  معا  تابثا  زا  نوچ  ، لصالا قدص  سکعلا  قدص  املک  سیل.د 
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ناونع مه  هناگادج  یلو  دش  هتسناد  فیرعت  دوخ  زا  يوتـسم  سکع  رد  ربتعم  ریغ  ربتعم و  طیارـش  : سکع طورـش  نایب  ، مّوس ثحبم 
: دراد طرش  هس  يوتسم  سکع  فنصم  لوق  هب  هدش و 

دوـیق هچرگا  تسین  فّرعم  طرـش  ، فّرعم تسا و  سکع  موـهفم  اـنعم و  هکلب  تسین  يا  هناگادـج  طرـش  نیا  هتبلا  ) نیفرط لیدـبت  .1
(. تسا طرش  يدعب 

(. بلس باجیا و  ) فیک ءاقب  .2

دراوم ضعب  رد  تسه و  دراوم  ضعب  رد  هکلب  تسین  ربتعم  اج  همه  مه  تیمک  ءاقب  نینچمه  ؛ دش در  بذک  ءاقب  اّما  ،و  قدـص ءاقب  .3
یقاب تیمک  هیلک  ۀـبلاس  هیئزج و  ۀـبجوم  رد  یلو  (، یتأیـس امک  ) تسا حداق  تیمک  ءاقب  ناهرب ، مکح  هب  هیلک  ۀـبجوم  رد  الثم  ، تسین

.دنتسه قداص  ودره  سکع  لصا و  لاح  نیا  اب  تسا 

لک هب  دوش  سکع  هک  ناویح  ناسنا  لک  : دننام  ) دندوبن قداص  یلو  دوب  یقاب  مه  تیفیک  دش و  اجباج  لومحم  عوضوم و  رگا  : هتکن
.دنناوخ يداینب  قیمع و  ینوگرگد  بالقنا و  هکلب  دنیوگن  حلطصم  سکع  ار  نآ  ( ناسنا ناویح 

؛ تیفیک تیمک و  ثیح  زا  عبرا  تاروصحم  يوتسم  سکع  نایب  ؛ مراهچ ثحبم 

: زا تسا  ترابع  یلقع  دعاوق  یگژیو  ، دنتسه هیلقع  دعاوق  هلسلس  کی  یقطنم  دعاوق 

زا ضعب  لوق  هب.دـشاب  هتـشادن  ضقن  ةداـم  اـی  ءانثتـسا و  مه  دروم  کـی  یتـح  هک  يا  هنوگ  هب  ، ندوب لومـشناهج  تیمومع و  ، تیلک
کی « هلع هلف  نکمم  لک  هماع و« هدعاق  کی  « لاحم نیـضیقنلا  عامتجا  :» الثم.تسا مکاح  « چیه ای  همه  » نوناق قطنم  دـعاوق  رب  : ناگرزب
ادیپ ضقن  مه  دروم  کی  رگا  یتح  ضقن ، ناهرب  مکح  هب  ، تسا هماع  هدعاق  کی  « سکعلا قدص  لصالا  قدص  املک  هیلک و« هدـعاق 

نونکا (. میا هدروآ  هجو  نم  نیماع  ای  نیابتم  یلک  ود  ضیقن  ود  نایم  تبسن  ثحبم  رد  ار  بلطم  نیا  ) .تشاد دنهاوخن  تینوناق  دننک 
: عبرا تاروصحم  يوتسم  سکع 

ضعب :» ۀیـضق هب  دوش  یم  سکع  « ناویح ناسنا  لک  :» ـالثم.هیلک ۀـبجوم  هن  تسا و  هیئزج  ۀـبجوم  نآ  يوتـسم  سکع  : هیلک ۀـبجوم  .1
: میراد اعدم  ود  هطبار  نیا  رد  ام  سپ  ، تسا بذک  هک  « ناسنا ناویح  لک  هن  »و« ناسنا ناویحلا 

.تسا هیئزج  ۀبجوم  ، هیلک ۀبجوم  يوتسم  سکع  : یباجیا ياعدم.فلا 

یم لیکـشت  ار  هیـضق  فرط  ود  هک  یلک  موهفم  ود  رگید  ترابع  هب  لومحم و  اب  عوضوم  ، روصت ماقم  بسحرب  یلک  روط  هب  : ناـهرب
: دنتسین جراخ  تلاح  جنپ  زا  دنهد 
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؛) قطان ناسنا و  : دننام ) دنتسه یلک  يواست  هب  نایواستم  ای 

؛) رجش ناسنا و  : لثم ) دنتسه یلک  نیابت  هب  نانیابتم  ای  و 

؛) ضیبا ناسنا و  : دننام ) دنتسه هجو  نم  نیماع  ای  و 

؛) ناسنا ناویح و  : دننام ) تسا قلطم  صخا  لومحم  معا و  عوضوم  ای  و 

(. ناویح ناسنا و  : دننام ) تسا قلطم  معا  لومحم  صخا و  عوضوم  ای  و 

هیلک ۀبجوم  هاگچیه  ، دشاب معا  عوضوم  رگا  هک  اجنآ  زا  و.تسین  قداص  ۀّیلک  ۀبجوم  هاگ  چیه  هجو  نم  نیماع  زا  نانیابتم و  زا  لاح 
ضرف یکی.دوش  یم  تسرد  هیلک  ۀبجوم  ودره  زا  هک  دنام  یم  یقاب  ضرف  ود.تسین  حیحص  ناسنا » ناویح  لک  :» الثم.تسین قداص 

« ناویح ناسنا  لک  :» لثم.دشاب قلطم  صخا  عوضوم  هک  ریخا  ضرف  و  «، قطان ناسنا  لک  :» لثم.دشاب یلک  يواست  هک  لّوا 

ودره رب  و  (، لّوا لاـثم  ) تسا عوضوم  اـب  يواـسم  اـی  )و  مّود لاـثم  ) تسا عوضوم  زا  معا  اـی  هیلک  هبجوم  رد  لومحم  : مییوگ یم  لاـح 
دبـال ّـالا و  دوب  قداـص  عوضوم  دارفا  ماـمت  رب  لوـمحم  یتـقو  اریز  ، دـنک یم  قدـص  هیئزج  ۀـبجوم  ۀیـضق  ، يوتـسم سکع  رد  ضرف 

ضعب » هب تسا و  معا  شلومحم  هک  « لئاس ءام  لک  :» لاثم هیئزج  ۀبجوم  ینعی  درک  دهاوخ  قدـص  لومحم  دارفا  ضعب  رب  ، زین عوضوم 
زین تسا  عوضوم  اب  يواسم  شلومحم  هک  « قطان ناسنا  لک  » دـننام )و  سکعلا قدـص  لصالا  قدـص  اذا  ) دوش یم  سکع  « ءام لـئاسلا 

ۀبجوم ، هیلک ۀـبجوم  يوتـسم  سکع  رد  اج  همه  هشیمه و  هک  دـش  تابثا  لّوا  ياعدا  سپ  «، ناـسنا قطاـنلا  ضعب  » هب دوش  یم  سکع 
.تسا قداص  زین  هیئزج  هبجوم  امتح  دشاب  قداص  هیلک  ۀبجوم  هک  ینامز  ،و  تسا قداص  هیئزج 

: ناهرب دوب  دهاوخن  هیلک  ۀبجوم  ، هیلک هبجوم  يوتسم  سکع  : یبلس ياعدا.ب 

قداص لومحم  دارفا  مامت  رب  ، زین عوضوم  هک  تسین  نینچ  یلو.تسا  قداص  عوضوم  دارفا  ماـمت  رب  ، لومحم ۀـّیّلک  ۀـبجوم  رد  هشیمه 
ناسنا لک  :» مییوگ یم  هک  نانچ  ینعی  تسا  بناج  ودره  زا  یلک  قدص  هتبلا.دنتسه  نایواستم  لومحم  اب  عوضوم  یهاگ  هکلب  دشاب 

زا لومحم  یهاـگ  یلو.تسا  قداـص  مه  هیئزج  ۀـبجوم  تروص  هب  ، یلوا قـیرط  هب  « ناـسنا قطاـن  لـک  :» مییوـگ یم  نینچمه  قطاـن ،»
لک » ای »و  ناسنا ناویح  لک  » تفگ ناوت  یمن  نآ  سکع  رد  یلو  « ناویح ناـسنا  لـک  :» تفگ ناوت  یم  ، لـصا رد  تسا و  معا  عوضوم 

اذا «و  تسا لصا  مزال  سکع  هک  نآ  لاح  تسا  بذک  نوچ  «، لئاس ءام  لک  » سکع رد  « ءام لئاس 
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ناویحلا ضعب  :» تفگ ناوت  یم  ینعی  تسا ، قداص  هیئزج  ۀـبجوم  تروص  هب  مه  ضرف  نیمه  رد  اّما  « سکعلا قدـص  لصالا  قدـص 
هن تسا و  هیئزج  ۀبجوم  نامه  ، دشاب قدصلا  مئاد  قدصلا و  مزال  هک  یـسکع  نآ  هیلک  ۀـبجوم  رد  اذـل  »و  ءام لئاسلا  ضعب  ،» »و ناسنا

(. بولطملا وه  اذه  (و  درادن تیلک  تسین و  یمومع  یمئاد و  هک  هیلک  ۀبجوم 

.تسا هیئزج  ۀبجوم  ، لصا دننامه  هیئزج  ۀبجوم  يوتسم  سکع  : هیئزج ۀبجوم  .2

ود زین  اجنیا  رد  « ناسنا ناویح  لـک  » ینعی هیلک  ۀـبجوم  هب  هن  و.دوش  یم  سکع  « ناـسنا ناویحلا  ضعب  » هب « ناویح ناـسنالا  ضعب  :» ـالثم
: میراد اعدم 

.دوش یم  سکع  هیئزج  ۀبجوم  هب  هیئزج  ۀبجوم  : یتابثا ياعدم.فلا 

یم تسرد  هیئزج  ۀـبجوم  امومع  اـه  تبـسن  ریاـس  زا  یلو  دوش  یمن  تسرد  هیئزج  ۀـبجوم  زگره  نیاـبتم  یلک  موهفم  ود  زا  : ناـهرب
قیرطب دـنک و  یم  قدـص  « قطاـن ناـسنا  لـک  :» سپ «، قطاـن ناـسنا و  :» لـثم دنتـسه  ناـیواستم  لومحم  عوضوم و  یهاـگ  ینعی.دوـش 

.هیلکلا تحت  الخاد  اهنوکل  تسا  قداص  « قطان ناسنالا  ضعب  » یلوا

؛» ناسنا ضیبالا  ضعب  و« ضیبا ،» ناسنالا  ضعب  :» قدصیف « ضیبا ناسنا و  » لثم دنتسه  هجو  نم  نیماع  یهاگ  و 

ۀبجوم ، ضرف ود  نیا  رد  یلو  «. ناـسنا ناویحلا  ضعب  :» قدـصیف « ناـسنالا ناویحلاـک و  » تسا صخا  لومحم  معا و  عوضوم  یهاـگ  و 
عاـمتجا تسا و  قداـص  اـه  نآ  ضیقن  نوچ  «، ناـسنا ناویح  لـک  » اـی « ضیبا ناـسنا  لـک  :» تفگ ناوـت  یمن  سپ  تسین  قداـص  هیلک 

لک :» قدـصی امک  « ناویح ناسنالا  ضعب  :» قدـصیف « ناویح ناسنا و  :» لـثم تسا  لومحم  زا  صخا  عوضوم  یهاـگ  ؛و  دـیاشن نیـضیقن 
«. ناویح ناسنا 

: لاثم.تسا قداص  هیئزج  ۀبجوم  ، زین هیئزج  ۀبجوم  سکع  رد  ، هعبرا ریداقت  عیمج  ربانب  لاح 

سکع \ لصا

ناویح ناسنالا  ضعب  \ ناسنا ناویحلا  ضعب 

ناسنا ناویحلا  ضعب  \ ناویح ناسنالا  ضعب 

ناسنا ضیبالا  ضعب  \ ضیبا ناسنالا  ضعب 

ناسنا قطانلا  ضعب  \ قطان ناسنالا  ضعب 
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(. بولطملا وه  (و  دراد تینوناق  ، سکع ندوب  هیئزج  ۀبجوم  سپ 

عیمج رب  ، روکذم ۀعبرا  ریداقت  زا  اریز  (، درادن قدصلا  مزال  سکع  ) دوش یمن  سکع  ، هیلک هبجوم  هب  هیئزج  ۀبجوم  : یبلـس ياعدم.ب 
: تسا قداص  هیلک  هبجوم  ، ریدقت ود  ربانب  یلو  دوب  قداص  هیئزج  ۀبجوم  ، روکذم ریداقت 

«. ناویح ناسنا  لک  :» مییوگب تسا  حیحص  نآ  سکع  رد  « ناسنا ناویحلا  ضعب  :» لثم ، صخا لومحم  معا و  عوضوم  .1

رگید ریدـقت  ود  ربانب  و.دـشاب  « ناسنا قطان  لک   » دـناوت یم  « قطان ناسنالا  ضعب  » سکع هک  قطاـن  ناـسنا و  : لـثم ، دنـشاب ناـیواستم  .2
: تسین قداص 

«. ناسنا ضیبا  لک  » مییوگب تسین  حیحص  هک  « ضیبا ناسنالا  ضعب  :» لثم ، هجو نم  نیماع.فلا 

هبجوم اذل  «، ناسنا ناویح  لک  :» مییوگب تسین  حیحـص  نآ  سکع  رد  هک  « ناویح ناسنالا  ضعب  :» لثم ، دـشاب قلطم  صخا  عوضوم.ب 
.تسا ینوناق  هیئزج  ۀبجوم  یلو  درادن  تینوناق  دراد و  ضقن  هدام  هیلک 

نم ءیـش  «ال  امتح دـشاب  قداص  « رجـشب ناسنالا  نم  ءیـش  «ال  رگا : لاـثم ، تسا هیلک  هبلاـس  ، هیلک هبلاـس  يوتـسم  سکع  : هیلک ۀـبلاس  .3
تسا (1). قداص  زین  « ناسناب رجشلا 

)و ضیبا ناسنا و  ) هجو نم  صاخ  ماع و  یلک  موهفم  ود  زا  ای  ( قطان ناسنا و  ) يواستم یلک  موهفم  ود  زا  هیلک  ۀـبلاس  هاگچیه  : ناـهرب
، دوش یمن  تسرد  هقداص  هیلک  هبلاس  کی  دوب و  دـهاوخن  قداص  ( ناسنا ناویح و  ، ناویح ناسنا و  ) قلطم صخا  معا و  یلک  ود  زا  اـی 

یلک نیاـبت  لومحم  عوضوم و  یتـقو  هک  تسا  حـضاو  تسا و  قداـص  یلک  نیاـبت  هب  نیاـبتم  یلک  ود  زا  هیلک  هبلاـس  ارـصحنم  سپ 
هن هلمجلا و  یف  هن  ) درک دـهاوخن  قدـص  يرگید  دارفا  زا  کی  چـیه  رب  مادـک  چـیه  دوب و  دـهاوخن  قداـصت  فرط  چـیه  زا  دنتـشاد 

نیابت نوچ  دوش و  بلس  يرگید  دارفا  عیمج  زا  مادکره  هک  تسا  حیحص  تسا و  قداص  یلک  بلـس  فرط  ره  زا  نیاربانب  (، هلمجلاب
سکعلاب ای  میهد و  رارق  لومحم  ار  رجـش  عوضوم و  ار  ناسنا  »و  رجـشب ناسنالا  نم  ءیـش  ال  :» مییوگب هک  تسین  یقرف  تسا  ینیفرط 

: مییوگب هدرک و  لمع 
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(. بولطملا وه  اذه  ) دوشیم سکع  هیلک  هبلاس  هب  هیلک  هبلاس  سپ  « ناسناب رجشلا  نم  ءیش  «ال 

رد هچ  عبرا و  تاروـصحم  رد  هچ  ، ضیقن اـب  يوتـسم  سکع  یفن  اـی  تاـبثا  يارب  هک  ینیهارب  یلک  روـطب  : همّدـقم بیردـتلل  :و  هلوـق
: زا تسا  ترابع  دنرب  یم  راک  هب  هبکرم  هطیسب و  تاهجوم 

؛ تسا هبکرم  يایاضق  صوصخم  ، ضارتفا ناهرب  .1

؛ تسا هدش  هدافتسا  نآ  زا  هیلک  هبلاس  سکع  رد  هّللا  دبع  یلوم  هیشاح  رد  ، فلخ ناهرب  .2

یم هدافتـسا  نآ  زا  رفظم  موحرم  هک  تسا  نقتم  قیقد و  یناهرب  ، هدـش هراـشا  نادـب  هیـسمش (1) حرـش  رد  ، ضیقن سکع و  ناهرب  .3
؛ دنک

.دوش یم  هدافتسا  نآ  زا  هیئزج  هبلاس  رد  ،و  قدصلا مزال  سکع  مدع  تابثا  يارب  ، ضقن ناهرب  .4

يوتـسم سکع  ، ضیقن سکع و  ناهرب  تخانـش  يارب  رتشیب  یگدامآ  شیامزآ و  ، نیرمت روظنم  هب  : مییوگ یم  همّدقم  نیا  ظفح  اب  و 
.مینک یم  نایب  ناهرب  نیمه  اب  ار  هیلک  ۀبلاس 

ناوـیحلا نـم  ءیــش  ـال  » ــالثم : هـک نـیا  مـیریگ ) یم  ملــسم  ار  نآ  قدــص  هدرک و  ضرف  ار  يزیچ  ) ضورفملا.ناــهرب لّوا  هـلحرم 
.تسا قداص  « رجشب

هب هیلک  ۀبلاس  : هک نیا  ( تسا قدص  زین  نیا  امتح  دوب  قدـص  ضورفم  نآ  رگا  هک  میتسه  یعدـم  ار  يزیچ  :) یعدـملا.نآ مّود  هلحرم 
«. ناویحب رجشلا  نم  ءیش  «ال  زا تسا  ترابع  « رجشب ناویحلا  نم  ءیش  «ال  يوتسم سکع  : الثم.دوش یم  سکع  هیلک  هبلاس 

رد « ناویحب رجـشلا  نم  ءیـش  «ال  رگا الثم.مینک  یم  یناهرب  ار  اعدـم  سکع  ضیقن و  ۀـقیرط  هب  هلحرم  نیا  رد  : ناـهربلا.مّوس ۀـلحرم 
نیـضیقن عافترا  اریز  دنک  قدص  ( ناویح رجـشلا  ضعب  ) هیلک هبلاس  نیا  ضیقن  هک  تسا  نیا  شا  همزال  دشابن  قداص  ضورفم  سکع 

دوب دهاوخ  هیئزج  هبجوم  کی  هک  مه  ضیقن  نیا  يوتـسم  سکع  هک  تسا  نیا  شا  همزال  دوب  قداص  ضیقن  نیا  رگا  تسا و  لاحم 
سکع نیا  هک  یماـگنه  سپ  ، سکعلا قدـص  لـصالا  قدـص  اـملک  اریز  « رجـش ناویحلا  ضعب  :» مییوگب میناوـتب  ینعی  دـشاب  قداـص 

نیا هک  مینک  یم  هسیاقم  « رجشب ناویحلا  نم  ءیش  «ال  ینعی ضورفم  لصا و  اب  ( رجش ناویحلا  ضعب  ) ار
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هبجوــم سکع و  نـیا  رگا  تـسا و  هـیئزج  هبجوــم  يرگید  هــیلک و  هبلاــس  یکی  اریز  دنتــسه  ناــضقانتم  ضورفم  نآ  اــب  سکع 
اریز دیآ  بذاک  « رجـشب ناویحلا  نم  ءیـش  (ال  ضورفم لصا و  نآ  هک  تسا  نیا  شا  همزال  دـیآ  قداص  ( رجـش ناویحلا  ضعب  ) هیئزج

یمرب ار  هتفر  هار  هاگنآ  ابذاک ،) نوکی  فیکف  اقداص  هانضرف  انال  ) تسا ضرف  فلخ  ، ضورفم بذک  تسا و  لاحم  نیـضیقن  عامتجا 
نیب عمج  ات  تسا  بذاک  « رجـش ناویحلا  ضعب  :» نآ ضیقن  سپ  تسا  قداص  « رجـشب ناویحلا  نم  ءیـش  ـال  :» مییوگ یم  ینعی  ، میدرگ

سکع یلّوا  نوچ  دوب  دـهاوخ  بذاـک  مه  « ناویح رجـشلا  ضعب  » اـمتح دوب  بذاـک  « رجـش ناویحلا  ضعب   » یتـقو دوـشن و  ضیقن  ود 
بذاک ( ناویح رجـشلا  ضعب  ) لصا هک  یتقو  »و  لصالا بذک  سکعلا  بذک  املک  » هک دـش  نیا  يوتـسم  سکع  نوناق  تسا و  یمود 

هیلک ۀبلاس  هیلک ، ۀبلاس  يوتسم  سکع  هک  بولطملا  وه  اذه  دوب و  دهاوخ  قداص  ( ناویحب رجـشلا  نم  ءیـش  (ال  نآ ضیقن  امتح  دوب 
هدش ظفح  زین  تیمک  تسا  ظوفحم  تیفیک  هکنانچ  هیلک  هبلاس  هیئزج و  ۀـبجوم  رد  یلو  دـنامن  یقاب  تیمک  هیلک  ۀـبجوم  رد  ) .تسا

(. تسا

ار سکع  ضیقن و  هدـیاف  ، روکذـم ناهرب  هب  تیاـنع  زا  سپ  لاـح  میدرک  ناـیب  ار  يوتـسم  سکع  ضیقن و  دـئاوف  ـالبق  بیقعت  : هلوق
هار زا  هتفر و  يرگید  ۀیضق  غارس  هب  راچان  دنک  لالدتسا  دوخ  بولطم  يارب  امیقتـسم  دناوت  یمن  ناسنا  یهاگ  هک  میوش  یم  روآدای 

مدـق راهچ  هقیقحلا  یف  روکذـم  ناهرب  رد  تسین و  هرابود  ناـهرب  هب  يزاـین  دـنک و  یم  تباـث  ار  دوخ  بولطم  نآ ، رب  ناـهرب  ۀـماقا 
.دش هتشادرب 

ۀبلاس قدص  هب  ملع  هار  زا  مدق  نیا  رد.دوشن  نیـضیقن  عافترا  ات  دنک  قدص  هیئزج  هبجوم  دیاب  دنکن  قدص  هیلک  هبلاس  رگا  : لّوا مدـق 
.دش ادیپ  هیئزج  هبجوم  قدص  هب  ملع  ، هیلک

هب ملع  هار  زا  مدـق  نیا  رد  دنتـسه  موزلم  مزال و  نوچ  ، تسا قداـص  زین  نآ  سکع  اـمتح  دـش  قداـص  هیئزج  ۀـبجوم  رگا  : مّود مدـق 
.تسین سکع  نتخاس  نهربم  هب  يزاین  دش و  ادیپ  سکع  قدص  هب  ملع  ، لصا قدص 

قدص هبلاس  نوچ  تسا و  ضقانت  هنرگو  دشاب  بذاک  ضورفم  ۀیلک  هبلاس  دیاب  دوب  قداص  سکع  رد  هیئزج  ۀـبجوم  رگا  : مّوس مدـق 
.سکعلاب میدرک و  ادیپ  قدص  هب  ملع  ، بذک هب  ملع  هار  زا  ینعی  تسا  بذک  هبجوم  سپ  تسا 

بذک هب  ملع  هار  زا  ینعی  تسا  بذاک  مه  لصا  دوب  بذاک  ، سکع رگا  : مراهچ مدق 
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.میرادن ناهرب  ۀماقا  هب  يزاین  امیقتسم  ، لصا يارب  دش و  ادیپ  لصا  بذک  هب  ملع  ، سکع

.تسا دنمدوس  رایسب  نآ  لاثما  ضیقن و  سکع  ثحابم  رد  ، یساسا ناهرب  نیا 

سکع هک  تسا  نیا  روظنم  هتبلا  ) هیئزج ۀبلاس  هب  هن  هیلک و  ۀبلاس  هب  هن  درادن  يوتسم  سکع  ادبا  الـصا و  هیئزج  هبلاس  : هیئزج ۀبلاس  .4
درادن و تیلک  اهتنم  دراد  سکع  دراوم  ضعب  هنرگو  دشاب  قداص  هیئزج  ياه  هبلاس  ۀمه  رد  هک  یـسکع  ینعی  درادن  قدـصلا  مزال 

(. دتفیب شزرا  زا  نوناق  دوش و  ادیپ  ضقن  ةدام  کی  هک  تسا  یفاک  قطنم  رد 

سیل ناـسنالا  ضعب  :» تـفگ ناوـت  یمن  ینعی  تـسین  قداـص  «، قطاـن ناـسنا و  » لــثم ، يواــستم موـهفم  ود  زا  هـیئزج  هبلاــس  : ناــهرب
یمن رگید  ترابع  هب.دوش  یمن  لیکشت  هیئزج  ۀبلاس  ، زین دشاب  معا  لومحم  صخا و  عوضوم  هک  ، یلک موهفم  ود  زا  نینچمه  «، قطانب
هـسره زا  هک  دنام  یم  یقاب  ضرف  هس  اذل.فلخ  اذه  دشابن و  معا  لومحم  تسا  مزال  نوچ  « ناویحب سیل  ناسنالا  ضعب  :» تفگ ناوت 

: تسا قداص  هیئزج  هبلاس 

قداص زین  هیئزج  ۀبلاس  یلوا  قیرط  هب  تسا و  قداص  هیلک  هبلاس  ود  نیا  زا  « رجش ناسنا و  :» دننام ، دنشاب نانیابتم  لومحم  عوضوم و  .1
«. رجشب سیل  ناسنالا  ضعب  :» لثم.تسا

قداـص هیئزج  ۀـبلاس  اـهنت  تسا و  طـلغ  هیلک  هبلاـس  ود  نیا  زا  « ضیبا ناـسنا و  » دـننام ، دنـشاب هجو  نم  نیماـع  لومحم  عوـضوم و  .2
«. ضیباب سیل  ناسنالا  ضعب  » لثم ، تسا

: مییوگب تسا  حیحص  هک  ناسنا  ناویح و  : دننام ، صخا لومحم  معا و  عوضوم  .3

«. ناسناب سیل  ناویحلا  ضعب  »

تروـص رد  تـسا و  حیحـص  هـیلک  ۀـبلاس  هـیئزج و  ۀـبلاس  تروـص  هـب  ، هـیئزج هبلاـس  سکع  لّوا  تروـص  رد  ، تروـص هـس  نـیا  زا 
بذـک ود  ره  ، هیئزج هبلاـس  هیلک و  هبلاـس  تروص  هب  سکع  مّوس  ضرف  رد  یلو  تسا  حیحـص  هیئزج  هبلاـس  تروص  هب  سکع  ، مّود

زا تسا و  ناویح  زا  صخا  ناسنا  اریز  ؛» ناویحب سیل  ناسنالا  ضعب  » هن »و  ناویحب ناسنالا  نم  ءیش  ال  :» تفگ ناوت  یمن  ینعی  دنتسه 
طلغ یئزج  اـی  یلک  تروـص  هـب  بلــس  سپ  تـسه  مـه  مـعا  دـشاب  صخا  اـج  ره  ینعی  دــیآ  یم  مزـال  مـعا  تاـبثا  ، صخا تاـبثا 

.درادن قدصلا  مزال  سکع  هیئزج  ۀبلاس  : مییوگب هک  تسا  یفاک  ضقن  هدام  کی  نیمه  ، تسا

.دوب هیلمح  يایاضق  رد  عبرا  تاروصحم  يوتسم  سکع  نایب  نیا 
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: اهل سکع  هلصفنملا ال  : هلوق

زین هیطرـش  يایاضق  رد  هکلب  تسین  هیلمح  ياـیاضق  صوصخم  مکح  نیا  میدرک  هدافتـسا  يوتـسم  سکع  فیرعت  زا  هک  هنوگناـمه 
هیطرـش کی  ، هیلک ۀبجوم  ۀلـصتم  ۀیطرـش  ۀیـضق  يوتـسم  سکع  : مینک یم  هبـساحم  ار  یکی  هنومن  ناونع  هب  ام.تسا  يراس  يراج و 

: لاثم.تسا هیئزج  ۀبجوم  هلصتم 

«. ادوجوم راهنلا  ناک  ، هعلاط سمشلا  تناک  املک  :» لصا

«. هعلاط سمشلا  تناک  ادوجوم  راهنلا  ناک  اذا  نوکی  دق  :» سکع

.تسا طلغ  « ...ادوجوم راهنلا  ناک  املک  دوش و« یمن  سکع  هیلک  هبجوم  هب  یلو 

.یبلس.ب یباجیا.فلا  : میراد اعدا  ود  ام  سپ 

: دنراد ضرف  جنپ  یلات  مدقم و  ، روصت ماقم  ثیح  زا  یلک  روط  هب  : یباجیا اّما 

«. ادوجوم راهنلا  ناک  هعلاط  سمشلا  تناک  املک  «؛ دنشاب يواستم  موزلم  مزال و  .1

«. ادوجوم لیللا  ناک  هعلاط  سمشلا  تناک  املک  ،» دنشاب نینیابتم  .2

«. اضیبا ناک  اناسنا  ءیشلا  ناک  املک  ،» دنشاب هجو  نم  نیماع  .3

«. هعلاط سمشلا  تناک  هدوجوم  هرارحلا  تناک  املک  ،» دشاب قلطم  معا  مدقم  .4

«. هدوجوم هرارحلا  تناک  هعلاط  سمشلا  تناک  املک  ،» دشاب قلطم  صخا  مدقم  .5

هیئزج ۀبجوم  ، ضرف ود  ره  سکع  رد  مجنپ و  لّوا و  مسق  ود  دنام  یم  یقاب.تسا  طلغ  هیلک  هبجوم  مراهچ  مّوس و  ، مّود مسق  زا  لاح 
: مییوگب میناوت  یم  تسا و  حیحص 

«. هعلاط سمشلا  تناک  ادوجوم  راهنلا  ناک  اذا  نوکی  دق  »

«. هعلاط سمشلا  تناک  هدوجوم  هرارحلا  تناک  اذا  نوکی  دق  »

.تسا هّیئزج  ۀبجوم  هیلک  ۀبجوم  يوتسم  سکع  هک  بولطملا  وه  اذه  و 

هک لّوا  لاثم  دـننام  ، دنتـسه يواسم  موزلم  مزال و  یلات  مدـقم و  یهاگ  اریز  دوش  یمن  سکع  هیلک  هبجوم  هب  هیلک  هبجوم  : یبلـس اـّما 
تسا معا  مزال  یهاگ  یلو  «، هعلاط سمـشلا  تناک  ادوجوم  راهنلا  ناک  املک  و  :» مییوگب هک  تسا  قداص  یلک  تروص  هب  نآ  سکع 

سمـشلا تناـک  هدوـجوم  هرارحلا  تناـک  اـملک  :» تـفگ ناوـت  یمن  ینعی  تـسا  طـلغ  هـیلک  هبجوـم  اـجنیا  رد  هـک  مّود  لاـثم  دـننام 
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امـش ) تسا قدصلا  مئاد  هیلک  هبجوم  تروص  هب  اذـل  ، تسین علاط  سمـش  یلو  تسا  ترارح  یهاگ  هک  دراد  ضقن  هدام  اریز  ؛» هعلاط
: هک نیا  تسه  هک  یبلطم  اهتنم  (. دییامرف باسح  مه  ار  هیطرش  هیئزج  هیلک و  هبلاس  ، هیئزج ۀبجوم  دوخ 
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هلصفنم هلصتم 2. تسا 1. مسق  ود  هیطرش 

اذل « هل امزال  یلاتلا  اموزلم و  هنوکل  » تسا مدقم  یلات  رب  تاذلاب  مدقم  تسا و  رارقرب  یعیبط  بیترت  یلات  مدقم و  نیب  نوچ  هلصتم  رد 
یعبط رخأت  مدقت و  دنرادن و  یعیبط  بیترت  یلات  مدقم و  هک  اجنآ  زا  هلصفنم  رد  اّما  ؛) دش هبساحم  هچنانچ  ) دراد هرمث  نآ  رد  سکع 

ار مادکره  اذل  دراد  امهنیب  یفانت  رب  تلالد  ، رثکادح تسا و  يا  هعـضاوم  یعـضو و  رخأت  مدقت و  کی  رثکادـح  هکلب  تسین  راک  رد 
اّما درف و  اّما  ددـعلا  :» مییوگب هچ  »و  درف اّما  جوز و  اّما  ددـعلا  :» مییوگب هچ  الثم  ، درادـن یقرف  میهد  رارق  یلاـت  ار  يرگید  مدـقم و  هک 

مدـعلاک شدوجو  سپ  درادـن  يا  هدـیاف  نآ  سکع  ینعی  درادـن  سکع  هلـصفنم  : دـنیوگ یم  نویقطنم  اذـل  ؛ تسا یکی  ود  ره  « جوز
.تسا

اّما ددعلا  » هیـضق : الثم دنک  یم  ادیپ  سکع  رابتعا  نیا  هب  تسا  هیلمح  کی  هب  عاجرا  لیوحت و  لباق  يا  هلـصفنم  ره  هک  اجنآ  زا  يرآ 
«و هک دراد  يوتسم  سکع  تروص  نیا  رد  هک  « درف جوز و  یلا  مسقنی  ددعلا  :» هیلمح ۀیـضق  هب  داد  عاجرا  ناوت  یم  ار  « درف اّما  جوز و 

هصالخ ام  هدرکن  ثحب  تهج  ثیح  زا  ار  عبرا  تاروصحم  يوتسم  سکع  رفظم  موحرم  هک  اجنآ  زا  « ددع درف  جوز و  یلا  مسقنی  ام 
.میروآ یم  ار  نآ  زا  يا 

دنوش یم  سکع  هقلطم  ۀـینیح  هب  هبجوم  ۀـهجوم  يایاضق  زا  مسق  راهچ  مهاب  هبکرم  طیـسب و  هبجوم  تاهجوم  يوتـسم  سکع  نایب 
: زا دنترابع  هک 

هماع هیفرع  هماع 4. هطورشم  هقلطم 3. همئاد  هقلطم 2. هیرورض  .1

هک دنک  قدص  نآ  سکع  رد  دـیاب  امتح  ، دـشاب قداص  لصا  ۀیـضق  نیا  رگا  «، ماودـلاب ای  هرورـضلاب  ناویح  ناسنا  لک  :» ناتمئاد لاثم 
«. لعفلاب ناویح  وه  نیح  ناسنا  ناویحلا  ضعب  :» مییوگب

ناوـیحلا نم  ءیـش  ـال  » يا دـشاب  هـیلک  هبلاـس  ۀـماع  ۀـیفرع  هـک  دـشاب  قداـص  نآ  ضیقن  دـیاب  دـنکن  قدـص  سکع  نـیا  رگا  : لـیلد
: دوش یم  تسرد  لّوا  لکش  سایق  مینک و  یم  همیمض  لصا  اب  ار  ضیقن  نیا  سپس  «، ناسناب

( يرغص «) ماودلاب وا  هرورضلاب  ناویح  ناسنا  لک  »

( يربک «) اناویح مادام  ناسناب  ناویحلا  نم  ءیش  «ال 

( هجیتن «.) ماودلاب وا  هرورضلاب  ناسناب  ناسنالا  نم  ءیش  الف  »

نیا أشنم  ، تسا « هسفن نع  ءیشلا  بلس  » مزلتسم نوچ  تسا  لطاب  هجیتن  نیا 
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؛ دشاب قداص  لصا  هک  هدش  ضرف  نوچ  ، تسین نیا  : تسا هیضق  لصا  ای  : لاحم

؛ هدشن هدرب  راک  هب  لالدتسا  رد  نوچ  ، تسین مه  نیا  : تسا هیضق  سکع  ای 

؛ تسا لّوا  لکش  نوچ  ، تسین مه  نیا  : تسا سایق  تئیه  ای 

لاحملا مزلتـسم  تسا و  لاحم  مزلتـسم  نوچ  تسا  لاحم  لطاب و  سکع  ضیقن  سپ  ؛ تسا لطاب  أشنم  نیمه  : تسا سکع  ضیقن  اـی 
.لاحم

يراج هقلطم  هیرورـض  مه  هقلطم و  همئاد  رد  مه  شور  نیا  ) تسا نیـضیقن  عافترا  هنرگو  دـشاب  قداص  سکع  دوخ  دـیاب  هجیتن  رد 
(. تسا

دیاب نآ  سکع  رد  دـشاب  قداص  لصا  نیا  رگا  « ابتاک مادام  ماودـلاب  وا  هرورـضلاب  عباصالا  كرحتم  بتاـک  لـک  :» ناـتماع لاـثم  اـّما 
«. لعفلاب عباصالا  كرحتم  وه  نیح  بتاک  عباصالا  كرحتم  ضعب  :» مییوگب هک  دنک  قدص 

كرحتم نم  ءیـش  ال  :» ینعی تسا  هیلک  ۀـبلاس  ۀـماع  ۀـیفرع  هک  دـشاب  قداـص  نآ  ضیقن  دـیاب  دـشابن  قداـص  سکع  نیا  رگا  : لـیلد
: مییوگ یم  مینک و  یم  همیمض  هیضق  لصا  اب  ار  نیا  سپس  ماودلاب ،» عباصالا  كرحتم  مادام  بتاکب  عباصالا 

( يرغص «) هرورضلاب وا  ماودلاب  ابتاک  مادام  عباصالا  كرحتم  بتاک  لک  »

( يربک «) عباصالا كرحتم  مادام  ماودلاب  بتاکب  عباصالا  كرحتم  نم  ءیش  «ال 

( هجیتن «.) هرورضلاب وا  امئاد  بتاکب  بتاکلا  نم  ءیش  «ال 

: نالطب نیا  أشنم  ، تسا هسفن  نم  ءیشلا  بلس  نوچ  تسا  لطاب  هجیتن  نیا 

؛ تسا قداص  لصا  میدرک  ضرف  نوچ  تسین  نیا  : تسا هیضق  لصا  ای 

؛ تسا هدماین  سایق  رد  نوچ  ، تسین مه  نیا  : تسا هیضق  سکع  ای 

؛ تسا جاتنالا  یهیدب  لّوا و  لکش  نوچ  ، تسین مه  نیا  : تسا سایق  تئیه  ای 

.بولطملا وه  تسا و  سکع  ضیقن  ای  و 

يوتـسم سکع  هک  دـش  تباث  سپ  بولطملا  وه  تسا و  نیـضیقن  عافترا  ّالا  تسا و  قداص  سکع  دوخ  لطاب و  سکع  ضیقن  سپ 
.تسا هقلطم  هینیح  ، ناتماع امئاد و 

.تسا همئاد  ۀینیح ال  ، هصاخ هیفرع  هصاخ و  هطورشم  سکع  : ناتصاخ اّما 
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: همّدقم دنچ 

: دننام دشاب  هدش  دیقم  « یتاذ ماود  «ال  دیق هب  هک  تسا  يا  هقلطم  ۀینیح  همئاد  ۀینیح ال  .1

بتاکلا نم  ءیش  ال  :» يا « امئاد بتاک ال  وه  نیح  لعفلاب  عباصالا  كرحتم  بتاک  لک  »
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«. لعفلاب عباص  كرحتمب ال 

تـسا « ناسنا ۀـمزال  همزال  تیمـسج  » سپ تسا  « تیناویح همزال  تیمـسج  تیناسنا و  همزال  تیناویح  » ـالثم.تسا مزـال  ، مزـال مزـال  .2
(. تاواسم سایق  «) ءزج ءزجلا  ءزج  » لثم « تسا ناسنا  همزال  تیمسج  » هجیتن رد  تسا  « مزال ، مزال مزال  و«

.هیمومعلا عفترال  ّالا  دنک و  یم  قدص  مه  معا  ، دنک قدص  صخا  هک  يزیچ  ره  رب  ؛ معالا قدص  ، صخالا قدص  املک  .3

.مزال سکع  تسا و  موزلم  لصا  هشیمه  .4

یم سکع  هماـع  هقلطم  هب  مّود  ءزج  و  هـقلطم ، هـینیح  هـب  لّوا  ءزج  ینعی  ، تـسا هـمئاد  ـال  ۀـینیح  ناتـصاخ  سکع  : مییوـگ یم  لاـح 
: لاثم.دوش

: يا « امئاد ابتاک ال  مادام  عباصالا  كرحتم  بتاک  لک  ماودلاب  وا  هرورضلاب  :» لصا

«. لعفلاب عباصالا  كرحتمب  بتاکلا  نم  ءیش  «ال 

«. امئاد عباصالا ال  كرحتم  وه  نیح  لعفلاب  بتاک  عباصالا  كرحتم  ضعب  :» سکع

«. لعفلاب بتاکب  عباصالا  كرحتم  ضعب  سیل  :» يا

: لّوا ءزج  تابثا 

لـصا مزال  ، سکع یفرط  زا.دنک  یم  قدص  مه  ناتماع  دـنک  قدـص  ناتـصاخ  اج  ره  سپ  ، دنتـسه قلطم  صخا  ناتماع  زا  ناتـصاخ 
،و تسا لصا  مزال  ، یسکع ره  نوچ  تسا  ناتماع  ۀمزال  ، هقلطم ۀینیح  : ینعی ، تسا هقلطم  ۀینیح  ، ناتماع سکع  هک  میتفگ  البق  تسا و 
رد تسا  مزال  ، مزال مزال  ،و  تسا ناتصاخ  مزال  مزال  ، هقلطم ۀینیح  سپ  ؛ تسا صخا  مزال  یمعا  ره  نوچ  تسا  ناتصاخ  مزال  ، ناتماع

.تسه مه  ناتصاخ  ۀمزال  ، هقلطم ۀینیح  هجیتن 

(: امئاد (ال  مّود ءزج  تابثا 

: تسا هلحرم  هس  ياراد  فلخ  ناهرب  قبط 

.تسا قداص  ، لصا ماود  هک ال  تسا  نیا  : ضورفم .1

.تسا قداص  مه  سکع  ماود  هک ال  تسا  نیا  : یعدم .2

سکع ماود  ضیقن ال  نیا  سپـس.نیضیقنلا  عافترا  عانتمال  دـنک  قدـص  نآ  ضیقن  دـیاب  دـشابن  قداص  سکع  ماود  رگا ال  : ناهرب .3
هجیتن اب  یفانم  دهدیم  يا  هجیتن  مّود  ءزج  اب  دـهدیم و  يا  هجیتن  لّوا  ءزج  اب  مینک  یم  همیمـض  هبکرم  ۀیـضق  ءزج  ود  زا  کیره  اب  ، ار

لّوا و
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.تسا نیضیقن  عامتجا  مزلتسم  نوچ  لاحم  وه 

: لاحم نیا  أشنم 

؛ دشاب قداص  لصا  هک  هدش  ضرف  نوچ  ، تسین نیا  : تسا لّوا  ءزج  لصا  ای 

؛ تسا قداص  لصا  هک  میدرک  ضرف  زین  اجنیا  رد  نوچ  ، تسین مه  نیا  : تسا مّود  ءزج  لصا  ای 

؛ هدماین سایق  رد  نوچ  ، تسین مه  نیا  : تسا لّوا  ءزج  سکع  ای 

؛ هدماین سایق  رد  نوچ  ، تسین مه  نیا  : تسا مّود  ءزج  سکع  ای 

؛ تسا لّوا  لکش  نوچ  ، تسین مه  نیا  : تسا لّوا  سایق  تئیه  ای 

؛ تسا لّوا  لکش  نوچ  ، تسین مه  نیا  : تسا مّود  سایق  تئیه  ای 

(، سکع ماود  ضیقن ال  ) تسا مّود  ءزج  سکع  ضیقن  ای 

.بولطملا وه  اذه  تسا و  قداص  ، سکع ماود  دوخ ال  سپ  ، لطاب سکع  ماود  ضیقن ال  مییوگ  یم  سپ 

: يا «. امئاد ابتاک ال  مادام  عباصالا  كرحتم  بتاک  لک  ماودلاب  وا  هرورضلاب  :» لاثم

«. لعفلاب عباصالا  كرحتمب  بتاکلا  نم  ءیش  «ال 

.دش نایب  مسق  ود  نیمه  لّوا  رد  ،و  ناتماع سکع  رد  ، لّوا ءزج  سکع  تابثا 

بتاکب سیل  عباصالا  كرحتم  ضعب  «،» لعفلاب عباصالا  كرحتمب  بتاکلا  نم  ءیـش  ـال  » سکع رد  رگا  : مّود ءزج  سکع  تاـبثا  اـّما 
: مینک یم  تسرد  سایق  ، لّوا ءزج  لصا  مامضنا  هب  سپس  دنک  قدص  « امئاد بتاک  عباصالا  كرحتم  لک  » دیاب دنکن  قدص  « لعفلاب

« يرغص «.» امئاد بتاک  عباصالا  كرحتم  لک  »

« يربک «.» ابتاک مادام  عباصالا  كرحتم  بتاک  لک  «و 

« هجیتن «.» امئاد عباصالا  كرحتم  عباصالا  كرحتم  لک  »

: میئوگ یم  مّود  ءزج  لصا  مامضنا  هب  سپس 

« يرغص «.» امئاد بتاک  عباصالا  كرحتم  لک  »
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« يربک «.» لعفلاب عباصالا  كرحتمب  بتاکلا  نم  ءیش  «و ال 

« هجیتن «.» لعفلاب عباصالا  كرحتمب  عباصالا  كرحتم  نم  ءیش  ال 

(. دش نایب  لصفم  روط  هب  البق  ) تسا مّود  ءزج  سکع  ضیقن  طقف  ، لاحم أشنم.لاحم  وه  تسا و  نینیابتم  نیب  عمج  ، هجیتن ود  نیا 
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: زا دنترابع  اهنآ  تسا و  هماع  هقلطم  ، هبجوم ههجوم  يایاضق  زا  مسق  تفه  سکع  : هماع هقلطم 

.هماع هقلطم  ناتیدوجو 7. ناتیتقو 5 و 6. ناتقلطم 3 و 4. ناتیتقو  1 و 2.

: مینک یم  نایب  ار  مسق  ود  هنومن  ناونع  هب  ام.تسا  فلخ  ناهرب  نامه  شلیلد  و 

: لاثم.تسا هماع  هقلطم  هماع  ۀقلطم  سکع  .1

قدص نآ  ضیقن  ّالا  و  ؛» لعفلاب ناسنا  کحاضلا  ضعب  » دـنک قدـص  سکع  رد  دـیاب  ؛» لعفلاب کحاض  ناسنا  لک  :» دـنک قدـص  رگا 
: مینک یم  تسرد  يربک  يرغص و  سپس  دشاب  « امئاد ناسناب  کحاضلا  نم  ءیش  «ال  هک دنک  یم 

( يرغص «) لعفلاب کحاض  ناسنا  لک  »

( يربک «.) امئاد ناسناب  کحاضلا  نم  ءیش  «و ال 

.تسا سکع  ضیقن  نآ  ءاشنم  تسا و  فلخ  نیا  )و  هجیتن «) لعفلاب ناسناب  ناسنالا  نم  ءیش  «ال 

: لاثم.تسا هماع  هقلطم  همئاد  هیدوجو ال  سکع  .2

قدص نآ  ضیقن  ّالا  و  ؛» لعفلاب ناسنا  کحاضلا  ضعب  » درک دـهاوخ  قدـص  ؛» امئاد لعفلاب ال  کحاض  ناسنا  لک  :» دـنک قدـص  رگا 
ناسنالا نم  ءیش  ال  :» دهد یم  هجیتن  مینک و  یم  همیمض  لصا  اب  ار  نیا  ، دشاب « لعفلاب ناسناب  کحاضلا  نم  ءیش  «ال  هک درک  دهاوخ 

.تسا سکع  ضیقن  نآ  أشنم  تسا و  لاحم  هک  « لعفلاب ناسناب 

.دشاب ادج  مّود  ءزج  ادج و  لّوا  ءزج  هک  تسا  هصاخ  هطورشم  هار  نامه  ندرک  سکع  رگید  هار 

یهتنم ، دومن سکع  تابکرم  وحن  هب  ار  هبکرم  تروص  طئاسب و 4  تروص  هب  ار  هطیسب  مسق  هس  ناوت  یم  هناگتفه  ماسقا  زا  : حیـضوت
.دندش سکع  تابجوم  زا  مسق  لاح 13  هب  ات.دوش  یم  بذاک  سکع  طلغ و  شا  هجیتن 

.دنرادن يوتسم  سکع  هصاخ  هماع و  هنکمم  : نیتنکمم اّما 

یم ماـن  ، زین یتاذ  فصو و  ، قادـصم موهفم و  نونعم ، ناونع و  تاراـبع  اـب  اـهنآ  زا  هک  : یمـسم کـی  میراد و  مسا  کـی  اـم  : همّدـقم
دارم.دیز یجراخ  دوجو  الثم.تسا  دوجوم  جراخ  رد  هک  ياءیـش  نآ  زا  تسا  ترابع  تاذ  قادصم و  ، نونعم ، یمـسم زا  دارم.میرب 

لثم دنک  یم  قدص  یجراخ  ءیش  ، نآ رب  هک  تسا  يزیچ  زین  فصو  موهفم و  ، ناونع ، مسا زا 
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.ددرگ یم  تباث  تاذ  نآ  يارب  هک  دنتسه  یناونع  فاصوا  اه  نیا  همه  ، ...و ملاع  ای  بتاک و  ، ناسنا ، دیز ۀملک 

عضولا دقع  لمحلا 2. دقع  .1: تسا تبسن  هرگ و  ، دقع ود  ياراد  يا  هیضق  ره 

نآ ندش  قادصم  لومحم و  یناونع  فصو  هب  عوضوم  تاذ  فاصتا  رگید  ترابع  هب.تسا  عوضوم  هب  لومحم  تبـسن  : لمحلا دقع 
.دنتسه وا  قادصم  ، دارفا نآ  و...و  رمع  دیز و  هب  ینعی  ، هدش هداد  تبسن  ، ناسنا دارفا  هب  تباتک  هک  « بتاک ناسنا  لک  :» لثم ، نیا يارب 

لک :» دننام.تسا فصو  نیا  هب  عوضوم  تاذ  فاصتا  عوضوم و  تاذ  هب  عوضوم  دوخ  یناونع  فصو  تبسن  زا  ترابع  : عضولا دقع 
.دنتسه عباصالا  كرحتم...و  بتاک  رمع و  ، بتاک دیز  : ینعی ؛ دنک یم  قدص  ، شدارفا رب  بتاک  فصو  هک  « عباصالا كرحتم  بتاک 

ماود تـهج  ياراد  اـی  ؛» هرورـّـضلاب ناوـیح  ناـسنا  لـک  :» لـثم ، دــشاب ترورــض  تـهج  ياراد  تـسا  نـکمم  ، هیــضق لـمحلا  دــقع 
.ناکما تهج  ای  دشاب و  تیلعف  تهج  ياراد  ای  و  ؛» امئاد كرحتم  کلف  لک  :» لثم ، دشاب

فـالتخا انیـس  نبا  یباراـف و  نیب  ؟ دـشاب یتـهج  هچ  ياراد  دـیاب  (، عوضوم تاذ  هب  عوضوم  فـصو  تبـسن  ) هیـضق عـضولا  دـقع  اـّما 
.دشاب لعفلاب  دیاب  دیوگ  یم  انیس  نبا  اّما  ، دسرن مه  تیلعف  هجرد  هب  ولو  تسا  یفاک  دشاب  هک  ناکمالاب  دیوگ  یم  یباراف.تسا 

یلو دـسرن  تیلعف  هب  زگره  هک  نیا  ای  دـنک  ادـیپ  تیلعف  باستنا  نیا  هثلث  ۀـنمزا  زا  یکی  رد  هک  نیا  زا  تسا  معا  ناکما  : اـمهنیب قرف 
سپ «. ناکمالاب بتاک  ناکمالاب  ناسنا  لک  :» ینعی یباراف  ةدـیقع  هب  «، ناکمالاب بتاک  ناسنا  لک  :» ـالثم ، دـشابن عنتمم  دـشاب و  نکمم 

یم مه  یمور  لماش  ، ناکمالاب مورحم  ناکمالاب  دوسا  لک  :» يا «. ناکمالاب مورحم  دوسا  لک  » اذـک تسا و  ناکمالاب  بتاـک  مه  هفطن 
؛ دشابن دوسا  ینامز  چیه  رد  ولو  دوش 

بتاک لعفلاب  ناـسنا  لـک  :» يا «، ناـکمالاب بتاـک  ناـسنا  لـک  :» ینعی ، تسا لـعفلاب  هکلب  تسین  ناـکمالاب  دـیوگ  یم  انیـس  نبا  یلو 
هک يزیچ  ره  هن  تسا  ناکمالاب  بتاک  وا  ، هنمزالا دـحا  یف  : يا.لعفلاب تسه  یناسنا  فصو  هب  فصتم  هک  یتاذ  ره  ینعی  «، ناکمالاب

نارکفمه یباراف و  ةدیقع  هب  انب  : مییوگ یم  بلطم  نیا  نتـسناد  اب  دـسرن (1). تیلعف  هب  ینامز  چـیه  رد  ولو  دوش  ناسنا  تسا  نکمم 
ناکمالاب ناسنا  لک  دنراد و« يوتسم  سکع  مه  نیتنکمم  ، وا
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...فلخ ناهرب  قبط  « ناکمالاب ناسنا  ناکمالاب  بتاکلا  ضعب  » هب دوش  یم  سکع  « ناکمالاب بتاک 

: ینعی.تشاد دنهاوخن  قدصلا  مزال  سکع  ، نیتنکمم سیئرلا  خیش  هدیقع  هب  انب  یلو 

تاذ نوچ  « ناکمالاب ناسنا  لعفلاب  بتاکلا  ضعب  :» يا « ناکمالاب بتاک  لعفلاب  ناسنا  لک  :» دننام دـنوش  یم  سکع  دراوم  یـضعب  رد 
هب لعفلاب  دیز  بوکرم  دینک  ضرف  الثم.درادن  ، قداص سکع  دراوم  ضعب  رد  یلو  هدـش  فصتم  لعفلاب  عوضوم  فصو  هب  عوضوم 

حیحـص نآ  سکع  رد  یلو  ؛ دـنک یم  قدـص  « ناکمالاب دـیز  بوکرم  لعفلاب  رامح  لـک  » مییوگب رگا  اـجنیا  رد  تسا  رـصحنم  بسا 
تسا و سرف  رد  رـصحنم  العف  ، دـیز بوکرم  هک  میدرک  ضرف  نوچ  « ناکمالاب رامح  لعفلاب  دـیز  بوکرم  ضعب  » مییوگب هک  تسین 

.درادن قداص  سکع  لاثم  نیا  رد  سپ  دوش  رامح  ، سرف تسا  لاحم 

هطیسب هبکرم و  ۀبلاس  تاهجوم  يوتسم  سکع 

: زا دنترابع  دنراد  يوتسم  سکع  هک  یمسق   6، دنرادن يوتسم  سکع  مسق  هن  دنراد و  يوتسم  سکع  مسق  شش  اه  هبلاس  زا 

.ناتصاخ ، ناتماع ، ناتمئاد

: فلخ ناهرب  قبط.تسا  هقلطم  ۀمئاد  ۀیلک  ۀبلاس  ، ناتمئاد يوتسم  سکع  اّما 

«. رجحب ناسنالا  نم  ءیش  ؛ال  ماودلاب وا  هرورضلاب  ،» لصا رد  دنک  یم  قدص  : ضورفم

«. ناسناب رجحلا  نم  ءیش  ؛ال  ماودلاب » سکع رد  دنک  یم  قدص  : یعدم

سپس «، لعفلاب ناسنا  رجحلا  ضعب  :» يا.تسا هماع  ۀقلطم  ۀیئزج  ۀبجوم  نآ  دشاب و  قداص  دیاب  شضیقن  دنکن  قدص  نیا  رگا  : ناهرب
: میئوگ یم  مینک و  یم  همیمض  ، لصا اب  ار  ضیقن  نیا 

(. يرغص «) لعفلاب ناسنا  رجحلا  ضعب  »

(. يربک «) امئاد وا  هرورضلاب  رجحب  ناسنالا  نم  ءیش  «و ال 

(. هجیتن «) لعفلاب رجحب  سیل  رجحلا  ضعب  »

تئیه ای  ، سکع ای  ، تسا هیضق  لصا  ای  لطاب  رما  نیا  أشنم.تسا  هسفن  نع  ءیشلا  بلس  مزلتـسم  نوچ  ، تسا لاحم  لطاب و  هجیتن  نیا 
نوچ تسا  لاحم  لطاب و  ، سکع ضیقن  سپ.تسا  لاحم  أشنم  مراهچ  لاـمتحا  لـطاب و  لّوا  لاـمتحا  هس  سکع  ضیقن  اـی  ساـیق و 

.بولطملا وه  تسا و  قداص  سکع  دوخ  تسا و  لاحم  مزلتسم 
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: فلخ ناهرب  قبط.تسا  هیفرع  ناتماع  يوتسم  سکع  اّما 

«. ماودلاب وا  هرورضلاب  ابتاک  مادام  عباصالا  نکاسب  بتاکلا  نم  ءیش  ال  :» ضورفم

( لصا )

( سکع «.) عباصالا نکاس  مادام  بتاکب  عباصالا  نکاس  نم  ءیش  امئاد ال  :» یعدم

هقلطم ۀـینیح  هیئزج  هبجوم  ، هماع هیفرع  ۀـیلک  هبلاس  ضیقن  دـشاب و  قداص  نآ  ضیقن  دـیاب  دـشابن  قداـص  سکع  نیا  رگا  : لالدتـسا
یم مینک و  یم  همیمـض  لصا  اب  هتفرگ و  ار  ضیقن  نیا  «، عباصالا نکاس  وه  نیح  لعفلاب  بتاـک  عباـصالا  نکاـس  ضعب  :» ینعی ، تسا

: مییوگ

« يرغص « » هرورضلاب وا  ماودلاب  عباصالا  نکاس  وه  نیح  لعفلاب  بتاک  عباصالا  نکاس  ضعب  »

« يربک «.» ابتاک مادام  عباصالا  نکاسب  بتاکلا  نم  ءیش  «ال 

«. عباصالا نکاس  وه  نیح  لعفلاب  عباصالا  نکاسب  سیل  عباصالا  نکاس  ضعبف  :» هجیتن

: نالطب أشنم.تسا  هسفن  نع  ءیش  بلس  مزلتسم  نوچ  تسا  لطاب  هجیتن  نیا 

؛ هقدص ضرفل  ، تسین نیا  : هیضق لصا 

؛ سایقلا یف  هئیجم  مدعل  ، تسین مه  نیا  : هیضق سکع  ای 

.تسا جاتنالا  یهیدب  لّوا و  لکش  نوچ  ، تسین مه  نیا  : یسایق تئیه  ای 

.تسا نالطب  أشنم  ، لامتحا نیمه  : سکع ضیقن  ای  و 

.بولطملا وه  تسا و  قداص  سکع  دوخ  لطاب و  ، سکع ضیقن  سپ 

هب دیقم  هک  يا  هماع  هیفرع  ینعی  ، دنوش یم  سکع  ضعبلا  یف  همئاد  هیفرع ال  هب  ، هصاخ هیفرع  هصاخ و  هطورشم  : ناتـصاخ سکع  اّما 
: لاثم.تسا هیئزج  ۀبجوم  هماع  هقلطم  کی  مّود  ءزج  هماع و  هیفرع  هیلک  هبلاس  کی  لّوا  ءزج  هک  ، دشاب هدش  ضعبلا  یف  ماود  دیق ال 

نیا سکع  «، لعفلاب عباصالا  نکاس  بتاک  لک  :» يا «. امئاد ابتاک ال  مادام  عباصالا  نکاسب  بتاکلا  نم  ءیش  ماودلاب ال  وا  هرورـضلاب  »
«. لعفلاب بتاک  عباصالا  نکاس  ضعب  :» يا «. ضعبلا یف  امئاد  ابتاک ال  مادام  امئاد  بتاکب  عباصالا  نکاس  نم  ءیش  ال  :» دوش یم  هیضق 

: تاواسم سایق  قبط.تسا  قداص  هماع  هیفرع  ، لّوا ءزج  سکع  رد  هک  نیا  تابثا 
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« يرغص » تسا ناتماع  ۀمزال  ، هماع هیفرع 

« يربک » .تسا ناتصاخ  ۀمزال  ، ناتماع و 

« هجیتن » .تسا ناتصاخ  ۀمزال  ۀمزال  هماع  هیفرع  سپ 
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« تاداسم سایق  ياربک  » .تسا مزال  ، مزال مزال  و 

« یئاهن ۀجیتن  » .تسه مه  ناتصاخ  مزال  هماع  هیفرع  سپ 

یم قدـص  (، هماع هقلطم  هیئزج  ۀـبجوم   ) ضعبلا یف  ماود  )ال  هماـع هقلطم  ۀـیلک  ۀـبجوم  ) لـصا ماود  ـال  سکع  رد  هک  نیا  تاـبثا  اـّما 
: فلخ ناهرب  قبط.دنک 

«. لعفلاب عباصالا  نکاس  بتاک  لک  » ینعی لصا  ماود  قدص ال  : ضورفم

«. لعفلاب بتاک  عباصالا  نکاس  ضعب  » ینعی سکع  ماود  قدص ال  : یعدم

مّود ءزج  اب  ار  سکع  ضیقن  نیا  دعب  ، دشاب هقلطم  ۀمئاد  ۀّیلک  ۀبلاس  هک  ، دنک یم  قدـص  نآ  ضیقن  دـنکن  قدـص  سکع  رگا  : ناهرب
« يرغص «» لعفلاب عباصالا  نکاس  بتاک  لک  :» مییوگ یم  مینک و  یم  همیمض  ، لصا زا 

« يربک «» امئاد بتاکب  عباصالا  نکاس  نم  ءیش  «و ال 

« لعفلاب بتاکب  بتاکلا  نم  ءیش  ال  :» دهد یم  هجیتن 

.تسا لامتحا  راهچ  زا  یکی  نالطب  أشنم  تسا و  هسفن  نع  ءیشلا  بلس  نوچ  تسا  لطاب  هجیتن  نیا 

یف ماود  دیتفگ ال  ارچ.دشاب  هدش  ضعبلا  یف  ماود  دیق ال  هب  دیقم  هک  تسا  يا  هماع  هیفرع  ، ناتصاخ سکع  دیتفگ  امش  .1: لاوئس ود 
.دنا هداد  خساپ  لاؤس  نیا  هب  لکش  ود  هب  « هیشاح »و« هیسمش حرش  » رد ؟ دیتفگن لکلا  یف  ماود  ضعبلا و ال 

هقلطم هب  هراشا  ، سکع ماود  دـیاب ال  سپ  دوب  هیلک  هبجوم  هماـع  هقلطم  هب  هراـشا  ، لـصا ماود  ـال  نوچ  : هیـسمش حرـش  زا  باوج.فلا 
، تسین حیحـص  باوج  نیا  : هدومرف هیـشاح  بحاص  یلو  «، هیئزج سکعنت  امنا  هبجوملا  «و  میتفگ ـالبق  اریز  دـشاب  هیئزج  هبجوم  هماـع 
دوش و یم  سکع  هطیسب  کی  هب  هبکرم  عومجم  ای  دوش  یم  سکع  رگید  ءزج  ود  عومجم  هب  ءزج  ود  عومجم  ، هبکرم هیضق  رد  اریز 

.تسین ءازجا  هب  ءازجا  ساکعنا  هب  هتسباو  عومجملا  یلا  عومجم  ساکعنا 

: دراد دوجو  دهاش  ود  هطبار  نیا  رد  دنوشن  سکع  ءازجا  هب  ءازجا  تسا  نکمم  هتبلا 

ۀیلک ۀبلاس  ۀماع  ۀـقلطم  ۀیـضق  ، ود نآ  مّود  ءزج  هک  یلاح  رد  ، دوش یم  سکع  همئاد  هینیح ال  هب  ناتـصاخ  زا  هبجوم  میتفگ  البق  : لّوا
.یتایس امک  درادن  سکع  هبلاس  هماع  ۀقلطم  تسا و 

دوب ءزج  هب  ءزج  رگا  سپ  ، دنوش یم  سکع  هماع  هقلطم  هب  ناتیدوجو  میتفگ  البق  : مّود
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.دش یم  بذاک  سکع  زا  مّود  ءزج  اجنآ 

: هیشاح رد  يدزی  هّللا  دبع  یلوم  باوج.ب 

ال :» لاثم رد  رگا  : الثم ، تسا قداص  اج  همه  « ضعبلا یف  ماود  «ال  یلو ، دوبن قداص  اج  همه  ، سکع « لـکلا یف  ماود  ـال  :» میتفگ یم  رگا 
نکاس لک  :» میتفگ یم  « لعفلاب بتاک  عباصالا  نکاس  ضعب  :» يا « ضعبلا یف  امئاد  فصولا ال  مادام  بتاکب  عباصالا  نکاس  نم  ءیش 

(. ضرالاک ) تسا قداص  دشاب  « امئاد بتاکب  سیل  نکاسلا  ضعب  » هک نآ  ضیقن  نوچ  ، دوب بذاک  هیضق  « لعفلاب بتاک  عباصالا 

رارق « نکاسلا ضعب  » ار عوضوم  ، ضیقن رد  یلو  دوب  « عباصالا نکاس  لک  » الاب لاثم  رد  عوضوم  نوچ  ، دـیدرک هطلاغم  امـش  : مّود لاوئس 
.دوب بذاک  ضیقن  دیتفگ  یم  ، عباصالا نکاس  رگا  دیداد و 

هرورضلاب » .دشاب بیع  یب  هک  مینز  یم  یلاثم  لاح  نیا  اب  ، تسا مامت  لالدتسا  بلطم و  لصا  نوچ  ، تسین هشقانم  لثم  رد  : الوا.باوج
« ضعبلا یف  امئاد  اکردم ال  مادام  مئانب و  كردملا  نم  ءیـش  ال  :» سکع « امئاد امئان ال  مادام  كردمب  مئانلا  نم  ءیـش  ماودـلاب ال  وا 

سیل كردملا  ضعب  :» نآ ضیقن  نوچ  دوب  دهاوخ  طلغ  «، لعفلاب مئان  كردم  لک  :» مییوگب رگا  »و  لعفلاب مئان  كردـملا  ضعب  :» يا
(. تسین مئان  تسا و  كردم  هک  دنوادخ  لثم  ) تسا قداص  « امئاد مئانب 

كرحتم هکلب  تسین  نکاس  بتاک  » هک تسا  نیا  لاثم  لصا.درادـن  لاثم  لصا  رد  یتلاخد  قوف  لاـثم  رد  « عباـصا » ۀـملک ندروآ  : اـیناث
لـصا نامه  ، عوضوم ّالا  عباـصا و  ینعی  تسا  هجو  نیا  زا  بتاـک  زا  نوکـس  بلـس  هک  تسا  نیا  نییعت  يارب  عباـصا  ندروآ  »و  تسا

.تسا ندوبن  نکاس 

: هبلاس هبجوم و  تاهجوم  ناهرب 

: دراد هلحرم  هس  هک  مینک  یم  هدافتسا  فلخ  ناهرب  شور  زا  دش  رکذ  لاح  هب  ات  هک  یتاهجوم  مامت  يوتسم  سکع  نایب  يارب 

لالدتسا یعدم 3. ضورفم 2. .1

لکـش سایق  ، مینک یم  همیمـض  هیـضق  لصا  اب  ار  ضیقن  ، دنک قدص  نآ  ضیقن  دیاب  دنکن  قدص  یعدم  نیا  رگا  هک  تروص  نیا  هب 
انـضرفل ، تسین هیـضق  لـصا  ، لـطاب أـشنم.تسا  هسفن  نع  ءیـش  بلـس  نوچ  ددرگ  یم  یلطاـب  رما  شا  هجیتن  دوش و  یم  تسرد  لّوا 

؛ هقدص
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سپ ؛ یهیدـب هجاتنا  هحـص  ـالوا و  الکـش  هنوکل  ، تسین مه  ساـیق  تئیه  نینچمه  ؛ ساـیقلا یف  هئیجم  مدـعل  ، تسین مه  هیـضق  سکع 
.بولطملا وه  اذه  تسا و  قداص  سکع  دوخ  لطاب و  سکع  ضیقن  سپ  تسا  سکع  ضیقن 

اهنآ درادن و  قدصلا  مزال  يوتـسم  سکع  دنتـسه  مسق  هن  هک  اهنآ  هدنامیقاب  دـش  نایب  اه  هبلاس  زا  مسق  يوتسم 6  سکع  لاح  هب  ات 
.تابکرم زا  هصاخ  هنکمم  ، ناتیدوجو ، ناتیتقو ،و  طئاسب زا  هماع  هنکمم  ، هماع هقلطم  ، ناتقلطم ناتیتقو  : زا دنترابع 

هک یلاح  رد  دننک  یم  ادـیپ  ضقن  هدام  دـنرادن و  قداص  سکع  ایاضق  نیا  ، دراوم ضعب  رد  اریز  ، تسا ضقن  ناهرب  مه  بلطم  لیلد 
هتـسبرس روط  هب  مهاب  ار  همه  هکلب  دننک  یمن  لالدتـسا  هناگادـج  مسق  هن  زا  کیره  يارب  اجنیا  رد.دنـشاب  یلک  دـیاب  یقطنم  دـعاوق 

.دننک یم  رکذ 

: مینک یم  باسح  نآ  دروم  رد  لّوا  ، تسا هیتقو  ۀیضق  ، مسق هن  مامت  صخا  : لّوا هلحرم 

عیبرتلا تقو  فسخنمب  رمقلا  نم  ءیـش  ال  :» الثم تسا ، بذاک  نآ  سکع  اّما  ، قداص ، هیلک هبلاس  ۀیـضق  لصا  ، هیتقو هیـضق  رد  یهاـگ 
نآ ضیقن  نوچ  تسا  بذاک  « ماعلا ناکمالاب  رمقب  سیل  فسخنملا  ضعب  :» نآ سکع  رد  یلو  تسا  قداص  نیا  « امئاد ـال  هرورـضلاب 

.تسا قداص  « هرورضلاب رمق  فسخنم  لک  »

رگا اریز  ، درادـن سکع  مه  معا  هک  مینک  یم  تباث  تاواسم  ناهرب  قبط  لاح  درادـن  سکع  ایاضقلا  صخا  هک  میتسناد  : مّود ۀـلحرم 
صخا ۀـمزال  هشیمه  ، معا یفرط  زا  تسا و  لصا  ۀـمزال  هشیمه  ، سکع هک  اجنآ  زا  دوب  قداص  سکع  ياراد  ( رگید مسق  تشه  ) معا

لاح ؛ دشاب هتشاد  سکع  مه  ایاضق  صخا  دیاب  سپ  تسا  مزال  ، مزال مزال  )و  دنک یم  قدص  مه  معا  دنک  قدص  صخا  اج  ره  ) تسا
.دش رکذ  هک  ینایب  هب  درادن  هکنآ 

؟ دیدروآ ار  هیئزج  هبلاس  ، سکع رد  امش  ارچ  سپ  دوش  یم  سکع  هیلک  هبلاس  هب  ، هیتقو ۀیلک  ۀبلاس  : لاوئس

.تسین قداص  یلوا  قیرط  هب  صخا  دشابن  قداص  معا  رگا  تسا و  معا  هیئزج  هبلاس  نوچ  : باوج

؟ دیدروآ ار  هماع  هنکمم  ، هیلک هبلاس  زا  امش  ارچ  سپ  دیروایب  ار  « هماع هقلطم  » دیاب ، هیتقو ۀیضق  سکع  رد  ، یقطنم هدعاق  قبط  : لاؤس

470  : ص

رفظم قطنم  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1193زکرم  هحفص 517 

http://www.ghaemiyeh.com


هب ، درک دـهاوخن  قدـص  یلوا  قیرط  هب  صخا  درکن ، قدـص  معا  یتقو  تسا و  ماع  ناـکما  رگید  تاـهج  ماـمت  زا  معا  نوچ  : باوج
اج ره  دنتـسه  ماـع  ناـکما  زا  صخا  زین  تیلعف  ماود و  ، ترورـض.صخا نودـب  دـشاب  قداـص  معا  تسا  نکمم  هـک  سکع  فـالخ 

نیا دننک  قدـص  اهنآ  اج  ره  سپ  دنـشاب  قداص  هیقب  تسا  نکمم  دوب  قداص  اج  ره  یلو  دـنبذاک  امتح  هیقب  ، دوب بذاک  ماع  ناکما 
.دنک قدص  اهنآ  نودب  نیا ، تسا  نکمم  دراوم  یضعب  یلو  دنک  یم  قدص  مه 
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ضیقن سکع  ب:

ثحبم نیا  عفانم  هب  يا  هراشا  همّدـقم  باب  زا  اجنیا  رد.تسا  ضیقن  سکع  ثحبم  ، ایاضق تابـسانم  ماـکحا و  ثحاـبم  زا  مّوس  ثحب 
.دوش یم 

رد تـالوهجم  هـب  ندیــسر  ياــههار  دزوـمآ ، یم  اــم  هـب  ار  اــهنآ  باــستکا  تــالوهجم و  هـب  ندیــسر  هار  قـطنم  هـک  مـیناد  یم 
هب یمدآ  نـهذ  لوـصو  ياـههار  زا  یکی  کـنیا.تسا  هدــش  هراـشا  يددــعتم  قرط  هـب  لاـح  هـب  اــت  هـک  تـسا  نوگاــنوگ  ، قـطنم

يارب دوب و  عقاو  اب  قباطم  قداص و  يا  هیضق  رگا  اریز  ، تسا دنمـشزرا  قرط  زا  یکی  ضیقن  سکع.تسا  ضیقن » سکع  » تالوهجم
.تسین ناهرب  هب  جاتحم  ، نآ ضیقن  سکع  قدص  تابثا  ، دش نهربم  ام 

ضیقن سکع  : دنیوگ یم  « هبر فرع  دقف  هسفن  فرع  نم  :» فیرـش ثیدح  لیذ  رد  دوخ  یقالخا (1) باتک  رد  نیهلاتملا  ردص  : لاثم
رد تسا  ْمُهَـسُْفنَأ  ْمُهاـ�ْسنَأَف  ّللا 

�
َه اوُـسَن  ۀفیرـش : ۀـیآ  داـفم  ضیقن  سکع  نیا  »و  هسفن فرعی  مل  هبر  فرعی  مل  نمف  :» هک تسا  نیا  نآ 

.دنا هداد  رارق  ثیدح  نآ  ضیقن  سکع  ار  هیآ  نیا  هر ) ) اردص الم  عقاو 

«. درجمب سیل  لقاعب  سیل  ام  لک  :» زا تسا  ترابع  نآ  ضیقن  سکع  «، لقاع درجم  لک  :» دنیوگ یم  یهلا  ۀفسالف  : رگید لاثم 

: نآ ضیقن  سکع  و  «، سوسحم يدام و  دوجوم  لک  :» دنیوگ یم  نویدام  : مّوس لاثم 

رد يدوزب  تسین و( دوجوم  ّقح  تاذ  هتـشرف و  ، حور سپ  دـنریگ  یم  هجیتـن  و  «، دوجومب سیلف  سوـسحم  يداـمب و  سیل  اـم  لـکف  »
(. دمآ دهاوخ  شباوج  تاطلاغم  باب  ، سمخ تاعانص  ثحبم 

.میوش یم  ضیقن  سکع  یلصا  ثحابم  دراو  ، عونتم ياه  لاثم  ثحب و  تیمها  اب  ییانشآ  زا  سپ 

اب هطبار  رد  ، دش نایب  هک  دوب  يوتسم  سکع  نآ  نیتسخن  هک  تسا  هیـضق  کی  سکع  نیمود  تقیقح  رد  ، ضیقن سکع  : لّوا ثحبم 
: دنرب یم  راک  هب  شور  ود  ایاضق  ضیقن  سکع 

ضیقن سپـس  ، هدرک ضیقن  ار  لومحم  عوضوم و  زا  کیره  ادـتبا  ، هیـضق کـی  ضیقن  سکع  ندروآ  تسدـب  يارب  : ءامدـق ۀـقیرط  .1
ضیقن عوضوم و  ياج  هب  ار  لومحم 
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.دیآ یم  تسد  هب  ضیقن  سکع  ، میراذگ یم  لومحم  ياج  هب  ار  عوضوم 

«. ناسنا ناویح ال  لک ال  :» ضیقن سکع  «، ناویح ناسنا  لک  :» لاثم

اجباـج سکع و  ، اـه ضیقن  تقیقح  رد  هک  تهج  نادـب  دـنیوگ  « ضیقن سکع  ،» دـنیوگ قفاوم  ضیقن  سکع  ار  سکع  نیا  : هیمـست
دنراد قفاوت  ، تیفیک ثیح  زا  سکع  اـب  لـصا  هراومه  ، هقیرط نیا  رد  نوچ  دـنیوگ  قفاوم » » اـّما ؛ لومحم عوضوم و  نیع  هن  دـنا  هدـش 

.میدروآ نآ  يارب  زین  لاثم  کی  هک  هبلاس  ودره  ای  دنتسه و  هبجوم  ود  ره  ای  ینعی 

سکع فیرعت  نایب  رد  هک  ار  یتاکن  هتبلا  «، بذکلا قدصلا و  ءاقب  عم  نیفرطلا  یضیقن  لیدبت  :» ءامدق يانبم  هب  ضیقن  سکع  فیرعت 
.تسین هداعا  هب  زاین  تسا و  يراس  يراج و  زین  اجنیا  رد  ، میا هتفگ  يوتسم 

نیع ياج  هب  ار  لومحم  ضیقن  هاگنآ  ، هدرک ضیقن  ار  لومحم  تسخن  ، ضیقن سکع  لیصحت  يارب  شور  نیا  رد  : نیرخأتم ۀقیرط  .2
.دوش یم  تسرد  ضیقن  سکع  میراذگ و  یم  لومحم  ضیقن  ياج  هب  ار  عوضوم  نیع  ،و  عوضوم

« .ناسناب بتاک  اللا  نم  ءیش  «ال  هب مینک  یم  سکع  هویش  نیا  هب  ار  « بتاک ناسنا  لک  :» لاثم

ود نآ  زا  یکی  : ینعی.دنراد تفلاخم  ، تیفیک ثیح  زا  لصا  اب  سکع  نوچ  دـنیوگ  « فلاخم ضیقن  سکع  » ار سکع  نیا  مان  : هیمـست
.تسا هبلاس  يرگید  هبجوم و 

سکع رد  ،( تسا هدمآ  نتم  رد  لماک  ترابع  « ) ...اهعوضوم يرخا  یلا  هیـضقلا  لیوحت  :» نیرخأتم شور  قبط  ضیقن  سکع  : فیرعت
طرـش اهنت  نیرخأتم  شور  هب  ضیقن  سکع  رد  فیک و  ءاقب  مّود  ،و  قدـص ءاقب  لّوا  تسا ، ربتعم  طرـش  ود  ءامدـق  ۀـقیرط  هب  ضیقن 

.تسا ربتعم  لّوا 

دیدج شور  هب  ءامدق  شور  زا  نیرخأتم  لودـع  تلع  ؟ نیرخأتم اب  ای  تسا  ءامدـق  اب  ّقح  ایآ  : هک دوش  یم  حرطم  یتالاوئـس  اجنیا  رد 
نآ ضرعتم  زین  ام  هدرکن  ناونع  ار  اه  ثحب  نیا  رفظم  موحرم  نوچ  ؟ ریخ اـی  تسا  دراو  ءامدـق  هب  نیرخأـتم  تالاکـشا  اـیآ  ؟ تسیچ

.میهد یم  عاجرا  « لوطم » ياه باتک  هب  ار  نییلاط  هدشن 

: مینک یم  هضرع  نایب  هس  هب  ار  تیمک  ثیح  زا  ضیقن  سکع  نوناق  : مّود ثحبم 

تباث ماکحا  نامه  ، ضیقن سکع  رد  بلاوس  يارب  دـش  ناـیب  يوتـسم  سکع  رد  تاـبجوم  يارب  هک  یمکح  ره  : یلاـمجا ناـیب  : فلا
: رگید ترابع  هب  ، تسا
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هبلاس مکح  ضیقن  سکع  رد  ، تابجوم مکح  الباقتم  ،و  تسا يوتـسم  سکع  رد  تابجوم  مکح  ، ضیقن سکع  رد  اـه  هبلاـس  مکح 
سکع باـب  رد  مه  تاـبجوم  يارب  میتـشاد  يوتـسم  سکع  باـب  رد  هبلاـس  ياـیاضق  يارب  یمکح  ره  ) تسا يوتـسم  سکعرد  اـه 

(. تسا تباث  ضیقن 

دوش یم  سکع  ، هیئزج هب  هیلک  ۀـبلاس  : ضیقن سکع  رد  کـنیا  ، تسا هیئزج  ۀـبجوم  ، هیلک هبجوـم  يوتـسم  سکع  .1: طسوتم نایب  ب:
(: فلاخم ضیقن  سکع  ) نیرخأتم ۀقیرط  هب  هیئزج و  هبلاس  ، هیلک هبلاس  سکع  (: قفاوم ضیقن  سکع  ) ءامدق ۀقیرط  هب  اهتنم 

(. دمآ دهاوخ  يدوز  هب  ) دوب دهاوخ  هیئزج  ۀبجوم  نآ  سکع 

ۀیئزج ۀیـضق  کـی  هب  هک  تسا  هیئزج  ۀـبلاس  نیا  مه  ضیقن  سکع  رد  دـش و  یم  هیئزج  ۀـبجوم  ، هیئزج هب  هبجوـم  يوتـسم  سکع  .2
.دوش یم  سکع  هیئزج  ۀبجوم  کی  هب  نیرخأتم  ۀقیرط  هب  هیئزج و  هبلاس  کی  هب  ءامدق  ۀقیرط  هب  اهتنم  دوش  یم  سکع  رگید 

دراد قدصلا  مزال  یلک  سکع  هک  تسا  هیلک  هبجوم  نیا  مه  ضیقن  سکع  رد  دـش و  یم  هیلک  هبلاس  ، هیلک هبلاس  يوتـسم  سکع  .3
.دوش یم  سکع  هیلک  هبلاس  هب  نیرخأتم  ۀقیرط  هب  هیلک و  هبجوم  هب  هیلک  هبجوم  ءامدق  ۀقیرط  هب  اهتنم 

مزال ضیقن  سکع  هک  تسا  هیئزج  ۀبجوم  نیا  مه  ضیقن  سکع  رد  تشادن  قدصلا  مزال  سکع  ، هیئزج ۀبلاس  ، يوتسم سکع  رد  .4
.درادن قدصلا 

نیا.مینک یم  تابثا  ار  اهنآ  هدرک و  هماـقا  ناـهرب  هناگادـج  میدرک  اـعدا  هک  یمکح  راـهچ  يارب  تمـسق  نیا  رد  : یلیـصفت ناـیب.ج 
ضیقن و ناـهرب  ار  نیا  مان.دـنزومایب  تالالدتـسا  رد  ار  سکع  ضیقن و  زا  هدافتـسا  ةویـش  اـت  تسا  قطنم  نایوجـشناد  يارب  ینیرمت 
ار اه  ضیقن  سکع  ، زمر اب  رفظم  موحرم  هتبلا  ، میدرک نایب  هیلک  هبلاس  يوتسم  سکع  رد  ار  لالدتسا  نیا  هیبش  میراذگ و  یم  سکع 

داوم زا  قباـس  نوـچمه  زمر  ياـج  هب  اـم  یلو  ، تسا ضیقن  نآ  ینعی  دـیایب  یفرح  ره  يـالاب  هک  ، هحتف تمـالع  : ـالثم دـننک  یم  ناـیب 
.درک میهاوخ  هدافتسا  بسانم 

هیلک هبلاس  ناهرب 

ام هک  تسا  هیئزج  ۀبجوم  نیرخأتم  ةدیقع  هب  هیئزج و  هبلاس  ءامدق  ۀـقیرط  هب  اهتنم  تسا  هیئزج  هیـضق  کی  ، هیلک هبلاس  ضیقن  سکع 
.درک میهاوخ  نایب  ، ار انبم  ود  ره  هب  لالدتسا  هویش  اجنیا  رد 
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هبلاـس کـی  هب  هن  هیئزج  ۀـبلاس  کـی  هب  دوـش  یم  سکع  ، ضیقن سکع  رد  هیلک  هبلاـس  هـک  تـسا  نـیا  اـم  ياعدـم  : ءامدـق ياـنبمرب 
نم ءیـش  ال  :» هب دوش  سکع  هکنیا  هن  «. ناسنا الب  سیل  رجـشاللا  ضعب  :» هب دوش  یم  سکع  «، رجـشب ناسنالا  نم  ءیـش  ال  :» ـالثم.هیلک

: میراد اعدا  ود  ام  عقاو  رد  «. ناسنا الب  رجشاللا 

.تسا هیئزج  هبلاس  ، هیلک هبلاس  ضیقن  سکع  : یتابثا ياعدا  .1

.تسین هیلک  هبلاس  ، هیلک هبلاس  ضیقن  سکع  : هک یبلس  ياعدا  .2

.مینک یم  هماقا  ناهرب  تروص  نیدب  اعدم  ود  ره  تابثا  يارب 

.درک میهاوخ  تباث  ار  دوخ  بولطم  ود  ، هس نآ  هار  زا  هک  تسا  تاملسم  زا  همّدقم  هس 

ود زا  هشیمه  هکلب  تسین  قداص  هجو  نم  نیماـع  اـی  قلطم  صخا  معا و  اـی  يواـستم  موهفم  ود  زا  هیلک  هبلاـس  هاـگچیه  : لّوا همّدـقم 
نم ءیـش  ال  :» مییوگب تسا  حیحـص  هک  « رجـش ناسنا و  :» دننام.دوش یم  تسرد  هیلک  ۀبلـس  دـشاب  یلک  نیابت  ناشنیب  هک  نیابتم  یلک 

: میتفگ لّوا  دلج  عبرا  بسن  باب  رد  لصا  نیمه  رب  «. ناسناب رجشلا  نم  ءیش  »و«ال  رجشب ناسنالا 

.تسا هیلک  هبلاس  ود  هب  هشیمه  ، یلک نیابت  هب  نینیابتم  عجرم 

ود نایم  تبسن  امتح  ( رجشلا ناسنالاک و  ،) دشاب یلک  نیابت  عبرا  بسن  زا  ، ود نآ  نیع  نایم  تبسن  هک  یلک  موهفم  ود  ره  : مّود همّدقم 
ناهرب -و  هجو نم  مومع  ای  یلک  نیابت  هن  - دوب دـهاوخ  یئزج  نیابت  ، عبرا بسن  زا  ( رجـش ـال  ناـسنا و  ـال  ،) یلک موهفم  ود  نآ  ضیقن 

.دش نایب  « ءاصقتسا ۀقیرط  » ای « دیدرت نارود و  ناهرب  » مان هب  عبرا  بسن  ثحابم  رد  ، اعدا نیا 

ود دشاب و  یلک  نیابت  ، ضیقن ود  نایم  ، عقاو رد  رگا  اریز  ، تسا هیئزج  ۀبلاس  ود  هب  یئزج  نیابت  تشگزاب  عجرم و  هشیمه  : مّوس همّدقم 
مومع ود  نآ  نایم  ، عقاو رد  رگا  روط  نیمه.دنتسه  قداص  زین  هیئزج  ۀبلاس  ود  تسه و  مه  یئزج  نیابت  امتح  ، دنک قدص  هیلک  هبلاس 

ود لاـح  ره  رد  هک  تسا  یهیدـب  سپ  تسا  هیئزج  هبلاـس  ود  هیئزج و  هبجوم  کـی  هب  مه  نآ  عجرم  هک  دـشاب  هجو  نم  صوصخ  و 
.میراد ار  هیئزج  هبلاس 

: میریگ یم  هجیتن  نینچ  همّدقم  هس  نیا  هعومجم  زا 

یلک نیابت  یلوا  همّدـقم  مکح  هب  ، نآ فرط  ود  ناـیم  تسا و  هیلک  هبلاـس  کـی  هک  تسا  قداـص  « رجـشب ناـسنالا  نم  ءیـش  ـال  » رگا
همّدقم مکح  هب  ود  نآ  ضیقن  رد  امتح  ، تسا
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الب سیل  رجشاللا  ضعب  و  ،» رجـش : يا « رجـش الب  سیل  ناسناللا  ضعب  :» تفگ ناوت  یم  ینعی.دوب  دهاوخ  قداص  هیئزج  ۀبلاس  ود  ، مّوس
.تسا هیئزج  هبلاس  کی  ، هیلک هبلاس  ضیقن  سکع  هک  بولطملا  وه  اذه  و  «، ناسنا

نیابت ناشیاهـضیقن  نیب  ، تسا یلک  نیابت  ود  نآ  نیب  هک  یلک  موهفم  ود  ضیقن  ود  نایم  هک  میدـیمهف  مّود  همّدـقم  زا  : یبلـس ياعدا 
هک دنتـسه  مودعم  دوجوم و  لیبق  زا  نینیابتم  یهاگ  اریز  ، تسا قداص  یئزج  نیابت  هکلب  ؛ تسین قداص  اج  همه  درادن و  تیلک  یلک 

تروص هب  ، مه ود  نآ  ضیقن  نیب  اجنیا  رد  هتبلا  «. دوجومب مودـعملا  نم  ءیـش  »و«ال  مودـعمب دوجوملا  نم  ءیـش  ـال  :» تفگ ناوت  یم 
الب مودــعم  ـاللا  نـم  ءیــش  ـال  و  ،» مودــعم : يا « مودــعم ـالب  دوجومـاللا  نـم  ءیــش  ـال  :» مییوـگب هـک  تـسا  حیحــص  هـیلک  هبلاـس 

.دوجوم : يا « دوجوم

نآ لاثما  »و  رجـش ناسنا و  » لیبق زا  نینیابتم  اهتقو  رتشیب  هکلب  یهاگ و  یلو  تسا  حیحـص  هیلک  هبلاـس  تروص  هب  ، ضیقن سکع  سپ 
نآ ضیقن  نایم  یلو  ؛» ناسناب رجشلا  نم  ءیش  »و«ال  رجـشب ناسنالا  نم  ءیـش  تسا و«ال  یلک  نیابت  ود  نآ  دوخ  نایم  هک  دنتـسه  ود 
هک نآ  ضیقن  نوچ  « ناسنا الب  رجـشاللا  نم  ءیـش  و«ال  «، رجـش الب  ناسنا  اللا  نم  ءیـش  ال  :» تفگ ناوت  یمن  تسین و  یلک  نیابت  ود 

.سرفلاک «، ناسنا رجشاللا ال  ضعب  «و  سرفلاک «. رجش ناسنااللا ال  ضعب  :» تفگ ناوت  یم  تسا و  قدص  دشاب  ۀیئزج  هبجوم 

هتـشاد و تیلک  یقطنم  ةدـعاق  هک  نیا  يارب  اذـل  ، تـسین قداـص  هـیلک  هبلاـس  ، ضیقن سکع  رد  يدراوـم  نـینچ  رد  تـلع  نـیمه  هـب 
یم مه  هک  ناسنا  رجش و  لاثم  دننام  تسا  قداص  هشیمه  هک  تسا  هیئزج  ۀبلاس  ، هیلک ۀبلاس  ضیقن  سکع  : مییوگ یم  دشاب  یناگمه 

.ناسنا : يا ، ناسناالب سیل  رجشاللا  ضعب  «و  مه رجش و  : يا «، رجش الب  سیل  ناسناللا  ضعب  :» تفگ ناوت 

ناسنالا نم  ءیش  «ال  رگا : الثم.هیلک هبجوم  هن  تسا  هیئزج  هبجوم  ، هیلک ۀبلاس  ضیقن  سکع  انبم  نیا  رب  : نیرخأتم يانبمرب  اّما  ایناث  : هلوق
لک :» مییوگب هک  تسین  قداص  یلو  «، ناسنا رجشاللا  ضعب  :» مییوگب هک  تسا  قداص  ، نآ ضیقن  سکع  رد  امتح  ، دشاب قداص  « رجشب

«. ناسنا رجش  ال 

.یبلس یتابثا و  : میراد اعدا  ود  ام  سپ 

.ضیقن سکع و  ناهرب  مکح  هب  هیئزج  ۀبجوم  هب  هیلک  هبلاس  دوش  یم  سکع  : یتابثا ياعدا 
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.تسا قداص  «، رجشب ناسنالا  نم  ءیش  ال  :» هیضق : ضورفم ای  لّوا  ۀلحرم 

.تسا قداص  زین  « ناسنا رجشاللا  ضعب  :» ۀیضق ، نآ ضیقن  سکع  رد  : اعدم ای  مّود  هلحرم 

ناسنا و :» دـننام ، دوش یم  لیکـشت  یلک  نیابت  هب  نیابتم  موهفم  ود  زا  هشیمه  هیلک  هبلاـس  هک  تسا  نیا  ضرف  : ناـهرب اـی  مّوس  ۀـلحرم 
يرگید نودـب  مادـکره  هک  تسا  نیا  نینیاـبتم  یگژیو.ددرگ  یمرب  ۀـبلاس  ود  هب  نآ  عـجرم  تـسا و  یلک  نیاـبت  ناـشنیب  هـک  « رجش

زا یکی  هک  یتقو  ،و  تسا قداص  ییایـشا  رب  ناسنا  نودب  مه  رجـش  تسا و  قداص  يدارفا  رب  رجـش  نودـب  ناسنا  : الثم تسا ، قداص 
یم مزال  نیـضیقن  عافترا  هنرگو  دشاب  قداص  يرگید  ضیقن  اب  مادـکره  هک  تسا  نیا  شا  همزال  دوب  قداص  يرگید  نودـب  ود  نآ 

اضیا ال ناسنا  لک   » »و رجش ناسنالا ال  ضعب  دنک و« یم  قدص  « رجش «ال  اب « ناسنا » مییوگب هک  تسا  حیحـص  نیاربانب.لاحم  وه  و.دیآ 
تسا ینیفرط  قداصت  نوچ  درک  دهاوخ  قدص  ناسنا  اب  زین  رجش  نیقی ال  هب  درک  قدص  ( رجشالاب ) رجش ضیقن  اب  ناسنا  یتقو  «، رجش

: تسین جراخ  لاح  ود  زا  ناسنا  اب  رجش  قدص ال  و 

؛ تسا هیئزج  ۀبجوم  تروص  هب  ای  -1

.هیلک ۀبجوم  تروص  هب  ای  -2

هک ، لوالا بولطملا  وه  اذـه  »و  ناسنا رجـشاللا  ضعب  :» مییوگب هک  تسا  حیحـص  هیئزج  هبجوم  تروص  هب  هک  تسا  نیا  نقیتم  ردـق 
.تسا هیئزج  هبجوم  ، هیلک ۀبلاس  فلاخم  ضیقن  سکع 

.تسا قداص  « رجشب ناسنالا  نم  ءیش  ال  :» ضورفم : یبلس ياعدا  اّما 

.تسین قداص  « ناسنا رجش  لک ال  » نآ ضیقن  سکع  رد  : اعدم

تسا و یئزج  نیابت  ود  نآ  ضیقن  نایم  امتح  دشاب  یلک  نیابت  ود  نآ  دوخ  نایم  هک  یلک  موهفم  ود  ره  هک  هدش  هتفگ  ررکم  : ناهرب
: رد « مودعم دوجوم و ال  «ال  اب « مدع دوجو و  » لثم تسا  هارمه  یلک  نیابت  اب  یهاگ  یئزج  نیابت 

«. دوجومب مودعملا  نم  ءیش  »و«ال  مودعمب دوجوملا  نم  ءیش  «ال 

«. دوجوم الب  مودعماللا  نم  ءیش  »و«ال  مودعم الب  دوجوماللا  نم  ءیش  «ال 

نآ ضیقن  یلو  دنتـسه  یلک  نیابت  هب  نیابتم  ناشدوخ  هک  « رجـش ناسنا و  :» لثم ، تسا هجو  نم  صوصخ  مومع و  اـب  هارمه  یهاـگ  و 
صوصخ مومع و  « رجش ناسنا و ال  ال  :» ینعی ود 
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هیئزج هبلاـس  ود  هیئزج و  ۀـبجوم  کـی  هب  هجو  نم  صوـصخ  موـمع و  عـجرم  هک  میتـفگ  عـبرا  بـسن  باـب  رد  و.دنتـسه  هـجو  نـم 
ود ) تسا ینیفرط  قداصت  نوچ  « ناسنا رجشاللا ال  ضعب  :» يا سکعلاب  و  رجـش » ناسنا ال  اللا  ضعب  :» مییوگب تسا  قداص  الثم  ، تسا

: يا « ناسنا الب  سیل  رجشاللا  ضعب  رجش و« : يا « رجش الب  سیل  ناسنااللا  ضعب  :» زا دنترابع  هیئزج  هبلاس 

مه ناسنا  اب  رجـش  دروم ال  نامه  رد  هک  درادـن  ناکما  ارهق  درک  قدـص  ناسنا  ـال  اـب  رجـش  ـال  یتقو  (. تسین ثحب  دروم  هک  ، ناـسنا
شقدص ، ضعب نامه  رد  دنک و  یم  قدص  ناسنا  نودب  ، رجش دراوم ال  ضعب  رد  سپ  دیآ  یم  مزال  نیضیقن  عامتجا  اریز  دنک  قدص 

سپ.بولطملا وه  اذه  و  «، ناسنا رجش  لک ال  :» مییوگب هک  دش  دهاوخن  تسرد  هیلک  ۀبجوم  هاگچیه  ینعی  تسا  لاحم  ناسنا  دوخ  اب 
.تسین هیلک  ۀبجوم  ، هیلک هبلاس  ضیقن  سکع 

هک تسا  حیحـص  مه  هیلک  هبجوم  «، مودـعم ال   » »و دوجوم ال  :» لثم رد  هتبلا  ، تسا حیحـص  هیئزج  ۀـبجوم  اهنت  نیرخأتم  ۀـقیرط  هب  سپ 
.تسا میقع  لالدتسا  دش  ادیپ  هک  ضقن  ةدام  کی  نکل  »و  دوجوم مودعم  لک ال  » ای « مودعم دوجوم  لک ال  :» مییوگب

هیئزج ۀبلاس  ضیقن  سکع  ناهرب 

ۀبجوـم يوتـسم  سکع  هـک  يروـط  ناـمه  ینعی  ، دراد ار  يوتـسم  سکع  رد  هـیئزج  ۀـبجوم  مـکح  ، ضیقن سکع  رد  هـیئزج  ۀـبلاس 
سکع رادـفرط  هک  ءامدـق  ۀـقیرط  هب  اـهتنم  تسا  هیئزج  ۀیـضق  کـی  ، هیئزج ۀـبلاس  ضیقن  سکع  نینچمه  تسا  هیئزج  هبجوم  ، هیئزج
سکع هیئزج  ۀبجوم  کی  هب  دنتسه  فلاخم ، ضیقن  سکع  وریپ  هک  نیرخأتم  هقیرط  هب  هیئزج و  ۀبلاس  کی  هب  دنتـسه  ، قفاوم ضیقن 

.دوش یم 

: میتسه ناهرب  ود  دنمزاین  ضیقن  سکع  تابثا  يارب  زین  هیئزج  ۀبلاس  رد  سپ 

؛ فیک رد  قفاوم  ضیقن  سکع  تابثا  يارب  ، ءامدق ۀقیرط  هب  یناهرب.فلا 

.فیک رد  فلاخم  ضیقن  سکع  تابثا  يارب  ، نیرخأتم ةویش  هب  یناهرب.ب 

سیل ناـسنالا  ضعب  » رگا : ـالثم ، هیلک ۀـبلاس  هن  تسا  هّیئزج  ۀـبلاس  ۀـیئزج  ۀـبلاس  قـفاوم  ضیقن  سکع  : اعدـم : ءامدـق ۀـقیرط  هب  ناـهرب 
هفسلف و ار  نآ  تابثا  دنک و  یم  ثحب  ضرف  يور.درادن  یعقاو  تّحص  اب  يراک  یقطنم  اهتنم  تسا  قداص  هک  ) دشاب قداص  « رجـشب

ءیش «ال  یلو ( هیئزج ۀبلاس  ) تسا قداص  زین  « ناسنا الب  سیل  رجشاللا  ضعب  » نآ ضیقن  سکع  رد  امتح  ( دنتـسه راد  هدهع  رگید  مولع 
.تسین قداص  ( هیلک ۀبلاس  «) ناسنا الب  رجشاللا  نم 

یبلس یباجیا و  : میراد اعدا  ود  ام  سپ 

478  : ص

رفظم قطنم  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1193زکرم  هحفص 525 

http://www.ghaemiyeh.com


.دوش یم  سکع  هیئزج  هبلاس  هب  هیئزج  ۀبلاس  : یباجیا ياعدا  تابثا 

: تسین قداص  الصا  ضرف  ود  رد  هیئزج  ۀبلاس  : ناهرب

؛ دوش یمن  لیکشت  هبلاس  ود  نآ  زا  هک  « قطان ناسنا و  :» لثم ، یلک موهفم  ود  يواست  .1

«. ناویحب سیل  ناسنالا  ضعب  :» تفگ ناوت  یمن  هک  « ناویح ناسنا و  :» دننام ، لومحم هب  تبسن  عوضوم  ندوب  صخا  .2

: زا دنترابع  هک  تسا  قداص  رگید  ضرف  هس  رد  اّما 

ناسنا :» دننام ، دشاب هجو  نم  صوصخ  مومع و  عبرا  بسن  زا  ( یلات مدقم و  ای  لومحم  عوضوم و  ) هیضق فرط  ود  نایم  هک  یماگنه  .1
: مییوگب تسا  حیحص  هک  « ضیبا و 

رد )و  مّود هبلاـس  «) ناـسناب سیل  ضیبـالا  ضعب  )و« لّوا هبلاـس  «) ضیباـب سیل  ناـسنالا  ضعب  )و« هیئزج هبجوـم  «) ضیبا ناـسنالا  ضعب  »
صوصخ هن  دوب  دـهاوخ  یئزج  نیابت  عبرا  بسن  زا  ، نینیع ضیقن  ود  نیبام  تبـسن  دنـشاب ، هجو  نم  صاخ  ماع و  ، نینیع هک  یتروص 

ود نآ  ضیقن  یلو  دنتـسه  هجو  نم  نیماع  ود  نیا  دوخ  هک  دوش  ضقن  « ناویح ناسنا و  ال  :» دـننام رد  اـت  ، هجو نم  صوصخ  مومع و 
ناسنا و :» لثم ات  یلک  نیابت  صوصخ  هن  دوش و  یم  لیکـشت  ود  نآ  زا  هیلک  هبلاس  ود  ،و  دـنراد یلک  نیابت  « ناویح ناـسنا و ال  :» ینعی
ود هیئزج و  هبجوم  کی  هک  تسا  هجو  نم  صوصخ  مومع و  ناشنیب  تبـسن  اـضیقن  اـنیع و  ود  نیا  هک  دـنک  ادـیپ  ضقن  هداـم  « ضیبا

عبرا بسن  ثحبم  رد  دـنراد  یئزج  نیاـبت  ، هجو نم  نیماـع  ضیقن  ود  هک  بلطم  نیا  ناـهرب  ) .دوـش یم  داـجیا  اـهنآ  زا  هیئزج  هبلاـس 
(. تشذگ

نیا رد  ،و  دوش یم  تسرد  هیلک  هبلاـس  ود  اـهنآ  زا  هک  « رجـش ناـسنا و  :» دـننام ، دـشاب یلک  نیاـبت  ، هیـضق فرط  ود  ناـیم  هک  اـجنآ  .2
هدام « رجـش ناسنا و  » دوخ لثم  رد  ات  ، یلک نیابت  صوصخ  هن  تسا  یئزج  نیاـبت  « رجـش ناـسنا و  » ضیقن ود  ناـیم  تبـسن  ، مه تروص 

نم صوصخ  مومع و  صوصخ  هن  ؛و  دنتـسه هجو  نم  نیماع  ود  نآ  ضیقن  یلو  دنراد  یلک  نیابت  ود  نیا  دوخ  اریز  ، دنک ادیپ  ضقن 
، کلذک اضیا  ود  نآ  ضیقن  دنتسه و  یلک  نیابت  هب  نانیابتم  ود  نیا  دوخ  هک  دنک  ادیپ  ضقن  هدام  « مودعم دوجوم و  » لثم رد  ات  هجو 

(. دش رکذ  عبرا  بسن  ثحبم  رد  یئزج  نیابت  دافم  هتبلا  ) دشاب هتشادن  ضقن  هدام  دشاب و  عماج  ات  میروآ  یم  یئزج  نیابت  سپ 

سیل ناویحلا  ضعب  :» مییوگب تسا  حیحـص  هک  ناسنا » ناویح و  :» دننام ، دـشاب قلطم  صخا  لومحم  قلطم و  معا  عوضوم  هک  اجنآ  .3
ضیقن ود  نایم  تبسن  ضرف  نیا  رد  «، ناسناب
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ضیقن ینعی  ، نـینیع سکع  هـب  اـهتنم  ، تـسا قـلطم  صوـصخ  موـمع و  ینعی  ، ود نآ  دوـخ  ناــیم  تبــسن  ناــمه  « ناــسنا ناوـیح و  »
ناسنا ال لک ال  و  :» تفگ ناوت  یمن  یلو  « ناسنا ـال  ناویح  ـال  لـک  :» تفگ ناوت  یم  دوش و  یم  صخا  ، معـالا ضیقن  معا و  ، صخـالا

...و درقلا  سرفلاک و  ، ناویح لب  « ناویح الب  سیل  ناسنااللا  ضعب  :» هک تسا  قداص  نآ  ضیقن  نوچ  « ناویح

.دشاب

الثم.تسا قداص  هیئزج  ۀـبلاس  مه  نآ  ضیقن  سکع  رد  دوب  قداص  حیحـص و  اهنآ  رد  هیئزج  هبلاس  هک  يریدـقت  هس  ره  رب  انب  لاـح 
سیل ناسنالا  ضعب  » سکع رد  »و  ناسنا الب  سیل  ضیبا  اللا  ضعب  :» مییوگب «، ضیباب سیل  ناسنالا  ضعب  » سکع رد  هک  تسا  حیحص 
ضعب :» مییوگب تسا  حیحص  « ناسناب سیل  ناویحلا  ضعب  » سکع رد  »و  ناسنا الب  سیل  رجشاللا  ضعب  :» مییوگب تسا  حیحـص  « رجـشب

: هک تسا  نیا  ای  تّحص  تلع  تسا و  هیئزج  ۀبلاس  ، هیئزج ۀبلاس  قفاوم  ضیقن  سکع  هک  بولطملا  وه  »و  ناویح الب  سیل  ناسنااللا 

ۀبلاس تروص  ودره  رد  هک  ، میتشاد مّود  لّوا و  ضرف  هک  روط  ناـمه  تسا  مکاـح  یئزج  نیاـبت  ، لومحم عوضوم و  ضیقن  ود  ناـیم 
ضعب و« «، ضیبا الب  سیل  ناسنا  اللا  ضعب  :» سپ ، تسا هیئزج  هبلاس  ود  هب  ملـسم  ردق  یئزج  نیابت  عجرم  اریز  دـنک  یم  قدـص  هیئزج 
ضعب »و« رجـش الب  سیل  ناسنااللا  ضعب   » تسا قداص  نینچمه  (. ضیقنلا سکعلا  وه  اذـه  (و  تسا قداص  « ناسنا الب  سیل  ضیباـاللا 

.دوب لّوا  ضرف  ود  هب  طوبرم  اه  نیا  همه  )و  تسا لصا  ۀیئزج  ۀبلاس  ضیقن  سکع  زین  نیا  «) ناسنا الب  سیل  رجشاللا 

)و ناویح (ال  صخا ، معا ضیقن  هک  دنتـسه  قلطم  صخا  معا و  هکلب  دـنرادن  یئزج  نیابت  ضیقن  ود  هک  تسا  نیا  تّحـص  تلع  اـی  و 
ناـسنا ال ـاللا  ضعب  :» مییوـگب هک  تـسا  حیحـص  هـیئزج  ۀـبجوم  هـک  يروطناـمه  زین  اـجنیا  رد  تـسا  ( ناـسنا ـال  ) مـعا ، صخا ضیقن 
»و«ال ناـسنا ـال  » هک تسا  نآ  تلع  »و  ناویح ـالب  سیل  ناـسنااللا  ضعب  :» مییوگب هک  تسا  حیحـص  زین  هیئزج  ۀـبلاس  نینچمه  « ناوـیح

چیه تسا و  قداص  هیئزج  ۀبلاس  قفاوم  ضیقن  سکع  رد  ، هیئزج ۀـبلاس  ضورف  ۀـمه  رد  : هجیتن (، سرفلا یف  امک  ) تسا قداص  « ناویح
.درادن مه  یضقن  هدام 

.دوش یمن  سکع  هیلک  هبلاس  هب  هیئزج  هبلاس  ، هثالث ضورف  زا  کی  چیه  رد  : یبلس ياعدا  تابثا 

دننام دشاب  هجو  نم  مومع  ، فرط ود  نایم  تبسن  هک  ) لّوا ضرف  رب  : هک نیا  حیضوت 
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زا دنتـسه و  « ناویح ناسنا و ال  «ال  ضیقن هک  « ناویح ناسنا و  :» لثم ، تسا یلک  نیابت  یهاـگ  ضیقن  ود  ناـیم  تبـسن  (: ضیبا ناـسنا و 
رد هتبلا  هک  « ضیبا ناسنا و ال  ال  :» لثم ، تسا هجو  نم  مومع  یعقاو  تبـسن  یهاگ  یلو  ؛ تسا قدص  مه  هیلک  هبلاس  یـضیقن  ود  نینچ 

قداص نآ  ضیقن  نوچ  « ناسنا الب  ضیبااللا  نم  ءیـش  ال  :» مییوگب تسین  حیحـص  درک و  دـهاوخن  قدـص  هیلک  ۀـبلاس  یـضرف  نینچ 
سکع رد  هیلک  هبلاس  دـتفا و  یم  ندوب  ینوناق  زا  درک  ادـیپ  ضقن  دروم  کی  هک  نیمه  دـشاب و  « ناسنا ضیباـاللا ال  ضعب  » هک تسا 

.درکن ادیپ  تیلک  هیئزج ، هبلاس  ضیقن 

یهاگ تسا و  یئزج  نیابت  ، ضیقن ود  نایم  هک  تسا  رارق  ناـمه  زا  بلطم  زاـب  (: دـشاب یلک  نیاـبت  اـه  تبـسن  هک  ) مّود ضرف  رب  اـّما 
نیا رد  هک  « رجش ناسنا و  :» لثم ، هجو نم  مومع  اب  دنک  یم  قدص  یهاگ  »و  مودعم دوجوم و ال  ال  :» لثم ، یلک نیابت  اب  دنک  یم  قدص 

.بولطملا وه  تسا و  بذک  هیلک  هبلاس  ، ضیقن ود  زا  ضرف 

ناـسنا ـاللا  نم  ءیـش  ـال  :» مییوـگب هک  تسا  طـلغ  هیلک  هبلاـس  زاـب  (: تسا قـلطم  صخا  معا و  اـه  تبـسن  هک  ) مّوـس ضرف  رد  اـّما  و 
...و دسا  ، سرف : لثم «، دشاب ناویح  ناسنااللا  ضعب  » هک تسا  قداص  نآ  ضیقن  نوچ  « ناویحب

.هیلک هبلاس  هن  تسا و  هیئزج  هبلاس  هشیمه  ، هیئزج هبلاس  قفاوم  ضیقن  سکع  : ییاهن هجیتن 

: فلاخم ضیقن  سکع  ای  نیرخأتم  هقیرط  هب  هیئزج  هبلاس  ضیقن  سکع  تابثا  اّما  و 

رد امتح  ، دـشاب قداص  « رجـشب سیل  ناسنالا  ضعب  » رگا : ـالثم ، هیلک هبجوم  هب  هن  دوش  یم  سکع  هیئزج  ۀـبجوم  هب  هیئزج  ۀـبلاس  : اعدـم
: مییوگب هک  تسا  قداص  نآ  ضیقن  سکع 

اعدـم ود  اـم  سپ  (، هـیلک ۀـبجوم  « ) ناـسنا رجــش  ـال  لـک  :» مییوـگب تـسین  قداـص  یلو  (، هـیئزج ۀــبجوم  «) ناـسنا رجــشاللا  ضعب  »
یبلس یباجیا و  : میراد

.تسا هیئزج  ۀبجوم  ، هیئزج ۀبلاس  ضیقن  سکع  : یباجیا اّما 

«. رجشب سیل  ناسنالا  ضعب  :» ضورفم

.ناسنا رجشاللا  ضعب  : اعدم

یئزج نیابت  لومحم  عوضوم و  ضیقن  ود  نایم  ای  .1: هلئسم نیا  هب  هجوت  اب  ، تسا قداص  ضرف  هس  رد  هیئزج  ۀبلاس  هک  میتسناد  : ناهرب
؛) مّود لّوا و  ضرف  رد  ) تسا

؛) مّوس ضرف  رد  ) عوضوم ضیقن  زا  تسا  قلطم  معا  ، لومحم ضیقن  ای  .2
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ضعب ) دنک قدص  « ناسنا «ال  نودب « ضیبا ال  :» الثم هک  تسا  حیحص  : ینعی ، دنراد هیئزج  هبلاس  کی  دشاب  هک  تلاح  ود  نیا  زا  مادکره 
ال  » نودب « ناسنا «ال  زین )و  ناسنا الب  سیل  رجـشاللا  ضعب  ) دنک قدص  « ناسنا «ال  نودب « رجـش ال   » )و ناسنا لب  ناسنا  الب  سیل  ضیبااللا 

قداص يرگید  نیع  اب  امتح  دش  قداص  يرگید  ضیقن  نودب  مادکره  یتقو  و  (، ناویح الب  سیل  ناسنااللا  ضعب  ) دنک قدـص  « ناویح
، دنـشابن قداص  مادک  چـیه  ضیقن  نیع و  اب  رگا  هک  اریز  «، ناویح » اب مه  « ناسنا ال  «،» ناسنا  » اب « رجـش ضیبا و ال  ال  :» ینعی.دوب دـهاوخ 

.لاحم وه  دوب و  دهاوخ  نیضیقن  عافترا 

بولطملا وه  اذـه  و  «، ناویح ناسنااللا  ضعب  «، » ناسنا رجـشاللا  ضعب  «،» ناسنا ضیباـاللا  ضعب  :» مییوگب هک  تسا  قداـص  هجیتن  رد 
.دمآ قداص  هیئزج  ۀبجوم  هب  هیئزج  هبلاس  هک  ، لوالا

.دوب دهاوخن  هیلک  هبجوم  ، هیئزج هبلاس  ضیقن  سکع  : یبلس ياعدا  اّما 

.تسا قداص  « رجشب سیل  ناسنالا  ضعب  :» ضورفم

.تسا بذاک  « ناسنا رجش  لک ال  :» اعدم

دوجوم و »و«ال  ناویح ناسنا و ال  :» لثم رد  ، تسا یلک  نیابت  ، هیئزج ۀبلاس  رد  لومحم  عوضوم و  ضیقن  ود  نایم  تبـسن  یهاگ  : ناهرب
رجـش و ال ال  «،» ناسنا ضیبا و ال  ال  :» لثم رد  ، تسا هجو  نم  صوصخ  مومع و  اه  تبـسن  یهاگ  ،و  تسین ثحب  دروم  هک  « مودـعم ـال 

سپ ، تسا هیئزج  هبلاس  ود  هیئزج و  ۀبجوم  کی  هب  شعجرم  هک  تسا  نیا  هجو  نم  مومع  تیصاخ  هاگنآ  ( هدش یـسررب  البق  «) ناسنا
هلودـعم ۀـبجوم  ، هیئزج ۀـبجوم  ود  نیا  هک  اجنآ  زا  »و  ناسنا رجـشاللا ال  ضعب  «،» ناسنا ضیبااللا ال  ضعب  :» مییوگب هک  تسا  قداـص 

سیل ضیباـاللا  ضعب  :» میوـگب روکذـم  لاـثم  ود  ياـج  هـب  ینعی  ، مـیهد عاـجرا  لوـمحملا  هلــصحم  ۀــبلاس  کـی  هـب  ار  یلوـمحملا 
هلصحم ۀبلاس  هک  تسا  نآ  تسا  حیحص  هلـصحم  هب  هلودعم  لیدبت  لیوحت و  هک  نیا  تلع  »و  ناسناب سیل  رجـشاللا  ضعب  «،» ناسناب

تابث ، صخا تابثا  زا  »و  معالا قدص  صخالا  قدـص  املک  » هک تسا  نیا  نوناق  تسا و  معا  ، لومحملا هلودـعم  ۀـبجوم  زا  لومحملا 
حیحـص قوف  هبلاـس  هجیتن  رد  دـیآ  مزـال  لومحملا  هلـصحم  ۀـبلاس  قدـص  ، لومحملا هلودـعم  هبجوم  قدـص  زا  سپ  دـیآ  مزـال  معا 

معا هبلاس  یلو  تسا  قداص  ، عوضوم دوجو  ضرف  اب  اهنت  هبجوم  هک  تسا  نیا  هلودعم  هبجوم  زا  هلصحم  هبلاس  ندوب  معا  تلع.تسا 
ءافتنا هب  مه  اریز  ، نآ نودب  ای  دشاب  عوضوم  ، دوجو ضرف  اب  هک  نیا  زا  تسا 
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.لومحم ءافتنا  هب  مه  تسا و  قداص  عوضوم 

نآ ضیقن  امتح  ، دوب قداص  نیا  یتقو  «، ناسناب سیل  ضیبااللا  ضعب  «،» ناسناب سیل  رجـشاللا  ضعب  :» مییوگب تسا  حیحـص  هجیتن  رد 
»و ناسنا ضیبا  لک ال  » هیـضق سپ  تسا  هیلک  هبجوم  ، هیئزج هبلاس  ضیقن  ،و  دیآ یم  مزال  نیـضیقن  عامتجا  هنرگو  دوب  دهاوخ  بذاک 

.بولطملا وه  تسا و  بذاک  « ناسنا رجش  لک ال  »

سیل ناوـیحلا  ضعب  :» ـالثم.تسا طـلغ  هـیلک  هبجوـم  زین  مّوـس  ضرف  رد.دوـب  هـیئزج  ۀــبلاس  ضرف  هـس  زا  مّود  لّوا و  ضرف  رد  نـیا 
هبجوم یلو  تسا  قداص  هیئزج  هبجوم  سپ  «، ناویح ناـسنااللا  ضعب  » هب »و  ناویحب سیل  ناـسنااللا  ضعب  » هب دوش  یم  ضیقن  « ناـسناب

هک...و ال رجح  ، رجـش : لـثم رد  تسا  قداـص  نآ  ضیقن  نوچ  «، ناویح ناـسنا  ـال  لـک  :» مییوگب میناوت  یمن  ـالثم  ، تسین قداـص  هیلک 
تابثا ، معا تابثا  زا  دنک و  یمن  قدص  ( ناسنا (ال  معا دارفا  مامت  رب  ( ناویح  ) صخا الوصا  هکارچ  دنتـسین  مه  ناویح  دنتـسه و  ناسنا 

.تسا قداص  هشیمه  هیئزج  ۀبجوم  تسا و  بذک  هیلک  هبجوم  لاح  ره  رد  سپ  ، سکع فالخ  هب  دیآ  یمن  مزال  صخا 

هیلک هبجوم  سکع  ناهرب 

مکح ، ضیقن سکع  رد  هیلک  هبجوم.تسا  هیلک  ۀـبجوم  دوـش  یم  نییبـت  نآ  ضیقن  سکع  اـجنیا  رد  هک  عـبار  تاروـصحم  زا  مّوـس 
هیلک ۀبجوم  : مییوگ یم  مه  اجنیا  دوش  یم  سکع  هیلک  ۀـبلاس  هب  هیلک  هبلاس  : میتفگ یم  اجنآ  دراد  ار  يوتـسم  سکع  رد  هیلک  ۀـبلاس 

لک » هب هک  « ناویح ناسنا  لک  :» دننام دوش ، یم  ضیقن  سکع  هیلک  هبجوم  هب  هیلک  ۀبجوم  ءامدق  ۀقیرط  اهتنم  ، دوش یم  سکع  هّیّلک  هب 
هک «، ناویح ناسنا  لک  :» دننام ، دوش یم  سکع  هیلک  ۀـبلاس  هب  هیلک  هبجوم  نیرخأتم  شور  رد  اّما.دوش  یم  سکع  « ناسنا ناویح ال  ال 

.درک هماقا  ناهرب  هقیرط  ود  ره  رب  دیاب  سپ  ، دوش یم  سکع  « ناسناب ناویحاللا  نم  ءیش  ال   » هب

ءامدق ۀقیرط  رب  اّما 

.تسا قداص  «، ناویح ناسنا  لک  :» ضورفم

.دشاب قداص  دیاب  زین  «، ناسنا ناویح ال  لک ال  :» اعدم

دیاب امتح  ، دـنکن قدـص  « ناسنا ناویح ال  لک ال  » ینعی ، دـشابن قداص  یلوا  هیلک  ۀـبجوم  سکع  رد  روکذـم  ۀـیلک  ۀـبجوم  رگا  : ناهرب
ضعب :» ینعی ، تسا هیئزج  هبلاس  ، روکذم ۀبجوم  ضیقن  لاحم و  وه  دیآ و  یم  مزال  نیضیقن  عافترا  هنرگو  دیآ  قداص  نآ  ضیقن 
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قدـص املک  :» مکح هب  ، دـیآ قداص  زین  نآ  قفاوم  ضیقن  سکع  امتح  دـش  قداص  ضیقن  نیا  رگا  هاگنآ  «، ناسنا الب  سیل  ناویحاللا 
سکع ءامدق  ۀـقیرط  هب  نوچ  «، ناویحب سیل  ناسنالا  ضعب  :» زا تسا  ترابع  روکذـم  ۀـبلاس  ضیقن  سکع  »و  سکعلا قدـص  لصالا 
ناـسنا لـک  » ۀـیلک هبجوـم  هیــضق  تـسا  مزـال  دــیآ  قداـص  ضیقن  سکع  نـیا  رگا  سپ  ، تـسا هـیئزج  ۀــبلاس  ، هـیئزج هبلاـس  ضیقن 
فـالخ ) دـیآ یم  مزـال  فلخ  دـش  بذاـک  هیلک  هبجوم  نیا  رگا  دـیاشن و  قدـص  رد  نیـضیقن  عاـمتجا  نوچ  ، دـشاب بذاـک  « ناوـیح

.دشابن هشدخ  ياج  هک  میتفرگ  ملسم  هنع و  غورفم  دوب  لصا  نامه  هک  ار  هیلک  هبجوم  نیا  قدص  ، ناهرب زا  لبق  ام  نوچ  ( ضورفم

زا ) دوب دـهاوخ  بذاک  ( ناویحب سیل  ناسنالا  ضعب  ) نآ ضیقن  امتح  تسا  قداص  ( ناویح ناسنا  لک  ) لـصا هک  رذـگهر  نآ  زا  لاـح 
نآ لصا  امتح  دش  بذاک  « ناویحب سیل  ناسنالا  ضعب  » رگا )و  مینک یم  ادیپ  يرگید  بذک  هب  ملع  نیـضیقانتملا  دحا  قدـص  هب  ملع 

: هک

ضعب » رگا »و  لـصالا بذـک  سکعلا  بذـک  اـملک  » نوناـق مکح  هب  ،. دـهاوخ بذاـک  مـه  دـشاب  « ناـسنا ـالب  سیل  ناویحـاللا  ضعب  »
نیـضیقن عافترا  هنرگو  ، تسا قداص  دـشاب  « ناسنا ناویح ال  لک ال  :» هک نآ  ضیقن  امتح  دـمآرد  بذاک  « ناـسنا ـالب  سیل  ناویحـاللا 

.دوش یم  سکع  هیلک  ۀبجوم  هب  هیلک  ۀبجوم  هک  دوش  یم  تباث  ام  بولطم  درک  قدص  هیلک  هبجوم  نیا  یتقو  دیآ و  یم  شیپ 

: نیرخأتم ۀقیرط  هب  اّما 

.تسا هیلک  هبلاس  ، هیلک ۀبجوم  فلاخم  ضیقن  سکع  هک  تسا  نیا  اعدم 

.تسا قدص  «، ناویح ناسنا  لک  :» ضورفم

.تسا قداص  «، ناسناب ناویحاللا  نم  ءیش  ال  :» اعدم

هک ( ناسنا ناویحاللا  ضعب  ) هیلک هبلاس  ضیقن  هک  تسا  نیا  شا  همزال  دـشابن  قداص  هیلک  هبجوم  ، هیلک هبلاـس  سکع  رد  رگا  : ناـهرب
، نیرخاتم امدق و  قافتا  هب  دوب  قداص  هیئزج  هبجوم  نیا  رگا  دـیاین و  مزال  نیـضیقن  عافترا  ات  دـشاب  قداص  تسا  هیئزج  ۀـبجوم  کی 

قدص لصالا  قدص  املک  » مکح هب  دشاب  قداص  دـیاب  زین  ( ناویح ناسنالا ال  ضعب  ) تسا هّیئزج  ۀـبجوم  کی  هک  نآ  يوتـسم  سکع 
هک نانچ  تسا و  لومحملا  هلـصحم  ۀبلاس  کی  هب  لیدبت  عاجرا و  لباق  هلودـعم  هبجوم  کی  عقاو  رد  ، سکع ۀـبجوم  نیا  »و  سکعلا

صخا اج  ره  تسا و  معا  هبلاس  اریز  تسا  لومحملا  هلـصحم  ۀبلاس  کی  هب  لیدـبت  عاجرا و  لباق  هلودـعم  هبجوم  ره  دـش  هتفگ  البق 
: تفگ ناوت  یم  سپ  ، دنک یم  قدص  زین  معا  دنک  قدص 
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ناسنا لک  :» ۀـیلک هبجوم  هک  نآ  ضیقن  اـمتح  دـشاب  قداـص  هیئزج  هبلاـس  نیا  رگا  تسا و  قداـص  مه  « ناویحب سیل  ناـسنالا  ضعب  »
ام اریز  ، تسا ضرف  فـالخ  « ناویح ناـسنا  لـک  » بذـک دوشن و  نیـضیقن  عاـمتجا  هک  نیا  تلع  هب  دوب  دـهاوخ  بذاـک  تسا  « ناویح
هک وا  ضیقن  یتقو  ،و  دوش یم  بذاـک  وا  ضیقن  دوب  قداـص  نیا  یتقو  ، تسا قداـص  لـصا و  «، ناویح ناـسنا  لـک  » هک میدرک  ضرف 

دوب و دهاوخ  بذاک  زین  وا  لصا  دش  بذاک  ، هلودعم هبجوم  یتقو  ،و  تسا بذاک  مه  هلودعم  هبجوم  دوب  بذاک  تسا  هلصحم  هبلاس 
تسا و قداص  « ناسناب ناویحاللا  نم  ءیـش  ال  :» هجیتن رد.تسا  قداص  ، دشاب هیلک  هبلاس  کی  هک  لصا  ضیقن  دش  بذاک  لصا  یتقو 

.بولطملا وه  ،و  تسا هیلک  هبلاس  ، هیلک ۀبجوم  فلاخم  ضیقن  سکع 

هیئزج ۀبجوم  يارب  ناهرب 

ار يوتـسم  سکع  باب  رد  هیئزج  ۀـبلاس  مکح  ، ضیقن سکع  باب  رد  هیئزج  ۀـبجوم.تسا  هیئزج  هبجوم  ، عبرا تاروصحم  زا  مراـهچ 
سکع باب ، نیا  رد  هیئزج  ۀبجوم  نینچمه  تشادن  قدصلا  مزال  سکع  ، يوتـسم سکع  باب  رد  هیئزج  ۀـبلاس  هک  يروطنامه.دراد 

- هیلک ای  دـشاب  هیئزج  ۀـبجوم  هک  نیا  زا  معا  هبجوم - هب  هیئزج  ۀـبجوم  هک  ، قفاوم ضیقن  سکع  تروص  هب  هن  درادـن  قدـصلا  مزـال 
- هیلک ای  دشاب  هیئزج  ۀـبلاس  هکنیا  زا  معا  - هبلاس ۀیـضق  هب  هیئزج  ۀـبجوم  هک  ، فلاخم ضیقن  سکع  تروص  هب  هن  دوش و  یم  سکع 

.دوش یم  سکع 

هک تسا  یفاک  اهنت  هقیرط  ود  ره  ربانب  ، درادـن قدـصلا  مزال  ضیقن  سکع  هیئزج  ۀـبجوم  ، هک اعدـم  نیا  رب  ناـهرب  هماـقا  يارب  لاـح 
يانبمرب ینعی  دوش  یم  هتـسناد  هیلک  ، مکح ۀعطق  تیولوا  هب  دوخ و  هبدوخ  هک  هیئزج  ۀیـضق  کی  هب  ندـشن  سکع  : رب میروایب  ناهرب 
دهاوخن سکع  زین  هیلک  هبجوم  هب  یلوا  قیرط  هب  هک  ) دوش یمن  سکع  هیئزج  هبجوم  هب  هیئزج  هبجوم  ، مینک تباث  تسا  یفاک  ءامدـق 

هیفـصت هیلک  هبلاس  باسح  دوخ  هبدوخ  هک  دوش  یمن  سکع  هیئزج  هبلاس  هب  هک  مینک  تباث  تسا  یفاک  مه  نیرخأتم  يانبمرب  )و  دش
هبجوم رد  هیئزج  هبجوم  ینعی  دنراد  لخادت  تسا و  هیلک  تحت  ، هیئزج هیضق  هشیمه  ، هک تسا  نیا  انبم  ود  ره  رد  بلطم  ّرس.دوش  یم 

: ساسا نیمه  رب  ، تسا لخاد  هیلک  هبلاس  رد  هیئزج  هبلاس  هیلک و 

(. هبلاس ای  هبجوم  ) هیلکلا بذک  ( هبلاس ای  هبجوم  ) هیئزجلا تبذک  املک 

: ءامدق ۀقیرط 
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سکع و ناهرب  زا  ، تاـبثا يارب.دوش  یمن  سکع  هیئزج  ۀـبجوم  هب  قفاوم  ضیقن  سکع  قیرط  زا  هیئزج  ۀـبجوم  هک  تسا  نیا  اعدـم 
.میریگ یم  کمک  ضیقن 

.تسا قدص  «، ناویح ناسنالا  ضعب  :» ضورفم

.تسین قداص  یلک  تروص  هب  «، ناسنا ناویحاللا ال  ضعب  :» اعدم

: زا دوش  یم  تسرد  دراد و  ضرف  راهچ  هیئزج  ۀبجوم  : ناهرب

؛» قطان ناسنا و  :» لثم ، يواسم ود  .1

؛» ناویح ناسنا و  :» لثم ، معا لومحم  صخا و  عوضوم  .2

؛» ناسنا ناویح و  :» لثم ، لبق ضرف  سکع  .3

؛» ضیبا ناسنا و  :» لثم ، هجو نم  نیماع  .4

نم صوصخ  مومع و  ، یلک موهفم  ود  دوخ  نایم  تبـسن  هک  تسا  هجو  نم  نیماع  دروم  نیمه  ، هیئزج ۀـبجوم  قدـص  دراوم  زا  یکی 
یم هجو  نم  مومع  اـب  یهاـگ  هک  تسا  یئزج  نیاـبت  ود  نآ  ضیقن  ناـیم  تبـسن  يدروم  نینچ  رد  هک  میا  هتفگ  ررکم  تسا و  هجو 
یلک نیابت  تبـسن  یهاگ  ؛و  دنتـسه هجو  نم  نیماع  مه  « ضیبا ناسنا و ال  ال  :» ینعی ، اه نآ  ضیقن  ود  هک  « ضیبا ناسنا و  :» لثم دزاـس ،

یـضرف نینچ  رد.دـنراد  یلک  نیابت  ( ناویح ناسنا و ال  ) ود نآ  ضیقن  اّما  دنتـسه ، هجو  نم  نیماع  هک  « ناویح ناسنا و  ال  :» لـثم ، تسا
نآ ضیقن  دوب  حیحـص  هیلک  ۀبلاس  یتقو  « ناسناب ناویحاللا  نم  ءیـش  »و«ال  ناویحالب ناسنالا  نم  ءیـش  ال  :» مییوگب هک  تسا  حیحص 

ناسنالا ال ضعب  » ای « ناسنا ناویحاللا  ضعب  » هک تسا  هیئزج  ۀـبجوم  کی  ، نآ ضیقن  دـیاین و  مزال  نیـضیقن  عاـمتجا  اـت  تسا  بذاـک 
.بولطملا وه  اذه  درادن و  قدصلا  مزال  سکع  هیئزج  ۀبجوم  سپ  ، دوب بذاک  نیا  یتقو  ، دشاب « ناویح

دوش و یمن  سکع  هیئزج  ۀبلاس  هب  ، فلاخم ضیقن  سکع  ۀقیرط  هب  هیئزج  ۀبجوم  هک  تسا  نیا  اعدم  : نیرخأتم ۀقیرط  هب  بلطم  نایب 
تسین نیا  شا  همزال  دوب  قداص  « ضیبا ناسنالا  ضعب  :» الثم ؛ دوش یمن  ( قدصلا مزال  سکع   ) سکع مه  هیلک  هبلاس  هب  یلوا  قیرط  هب 

یلک نیابت  ضرف  رد  بلطم  ناهرب.دـشاب  بذاک  ای  قداص و  تسا  نکمم  هکلب  دـشاب  قداـص  مه  « ناـسنا ضیباـاللا  ضعب  » اـمتح هک 
.مینک یم  یسررب  هناگادج  ار  ودره  کنیا.دش  نایب  هیلک  هبلاس  رد  هچ  هیئزج و  ۀبجوم  رد  هچ  فرط  ود  ضیقن  ود  نایم 

: دوب قداص  فلتخم  ضورف  رد  هیضق  نیا  : هیئزج هبجوم 

« قطان ناسنالا  ضعب  :» مییوگ یم  هک  «، قطان ناسنا و  :» لثم ، يواستم یلک  ود  زا  .1
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میناوــت یم  ینعی  ، هـیلک هبلاــس  مـه  تـسا و  حیحــص  هـیئزج  هبلاــس  تروــص  هـب  مـه  ، فلاــخم ضیقن  سکع  ضرف  نـیا  رد  هـتبلا 
.سکعلاب »و  ناسناب قطاناللا  نم  ءیش  ال  «،» ناسناب سیل  قطاناللا  ضعب  :» مییوگب

: لثم ، دشاب معا  لومحم  صخا و  عوضوم  هک  قلطم  صوصخ  مومع و  یلک  ود  زا  .2

ودره هیلک  هیئزج و  ۀـبلاس  لکـش  هب  ، فلاخم ضیقن  سکع  مه  اجنیا  رد  هک  « ناویح ناسنالا  ضعب  :» مییوگ یم  هک  « ناویح ناـسنا و  »
«. ناسناب ناویحاللا  نم  ءیش  ال  «،» ناسناب سیل  ناویحاللا  ضعب  :» الثم.تسا قداص 

یلو تسا  قداص  هیئزج  ۀـبلاس  تروص  هب  ضیقن  سکع  مه  اجنیا  رد  هک  « ناسنا ناویح و  :» لـثم ، صخا لومحم  معا و  عوضوم  زا  .3
ضیقن اریز  تسا  بذـک  « ناویحب ناسنااللا  نم  ءیـش  «ال  یلو تسا  حیحـص  « ناویحب سیل  ناسناللا  ضعب  :» الثم ، ریخ هیلک  تروص  هب 

.تسا قداص  دشاب  « ناویح ناسنااللا  ضعب  » هک نآ 

هک تسا  یئزج  نیابت  ، یلک ود  ضیقن  نایم  تبـسن  ضرف  نیا  رد  «، ناویح ناسنا و  «ال  ای « ضیبا ناـسنا و  :» دـننام ، هجو نم  نیماـع  زا  .4
ضیقن هجو و  نم  نیماع  ناشدوخ  هک  « ضیبا ناسنا و  :» دـننام ؛ تسا هجو  نم  صوصخ  مومع و  کـی  ، نآ رمـالا  سفن  عقاو و  یهاـگ 

الب سیل  ضیبااللا  ضعب  «،» ضیبا الب  سیل  ناسنااللا  ضعب  «،» ضیبا ناسنااللا ال  ضعب  :» قدـصی يا  ، تسا هجو  نم  نیماع  زین  ود  نآ 
نآ ضیقن  یلو.دنتـسه  هجو  نم  نیماـع  ناـشدوخ  هک  « ناوـیح ناـسنا و  ـال  :» دـننام تسا ، یلک  نیاـبت  بلطم  عـقاو  یهاـگ  »و  ناـسنا

: ینعی ، ود

نم ءیـش  ـال  »و« ناویح ـالب  ناـسنالا  نم  ءیـش  ـال  :» يا ، دـنهد یم  لیکـشت  هیلک  هبلاـس  ود  دـنراد و  یلک  نیاـبت  « ناویح ـال  ناـسنا و  »
قداص لومحملا  هلـصحم  هیلک  هبلاس  نیا  رگا  تسا و  قدـص  « ناسناب ناویحاللا  نم  ءیـش  ال  :» مییوگ یم  سپـس  « ناـسناب ناویحـاللا 

هلصحم هب  هلودعم  هیضق  لیدبت  رد  يدوزب  «) ناسنا ناویح ال  لک ال  :» هک دشاب  قداص  لومحملا  هلودعم  هّیلک  ۀبجوم  دیاب  امتح  دشاب 
( .داد میهاوخ  حیضوت  رتشیب  هلودعم  هب  هلصحم  و 

اب يواسم  بلس  بلس  تسا و  بلس  زین  « ناویح ال   » بلس و « ءیـش «ال  .تسا باجیا  اب  يواسم  بلـسلا  بلـس  ای  یفن  یفن  : بلطم لیلد 
«. ناسنا ناویح ال  لک ال  :» يا ، تسا تابثا 

: بلطم لیلحت 

یم قدـص  اه  نآ  رب  « ناویح «ال  هک يدارفا  زا  يدرف  چـیه  رب  هک  تسا  نیا  شیانعم  « ناسناب ناویحاللا  نم  ءیـش  ال  :» مییوگ یم  یتقو 
قدص ناسنا  یتقو  تسین و  قداص  ناسنا  ، دنک
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قدص « ناویح «ال  هک هچنآره  رب  سپ  ، تسا لاحم  وه  دیآ و  یم  مزال  نیضیقن  عافترا  هنرگو  دوب  دهاوخ  قداص  « ناسنا «ال  امتح ، درکن
قداص هیلک  ۀبجوم  رگا  : مییوگ یم  هاگنآ  «، ناسنا ناویح ال  لک ال  » تسا هیلک  ۀبجوم  يانعم  نیا  ،و  دنک یم  قدص  مه  « ناسنا «ال  دنک
ضعب :» هک تسا  نیا  ضیقن  دوـش و  یم  نییـضیقن  عاـمتجا  هنرگو  تسا  بذاـک  دـشاب  هیئزج  ۀـبلاس  کـی  هـک  نآ  ضیقن  سپ  دـشاب 

قیرط هب  درکن  قدص  هیئزج  ۀبلاس  یتقو  ، درادن قدصلا  مزال  سکع  هیئزج ، هبلاس  هک  بولطملا  وه  اذـه  »و  ناسنا الب  سیل  ناویحاللا 
عامتجا دنتـسه و  ناتداضتم  ، روکذم ۀیلک  هبجوم  اب  نوچ  ، دشاب « ناسنا الب  ناویحاللا  نم  ءیـش  «ال  هک تسا  بذـک  هیلک  ۀـبلاس  یلوا 

.دیاشن نیدض 

هک دوب  یئزج  نیابت  ود  نآ  ضیقن  نایم  تبـسن  دـش و  یم  تسرد  یلک  نیابت  هب  نیابم  موهفم  ود  زا  ارـصحنم  هیـضق  نیا  : هیلک هبلاس 
هجو نم  نیماع  « رجش ناسنا و ال  ال  :» ود نآ  ضیقن  هک  « رجش ناسنا و  :» دننامه ، دروآ یم  رد  رس  هجو  نم  صوصخ  مومع و  زا  یهاگ 

ود نآ  ضیقن  ،و  دنتسه نانیابتم  « مودعم دوجوم و  :» الثم ، تسا دهاش  لحم  اجنیا  هک  دروآ  یمرد  یلک  نیابت  زا  رـس  یهاگ  ؛و  دنتـسه
»و دوجوم الب  مودـعماللا  نم  ءیـش  »و«ال  مودـعم الب  دوجوماللا  نم  ءیـش  ال  :» يا دنتـسه ، نانیابتم  زین  « مودـعم دوجوم و ال  ال  :» ینعی

: يا ، دنک قدص  دیاب  زین  لومحملا  هلصحم  ۀبجوم  هیضق  کی  امتح  دوب  قداص  هیلک  هبلاس  نیا  یتقو 

ضعب :» مییوگب ات  ، درک دـهاوخ  قدـص  یئزج  بلـس  هن  نآ  ضیقن  رد  رگید  درک  قدـص  هبجوم  نیا  یتقو  »و  دوجوم مودـعم  لک ال  »
«. دوجومب مودعماللا  نم  ءیش  ال  :» مییوگب هک  یلک  بلس  هن  »و  دوجومب سیل  مودعماللا 

ات رفظم  موحرم  یلو  میدرک  نایب  زین  ار  کیره  لاثم  میدروآ و  هیئزج  ۀـبجوم  اب  هطبار  رد  ار  ضیقن  سکع  ۀـقیرط  ود  لجال  :و  هلوق
یم نایب  هدام  رکذ  اب  هارمه  ار  روکذـم  لاـثم  ناـمه  کـنیا  دـندرک  یم  ثحب  هدروآ و  لاـثم...و  فورح ب،ج  اـب  يزمر و  لاـح  هب 

.دننک

ۀبجوم هب  و  «، ناـسنا ناویحـاللا  ضعب  :» هیئزج هبجوم  هب  ، قـفاوم ضیقن  سکع  هب  هیـضق  نیا  «، ناوـیح ناـسنااللا  ضعب  :» هیئزج ۀـبجوم 
نم ءیـش  ـال  » هک دوش  یم  تسرد  هیلک  هبلاـس  کـی  ، ضیقن ود  زا  هک  نیا  لـیلد  هب  دوش ، یمن  سکع  « ناـسنا ناوـیح  ـال  لـک  :» ۀـیلک

هبلاس نآ  ضیقن  ، هیئزج ۀبجوم  هک  اریز  ؛ دوب دهاوخ  بذاک  هیلک  هیئزج و  هبجوم  نآ  دوب  حیحص  هبلاس  نیا  یتقو  »و  ناسناب ناویحاللا 
یفرط زا  ، تسا لاحم  قدص  رد  نیضیقن  عامتجا  تسا و 
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: هیئزج ۀبجوم  نینچمه.تسا  لاحم  زین  نیدض  عامتجا  تسا و  هیلک  هبلاس  دض  ، هیلک هبجوم 

لک ال سیل  :» هک دوش  یمن  هیئزج  ۀـبلاس  کی  هب  سکع  ، فلاخم ضیقن  سکع  هب  ینعی  ، نیرخأتم هقیرط  هب  « ناویح ناسنا  اللا  ضعب  »
: هک هیلک  هبلاس  کی  هب  هن  دشاب و  « ناسنا ناویح ال 

بذک هیلک  هیئزج و  هبلاس  سپ  تسا  قدص  هیلک  ۀبجوم  هک  دش  رکذ  بلطم  ناهرب  رد  اریز  ، دشاب « ناسنا الب  ناویحاللا  نم  ءیـش  «ال 
.تسا لاحم  ودره  عامتجا  هک  ، داضت رطاخ  هب  یمود  ضقانت و  رطاخ  هب  یلوا  دوب  دهاوخ 

: تانیرمت

یم نایب  ریز  يایاضق  مکح  «، دزاـس یمن  رورغم  تسمرـس و  ار  يدنمـشیدنا  لـقاع و  ره  ، تمعن :» ۀیـضق هب  هجوت  اـب  نیرمت 1  باوج 
: دوش

.دنک یمن  تسمرس  رورسم و  دح  زا  شیب  ار  اهنآ  تمعن  هک  دنتسه  ءالقع  زا  يا  هراپ.فلا 

قدـص هیلکلا  قدـص  املک  :» هک دوب  نیا  لخادـت  نوناـق  هک  دنتـسه  ناتلخادـتم  ، لـصا ۀـیلک  هبجوم  اـب  اریز  ، تسا هقداـص  هیـضق  نیا 
«. هیئزجلا

.دزاسن تسمرس  ار  ءالقع  زا  یخرب  تمعن  هک  تسین  نینچ.ب 

ضیقن نیا  سپ  تسا  هقداص  هیلک  هبجوم  نا  هک  میدرک  ضرف  اـم  تسا و  روکذـم  ۀـیلک  هبجوم  ضیقن  اریز  ، تسا هبذاـک  هیـضق  نیا 
.دوشن نیضیقن  عامتجا  ات  دوب  دهاوخ  هبذاک 

.دننادنمدرخ دزاس  یمن  تسمرس  ار  نانآ  تمعن  هک  یناسک  همه.ج 

هیئزج ۀـبجوم  ، هیلک هبجوم  يوتـسم  سکع  تسا و  روکذـک  ۀـیلک  ۀـبجوم  يوتـسم  سکع  هک  ثیح  نیا  زا  ، تسا هبذاـک  هیـضق  نیا 
(. دنب ز ) تسا

.دزاسن تسمرس  ار  وا  تمعن  هک  تسین  نادنمدرخ  زا  يدرف  چیه.د 

.دیاشن نیدض  عامتجا  دنراد و  داضت  ، لصا هیلک  ۀبجوم  اب  اریز  ، تسا هبذاک  هیضق  نیا 

.تسا لقاع  ریغ  دزاس  یم  تسمرس  ار  وا  تمعن  هک  یناسنا  ره.ه 

یم سکع  هیلک  هبجوم  هب  هیلک  ۀبجوم  ءامدق  ۀقیرط  هب  هک  تسا  ، لصا ۀیلک  ۀبجوم  قفاوم  ضیقن  سکع  اریز  ، تسا هقداص  هیضق  نیا 
«. سکعلا قدص  لصالا  قدص  املک  دوش و«

.تسین لقاع  دزاس  یم  تسمرس  ار  نانآ  تمعن  هک  يدارفا  زا  يدرف  چیه.و 
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هب هک  تسا  لصا  ۀیلک  هبجوم  فلاخم  ضیقن  سکع  اریز  ، تسا قداص  زین  هیضق  نیا 
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.دوش یم  سکع  هیلک  هبلاس  کی  هب  هیلک  هبجوم  ، نیرخأتم ۀقیرط 

.دنا لقاع  دزاسن  تسمرس  ار  نانآ  تمعن  هک  یناسک  زا  يا  هراپ.ز 

کی ار  هیلک  ۀـبجوم  يوتـسم  سکع  نویقطنم  همه  تسا و  لصا  هیلک  ۀـبجوم  يوتـسم  سکع  هک  اریز  ، تسا قداـص  زین  هیـضق  نیا 
.دنناد یم  هیئزج  ۀبجوم 

نیرمت 2: باوج 

: دوش یم  تسرد  هیضق  راهچ  عبرا  تاروصحم  دادعت  هب  قوف  هیضق  زا 

«، هرارحلاب بوذی  سیل  نداعملا  ضعب  .» 1

.تسا بذک  هیئزج  ۀبلاس  هک  تسا  نیا  ضرف  اریز  ، تسا بذکلا  ضورفم  هیضق  نیا 

«. هرارحلاب بئاذب  نداعملا  نم  ءیش  ال  .» 2

.دوب دهاوخ  بذک  یلوا  قیرط  هب  هیلک  هبلاس  ، دوب بذک  روکذم  هیئزج  هبلاس  یتقو  اریز  ، تسا بذک  زین  هیضق  نیا 

«. هرارحلاب بوذی  ندعم  لک  .» 3

نیـضیقن عافترا  هنرگو  دـشاب  قدـص  ضیقن  نیا  دـیاب  امتح  ، دوب بذـک  هیئزج  هبلاس  رگا  تسا و  هیئزج  ۀـبلاس  نآ  ضیقن  ، هیـضق نیا 
.لاحم وه  دش و  دهاوخ 

«. هرارحلاب بوذی  ندعملا  ضعب  .» 4

«. هیئزجلا قدص  هیلکلا  قدص  املک  » لخادت نوناق  مکح  هب  دنراد و  لخادت  روکذم  ۀیلک  هبجوم  اب  مه  هیضق  نیا 

اّما ، دوش یم  سجنتم  تساجن  اب  تاـقالم  درجم  هب  لـیلق  بآ  : تسا يا  همّدـقم  رکذ  هب  زاـین  لاؤس  نیا  هب  خـساپ  رد  نیرمت 3. باوج 
: تسا مسق  ود  رب  رییغت  لاح  (. هزم ، وب ، گنر ) دوش ریغتم  نآ  ۀثالث  فاصوا  زا  یکی  هک  دوش  یم  سجنتم  یتقو  رک  بآ 

دوش عقاو  نآ  رد...و  عوفدم  ای  نوخ  الثم  رگا  دراد  ار  دوخ  یعیبط  عضو  ، بآ هک  تسا  یضرف  رد  نآ  تسا و  سوسحم  : یـسح.لّوا
.تسا سوسحم  رییغت  نیا  دهد و  یم  رییغت  ار  نآ  يوب  ای  هزم  ای  گنر 

رد مه  یلوب  ای  نوخ  هرطق  رگا  هک  ( ...و گنر  زمرق  ای  ردـک  ) تسا يا  هنوگ  هب  بآ  گـنر  هک  تسا  یـضرف  رد  نآ  :و  يریدـقت.مّود
سجنت بجوم  عاـمجالاب  ، یـسح ریغت  لاـح...و  دـش  یم  سوسحم  تشاد  یعیبـط  گـنر  رگا  یلو  تسین  سوـسحم  رییغت  ، دـتفیب نآ 

بجوم زین  يریدقت  ریغت  هک  دننآرب  روهشم  تسا و  ثحب  لحم  يریدقت  ریغت  یلو  ، تسا
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: مییوگ یم  همّدقم  نیا  ظفح  اب.دوش  یم  تساجن  هب  موکحم  بآ  تسا و  سجنت 

اروهقم ءاملا  رصی  مل  املک  :» هک نیا  لیلد  هب  دوش  یم  سجنتم  مه  يریدقت  رییغت  ۀطساو  هب  بآ  : هدومرف « حاضیا » باتک رد  نیدلا  رخف 
یلع ءاملا  ریغت  املکف  :» هک تسا  نیا  نآ  ضیقن  سکع  (، بآ اب  تساجن  يوب  ای  معط  ، گنر  ) هفلاخملا ریدـقت  یلع  هساجنلاب  ریغتی  مل 

هبجوم هک  تسا  ییامدق  ضیقن  سکع  عون  زا  ضیقن  سکع  نیا  لاح.هساجنلاب  اموکحم  : يا «، اروهقم ناک  هساجنلاب  هفلاخملا  ریدقت 
دیاـب لّوا  : مییوگ یم  نآ  ندرک  ضیقن  سکع  يارب  تسا  هلـصتم  هیطرـش  ، لـصا نوچ  انمـض  ، دوـش یم  سکع  هیلک  هبجوـم  هب  هیلک 

ضیقن سکع  سپ  مینک  اجباج  قدـص  ءاقب  تیفیک و  تیمک و  ظفح  اب  ، ار ود  نآ  سپـس  هدرک  ضیقن  ار  یلاـت  مدـقم و  زا  کـیره 
.دوش یم  تسرد  روکذم 
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ضقنلا .3

: میدرک نایب  الیصفت  ار  ایاضق  ماکحا  زا  مکح  هس  اجنیا  ات 

؛) لخادت داضت و  ) نآ تاقحلم  ضقانت و  ثحبم  .1

يوتسم سکع  ثحبم  .2

.ضیقن سکع  ثحبم  .3

.تسا ضقن  ثحبم  ، ایاضق نیبام  تابسانم  ماکحا و  زا  رگید  یکی  و 

شسرپ دنچ 

زا دوش و  یم  دراو  یقیدصت  لوهجم  طابنتـسا  قیرط  رد  هک  تسا  نآ  یلبق  ثحابم  دننام  ثحب  نیا  هدـیاف  ؟ تسیچ ضقن  هدـیاف.لوا 
.مینک یم  ادیپ  ، مود هیضق ي  قدص  هب  ملع  ، لوا هیضق ي  قدص  هب  ملع 

.دندروآ باسح  هب  سکع  ثحابم  تاقحلم  زا  ار  ثحابم  نیا  ( هر ) فنصم ارچ.مود 

سکع قدص  هب  ملع  ، لصا قدص  هب  ملع  اب  میدیـسر و  یم  سکع  قدص  هب  لصا  قدـص  هار  زا  سکع  باب  رد  هک  هنوگنامه  : تلع
رد نینچمه  (- ضیقن ) مود سکع  هچ  )و  يوتـسم ) لوا سکع  هچ  - تشادن ناهرب  هب  جایتحا  سکع  هک  يا  هنوگ  هب.میدرک  یم  ادـیپ 
نآ تیناقح  قدص و  تابثا  ،و  مینک یم  ادیپ  هلوحم  هیـضق  قدص  هب  ملع  ، هیلوا هیـضق ي  لصا و  قدـص  هب  ملع  هار  زا  زین  ضقن  باب 

.تسا حرط  لباق  ، سکع ثحابم  اب  ثحبم  نیا  ثیح  نیا  زا.درادن  مزال  ناهرب  هناگادج 

انعم نیدب  ، دشاب یلوا  هیـضق  همزال  قدص  ثیح  زا  هک  تسا  يرگید  هیـضق  هب  هیـضق  کی  لیدـبت  رییغت و  ؟ تسیچ ضقن  يانعم  : موس
قدص رد  عامتجا  هک  داضت  ضقانت و  باب  فالخرب  ) دـشاب قدـص  زین  اهیلا  لوحم  هیـضق  نیا  دوب  قدـص  اهنع  لوحم  هیـضق  رگا  هک 
هیضق رد  دوب  عوضوم  هچره  هیلوا  هیـضق  رد  : ینعی ؛ دنامب دوخ  هاگیاج  عضوم و  رب  هیـضق  فرط  ود  هک  یگژیو  نیا  اب  انمـض  ( تشادن

ثیح زا  هیطرـش  ياـیاضق  رد  نینچمه  ، دـشاب لومحم  ناـمه  زین  یمود  رد  دوب  لومحم  هچره  یلوا  رد  دـشاب و  عوضوم  ناـمه  ، مود
رارقرب دیاب  یگژیو  نیا.دنتسه  یقاب  اج  نیا  رد  یلو  دندنام  یمن  یقاب  شیوخ  یلـصا  عوضوم  رب  دندش و  یم  اج  هباج  یلات  مدقم و 

.دشاب

: دراد هبعش  هس  ضقن  ؟ دراد هبعش  دنچ  ضقن  : مراهچ
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عوضوم ار  نا  )و  .مینک یباجیا  تسا  یبلس  بلس و  تسا  یباجیا  ) هدرک ضیقن  ار  یلوا  هیـضق  عوضوم  طقف  هک  نیا  : عوضوم ضقن  .1
زا هک  ار  يا  هیضق  دنیوگ و  عوضوم  ضقن  ار  يراک  نینچ  میهد  رارق  یمود  لومحم  ار  یلوا  لومحم  سفن  میهد و  رارق  مود  هیـضق 

: تسا قداص  زین  یمود  دشاب ، قداص  یلوا  رگا  طرش  ود  اب  هتبلا  ؛ دنناوخ « عوضوملا هضوقنم  » دوش لصاح  هار  نیا 

.سکعلاب دشاب و  هبلاس  یمود  ، دوب هبجوم  یلوا  رگا  : ینعی ، فیک رییغت.فلا 

سیل ناسنالا  ضعب  )و« لوا هیـضق  «) ناویح ناسنا  لک  » دننام.سکعلاب دـشاب و  هیئزج  یمود  دوب  هیلک  یلوا  رگا  : ینعی ، تیمک رییغت.ب 
(. مود هیضق  «) ناویحلاب

باـجیا و ) تـیفیک ثـیح  زا  دـیاب  هـتبلا.میهد  رارق  یمود  هیـضق  لوـمحم  ار  یلوا  هیــضق  لوـمحم  سفن  هـک  نـیا  : لوـمحم ضقن  .2
.قفتم تیمک  ثیح  زا  دنشاب و  ریغتم  (، بلس

هـضوقنم » ار هیـضق  نیا.تسا  « ناویحلاـب ناـسنالا  نم  ءیـش  ـال  :» زا تـسا  تراـبع  ، نآ لوـمحم  ضقن  هـک  « ناوـیح ناـسنا  لـک  » دـننام
.دنیوگ « لومحملا

یم رارق  نیا  لومحم  ار  نآ  لومحم  ضیقن  مود و  هیضق  عوضوم  ار  هیلوا  هیـضق  عوضوم  ضیقن  هک  نیا  : مات ضقن  ای  نیفرط  ضقن  .3
يا هیضق  نینچ  دنیوگ و  « مات ضقن  » ار یلمع  نینچ  قفاوم و  تیفیک  ثیح  زا  دنـشاب و  توافتم  تیمک  ثیح  زا  هک  نیا  نمـض  ، میهد

«. ناویح ناسنااللا ال  ضعب  » هب دوش  یم  ضیقن  « ناویح ناسنا  لک  :» لاثم ، دنیوگ « نیفرطلا هضوقنم   » ار

لومحم ضقن  هدعاق  .1

هب نآ  هجو  ) تسا رگید  هدـعاق  ود  يارب  لصا  باـب و  ، هدـعاق نیا  اریز  ، مینک یم  عورـش  لومحملا  ضقن  زا  لوا  : دـیامرف یم  فنـصم 
(. دش دهاوخ  نشور  يدوز 

نیا تسا  قدـص  یلوا  هیـضق  رگا  هک  يا  هنوگ  هب  مینک  جارختـسا  رگید  هیـضق  کی  زا  ار  لومحملا  هضوقنم  کـی  میهاوخب  اـم  رگا 
: هک تسا  نیا  شهار  ، دشاب قداص  زین  هلومحم  هیضق 

.ناویح هب ال  ناویح  الثم  ، دوش ضیقن  هیلوا  هیضق  لومحم.فلا 

.سکعلاب ای  دوش  هبلاس  هبجوم  : الثم ، دنک رییغت  زین  هیلوا  هیضق  تیفیک.ب 

.دوشن ضیقن  دشاب و  یقاب  دوخ  لاح  هب  عوضوم.ج 

.دوشن اج  هباج  دشاب و  تباث  ، لومحم ضیقن  عوضوم و  سفن  هاگیاج.د 
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.دشاب هیلک  مه  یمود  دوب  هّیلک  یلّوا  رگا  : ینعی ، دشاب یقاب  مه  هیضق  تیمک.ه 

.دوب دهاوخ  قداص  زین  یمود  ، یلوا قدص  اب  امتح  دوش  تیاعر  اه  یگژیو  نیا  رگا 

: میزاس یم  نهربم  ار  اه  نآ  مینک و  یم  هماقا  ناهرب  ادجادج  ، عبرا تاروصحم  زا  کیره  لومحم  ضقن  تابثا  يارب  کنیا 

امک فلاخم و  افیک  هک  هیلک  هبلاس  هیضق  کی  زا  تسا  ترابع  هیلک  هبجوم  لومحملا  هضوقنم  ، روکذم هدعاق  قبط  : هیلک هبجوم ي  .1
قداص مه  « ناویح الب  ناسنالا  نم  ءیـش  «ال  هیـضق نآ  لومحم  ضقن  رد  امتح  ، دشاب قداص  ناویح » ناسنا  لک  » رگا : الثم ، تسا قفاوم 

: هک نایب  نیا  هب  مینک  یم  هدافتسا  تاواسم  سایق  ای  لصالا  لیوحت  هقیرط ي  زا  ، اعدا نیا  ندرک  یناهرب  يارب.تسا 

« ناویح ناسنا  لک  :» الثم ، میراد هیلک  ۀبجوم  مان  هب  یقدصلا  ضورفم.لوا 

نم ءیـش  ـال  :» تسا قداـص  هیلک  هبلاـس ي  هیـضق  کـی  ، هبجوم نیا  لومحم  ضقن  رد  هک  ماـن  نیا  هب  میراد  ییاعدـم  بولطم.مود و 
«. ناویح الب  ناسنالا 

«: تاواسم سایق  » مان هب  میراد  یناهرب  بلطم  نیا  تابثا  يارب  .3

قداـص ( نیرخأـتم هقیرط  هب  ضیقن  سکع   ) زین نآ  فلاـخم  ضیقن  سکع  اـمتح  دـشاب  قداـص  « ناویح ناـسنا  لـک  » هیلوا هیـضق  رگا 
: يا ؛ تسا هیلک  هبلاس  کی  هک  دوب  دهاوخ 

موزلم هک  اج  ره  تسا و  لصا  همزال   - ضیقن هچ  يوتـسم  هچ  - سکع : هک تسا  نیا  قدـص  تلع  »و  ناسناب ناویحاللا  نم  ءیـش  ـال  »
«. سکعلا قدص  لصالا  قدص  املکف  ،» دوب دهاوخ  مه  مزال  دشاب 

ناـمه هب  ، دـشاب قداـص  مه  ضیقن  سکع  نیا  يوتـسم  سکع  هک  تسا  نیا  شا  همزـال  اـمتح  دـمآ  قداـص  ضیقن  سکع  نیا  رگا 
نم ءیش  ال  :» تسا هیلک  هبلاس  کی  ، نیرخاتم امدق و  قافتا  هب  ، هیلک هبلاس  يوتسم  سکع  »و  سکعلا قدص  لصالا  قدص  املک  :» لیلد
هیلک هبلاس  کی  ، هیلک ۀـبجوم  هلومحملا  هضوقنم  : هک بولطملا  وه  اذـه  : مییوگ یم  دوب  هقداص  هیـضق  نیا  رگا  »و  ناویح الب  ناـسنالا 

.دش هدافتسا  نآ  رد  مه  يوتسم  ضیقن و  سکع  باب  نیناوق  زا  دش و  تیبثت  بولطم  نیا  هلحرم  ود  یط  اب  تسا و 

تسا ترابع  هّیئزج  هبجوم  لومحملا  هضوقنم  هیـضق  : مییوگ یم  لومحملا  ضقن  ثحبم  لوا  رد  روکذم  هدعاق  قبط  : هیئزج هبجوم  .2
هضوقنم هلومحم و  هیـضق  نیا  امتح  دشاب  قداص  یلوا  هیـضق  رگا  ،و  تسا قفاوم  امک  فلاخم و  افیک  هک  هیئزج  هبلاس  هیـضق  کی  : زا

زین
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ناویح لـک  سیل  » اـی « ناـسنا ـالب  سیل  ناویحلا  ضعب  » هب دوش  یم  لوـمحم  ضقن  « ناـسنا ناوـیحلا  ضعب  :» ـالثم ، دوـب دـهاوخ  قداـص 
«. ناسنال

: میریگ یم  ددم  سکع  ضیقن و  ناهرب  زا  بلطم  نیا  تابثا  يارب 

.تسا قداص  « ناسنا ناویحلا  ضعب  :» قدصلا ضورفم.لوا 

«. ناسنال ناویح  لک  سیل  :» يا ، تسا قداص  لومحملا  هلودعم  هیئزج  هبلاس  کی  ، هیضق نیا  لومحم  ضقن  رد  : بولطم ای  اعدم.مود 

ضیقن دـیاب  امتح  دـنکن  قدـص  هیئزج  هبجوم  نآ  لومحم  ضقن  رد  « ناسنا الب  سیل  ناویحلا  ضعب  » هیئزج هبلاس  نیا  رگا  : ناهرب.موس
ناویح لک  :» يا ، تسا هیلک  هبجوم  کی  هیئزج  هبلاس  ضیقن.تسا  لـطاب  هک  دـیآ  یم  شیپ  نیـضیقن  عاـفترا  هنرگو  دـیآ  قداـص  نآ 
ۀبجوم لومحملا  هضوـقنم  دـشاب و  قداـص  مه  نآ  لوـمحملا  هضوـقنم  دـیاب  اـمتح  دوـب  قداـص  هیلک  ۀـبجوم  نیا  رگا  هک  «، ناـسنال

قداص هیلک  هبلاس  نیا  رگا  دـش و  نهربم  هیلک  ۀـبجوم  رد  بلطم  نیا  ناسناب و  ناویحلا  نم  ءیـش  يا ال  ، تسا هیلک  هبلاس  کی  ، هیلک
ناویحلا ضعب  :» ینعی ، تسا هیئزج  هبجوم  کی  هیلک  هبلاس  ضیقن  دوشن و  نیـضیقن  عامتجا  ات  دشاب  بذاک  نآ  ضیقن  دیاب  امتح  دـمآ 

عقاو قدـصلا  ضورفم  لوا  هلحرم  رد  هک  تسا  هیـضق  لصا  نامه  نیا  اریز  ، تسا لطاب  لاـحم و  شبذـک  ، ضیقن نیا  نکل  »و  ناـسنا
: مییوگب رگا  لاح  هدش 

ات تسا  بذـک  اـمتح  هیلک  ۀـبلاس  نآ  ضیقن  رد  تسا و  قدـص  اـمتح  هیئزج  هبجوـم  نیا  سپ  ، دوـش یم  ضرف  فـلخ  تـسا  بذـک 
امتح هبجوم  نآ  سپ  تسا  وا  همزـال  هیلک و  ۀـبجوم  کـی  لومحملا  هضوقنم  هیلک  هبلاـس  نیا  هک  اـجنآ  زا  دوشن و  نیـضیقن  عاـمتجا 

تـسا قداص  نآ  ضیقن  امتح  ، دش بذاک  هیلک  هبجوم  نآ  رگا  »و  موزلملا تبذک  هضوقنملا  تبذـک  اذا  » هک اریز  دوب  دـهاوخ  بذاک 
.تسا هیئزج  ۀبلاس  کی  هیئزج  ۀبجوم  لومحملا  هضوقنم  هک  بولطملا  وه  دشاب و  هیئزج  هبلاس  کی  هک 

نآ رد  هک  تسا  هبجوـم  کـی  هیلک  هبلاـس  لوـمحملا  هضوـقنم  ، میدرک رکذ  لوـمحم  ضقن  يارب  هک  يا  هدـعاق  قـبط  : هیلک هبلاـس  .3
ءیـش «ال  ای ؛ تسا « رجـش ناسنا ال  لک  » شلومحم ضقن  « رجـشب ناسنالا  نم  ءیـش  ال  :» الثم.هدش ریغتم  تیفیک  یلو  هدنام  یقاب  ّتیمک 

«. دماج ءام ال  لک  » هب دوش  یم  ضوقنم  « دماجب ءاملا  نم 

: هدش نایب  اهراب  هک  میریگ  یم  ددم  سکع  ضیقن و  ناهرب  زا  نآ  تابثا  يارب 

.تسا قداص  «، دماجب ءاملا  نم  ءیش  ال  :» ضورفم.لوا هلحرم 
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.تسا قداص  ، لومحم ضقن  رد  « دماج ریغ  ءام  لک  :» بولطم.مود هلحرم 

ضیقن ،و  دیاین شیپ  نیـضیقن  عافترا  ات  درک  دـهاوخ  قدـص  نآ  ضیقن  امتح  دـشابن  قداص  هیلک  هبجوم  نیا  رگا  : ناهرب.موس هلحرم 
هبلاس نیا  رگا  لاح  «. دـماج ریغ  وا  دـماج  ءام ال  لک  سیل  » ای «، دـماج ریغب  سیل  ءاملا  ضعب  :» يا ، تسا هیئزج  هبلاس  کی  هیلک  ۀـبجوم 

دـشاب « دـماج ءاـملا  ضعب   » هک درک  دـهاوخ  قدـص  لوـمحملا  هلودـعم  هیئزج  هبجوـم  کـی  اـمتح  نآ  راـنک  رد  ، دـنک قدـص  هیئزج 
ربارب هیئزج  هبجوم  نیا  اب  هیئزج  هبلاس  نآ  سپ  ، تسا تابثا  اب  يواسم  بلـس  بلـس  ای  یفن  یفن  و.تسا  یفن  یفن  « ریغ ،ال و  سیل » اریز
هبلاس کی  نآ  نیـضیقن  دوشن و  نیـضیقن  عامتجا  ات  دوب  دهاوخ  بذـک  نآ  ضیقن  امتح  درک  قدـص  هیئزج  ۀـبجوم  نیا  رگا  ،و  تسا

هک تسا  لصا  نامه  نیع  ضیقن  نیا  اریز  ؛ تسا ضرف  فلخ  ضیقن  نیا  نیا  بذک  نکل  »و  دماجب ءاملا  نم  ءیـش  «ال  يا ، تسا هیلک 
دوب و دهاوخ  بذک  هیئزج  هبلاس  شلابند  هب.دـشاب  مه  بذاک  تسین  نکمم  رگید  هدـش  دادـملق  قدـصلا  ضورفم  يزیچ  ره  زا  لبق 

.بولطملا وه  اذه  »و  دماج ریغ  ءام  لک  » يا ، درک دهاوخ  قدص  هیلک  ۀبجوم  ۀجیتن  رد 

هک دوب  دهاوخ  هیئزج  هبجوم  هیـضق  کی  ، هیئزج ۀبلاس  لومحملا  هضوقنم  ، لولحملا ضقن  لوا  رد  روکذم  دـعاوق  قبط  : هیئزج هبلاس  .4
قبط ای  « ناسنال ناویحلا  ضعب  » هب دوش  یم  لومحم  ضقن  « ناسناب سیل  ناویحلا  ضعب  » الثم تسا ، تواـفتم  تیفیک  یلو  یقاـب  تیمک 
ریغ ندـعملا  ضعب  :» هـب دوـش  یم  لوـمحم  ضقن  « اـبهذ ندـعم  لـک  سیل  » اـی « بهذــب سیل  ندــعملا  ضعب  (» هر ) رفظم موـحرم  لاـثم 

«. بهذ «ال  ای « بهذ

هلحرم ود  هک  ، دش رکذ  تاواسم  ناهرب  مان  هب  هیلک  بجوم  لومحملا  هضوقنم  رد  هک  تسا  یناهرب  دـننامه  ناهرب  نیا  : بلطم ناهرب 
.دش دهاوخ  نییبت  لوا  هیبنت  رد  زین  همادا  رد  تشاد و 

: ناهرب نایب 

.تسا قدص  « ابهذ سیل  ندعملا  ضعب  :» ضورفم.لوا هلحرم 

.تسا ، قداص لومحم  ضقن  رد  « بهذ «ال  ای « بهذ ریغ  ندعملا  ضعب  :» بولطم.مود هلحرم 

دیاب امتح  سپ  تسا  قداص  « ناسناب سیل  ناویحلا  ضعب  » ای « بهذـب سیل  ندـعملا  ضعب  » لـصا هیئزج  هبلاـس  رگا  : ناـهرب.موس هلحرم 
قداص زین  ، نآ فلاخم  ضیقن  سکع 
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تلع »و  ناویح ناسنا  اللا  ضعب  » ای « ندعم بهذاللا  ضعب  :» تسا هیئزج  هبجوم  کی  (، نیرخاتم ۀقیرط  هب  ) فلاخم ضیقن  سکع.دشاب 
قدص املکف  «،» مزاللا قدـص  موزلملا  قدـص  املک  تسا و« موزلم  هب  تبـسن  مزال  دـننام  لصا  هب  تبـسن  سکع  هک  تسا  نآ  قدـص 

(. لوا مدق  ) مود سکع  هچ  لوا و  سکع  هچ  « سکعلا قدص  لصالا 

سکع دوب و  دـهاوخ  قداص  زین  سکع  نیا  دوخ  يوتـسم  سکع  امتح  دـشاب  قداـص  لـصا  ضیقن  سکع  نیا  رگا  ، مود مدـق  رد  و 
اریز بولطملا  وه  اذه  »و  ناسنا ناویحلا ال  ضعب  » ای « بهذ ندعملا ال  ضعب  :» تسا هیئزج  هبجوم  ( ءارا قافتا  هب  ) هیئزج هبجوم  يوتـسم 

قداـص زین  هضوقنم  نیا  اـمتح  دوب  قداـص  هبلاـس  دوخ  رگا  سپ  ، تسا هیئزج  هبلاـس  لوـمحملا  هضوـقنم  ناـمه  يوتـسم  سکع  نیا 
يوتـسم سکع  قدص  مزلتـسم  نآ  ضیقن و  سکع  قدص  مزلتـسم  هیئزج  هبلاس  قدص  : ینعی ، دنتـسه هتـسباو  مه  هب  همه  نوچ  ، تسا

.تسا

هیبنت ود 

یتح ، میدرک هدافتسا  رایسب  هقیرط  نیا  زا  ضیقن  سکع  يوتسم و  سکع  باب  رد  میدش و  انـشآ  ضیقن  سکع و  ناهرب  اب  : لوا هیبنت 
يزیچ اما  میدومن  هدافتـسا  هویـش  نیمه  زا  هیئزج  ۀـبجوم  هیلک و  هبلاس  لومحملا  هضوقنم  نایب  رد  زین  لومحم  ضیقن  باب  نیمه  رد 

هار نیرت  هاتوک  هک  تفر  راک  هب  هیئزج  هبلاس  هیلک و  ۀـبجوم  لومحم  ضقن  رد  هک  یناـهرب  شور  : زا تسا  تراـبع  دراد  یگزاـت  هک 
هویـش نیا  ، میناد یم  حالـص  العف  ، میتفرگ ار  ییاـهن  هجیتن  دوب  هدـش  تیبثت  اـقباس  اـه  نآ  همه  هک  یلک  هلحرم  ود  زا  دـش و  باـختنا 

رد اهدـعب  یلو  تسا ،) ثحب  نیا  رد  لامعتـسا  دروم  سوناـم و  یحالطـصا  نوچ  ) مینک يراذـگمان  « لـصا لـیوحت  هقیرط  » ار دـیدج 
موقم و لصف  اب  هطبار  رد  ، سمخ تایلک  ثحاـبم  رد  راـب  کـی  هک  درک  میهاوخ  داـی  « تاواـسم ساـیق  » ماـن هب  نآ  زا  ، ساـیق ثحاـبم 

.دش دهاوخ  نییبت  یقطنم  سایق  ماسقا  عاونا و  نایب  تجح و  ثحابم  رد  الیصفت  موس  راب  ؛و  هیف نحنام  رد  رگید  راب  ، مسقم

.دوش یم  لیکشت  هلحرم  ود  زا  هشیمه  « تاواسم سایق  :» مییوگ یم  لامجا  روط  هب  لاح 

.تسا حرطم  يا  هجیتن  يربک و  ، يرغص : لوا هلحرم  رد 

همیمـض یلک  ياربـک  ناوـنع  هب  مه  یجراـخ  همدـقم  کـی  هدـش و  عـقاو  هلحرم  نـیا  يارغـص  لوا  هـلحرم  هجیتـن  : مود هـلحرم  رد  و 
.میریگ یم  ار  ییاهن  هجیتن  ، هدش

هجیتن ام  سایق  دشاب  قدص  رگا  هک  تسا  همدقم  نامه  ، تاواسم سایق  شزرا  مامت  هّتبلا 
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: تسا ریز  لکش  هب  سایق  بیترت  ، ثحب دروم  رد.دوب  دهاوخ  میقع  هنرگو  دهد  یم 

( يرغص «.) تسا لصا  ضیقن  سکع  همزال  ، لومحملا هضوقنم  :» لوا هلحرم 

( يربک «.) تسا لصا  دوخ  همزال  ، لصا ضیقن  سکع  «و 

( هجیتن «.) تسا لصا  دوخ  همزال  همزال  لومحملا  هضوقنم  » سپ

یسکع ره  هک  تسین  یکش  تسین و  لصا  ضیقن  سکع  يوتسم  سکع  نامه  زا  ریغ  يزیچ  ، لومحملا هضوقنم  نوچ  : يرغص تابثا 
.تسین همزالم  بذک  رد  یلو  تسا  قداص  زین  وا  سکع  ، دوب قداص  وا  لصا  رگا  هک  ، تسا دوخ  لصا  همزال 

.تسا دوخ  یلصا  مزال  ، یسکع ره  تسا و  لصا  سکع  ، ضیقن سکع  : يربک تابثا 

( يرغص «.) تسا لصا  مزال  مزال  لومحملا  هضوقنم  :» مود هلحرم 

( يربک «.) مزال مزاللا  مزال  «و 

( هجیتن «.) تسا لصا  دوخ  مزال  لومحملا  هضوقنم  » سپ

تـالیوحت و رب  ینتبم  هلحرم  ود  ره  هک  میدـید  دـش و  هدافتـسا  هویـش  نیا  زا  هـیئزج  هبلاـس  هـیلک و  هبجوـم  لوـمحم  ضقن  ناـیب  رد 
زا ار  هیلک  هبجوم  هنوگچ  هک  دـیدومرف  هظحالم  الثم.میدوب  هدـش  انـشآ  اهنآ  اب  يوتـسم  ضیقن و  سکع  باـب  رد  هک  تسا  یتارییغت 

میداد ماجنا  لیوحت  هلحرم  ود  ،و  میدرک لیدبت  يوتسم  سکع  هب  ار  ضیقن  سکع  سپـس  فلاخم و  ضیقن  سکع  هب  لصا  زا  ادتبا 
قدـصلا ضورفم  لـصا  نوچ  تسا و  لـصا  قدـص  ورگ  رد  نآ  قدـص  یلوا و  لـیوحت  قدـص  ورگ  رد  یمود  لـیوحت  قدـص  هک 

: ینعی ، لوا لیوحت  سپ  ، دوب

قدـص زین  نآ  يوتـسم  سکع  : ینعی مود  لیوحت  سپ  درک  قدـص  لـیوحت  نیا  یتقو  دـش و  قداـص  زین  نآ  فلاـخم  ضیقن  سکع 
.بولطملا وه  اذه  درک و  دهاوخ 

سکع ثحاـبم  رد  نینچمه  درب  میهاوـخ  هدافتـسا  نآ  زا  نیفرط  ضقن  عوـضوم و  ضقن  ثحاـبم  رد  ، هقیرط نیا  تلوهـس  تـلع  هـب 
نیا زا  ـالبق  اـم  هچرگا  تخاـس  نهربم  ار  تاروصحم  ضیقن  سکع  دیـسر و  هجیتـن  هب  ناوت  یم  لومحم  ضقن  هقیرط  زا  مه  ضیقن 

(. دش دهاوخ  نایب  يرادقم  ، تانیرمت لح  رد  ) .تسا هدافتسا  لباق  تقد  لها  يارب  یلو  میدرکن  هدافتسا  قیرط 

يوتسم سکع  ضیقن 2. .1: زا دنترابع  میدش  انـشآ  اه  نآ  اب  لاح  هب  ات  هک  يا  هیـضق  تالیدـبت  تالیوحت و  ماسقا  عاونا و  : مود هیبنت 
نیفرط ضقن  عوضوم 6. ضقن  لومحم 5. ضقن  ضیقن 4. سکع  .3
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هب موکحم  مکح  رظن  زا  هک  میدرک  دروخرب  لیوحت  رگید  عون  ود  اب  لومحم  ضقن  باب  دروم  رد  ، هتشذگ ثحابم  يال  هبال  رد  لاح 
عون ود  يارب  یماـن  یلو  دـش  یم  ادـیپ  يرگید  قدـص  هب  ملع  ، هیـضق ود  زا  یکی  قدـص  هب  ملع  زا  ینعی  ، دـندوب سوکع  باـب  مکح 
رکذ ار  اه  نآ  مان  هک  درادن  یعنام  میدش  انشا  لومحم  ضقن  هلئـسم  اب  هدرک و  ناونع  ار  ضقن  ثحابم  هک  کنیا  میدرکن و  باختنا 

: زا دنترابع  اهنآ  دنوش و  یم  بوسحم  لومحملا  هضوقنم  عون  زا  لیوحت ، عون  ود  نیا  تقیقح  رد  : هک مییوگب  هدرک و 

رگا : ینعی ، تسا تیمک  ءاقب  هک  طرش  کی  تیاعر  اب  لومحملا  هلصحم  هبلاس  هیضق  هب  لومحملا  هلودعم  هبجوم  هیـضق  لیوحت.فلا 
.دشاب هیئزج  دوب  هیئزج  رگا  دشاب و  هیلک  زین  هلوحم  هیضق  دوب  هیلک  لصا 

: دش ناونع  ضیقن  سکع  باب  ، عبرا تاروصحم  يایاضق  زا  هیضق  ود  رد  لیوحت  نیا 

ضورفم : میتفگ یم  لالدتـسا  ماقم  رد  میدرک  یم  نایب  نیرخاتم  هقیرط  هب  ار  نآ  ضیقن  سکع  یتقو  ، هیلک ۀـبجوم  اـب  هطبار  رد.لوا 
نیا رگا  : میتفگ یم  دـعب  »و  ناویح ناسنالا ال  ضعب  » هک اجنیا  هب  اـت  میداد  یم  همادا  سپـس  تسا  قداـص  « ناویح ناـسنا  لـک  » هک نیا 

ناسنالا ضعب  » مییوگب میناوتب  ینعی  دـشاب ، قداص  زین  هلـصحم  هبلاس  کی  نآ  رانک  رد  دـیاب  دـشاب  قداص  لومحملا  هلودـعم  هبجوم 
فالخ اذـه  دـشاب و  بذـک  « ناویح ناسنا  لک  :» هیلک هبجوم  ینعی  ، نا ضیقن  تسا  مزال  دـنک  قدـص  هبلاـس  نیا  رگا  »و  ناویحب سیل 

.ضرفلا

.دش لیدبت  هلصحم  هبلاس  کی  هب  هلودعم  هبجوم  هنوگچ  هک  دیدومرف  هظحالم 

قدـص « ناسنا رجحاللا ال  ضعب  » رگا : میتفگ یم  نیرخاتم ، هقیرط  هب  نآ  ضیقن  سکع  نایب  رد  زاب  هک  هیئزج  هبلاس  اـب  هطبار  رد.مود 
.میدرک یم  تسرد  هلّصحم  هبلاس  کی  هلودعم  هبجوم  زا  هک.دنک  قدص  مه  « ناسناب سیل  رجحاللا  ضعب  » دیاب تسا 

هچ »و  تسا ناوـیح  ـال  ناـسنا  :» مییوـگب هچ  ینعی  ، تسا یکی  هیـضق  ودره  يادؤـم  هـک  تـسا  نآ  تحـص  تـلع  : لـیوحت نـیا  لـیلد 
رد هک  تسا  نیا  دـنراد  هک  یقرف  اهنت  تسا و  عنامالب  لیوحت  ییاجباج و  سپ  ، دراد ینعم  کی  ود  ره  « تسین ناویح  ناـسنا  » مییوگب

ار دوخ  راک  بلـس  فرح  تسا و  لمحلا  طبرلا و  بلـس  هلـصحم  هبلاس  رد  تسا و  بلـسلا  طبر  بلـسلا و  لـمح  لومحملا  هلودـعم 
.دهد یم  ماجنا 

دهاوخن قدص  هنرگو  تیمک  رد  تقفاوم  طرـش  هب  زاب  لومحملا  هلـصحم  هبجوم  کی  هب  لومحملا  هلودعم  هبلاس  هیـضق  لیوحت.ب 
ضقن باب  رد  لیوحت  زا  عون  نیا  (و  دوب
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هیلک هبجوم  کی  ، هیلک هبلاـس  هلومحملا  هضوقنم  میتفگ  یم  )و  دـش ناونع  هیلک  هبلاـس  لومحملا  هضوقنم  ناـیب  اـب  هطبار  رد  لومحم 
هیلک هبجوم  نیا  رگا  هک  مینک  یم  لالدتسا  »و  رجش ناسنا ال  لک  :» هب دوش  یم  لومحم  ضقن  «، رجشب ناسنالا  نم  ءیـش  «ال  الثم.تسا

یفن و یفن  سیل و ال» » یفرط زا  رجش ،» الب  سیل  ناسنالا  ضعب  :» دنک قدص  تسا  نآ  ضیقن  هک  هیئزج  هبلاس  کی  دیاب  دشابن  قداص 
ای »و  رجـش ناسنالا  ضعب  » يا.دـنک قدـص  زین  هلّـصحم  هبجوم  کی  هلودـعم  هبلاس  نیا  رانک  رد  دـیاب  سپ  ، تسا باـجیا  اـب  يواـسم 

.تسا « تابثا یفنلا  یفن  » ای « باجیا بلسلا  بلس  ،» نامه لیوحت  نیا  تلع  »و  دماج ءاملا  ضعب  » ای « دماج الب  سیل  ءاملا  ضعب  » لاثم

تانیرمت باوج 

هلحرم ود  هک  میدرک  یم  هدافتـسا  تاواسم  ناهرب  ای  لصالا  لیوحت  دیدج  هویـش  زا  هیلک  هبجوم  لومحم  ضقن  نایب  رد  لاح  هب  ات  .1
؟ دیزاس نهربم  سکع  ضیقن و  ناهرب  هقیرط  زا  ار  هیلک  ۀبجوم  لومحم  ضقن  لاح  ، تشادن رتشیب 

: دراد هلحرم  هس  سکع  ضیقن و  ناهرب  : باوج

( لصا «.) ناویح ناسنا  لک  :» قدصلا ضورفم.لوا  هلحرم 

( لومحم ضقن  «.) ناویح الب  ناسنالا  نم  ءیش  ال  :» اعدم بولطم.مود و  هلحرم 

و (، دوشن نیـضیقن  عافترا  ات  ) دنک قدص  نآ  ضیقن  هک  تسا  نیا  شا  همزال  دنکن  قدص  روکذـم  هیلک  هبلاس  رگا  : ناهرب.موس هلحرم 
کی دیاب  دنک  قدص  لومحملا  هلودعم  هبجوم  نیا  رگا  مود  هیبنت  ياضتقم  هب  »و  ناویح ناسنالا ال  ضعب  :» زا تسا  ترابع  نآ  ضیقن 
ناسنا لک  :» هیـضق تسا  مزال  دنک  قدـص  هلـصحم  هبلاس  نیا  رگا  »و  ناویحب سیل  ناسنالا  ضعب  :» يا ، دـنک قدـص  زین  هلـصحم  هبلاس 
ضیقن قداص و  هیلک  ۀبجوم  نیا  سپ  ، تسا ضرف  فالخ  نیا  )و  دوشن نیـضیقن  عامتجا  ات  ) دشاب بذـک  تسا  نآ  ضیقن  هک  « ناویح

: تسا قداص  هلودعم  ضیقن  ،و  دوب دهاوخ  بذاک  زین  شاهلودعم  نآ  لابند  هب  تسا و  بذاک  نآ 

.بولطملا وه  اذه  »و  ناویح الب  ناسنالا  نم  ءیش  «ال 

ضقن کنیا  ؛ میدروآ تسد  هب  « تاواسم ناهرب   » ای « لـصالا لـیوحت  » دـیدج قیرط  زا  زین  ار  هیئزج  هبلاـس  لومحم  ضقن  لاـح  هب  اـت  .2
؟ دیروا تسد  هب  سکع  ضیقن و  ناهرب  فورعم  قیرط  زا  ار  هیئزج  هبلاس  لومحم 

: دراد هلحرم  هس  ناهرب  نیا  : باوج
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( لصا «.) ناسناب سیل  ناویحلا  ضعب  :» قدصلا ضورفم.لوا  هلحرم 

( لومحملا هضوقنم  «.) ناسنا ناویحلا ال  ضعب  :» اعدم بولطم.مود و  هلحرم 

: هک تسا  نآ  شا  همزال  دنکن  قدص  « ناسنا ناویحلا ال  ضعب  » رگا : ناهرب.موس هلحرم 

رانک رد  هک  دیایم  مزال  دنک  قدص  هیلک  هبلاس  نیا  رگا  تسا و  نیـضیقن  عافترا  هنرگو  دنک  قدـص  « ناسنا الب  ناویحلا  نم  ءیـش  «ال 
يدرف چیه  رب  هک  تسا  نیا  هیلک  هبلاس  نآ  دافم  ، لیلحت هیزجت و  اب  نوچ  دنک  قدـص  « ناسنا ناویح  لک  :» ینعی هیلک  ۀـبجوم  کی  نآ 
دوشن نیـضیقن  عافترا  ات  دنک  قدص  ناسنا  دوخ  دیاب  سپ  تشادن  قدص  ناسنا  رگا ال  دـنک و  یمن  قدـص  ناسنا  ال  ناویح ، دارفا  زا 

رگا هیلک  هبجوم  نیا  »و  ناسنا ناویح  لک  » اب تسا  يواسم  « ناسناللب ناویحلا  نم  ءیش  ال  :» سپ تسا  باجیا  مه  بلس  بلس  یهگناو 
قداص هیئزج  هبلاس  نیا  سپ  تسا  ضرف  فالخ  نیا  دشاب و  بذـک  « ناسناب سیل  ناویحلا  ضعب  :» ینعی ، نا ضیقن  مزال  دـشاب  قداص 
تـسا هیئزج  ۀـبجوم  کی  هک  هبلاـس  نآ  ضیقن  سپ  دوب  دـهاوخ  بذاـک  زین  شا  هلودـعم  هبلاـس  بذـک و  ۀـیلک  ۀـبجوم  نآ  تسا و 

.بولطملا وه  دوب و  دهاوخ  قداص  ناسنا  ناویحلا ال  ضعب  :» يا

لومحم ضقن  نایب  رد  ) لصا لیوحت  هار  زا  زین  و  نیرمت 2 ) ) ضیقن سکع و  ناهرب  هار  زا  ار  هیئزج  هبلاس  لومحم  ضقن  لاح  هب  ات  .3
سپـس میدش  لقتنم  نیرخاتم  قیرط  هب  ضیقن  سکع  قدص  هب  لصا  قدـص  هار  زا  شور  نیا  رد  میدروآ  تسد  هب  ( عبرا تاروصحم 

؟ دیریگب ار  هجیتن  نیمه  امدق  قیرط  هب  قفاوم و  ضیقن  سکع  هار  زا  امش  لاح  میدیسر و  يوتسم  سکع  هب  اج  نآ  زا 

( لصا «.) ناسناب سیل  ناویحلا  ضعب  :» ضورفم : باوج

( لومحم ضقن  «.) ناسنا ناویحلا ال  ضعب  :» اعدم

اللا ضعب  :» يا ، دـشاب قداص  زین  نآ  قفاوم  ضیقن  سکع  هک  تسا  نیا  شا  همزال  دـشاب  قداص  « ناسنا ـال  ناویحلا  ضعب  » رگا : ناـهرب
هبلاس ناوتب  دـیاب  دـشاب  قداص  ضیقن  سکع  نیا  رگا  و  «، سکعلا قدـص  لصالا  قدـص  املک  :» قدـص لیلد  «. ناویح الب  سیل  ناسنا 
دیاـب دـنک  قدـص  هیئزج  ۀـبجوم  نیا  رگا  »و  ناویح ناـسنااللا  ضعب  :» يا.درک لیدـبت  لومحملا  هلـصحم  هبجوم  کـی  هب  ار  هلودـعم 

.بولطملا وه  اذه  »و  ناسنا ناویحلا ال  ضعب  » يا دشاب  قداص  زین  نآ  يوتسم  سکع 

ناهرب ای  ضیقن و  سکع و  ناهرب  هار  زا  ار  هیئزج  هبجوم  لومحم  ضقن  لاح  هب  ات  .4
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ضقن دیناوت  یم  « تاواسم سایق  » ای « لصالا لیوحت  » دیدج هقیرط  زا  ایآ  دـینیبب  دـینک و  شیامزآ  کنیا  میدرک  تابثا  ضیقنلا  بذـک 
؟ هن ای  دیروآ  تسد  هب  ار  نآ  لومحم 

: بلطم نایب.تسین  روسیم  هقیرط  نیا  زا  ریخ  : تفگ دیاب  باوج  رد 

( لصا «.) ناسنا ناویحلا  ضعب  :» ضورفم

( لومحم ضقن  «.) ناسنالب سیل  ناویحلا  ضعب  :» اعدم

ای قـفاوم  ضیقن  سکع  دـیاب  دوـب  قداـص   « ناـسنا ناوـیحلا  ضعب  » رگا هک  تـفگ  دـش و  دراو  ناوـتیمن  ضیقن  سکع  هار  زا  : ناـهرب
: میتفگ اقباس  اریز.دشاب  قداص  زین  نآ  فلاخم 

مزال سکع  ، ضیقن سکع  رد  هیئزج  هبلاس  هک  يروطنامه.دراد  ار  يوتـسم  سکع  رد  اـه  هبلاـس  مکح  ، ضیقن سکع  رد  تاـبجوم 
زا ؛ تسین يربخ  هک  ضیقن  سکع  زا  سپ  تشادن  قدـصلا  مزال  سکع  ضیقن  سکع  رد  هیئزج  ۀـبجوم  نینچمه  ، تشادـن قدـصلا 

ناـسنالا ضعب  :» دوـش یم  ناـسنا » ناوـیحلا  ضعب  :» سکع نوـچ  ، دوـش یمن  لـصاح  بوـلطم  هجو  چـیه  هب  مـه  يوتـسم  سکع  هار 
.تسا قفومان  شیامزآ  نیا  سپ  تسا  ناسنا » الب  سیل  ناویحلا  ضعب  » ام بولطم  هک  نآ  لاح  « ناویح

ار نآ  لصا  لیوحت  قیرط  زا  تسا  نکمم  ایآ  میدرک ، هدافتـسا  ضیقن  بذـک  ناهرب  زا  هیلک  هبلاس  لومحم  ضقن  يارب  لاح  هب  اـت  .5
؟ ریخ ای  تسا  یقفوم  هبرجت  دینیبب  دیزاس و  نهربم 

ناـیب.دراد هلـصاف  اـم  بولطم  اـب  دوش و  یم  هیئزج  هبجوم  هجیتـن  یلو  تسا  هیلک  هبجوم  اـم  بولطم  نوچ  ؛ تسین قفوم  ، ریخ : باوـج
: بلطم

( لصا «.) رجشب ناسنالا  نم  ءیش  ال  :» قدصلا ضورفم 

( لومحملا هضوقنم  «.) رجش ناسنا ال  لک  :» بولطم

قداـص سکع  هـیلک  هبلاـس  ، نآ يوتـسم  سکع  رد  دـیاب  دـشاب  قداـص  ، لـصا ۀـیلک  ۀـبلاس  رگا  : يوتـسم سکع  هار  زا.فـلا  ، ناـهرب
.تسین جتنم  سپ  ، درادن لومحملا  هلودعم  هیلک  ۀبجوم  نآ  هب  یطبر  هک  « ناسناب رجشلا  نم  ءیش  ال  :» يا ، دیآ

هبجوم کی  هک  مه  نآ  فلاخم  ضیقن  سکع  دـیاب  دـشاب  قداص  « رجـشب ناسنالا  نم  ءیـش  «ال  رگا : فلاخم ضیقن  سکع  هار  زا.ب 
یم قدص  رگید  هیئزج  هبجوم  کی  هب  يوتسم  سکع  رد  هیئزج  هبجوم  نیا  »و  ناسنا رجشاللا  ضعب  :» ینعی ، دشاب قداص  تسا  هیئزج 

هجیتن یلو  ، هیلک هبجوم  بولطم  هک  مینیب  یم  «، رجش ناسنالا ال  ضعب  :» ینعی ، دنک
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( لخادت ثحبم  رد  ) میسر یمن  هیلک  قدص  هب  هیئزج  قدص  زا  تسا و  هیئزج  ۀبجوم  شیامزآ 

مه هیئزج  هبلاـس  ینعی  ، نآ قفاوم  ضیقن  سکع  دـیاب  دـنک  قدـص  « رجـشب ناـسنالا  نم  ءیـش  ـال  » رگا : قفاوم ضیقن  سکع  هار  زا.ج 
قدص زین  نآ  هلـصحم  هبجوم  دیاب  ، دنک قدص  لومحملا  هلودعم  هبلاس  نیا  رگا  »و  ناسنا الب  سیل  رجـشاللا  ضعب  :» يا ، دـنک قدـص 

یم مه  زاب  « رجـش ناسنالا ال  ضعب  :» يا ، دنک قدص  نآ  يوتـسم  سکع  دیاب  درک  قدص  نیا  رگا  »و  ناسنا رجـشاللا  ضعب  :» يا ، دـنک
.تسین رمثم  جتنم و  اذل  ، تسا هیئزج  هبجوم  کی  هجیتن  یلو  هیلک  هبجوم  ام  بولطم  هک  مینیب 

کنیا میتخاس  نهربم  دوخ  باب  رد  ضیقن  بذـک  ناهرب  قیرط  زا  ار  عبرا  تالوصحم  زا  کـیره  فلاـخم  قفاوم و  ضیقن  سکع  .6
رد دراد و  یئادج  باسح  هک  هیئزج  ۀبجوم  زا  ریغ  هتبلا  ) ار عبرا  تاروصحم  ضیقن  سکع  هدرک و  هدافتسا  لصالا  لیوحت  هقیرط  زا 

هرهب يوتسم  سکع  لومحم و  ضقن  هدعاق  ود  زا  طقف  روظنم  نیا  يارب  انمض  دیروآ (1) تسد  هب  (، دش دهاوخ  حرطم  متفه  نیرمت 
.دیریگب

.دینک هبساحم  زین  هیئزج  هیلک و  هبلاس  رد  امش  ، مینک یم  هبساحم  هیلک  هبجوم  رد  اهنت  ام  : باوج

( لصا ) .ناویح ناسنا  لک  : ضورفم

( فلاخم ضیقن  سکع  ) .ناسناب ناویحاللا  نم  ءیش  :ال  اعدم

نیا رگا  »و  ناویح الب  ناسنالا  نم  ءیـش  ال  :» ینعی دنک ، قدص  زین  نآ  لومحم  ضقن  دیاب  دـنک  قدـص  « ناویح ناسنا  لک  » رگا : ناهرب
لـصالا قدص  امّلک  مکح  هب  « ناسناب ناویحاللا  نم  ءیـش  ال  :» يا ، دـنک قدـص  زین  نآ  يوتـسم  سکع  دـیاب  دـنک  قدـص  هیلک  هبلاس 

.بولطملا وه  اذه  سکعلا و  قدص 

( لصا ) .ناویح ناسنا  لک  : ضورفم

( فلاخم ضیقن  سکع  ) .ناسنا ناویح ال  لک ال  : اعدم

: يا ، دنک قدص  زین  نآ  لومحم  ضقن  دیاب  دشاب  قداص  « ناویح ناسنا  لک  » رگا : ناهرب

قدص زین  نآ  يوتسم  سکع  دیاب  دنک  قدص  نیا  رگا  »و  ناویح الب  ناسنالا  نم  ءیش  «ال 
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ناویح ال لک ال  :» يا ، دـشاب قداص  هیلک  هبجوم  کی  نآ  رانک  رد  دـیاب  ، درک قدـص  نیا  رگا  »و  ناسناب ناویحاللا  ءیـش  ال  :» يا ، دـنک
ناویح لک ال  :» مییوگب تسا  حیحـص  سپ  ، دـنک یم  قدـص  مه  ناـسنا  ـالاب  ، درک قدـص  ناـسنا  نودـب  ناویح  ـال  یتقو  اریز  «، ناـسنا

.بولطملا وه  اذه  »و  ناسنال

هدش فقوتم  يدوزب  دیروآ  تسدب  روکذم  هویـش  هب  لصالا  لیوحت  قیرط  زا  ار  هیئزج  هبجوم  فلاخم  قفاوم و  ضیقن  سکع  رگا  .7
؟ تسیچ رما  نیا  یلصا  تلع  ، دیسرب هجیتن  هب  تسناوت  دیهاوخن  و 

( لصا «) ناسنا ناویحلا  ضعب  :» ضورفم : باوج

( فلاخم ضیقن  سکع  «.) ناویحب سیل  ناسنااللا  ضعب  :» اعدم

یلو « ناـسنا ـالب  سیل  ناویحلا  ضعب  :» يا دـنک ، قدـص  زین  نآ  لوـمحم  ضقن  دـیاب  دـنک  قدـص  « ناـسنا ناوـیحلا  ضعب  » رگا : ناـهرب
.دناسرب بولطم  هب  ار  ام  ات  تشادن  يوتسم  سکع  هیئزج  ۀبلاس  هنافسأتم 

( لصا «) ناسنا ناویحلا  ضعب  :» ضورفم

( قفاوم ضیقن  سکع  «) ناسنا ناویحاللا ال  ضعب  :» اعّدم

.دنک قدص  زین  نآ  لومحم  ضقن  دیاب  دنک  فذح  « ناسنا ناویحلا  ضعب  » رگا : ناهرب

يوتـسم سکع  هیئزج  هبلاس  دـنک و  قدـص  زین  نآ  يوتـسم  سکع  دـیاب  دـنک  قدـص  نیا  رگا  »و  ناسنا الب  سیل  ناویحلا  ضعب  » يا
ضقن ناهرب  قیرط  زا  دوخ  ياج  رد  ) انمـض درادن  يوتـسم  سکع  هّیئزج  ۀبلاس  هک  تسا  نیا  یلـصا  ببـس  سپ  ، دشاب رمثم  ات  درادن 

(. درادن ضیقن  سکع  الصا  هیئزج  هبجوم  هک  دش  تباث 

عوضوم ضقن  مات و  ضقن  هدعاق  2 و 3 

هدرک و ضقن  ، لومحم ضقن  هقیرط  هب  ار  عبرا  تاروـصحم  عاوـنا  انمـض  ،و  میدـش انـشآ  لوـمحم  ضقن  هدـعاق  اـب  لـبق  ثحاـبم  رد 
نیفرط و ضقن  ای  مات  ضقن  یکی  هک  هدـنام  یقاب  ضقن  رگید  هبعـش  ود  کنیا.میدومن  تباث  ناهرب  اب  ار  کـیره  لومحملا  هضوقنم 

ضقن ثیح  زا  عبرا  تاروصحم  مکح  نایب  هب  سپـس  هدرک  نایب  ار  ضقن  ود  نیا  هطباض  شخب  نیا  رد.تسا  عوضوم  ضقن  يرگید 
.میزادرپ یم  عوضوم  ضقن  نیفرط و 

دیاب میبای  تسد  هلوحم  هیـضق  قدـص  هب  لصا  قدـص  زا  دـشاب و  قداص  اـم  نیفرطلا  هضوقنم  هیـضق  میهاوخب  رگا  : ماـت ضقن  هدـعاق 
: دوش تاعارم  لیذ  هدعاق 
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.میهد یم  رارق  عوضوم  مود  هیضق  رد  ار  ضیقن  دوخ  اددجم  هدرک و  ضقن  ار  هیضق  عوضوم.فلا 

.لومحم عوضوم و  ییاجباج  نودب  میهد  یم  رارق  لومحم  مود  هیضق  رد  هدرک و  ضیقن  زین  ار  لومحم.ب 

.دشاب هیئزج  هلوحم  هیضق  دیاب  هدوب  هیلک  هیلوا  هیضق  لصا و  رگا  ینعی  ، دوش ریغتم  تیمک.ج 

تلع.دشاب هبلاس  زین  یمود  دوب  هبلاس  یلوا  رگا  دشاب و  هبجوم  زین  مود  هیضق  دوب  هبجوم  هیلوا  هیضق  رگا  ینعی  ، دنامب تباث  تیفیک.د 
روظنم هب  اذل  ، دوب دـهاوخن  قدـصلا  مئاد  ام  ۀـضوقنم  ۀیـضق  دوشن  تیاعر  طورـش  نیا  رگا  هک  تسا  نیا  تیفیک  ءاقب  تیمک و  رییغت 

.دوش تاعارم  یفیک  ءاقب  یمک و  رییغت  دیاب  قدص  ماود 

طورـش دیاب  دشاب  قداص  زین  عوضوملا  هضوقنم  هیـضق  ، تسا قداص  یلـصا  هیـضق  هک  هنوگنامه  میهاوخب  رگا  : عوضوم ضقن  هدعاق 
: مینک تاعارم  ار  لیذ 

.میراذگب عوضوم  دوخ  ياج  هب  ار  هدش  ضیقن  هدرک و  ضیقن  ار  عوضوم.فلا 

.میهد یم  رارق  مود  هیضق  رد  لومحم  ار  لوا  هیضق  رد  لومحم  سفن.ب 

.دشاب هیئزج  هضوقنم  هیضق  دیاب  تسا  هّیلک  لصا  رگا  ینعی  ، دشاب ریغتم  تیمک.ج 

هـضوقنم ـالوا  دوـش  تیاـعر  طورـش  نیا  رگا.دـشاب  هبلاـس  ، هضوـقنم دـیاب  تسا  هبجوـم  ، لـصا رگا  ینعی  ، دـشاب ّریغتم  زین  تـیفیک.د 
.دوب دهاوخ  مه  قدصلا  مئاد  ایناث  دوش و  یم  تسرد  عوضوملا 

زا یلک  هیـضق  ود  اهنت  شور  نیا  اـب  هک  دـینادب  دـیاب  میتخانـش  ار  عوضوم  ضقن  ماـت و  ضقن  زا  کـیره  طورـش  نوناـق و  هک  لاـح 
ۀیـضق ود  یلو  هّیلک  ۀـبلاس  هّیلک و  ۀـبجوم  : زا دـنترابع  اـهنآ  دـنراد و  يا  هضوقنم  هیـضق  نینچ  ،و  دـنوش یم  ضقن  عبرا  تاروـصحم 

.دنتسین قدصلا  مئاد  عوضوملا  هضوقنم  نیفرطلا و  هضوقنم  ياراد  (، هیئزج هبلاس  هیئزج و  ۀبجوم  ) هیئزج

.دوش نهربم  ناتّیئزج  ناتّیلک و  هب  تبسن  ام  ياعدا  ات  میهد  یم  حیضوت  ناهرب  اب  ار  عبرا  تاروصحم  زا  کیره  کنیا 

هـضوقنم تسا و  هیئزج  هبجوم  کـی  ، هیلک ۀـبجوم  ماـت  ضقن  : مییوگب دـیاب  عوـضوم  ضقن  ماـت و  ضقن  هدـعاق  قـبط  : هیلک هبجوـم  .1
.تسا هیئزج  هبلاس  کی  ، هیلک هبجوم  عوضوملا 

ناسنااللا ال ضعب  ،» نآ نیفرط  ضقن  رد  امتح  دشاب  قداص  « ناویح ناسنا  لک  » رگا الثم 
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هـضف لـک  » رگا ـالثم  اـی  ، دـنک قدـص  زین  ناوـیحب » سیل  ناـسنااللا  ضعب  ،» نآ عوـضوم  ضقن  رد  نینچمه  ، تسا قداـص  زین  « ناوـیح
سیل بهذاللا  ضعب  » نآ عوضوم  ضقن  رد  دنک و  قدـص  « ندـعم بهذاللا ال  ضعب  » نآ نیفرط  ضقن  رد  دـیاب  دـشاب  قداص  « ندـعم

لیوحت دیدج  هویـش  نامه  میروآ  یم  هک  یناهرب  انمـض  میزاس و  یم  نهربم  ار  هلئـسم  اعدا  ودره  تابثا  يارب.دنک  قدص  ندـعمب »
: دوب هلحرم  هس  لماش  دش و  نییبت  لومحم  ضقن  هیبنت  ود  زا  لوا  هیبنت  نایاپ  رد  هک  تسا  تاواسم  ناهرب  ای  لصالا 

( لصا «) ندعم هضف  لک  » ای « ناویح ناسنا  لک  :» قدصلا ضورفم  .1

ماـت ضقن  اـی  نیفرطلا  هضوقنم  هک  لوا  بوـلطم  نیا  « ندـعم ـال  هّضفـاللا  ضعب  » اـی « ناوـیح ـال  ناـسنااللا  ضعب  :» بوـلطم اعدـم و  .2
.تسا عوضوملا  هضوقنم  هک  ، مود بولطم  زین  نیا  « ندعمب سیل  هّضفاللا  ضعب  » ای « ناویح سیل  ناسنااللا  ضعب  ،» تسا

: هدش هدافتسا  هدعاق  هس  زا  ، اعدم ودره  تابثا  يارب  ،و  تسا لصا  لیوحت  ۀقیرط  هب  ناهرب  نیا  :) ناهرب .3

قفاوم ضیقن  سکع  .1

يوتسم سکع  .2

( هدشن هدافتسا  نآ  رد  ضیقن  بذک  زا  زین  فلاخم و  ضیقن  سکع  رد  اما  ، لومحم ضقن  .3

کی هک  ، زین نآ  قفاوم  ضیقن  سکع  : هک تسا  نیا  شا  همزال  دشاب  قداص  « ندعم هضف  لک  :» الثم ، لصا ۀیلک  ۀبجوم  رگا  : ناهرب لصا 
املک » تسا نیا  سکع  نوناق  ، قدص نیا  لیلد  «. ناسنا ناویح ال  لک ال  » ای « هضف ندعم ال  لک ال  » ینعی دـشاب  قداص  تسا  هیلک  هبجوم 
قداص زین  نآ  يوتـسم  سکع  دیاب  سپ  دشاب  قداص  ضیقن  سکع  نیا  رگا  ، يوتـسم هچ  ضیقن  هچ  « سکعلا قدـص  لصالا  قدـص 

وه اذـه  »و  ناویح ناـسناللا ال  ضعب  » اـی « ندـعم ـال  هضفـاللا  ضعب  :» دـننام ، تسا هیئزج  ۀـبجوم  ، هیلک هبجوم  يوتـسم  سکع  دـشاب و 
قدـص لـصالا  قدـص  اـملک  » ناـمه قدـص  تلع  دـش و  نشور  نآ  عضو  هلیـسو  نیدـب  هک  نیفرطلا  هضوقنم  ینعی  لوـالا  بولطملا 

ناسنااللا ال ضعب  » ای « ندـعم هضفاللا ال  ضعب  :» ـالثم هیئزج  ۀـبجوم  نیا  رگا  : مییوگ یم  مود  بولطم  هب  ندیـسر  يارب.تسا  « سکعلا
ضقن دـش و  نهربـم  بلطم  نیا  لومحم  ضقن  ثحبم  رد  نوچ  ؛ دـشاب قداـص  زین  نآ  لومحملا  هضوقنم  دـیاب  ، دـنک قدـص  « ناوـیح

« ندعمب سیل  هضفاللا  ضعب  :» ینعی تسا  هیئزج  ۀبلاس  ، هیئزج ۀبجوم  لومحم 
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نوناق هس  زا  هدافتـسا  هلحرم و  هس  اـب  سپ  عوضوملا  هضوقنم  نعیی  یناـثلا  بولطملا  وه  اذـه  و  «، ناویحب سیل  ناـسنااللا  ضعب  » اـی و 
.میدرک تابثا  ار  بولطم  ودره 

ۀبلاس کـی  هیلک  هبلاـس  نیفرطلا  هضوقنم  تفگ  دـیاب  میدروآ  عوضوم  ضقن  نیفرط و  ضقن  يارب  هک  يا  هدـعاق  قبط  : هیلک هبلاـس  .2
نم ءییـش  «ال  ای « بهذـب دـیدحلا  نم  ءییـش  ال  ،» هیلک هبلاس  نیا  رگا  ـالثم  ، تسا هیئزج  ۀـبجوم  کـی  نآ  عوضوملا  هضوقنم  هیئزج و 
الب سیل  ناسنااللا  ضعب  » ای و  بهذ » الب  سیل  دیدحاللا  ضعب  :» تفگ ناوتب  نآ  نیفرط  ضقن  رد  دـیاب  دـشاب  قداص  « رجـشب ناسنالا 

ناهرب زا  اعدم  ود  نیا  تابثا  يارب  »و  رجـش ناسنااللا  ضعب  » ای »و  بهذ دـیدحاللا  ضعب  :» تفگ ناوتب  نآ  عوضوم  ضقن  رد  »و  رجش
: دراد هلحرم  هس  هک  مینک  یم  هدافتسا  لصالا ، لیوحت 

؛» رجشب ناسنالا  نم  یش  «ال  ای « بهذب دیدحلا  نم  یش  ال  :» ضورفم .1

؛) نیفرط ضقن  لوا و  ياعدم  «،) بهذ الب  سیل  دیدحاللا  ضعب  :» بولطم اعدم و  .2

(. عوضوم ضقن  مود و  ياعدم  «،) بهذ دیدحاللا  ضعب  :» بولطم اعدم و 

زین نآ  يوتـسم  سکع  هک  تسا  نیا  شا  همزال  دـشاب  قداص  « بهذـب دـیدحلا  نم  ءییـش  ال  :» ینعی ، لصا ۀـیلک  ۀـبلاس  رگا  : ناـهرب .3
»و بهذ الب  سیل  دیدحاللا  ضعب  :» ینعی ؛ دشاب قداص  يوتـسم  سکع  نیا  رگا  و  «، دیدحب بهذلا  نم  ءییـش  ال  :» ینعی ، دـشاب قداص 

هیئزج ۀـبلاس  نیا  رگا  هک  مینک  یم  هفاضا  سپـس  ، تسا هیئزج  ۀـبلاس  کی  ، هیلک ۀـبلاس  نیفرطلا  هضوقنم  هک  لوالا  بولطملا  وه  اذـه 
ضعب :» ینعی ، تسا هیئزج  ۀـبجوم  کـی  هـیئزج  ۀـبلاس  لوـمحملا  هضوـقنم  دـنک و  قدـص  زین  نآ  لوـمحم  ضقن  دـیاب  دـشاب  قداـص 

رد دیدومرف  هظحالم  دمآ  تسدـب  دـشاب  هیئزج  هبجوم  کی  هک  زین  عوضوم  ضقن  سپ  ، یناثلا بولطملا  وه  اذـه  »و  بهذ دـیدحاللا 
رد ، يوتـسم سکع  زا  لوا  هلحرم  رد  الثم  ، میدرک هدافتـسا  تسا  هدـش  نهربم  اقباس  هک  يا  هدـعاق  کـی  زا  ناـهرب  نیا  زا  هلحرم  ره 

.میتفرگ ددم  لومحم  ضقن  زا  موس  هلحرم  رد  قفاوم و  ضیقن  سکع  زا  مود  هلحرم 

ضقن ياراد  هیـضق  ود  نیا  میتسه  یعدـم  ام  هک  هیئزج  هبلاس  هییزج و  هبجوم  زا  دـنترابع  عبرا  تاروصحم  زا  مراـهچ  موس و  و 4.  3
هیئزج هبجوم  تروص  هب  هن  نیفرط  ضقن  هیئزج  هبجوم  رد  الثم  ینعی  ؛ دنتـسین قدـصلا  مئاد  قدـصلا و  مزـال  عوضوم  ضقن  نیفرط و 

تروص هب  هن  دـنک و  یم  قدـص  هیئزج  هبلاـس  تروص  هب  هن  نآ  عوضوم  ضقن  نینچمه  ، هیلک هبجوم  تروـص  هب  هن  تسا و  قداـص 
هن نآ  نیفرط  ضقن  هّیئزج  ۀبلاس  رد  الباقتم  ، هّیلک ۀبلاس 
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هّیلک هن  هیئزج و  ۀـبجوم  تروص  هب  زین  نآ  عوـضوم  ضقن  هّیئزج و  ۀـبلاس  تروـص  هب  هن  دـنک و  یم  قدـص  هیلک  ۀـبلاس  تروـص  هب 
هب ارچ  ای  ؟و  دوش یمن  ضقن  هیئزج  هبجوم  هب  لیلد  هچ  هب  ـالثم  هک  میروآ  یمن  ناـهرب  هناگادـج  شخب  ره  رد  اـهتنم  ، تسین قداـص 

نـشور هیلک  دوخ  هبدوخ  هاگنآ  میزاس  نهربم  هیئزج  هیـضق  هب  ار  کیره  ضقن  مدع  تسا  یفاک  هکلب  ؟ دوش یمن  ضقن  هیلک  هبجوم 
هیئزجلا قدص  هیلکلا  قدص  املک  :» میدناوخ لخادت  باب  رد  هک  دش  دـهاوخن  عوضوم  ای  مات  ضقن  هیلک  هب  یلوا  قیرط  هب  اریز  هدـش 

هب هن  درادـن  ضیقن  سکع  هیئزج ، هبجوم  هک  نیا  نایب  رد  »و  سکع هیلکلا و ال  تبذـک  هیئزجلا  تبذـک  املک  » الباقتم »و  سکع ـال  و 
یم نشور  ار  هیلک  باسح  دوخ  هبدوخ  هک  میدروآ  هیئزج  بذـک  رب  ناـهرب  زین  هیئزج  هب  هن  هیلک و  هب  هن  ، نیرخأـتم هن  امدـق و  قیرط 

.تخاس

ضیقن بذـک  ناـهرب  بلطم  لیلد.قدـصلا  مئاد  عوضوملا  هضوـقنم  هن  دراد و  قدـصلا  مئاد  نیفرطلا  هضوـقنم  هن  : هیئزج هبجوـم  اـما 
.تسا

( قداص لصا و  «) ناویح ناسنااللا  ضعب  :» ضورفم .1

( دشاب هیئزج  ۀبجوم  هب  هیئزج  ۀبجوم  نیفرط  ضقن  هک  تسا  لوا  ياعدم  «) ناویح ناسنالا ال  ضعب  :» بولطم .2

( دوش یم  ضقن  هیئزج  هبلاس  هب  هک  تسا  عوضوم  ضقن  مود و  ياعدم  «) ناویحب سیل  ناسنالا  ضعب  و«

دـش ادیپ  ضقن  هدام  کی  هک  نیمه  دننک و  یمن  قدص  هیئزج  هبجوم  ضقن  رد  دنتـسه و  بذـک  ود  نیا  هک  تسا  نیا  بولطم  لاح 
هبلاس ای  هیئزج و  هبجوم  کی  عوضوم  ای  نیفرط  ضقن  رد  ماود  روط  هب  دریگب و  ار  هیـضق  تیلک  قدـص و  ماود  ولج  هک  تسا  یفاـک 

.دیآرد ندوب  یقطنم  زا  هلئسم  دنکن و  قدص  هیئزج 

موهفم ود  ای  يواستم  موهفم  ود  زا  الثم  ، دراد یفلتخم  ضورف  هیئزج  هبجوم  هک  میتفگ  لیصفت  هب  ضیقن  سکع  ثحابم  رد  : ناهرب .3
هبعـش ود  دوخ  هک  دوب  هجو  نم  نیماـع  ، نآ ضورف  زا  یکی  سپ.دوش  یم  تسرد  هجو  نم  نیماـع  موـهفم  ود  زا  اـی  صخا و  معا و 

معا و ضیقن  ود  یهاگ  تسه و  هجو  نم  نیماـع  زین ، هجو  نم  صخا  معا و  موهفم  ود  ضیقن  ود  نیباـم  تبـسن  یهاـگ  اریز  ؛ تشاد
دنتـسه هجو  نم  صخا  معا و  هک  ناویح  ناسنا و  ریظن ال  ، دـندوب یلک  نیاـبت  هب  ناـنیابتم  هکلب  ، دوبن هجو  نم  نیماـع  ، هجو نم  صخا 

سپ دنتشاد  یلک  نیابت  ود  نیا  رگا  دنراد و  یلک  نیابت  ناویح  ناسنا و ال  ینعی  ود  نآ  ضیقن  یلو 
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دـش قداص  هیلک  هبلاس  نیا  رگا  »و  ناویح الب  ناسنالا  نم  ءیـش  ـال  :» مییوگب تسا  قداـص  دوش و  یم  لیکـشت  هیلک  هبلاـس  ود  نآ  زا 
وه اذـه  »و  ناویح ناسنالا ال  ضعب  :» تفگ ناوت  یمن  ینعی  دوب  دـهاوخ  بذاـک  دـشاب  هیئزج  هبجوم  کـی  هک  نآ  ضیقن  اـمتح  سپ 
زین نآ  لومحملا  هضوقنم  امتح  دوب  قداص  هیلک  هبلاس  نآ  رگا  : مینک یم  هفاضا  سپـس.دوبن  قدـصلا  مئاد  ضقن  هک  لوالا  بولطملا 
هّیلک ۀـبجوم  نیا  رگا  هاـگ  نآ  « ناویح ناـسنا  لـک  :» ینعی تسا  هیلک  هبجوم  کـی  ، هیلک هبلاـس  لومحم  ضقن  دوـب و  دـهاوخ  قداـص 
کی هیلک  ۀـبجوم  ضیقنلا  تسا  لاحم  قدـص  رد  ضیقن  ود  عامتجا  اریز  دـشاب  قداـص  زین  نآ  ضیقن  هک  تسین  لوقعم  دوب  قداـص 

وه تسا و  بذک  هیئزج  هبلاس  نیا  سپ  دوب  قدص  هیلک  هبجوم  هک  نآ  نوچ  »و  ناویحب سیل  ناسنالا  ضعب  » ینعی تسا  هیئزج  ۀـبلاس 
ناوت یم  سپ  ، درادـن قدـص  ماود  هیلک  هبلاـس  یلوا  قیرط  هب  هیئزج و  هبلاـس  ، هیئزج هبجوـم  عوـضوم  ضقن  رد  هک  یناـثلا  بوـلطملا 

.درادن عوضوم  ای  نیفرط  ضقن  هیئزج  هبجوم  هک  تفگ 

زا یـضعب  رد  ینعی  تسین  قدـصلا  مئاد  عوضوم  ضقن  ای  نیفرط  ضقن  ياراد  هیئزج  هبجوم  دـننام  زین  هیئزج  هبلاس  : هیئزج هبلاـس  اـّما 
زا تابثا  يارب.دنهد  یم  تسد  زا  ار  دوخ  شزرا  مه  ضعب  نآ  دشاب  هتشاد  تیلک  دیاب  یقطنم  نیناوق  نوچ  درادن و  هضوقنم  ضورف 

: دراد هلحرم  هس  هک  مینک  یم  هدافتسا  ضیقن  بذک  ناهرب 

.تسا قداص  «، ناسناب سیل  ناویحلا  ضعب  :» ضورفم.فلا

ضعب :» نآ عوضوم  ضقن  رد  مود  بولطم  تسا و  بذاـک  « ناـسنا ـالب  سیل  ناویحـاللا  ضعب  :» نآ نیفرط  ضقن  رد  لوا  بوـلطم.ب 
.درادن قدص  ماود  تسا و  بذاک  زین  « ناسنا ناویحاللا 

کی زا  ای  هجو و  نم  نیماع  زا  ای  نیابم  موهفم  ود  زا  اریز  دراد  فلتخم  ياه  ضرف  هیئزج  هبلاس  هیضق  هک  تسا  نیا  بلطم  ناهرب.ج 
ای عوضوم  ضقن  تسا  نکمم  یلبق  ضرف  ود  رد  سپ  ، دوب باب  نیا  زا  قوف  لاثم  هک  ؛ دوش یم  لیکشت  صخا  لومحم  معا و  عوضوم 
یم اذــل  درادــن  قداـص  عوـضوملا  هضوـقنم  اـی  نـیفرطلا  هضوـقنم  ثـحب  دروـم  ضرف  رد  نوـچ  یلو  دــشاب  قداـص  نـیفرط  ضقن 

.دشابن قداص  الصا  هکنیا  هن  ، تسین قدصلا  مئاد  : دنیامرف

: مییوگ یم  ناسناب » سیل  ناویحلا  ضعب  » دننام دشاب  صخا  لومحم  معا و  عوضوم  هک  یضرف  رد  لاح 

صخا معا و  ضیقن  ود  نایم  تبسن  هک  مینادب  دیاب  لوا  ياعدم  تابثا  تهج  رد  : الوا
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معا « ناسنا «ال  نیضقن رد  یلو  دوب  معا  « ناویح  » »و ناسنا » نینیع رد  الثم  ، نینیع سکع  هب  یلو  تسا  قلطم  صوصخ  مومع و  زین  قلطم 
لک » هک يروط  نامه  دوش و  یم  لیکـشت  هیلک  هبجوم  کی  یـصخا  معا و  ره  زا  تسا  نینچ  نوچ  تسا و  قلطم  صخا  « ناویح و«ال 

ناویح ال لک ال  » هّیلک ۀـبجوم  رگا  : میئوگ یم  هاگ  نآ  تسا  قداص  زین  « ناسنا ناویح ال  لـک ال  » نینچمه ، تسا قدـص  « ناویح ناـسنا 
هبلاس کی  روکذـم  هیلک  بجوم  ضیقن  دـیاین و  مزال  نیـضیقن  عامتجا  ات  دوب  دـنهاوخ  بذاک  نآ  ضیقن  امتح  دـشاب  قداص  « ناـسنا

درادن قدصلا  مئاد  نیفرطلا  هضوقنم  هّیئزج  سپ  هبلاس  لّوالا  بولطملا  وه  اذه  »و  ناسنا الب  سیل  ناویحاللا  » ینعی تسا  هیئزج 

دوخ اـب  معا  ضیقن  نینچمه  دوب  صخا  ، صخا ضیقن  زا  معا  ضیقن  هک  هنوگناـمه  : مییوـگ یم  مود  ياعدـم  تاـبثا  تهج  رد  : اـیناث
»و ناویح الب  ناسنالا  نم  ءیـش  ال  :» ینعی ، دوش یم  لیکـشت  هیلک  هبلاس  ود  اهنآ  زا  دراد و  یلک  نیابت  « ناسنا » اب « ناویح «ال  ینعی ، صخا

نیـضیقن عامتجا  ات  دوب  دهاوخ  بذک  نآ  ضیقن  امتح  تسا  قدـص  هیلک  هبلاس  نیا  رگا  لاح  « ناسناب ناویحاللا  نم  ءیـش  «ال  الباقتم
: ینعی ، تسا هیئزج  هبجوم  هیلک  هبلاس  ضیقن  ، دوش

ضقن يراد  هیئزج  هبلاـس  هک  دوش  یم  لـصاح  زین  اـم  مود  بوـلطم  سپ  دـش  بذاـک  هبجوـم  نیا  رگا  هک  « ناـسنا ناویحـاللا  ضعب  »
عوضوملا هضوقنم  اـی  نیفرطلا  هضوقنم  یلو  دوب  عبرا  تاروصحم  همه  رد  لومحملا  هضوقنم  سپ  ؛ تسین مه  قدـصلا  مئاد  عوضوم 

.تایئزج هن  دوب  تایلک  رد 
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هیقطنملا ههیدبلا 

تباث طسوت ب،ج  الثم  ، تسا راک  رد  هطـساو  ینعی  تسا  يرـشابم  ریغ  یهاگ  ، بولطم کی  رب  ناهرب  هماقا  لالدتـسا و  یلک  روط  هب 
ای ؛ درک ادـیپ  يا  هطـساو  هکلب  میدیـسرن  لاد  هب  زا ب  امیقتـسم  سپ  تسا  بولطم  هک  دوش  یم  تباـث  طـسوت ج،د  دـعب  دوـش و  یم 

تجح ثحابم  رد  ) هیـضق کی  زا  هن  دوش  یم  لصاح  يربک  يرغـص و  هیـضق  ود  هار  زا  هجیتن  هب  ندیـسر  اـعون  هک  تسا  نیا  روظنم 
عاونا ؛ ندیسر بولطم  هب  هّیضق  کی  زا  هطساوالب  امیقتسم و  ینعی  تسا  يرشابم  لالدتسا  عون  زا  لالدتـسا  یهاگ  یلو  ؛) دمآ دهاوخ 

هب نیتیـضقلا  دـحا  قدـص  تابثا  هار  زا  ضقانت  باب  رد  الثم  ، تسا لیبق  نیا  زا  امومع  هدوب  حرطم  نونکات  هک  یلالدتـسا  ياـه  هویش 
باب رد  الثم  ای  ؛ میدیسر ، رگید ضیقن  قدص  هب  نیضقانتملا  دحا  زا  نینچ  مه  دوبن و  نایم  رد  يا  هطساو  میدیسر و  نآ  ضیقن  بذک 
هیضق کی  زا  ، ضقن هبعش  هس  رد  ضیقن و  سکع  باب  رد  نینچمه  ، میدیسر یم  سکع  قدص  هب  ، لصا قدص  هار  زا  يوتسم  سکع 

: دوش یم  هصالخ  لیذ  شخب  راهچ  رد  اه  نآ  عومجم  هک  ، دوبن راک  رد  يرگید  هیضق  میدیسر و  یم  بولطم  هب 

( ضقانت رد  ) ندرک ادیپ  بذک  هب  ملع  ، قدص هب  ملع  زا  .1

( ضقانت رد  ) ندرک ادیپ  قدص  هب  ملع  ، بذک هب  ملع  زا  .2

سکع و قدص  هب  ملع  ، لصا قدص  هب  ملع  زا  هک  ضقن  ضیقن و  ، يوتـسم سکع  رد  ) ندرک ادیپ  قدـص  هب  ملع  ، قدـص هب  ملع  زا  .3
(. میدرک یم  ادیپ  هلوحم  هیضق 

هلوـحم و هیـضق  بذـک  هب  ملع  هار  زا  ضقن  ضیقن و  ، يوتـسم سکع  رد  مه  زاـب  ) ندرک ادـیپ  بذـک  هـب  مـلع  ، بذـک هـب  مـلع  زا  .4
ددعتم نیهارب  طسوت  دوب و  يرظن  امامت  هک  روکذـم  عاونا  رب  هوالع  لاح  ( دـش یم  ادـیپ  یلـصا  هیلوا و  هیـضق  بذـک  هب  ملع  ، سکع

هب ملع  ، هیضق کی  قدص  هب  ملع  هار  زا  مه  زاب  ینعی  ، تسا حرطم  یهیدب  يرشابم  لالدتسا  مان  هب  لالدتسا  زا  يرگید  عون  دش  تابثا 
نایب هب  زاین  رثکادـح  هکلب  دـشاب  ناهرب  هب  جاتحم  هک  تسین  مه  ضقن  سوکع و  باـب  لـثم  یلو  دوش  یم  ادـیپ  رگید  هیـضق  قدـص 

زا ار  يا  همدقم  نآ  نییبت  تهج  هک  دنیوگ  یقطنم  یهیدب  ار  یـشور  نیا  مان  یهاگ.تسین  رادرب  ناهرب  دراد و  اعدم  بلطم و  لصا 
: میروآ یم  یضایر  مولع 

رتکچوک یکی  ینعی  دنتسه  يواست  تبـسن  ياراد  ای  تسین  جراخ  لاح  هس  زا  مینک  هسیاقم  رگیدکی  اب  ار  لثم ب و ج  ددع  ود  رگا 
ددع ب ای  تسین  يرگید  زا  رتگرزب  ای 
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تبـسن هک  دـید  میهاوخ  میهد  ماجنا  ار  یـضایر  یلـصا  لمع  راهچ  رگا  تروص  هس  نیا  زا  کیره  رد  تسا  رتکچوک  اـی  رتگرزب و 
.درادن یقرف  توافت  ای  يواست 

: يواست ضرف  رد  اما 

مه زاب  دـیدج  هلداعم  رد  مینک  هفاضا  لثم 4  ینیعم  ددـع  يواـست  فرط  ود  هب  رگا  ، تسا يواـسم  اـب ج  مینک ب  یم  ضرف  : عمج .1
(ب+4-ج+4) تسا رارقرب  يواست  تبسن 

تبسن مه  زاب  دیدج  هلداعم  رد  مینک  مک  ار  لثم 4  ینیعم  ددع  يواست  فرط  ره  زا  رگا  تسا  يواسم  اب ج  مینک ب  ضرف  قیرفت  .2
(. (ب-4-ج-4 .تسا رارقرب  يواست 

رارقرب يواست  تبسن  نانچمه  دید  میهاوخ  مینک  برض  راهچ  لثم  ینیعم  ددع  رد  ار  يواست  فرط  ره  دشاب و  رگا ب-ج  : برـض .3
(. (ب*4-ج*4 تسا

/- (ب4 .تسا رارقرب  نانچمه  يواست  دید  میهاوخ  مینک  میسقت  لثم 4  ینیعم  ددع  يواست  فرط  ود  رد  دشاب و  رگا ب-ج  : میسقت .4
/(. ج4

.تسا رارق  نیا  زا  بلطم  زین  ندوب  رت  گرزب  ندوب و  رت  کچوک  هب  توافت  ضرف  رد 

: هک تسا  رارقرب  دوخ  توق  هب  يواسمان  نیا  زین  یلصا  لمع  راهچ  رد  دشاب  هکنیا بgt;ج  ضرف  رب  ینعی 

/، ب+4gt;ج+4،ب-جgt;ج-4،ب*4gt;ج*4،بgt/4;ج4

: هک تشاد  میهاوخ  یلصا  لمع  راهچ  رد  ار  ریز  ياه  يواسمان  زاب  دشاب  رگا بlt;ج  ای  و 

/. بlt;+4lt;ج+4،ب-جlt;ج-4،ب*4lt;ج*4،بlt/4;ج4

هدوزفا يا  هملک  نآ  عوضوم  رب  هک  دشاب  هتـشاد  ار  نآ  تیلباق  يا  هیـضق  رگا  مییوگ  یم  زین  ایاضق  باب  رد  ، همدقم نیا  ظفح  اب  لاح 
ناـمه هک  تسا  نیا  تبـسن  يواـست  ياـنعم  درک و  دـهاوخن  ادـیپ  يرییغت  چـیه  هدوب و  تباـث  هیـضق  تبـسن  هک  دـید  میهاوـخ  دوـش 

تاروصحم لاثم  يارب.دراد  زین  ندرک  مک  ای  هفاضا  زا  سپ  تشاد  ندرک  مک  ای  ندرک  هفاـضا  زا  لـبق  هک  یقدـص  تیفیک و  ، تیمک
: مینک یم  هبساحم  کی  کی  ار  هعبرا 

زا هیلک و  تیمک  ثیح  زا  ، تسین رتشیب  هملک  کی  مادکره  هدوب و  طیسب  لومحم  عوضوم و  « ناویح ناسنا  لک  :» لاثم رد  : هیلک هبجوم 
مییوگ یم  الثم  دوش و  یم  هدوزفا  نآ  رب  يا  هملک  یهاگ  اما.تسا  هقداـص  زین  بذـک  قدـص و  ثیح  زا  ، تسا هبجوم  تیفیک  ثیح 

نیا زا  سپ  یلو  هدش  هدوزفا  تسا  فاضم  هک  سار  هملک  « ناویح سار  ناسنا  سار  لک  »
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.تسا یقاب  قدص  »و  هبجوم » تیفیک «، هیلک » تیمک نانچمه  هفاضا 

یم هدوزفا  ار  « ضغبی » ای « بحی » لیبق زا  یلعف  یهاگ  تسا ، هقداص  هیلک  هبجوم  هک  « ناویح ناسنا  لک  » هیضق : هیلک هبجوم  زا  رگید  لاثم 
هقداص هیلک و  ، هبجوم ودره  ینعی  درادن  یقرف  تبسن  ثیح  زا  یلبق  هیضق  اب  هیـضق  نیا  هک  « اناویح ّبحی  اناسنا  بحی  نم  لک  :» مییوگ
تقدص هیلکلا  تقدـص  املک  اریز  ) دـیروایب زین  هیئزج  هبجوم  يارب  ار  لاثم  ود  نیمه  لخادـت  نوناق  باب  زا  دـیناوت  یم  امـش  دنتـسه 

(. هیئزجلا

یم هدوزفا  يا  هملک  هیـضق  فرط  ود  هب  یهاـگ  یلو  دنتـسه  طیـسب  نیفرط  هـک  « رجحب ناـسنالا  نـم  ءیـش  ـال  :» هـیلک هبلاـس  زا  لاـثم 
زاب هک  « تسین اقلتسا  لاح  رد  رجح  هدیباوخ  تشپ  هب  هک  یلاح  رد  یناسنا  چیه  ایقلتسم ؛» رجحب  ایقلتسم  ناسنالا  نم  ءیش  ال  :» مییوگ

.تسا ظوفحم  قدص  )و  هبلاس ) تیفیک (، هیلک  ) تیفیک مه 

یم هدوزفا  یفاضم  فرط  ره  هب  لاـح  ، هدـمآ شیازفا  نودـب  هیـضق  فرط  ود  هک  « بهذـب سیل  ندـعملا  ضعب  » هیئزج هبلاـس  زا  لاـثم 
یم امـش  اه  لاثم  نیا  هب  هجوت  اب.تسا  ظوفحم  قدص  ،و  تیفیک ، تیمک نامه  هک  « بهذلا هعطقب  سیل  ندـعملا  هعطق  ضعب  :» مییوگ
مه عوـضوم و  رب  مه  ار  يا  هملک  هک  تروـص  نیا  هب.دـیزاس  لوـحتم  ، رگید هقداـص  هیـضق  کـی  هب  ار  يا  هقداـص  هیـضق  ره  دـیناوت 
دنک یمن  یقرف  دیآ  دوجو  هب  قدص  ای  تیفیک  ، تیمک رد  يرییغت  هک  نیا  نودب  دوش  تسرد  يدیدج  هیـضق  دینک و  هفاضا  لومحم 
لاثم رد  « ایقلتـسم :» دننام دشاب  یلاح  ای  ؛و  مراهچ لاثم  رد  « هعطق لوا و« لاثم  رد  « سأر » دـننام.دشاب یفاضم  ، هدـش هدوزفا  هملک  نآ  هک 
بحی نم  لک  :» دننام دشاب  يزیمت  ای  و  ؛» شام ناویح  شام  ناسنا  لک  ،» دننام دشاب  یفصو  ای  لاثم  رد  « بحی » دننام دشاب  یلعف  ای  ؛ موس

هچ تابثا  ماقم  رد  هک  دراد  لدتـسم  ضرغ  هب  یگتـسب  هک  ( دـش هدوزفا  زیمت  مه  لـعف و  اـج  نیا  رد  «) اـملع اـناسنا  بحی  اـملع  ادـیز 
تـسا...و ندوب  ناسنا  بحم  ندوب و  ناویح  بحم  تابثا  ماقم  رد  ای  تسا ؟ ناسنا  يارب  تیناویح  تابثا  ماقم  رد  ایآ  ، دـشاب يروظنم 

.دیازفا یم  ار  رظندروم  هملک  ، فده هب  ندیسر  يارب  يدروم  ره  رد  بسانت  هب  سپ 

تسخن دلج  نایاپ  ایاضق و  ثحابم  نایاپ 
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تسرهف

هراشا

راتفگشیپ 3

ناسنا 3 ياهزایتما 

لخدملا

هراشا

قطنملا 10 یلإ  هجاحلا  .1

قطنم 16 ملع  فیرعت  .2

قطنم 19 ملع  عوضوم  .3

ملع 29 فیرعت 

قیدصت 30 روصت و 

32 هیبنت :

رّوصت 34 قیدصت و  دراوم 

قیدصت 37 ماسقا 

هیبنت 40

نآ 40 ماسقا  لهج و 

يرظن 46 يرورض و  ملع 

يرورض 48 ةرابرد  یحیضوت 

سفن 49 هجوت  بابسا 

49 هّبنت : تافتلا و  ینعی  هابتنا  : لّوا رما 

رفظم قطنم  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1193زکرم  هحفص 563 

http://www.ghaemiyeh.com


49: نهذ تمالس  : مّود رما 

50: ساوح تمالس  : مّوس رما 

50: ههبش نادقف  : مراهچ رما 

52: یلقع ریغ  تایلمع  : مجنپ رما 

رظن 53 رکف و  فیرعت 

قطنملا 60 ثاحبا 
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ظافلا ثحب  : لّوا باب 

هجیتنلا 74

هلالدلا 78

تلالد 78 فیرعت 

تلالد 79 ماسقا 

هیعضو 82 تلالد  ماسقا 

هیظفل 85 تلالد 

90: تانیرمت لح 

ظافلا 93 تامیسقت 

لوا 94 میسقت  *

تانیرمت 100

نیابت 101 فدارت و  : مّود میسقت  *

نیابتم 105 ظافلا  میسقت 

لباقت 111 ماسقا 

تانیرمت 115

بکرم 116 درفم و  : موس میسقت  *

120 بکرم : ماسقا 

درفم 124 ماسقا 

تانیرمت 130 لح 

یّلک ثحابم  : مود باب 
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هلمکت 135

یفاضا 138 ییزج 

کّکشم 139 یطاوتم و  یّلک 

قادصم 142 موهفم و 

نونعم 144 ناونع و 
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تانیرمت 150

عبرا 152 بسن 

یّلک 158 ود  ضیقن  ود  نایم  اه  تبسن 

168: هصالخلا

168: تانیرمت

سمخ 170 تایلک 

تامیسقت 177

191 هیلک : ةدعاق  ود 

یضرع 194 یتاذ و 

ماع 197 ضرع  هصاخ و  ضرع 

اه 198 حیضوت  اه و  هیبنت 

198: لّوا هیبنت 

199: مود هیبنت 

200: موس هیبنت 

لمح 204 ماسقا 

211 یقاقتشا : یتاطاوم و  لمح  : موس میسقت 

یضرع 215 تامیسقت 

یلقع 223 یعیبط و  ، یقطنم یّلک 

224 یلیصفت : نایب 

تانیرمت 228
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( تمسق ) نآ تاقحلم  فّرعم و  : مّوس باب 

همّدقملا 230

فیرعتلا 241

فیرعت 247 ماسقا 

هرانا 255
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لاثملاب 261 فیرعتلا 

هیئارقتسا 262 ۀقیرط 

هیبشت 263 هب  فیرعت 

فیرعتلا 266 طورش 

269: موس طرش 
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تمسق 278 فیرعت  -1

تمسق 280 ةدیاف 

تمسق 285 لوصا  -3

تمسق 290 عاونا  -2
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یلقع 307 لیلحت  ۀقیرط 

یئانث 313 یقطنم  تمسق  قیرط 

تمسق 315 فیرعت و  ثحبم  تانیرمت 

نآ ماکحا  ایاضق و  : مراهچ باب 

ایاضق 323 : تسخن لصف  *

هیضق 323 فیرعت  : فلا بلطم 

هتکن 326 دنچ 
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نوگانوگ 327 تاهج  زا  هیضق  ماسقا  بلطم ب:

ماسقا 331 نیا  ۀیمست  هوجو 

عوضوم 332 رابتعا  هب  هیضق  ماسقا 

هیبنت 335
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هیلمح 349 تامیسقت 

هیقیقح 349 ، هیجراخ ، هینهذ : لّوا میسقت 

هلصحم 352 هلودعم و  : مّود میسقت 

هیبنت 354
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تاهیبنت 409
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هیبنت 497 ود 
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مود دلج 

هراشا
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تجح ثحابم  مجنپ  باب 

هراشا

رد.تسا لالدتـسا  ای  تّجح  ثحابم  باب  قطنملا  باتک  هناگ  شـش  باوبا  زا  مجنپ  باـب  تاقیدـصت و  ثحاـبم  باوبا  زا  مود  باـب 
: دوش یم  ثحب  هیواز  ود  زا  تجح  اب  هطبار 

ای یلمح  ینارتقا  ؟ یلاصفنا ای  یلاصتا  ییانثتسا  ییانثتسا ؟ ای  دشاب  ینارتقا  سایق  لکش  هب  ایآ  هک  ، لالدتـسا لکـش  تئیه و  ثیح  زا  .1
زا اهنت  شخب  نیا  رد  هصالخ  ؟ تسیچ لالدتسا  لاکشا  زا  یلکش  ره  ماکحا  طیارـش و  مراهچ ؟ ای  موس  ای  مود  ای  لوا  لکـش  ؟ یطرش

...و یباطخ  ای  دنتسه  ینیقی  نآ  تامدقم  داوم و  هک  نیا  اما  ، دوش یم  ثحب  لالدتسا  لکش  ظاحل 

ار لالدتـسا  تئیه  ماکحا  لیـصفت  هب  هک  تسا  هدـمآرد  لیوحت  هتـشر  هب  نیودـت و  روظنم  نیا  هب  مجنپ  باب  نیا.تسین  ثحب  دروم 
.دنک وگزاب 

مه یلدج  تامدقم  زا  لالدتسا  مادک  رد  ؟ دشاب روآ  نیقی  یناهرب و  دیاب  يربک  يرغـص و  هک  ، لالدتـسا تامدقم  هدام و  ثیح  زا  .2
.دنک یم  وگتفگ  هیواز  نیا  زا  لالدتسا  اب  هطبار  رد  ( سمخ تعانص  باب   ) مشش باب  هک...و  ؟ درک هدافتسا  ناوت  یم 

: تسا ریز  هناگراهچ  للع  ياراد  هک  درک  هیبشت  ینامتخاس  کی  هب  ار  لالدتسا  ناوت  یم  تقیقح  رد 

رکفم نهربم و  ، لدتسم صخـش  مه  لالدتـسا  یلعاف  تلع  دزاس و  یم  ار  نآ  هک  تسا  انب  رامعم و  ، سدنهم نامتخاس  یلعاف  تلع  .1
.تسا

قّقحت لصحت و  رد  رتولج و  للع  همه  زا  روصت  ماقم  رد  هک  تسا  نآ  زا  بسانم  ياه  هدافتـسا  تنوکـس و  نامتخاس  ییاـغ  تلع  .2
يرمالا سفن  تیعقاو  کی  تاـبثا  وا و  ندرک  عناـق  نتخاـس و  باـجم  ، مصخ رب  هبلغ  ، لالدتـسا ییاـغ  تلع  تسا و  رت  بقع  همه  زا 

.تسا

: لیبق زا  هتفر  راک  هب  نآ  رد  هک  تسا  یبسانم  حلاصم  یجراخ  نامتخاس  يدام  تلع  .3

يداـبم اـی  تاـیربک  ، تایرغـص ینعی  دنتــسه ، تامدـقم  مـه  ( لالدتــسا ) ینهذ ناـمتخاس  يداـم  تـلع  ،و  چـگ ، نـهآ ، نامیــس ، رجآ
.تسا حرطم  مشش  باب  رد  هک  هیرظن  ای  ههیدب  ، هدیعب هبیرق و  ، هیقیدصت

کی يرهاظ  لکـش  الثم  ) مینیب یم  جراخ  رد  لعفلاب  هک  تسا  یجراخ  لکـش  تروص و  ، تئیه یجراـخ  ناـمتخاس  يروص  تلع  .4
یلمح ینارتقا  سایق  تروص  هب  الثم  هدرک و  هدافتسا  نآ  زا  لدتسم  هک  تسا  ینّیعم  لکش  نامه  مه  لالدتسا  يروص  تلع  (، دجسم

نیمه هب  تسا  ام  ثحب  عوضوم  العف  هک  مجنپ  باب  ) .تسا هدرک  انب  ار  نآ  لوا  لکش 
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: دوش یم  نایب  همدقم  ناونع  هب  هتکن  دنچ  ینخس  ره  زا  لبق  میدش  انشآ  باب  نیا  ثحابم  روحم  اب  الامجا  هک  لاح  (. تسا طوبرم 

: دنا هدومرف  تجح  ثحابم  ، ثلاث ءزج  ، هقف لوصا  لوا  رفظم  موحرم  هکنیا  لوا  هتکن.فلا 

لـصحی يذـلا  وه  هنال  اهیف  هدـعملا  وه  هقفلا و  وه  هقفلا و  لوصا  ملع  ثحابم  نم  تایاغلا  هیاغ  وه  دـصقملا  اذـه  نأ  یف  کش  و ال 
( یناثلا لوالا و   ) نیقباسلا نیدصقملا  لئاسم  تایربک 

مه قطنملا  باتک  رد  نینچمه.دوب  هجیتن  یب  میقع و  هقف  لوصا  ثحابم  ریاس  دوبن  تجح  ثحابم  رگا  هک  دنا  هداد  حیضوت  سپـس  و 
ثحابم ینعی  تسا  تجح  ثحابم  انامه  یقطنم  ثحابم  زا  ، دصقم نیرت  ییاهن  فده و  نیرتالاب  یقطنم  صخـش  يارب  : دـنیامرف یم 

نیا يارب  یتامدقم  دش  ناونع  باتک  مود  لوا و  ءزج  رد  هک  نیشیپ  هناگراهچ  باوبا  یمامت  تقیقح  رد  ؛ هلـصوم هیقیدصت  تامولعم 
: هک دش  نایب  دوخ  ياج  رد  ظافلا  ثحابم  ینعی  لوا  باب  ندوب  همدقم  هتبلا.دنتسه  دصقم 

تسین ظافلا  رد  ثحب  ار  یقطنم 

تسا یضراع  ار  وا  ظافلا  رد  ثحب 

(: دراد بسانت  زین  ام  ثحب  اب  هک  ) دراد زاین  ظافلا  هب  تروص  ود  هب  یقطنم  و 

روظنم هب  جاجتحا  لالدتـسا و  ماقم  رد  لدتـسم  صخـش  نیاربانب  تسا  صاخـشا  تادارم  دصاقم و  هدافتـسا  هدافا و  رادم  ظافلا  : لوا
كرتشم الثم  هک  دزومایب  ار  ظافلا  ثحابم  باب  دـعاوق  دـیاب  روظنم  نیا  يارب  دـنک و  هدافتـسا  ظافلا  زا  تسا  ریزگاـن  مصخ  رب  هبلغ 

نارگید تالالدتسا  تاطلاغم  زین  دوشن و  هطلاغم  راچد  لالدتسا  ماقم  رد  ات...و  ؟ تسا مادک  لوقنم  ؟ تسیچ زاجم  ؟ تسا مادک  یظفل 
.دنک فشک  مه  ار 

رد ییاهنت  هب  دـنک و  یم  تولخ  دوخ  اب  رکفم  ناسنا  هک  مه  یماگنه  رد  هکلب  ، نارگید اب  هملاـکم  هرواـحم و  ماـقم  رد  اـهنت  هن.مود 
تسد یناعم  هب  ینهذ  يروصت و  ، یلیخت ظافلا  طسوت  تسین و  ظافلا  زا  ینغتسم  زاب  دشیدنا  یم  هتسشن و  شیوخ  یصخش  ۀناخباتک 

دیاب ، زاین نیا  لابند  هب  دراد و  ظافلا  يریگراکب  هب  زاین  زین  لاح  نیا  رد  سپ  دیوگ  یم  سفن  ثیدح  ، دوخ اب  تقیقح  رد  دـبای و  یم 
ثحابم زاغآ  رد  ) دروآ تسدـب  یحیحـص  جـیاتن  هدرک و  هدافتـسا  بسانم  تاملک  زا  ات  دوش  انـشآ  ظافلا  ثحابم  اب  مزـال  رادـقم  هب 

حضاو تجح  ثحابم  يارب  ظافلا  ثحابم  تیمدقم  نیاربانب  ( دش نایب  الیصفت  بلاطم  نیا  لوا  باب  رد  ظافلا 
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.تسا

: تسا تابثا  لباق  نایب  ود  هب  تّجح  ثحابم  يارب  ، یئزج یلک و  ثحابم  تیمدقم  اما 

هب میدرک و  ثحب...و  سمخ  تاـیلک  عـبرا ، بـسن  ، یلک ماـسقا  زا  ، یئزج یلک و  موـهفم  دوـخ  زا  یئزج  یلک و  ثحاـبم  رد  اـم  : لوا
زین هیـضق  ره  هک  دوش  یم  لیکـشت  هیـضق  ود  زا  لقادـح  تجح  ره  ( تسا رظن  دـم  ـالعف  هک  ) تجح ثحاـبم  رد  هک  میناد  یم  یبوخ 

ینعی تسا  یلک  یهاگ  دوش و  یم  تباث  یئزج  وه  امب  یئزج  يارب  مکح  تسا و  یئزج  عوضوم  یهاگ  ، دراد یلومحم  یعوضوم و 
ایآ هک  ، تخانـش ار  اه  تبـسن  دیاب  نینچمه  تخانـش  ار  یئزج  یلک و  ادـتبا  دـیاب  سپ  دوش  یم  تباث  یلک  وه  امب  یلک  يارب  مکح 

ای دنتـسه  هجو  نم  صوصخ  مومع و  ای  دوش  لیکـشت  یلک  هبلاس  کی  اه  نآ  زا  ات  دنراد  یّلک  نیابت  رگیدـکی  اب  لومحم  عوضوم و 
هب ) دـنراد ریثأت  لالدتـسا  ماقم  رد  دوش و  یم  لیکـشت  هعبرا  تاروصحم  زا  یکی  ، بسانت هب  مادـکره  زا  هک...و  دـنراد  یلک  يواـست 

لـصا لالدتـسا  نالف  طسوت  ایآ  مینادب  ات  تخانـش  ار  سمخ  تایلک  ثحابم  دیاب  نینچمه  ( دـش دـهاوخ  ثحب  دوخ  ياج  رد  يدوز 
یئزج یلک و  ثحابم  تخانـش  رب  فقوتم  روما  نیا  مامت  ؟و  نآ ضراوع  زا  یکی  ای  ؟ نآ تایتاذ  زا  یکی  ای  ؟ ددرگ یم  تباث  تیهاـم 

.تسا

هب هک  دراد  هلحرم  ود  سایق  نیا.ددرگ  یم  تابثا  هیف  نحن  ام  يارب  یئزج  یلک و  ثحابم  تیمدـقم  زین  تاواسم  سایق  قیرط  هب.مود 
: دوش یم  نییبت  الامجا  ریز  لکش 

( يرغص ) دنتسه فرعم  ثحابم  همدقم  یئزج  یلک و  ثحابم  : لوا هلحرم 

( يربک ) دنتسه تجح  ثحابم  همدقم  دوخ  هبون  هب  ، فرعم ثحابم 

( هجیتن ) .دنتسه تجح  ثحابم  ۀمدقم  ۀمدقم  یئزج  یلک و  ثحابم  سپ 

ود نیا  یتقو  ، دـش دـهاوخ  نییبت  الیذ  هلحرم  نیا  ياربک  تابثا  دـش و  نایب  مود  باب  رد  یئزج  یلک و  باب  زاغآ  رد  يرغـص  تاـبثا 
.تسا یهیدب  هجیتن  میتفرگ  ملسم  ار  هلحرم 

همدـقم :» هک دوش  یم  همیمـض  نادـب  زین  هیقداص  هیجراخ  همدـقم  کـی  تسا و  يرغـص  هلحرم  نیا  رد  یلبق  هلحرم  هجیتن  : مود هلحرم 
.تسا تجح  ثحابم  همدقم  یئزج  یلک و  ثحابم  هک  میریگ  یم  هجیتن  هعومجم  نیا  زا  « همدقم همدقملا 

یم لیکشت  یئازجا  زا  هّیـضق  ره  ایاضق و  زا  تجح  ره  : هک دنا  هدش  ضّرعتم  ار  نیا  مه  رفظم  موحرم  هک  فرعم  ثحبم  تیمدقم  اما 
لوهجم رب  تابثا  ای  یفن  هب  مکح  نوچ  ، مینک یفن  ای  تابثا  نآ  يارب  ار  یمکح  میناوتب  ات  میسانشب  دیاب  ار  عوضوم  ادتبا  ، دوش
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زا یمسر  یضرع و  ای  يوهام  یتاذ و  یلیصفت  ای  یلامجا  تخانش  کی  دیاب  امتح  سپ  تسا  هرباکم  تسین و  لوقعم  ههادبلاب  ، قلطم
تـسد زین  تجح  هب  زگره  هکلب  دوش  یمن  تسرد  هیـضق  اـهنت  هن  تروص  نیا  ریغ  رد  میـشاب  هتـشاد  لومحم  زا  نینچمه  عوـضوم و 

.دش نشور  زین  باب  نیا  تیمدقم  هجو  سپ  تفای  میهاوخن 

میتفگ ایاضق  ثحابم  زاغآ  رد.تسا  حـضاو  الماک  مجنپ ) باب  ) تجح ثحابم  يارب  (، مراهچ باب  ) ایاضق ثحابم  تیمدـقم  هجو  اـما 
هلـصتم و ، هبلاـس هبجوـم و  ، هـیئزج هـیلک و  : ـالثم ) دـنراد ماـسقا  عاوـنا و  اـیاضق  دوـش و  یم  لیکــشت  هیــضق  دـنچ  زا  یتـجح  ره  هـک 

تـسد هب  ار  اـهنآ  ماـکحا  تخانـش و  ار  ماـسقا  نـیا  دـیاب  تـسخن  هـک  ( دـنراد...و ، هطیـسب هـبکرم و  ، ههجوـم ریغ  ههجوـم و  ، هلـصفنم
.درک هدافتسا  اهنآ  زا  لالدتسا  جاجتحا و  رد  سپس  ، دروآ

نیرت هدـیچیپ  زا  یکی  هک  دوش  یم  نشور  شخب  نیا  رد  یئوطـسرا  قطنم  رنه  تسا و  ثحبم  نیا  همدـقم  یلبق  ثحاـبم  عـیمج  سپ 
هدافتـسا يدادادـخ  يرطف  رما  نیا  زا  ات  دـهد  یم  رارق  ینیعم  لاناک  رد  ار  نآ  دـنک و  یم  تیادـه  ار  لالدتـسا  ینعی  نهذ  ياـهراک 

نآ زا  دور و  یم  رده  لکش  نارازه  هب  دوصقم  لزنم  ات  همشچرس  زا  یلو  هدیرفآ  ادخ  هک  یبآ  ریظن  ) دوش لصاح  بولطم  حیحص و 
زا ار  نآ  هدرک و  هزیلاناک  ار  اهبآ  نیا  حیحص  لودج  بسانم و  يوج  ندیـشک  اب  هک  تسا  بآریم  نیا  دوش و  یم  هدافتـسا  هیور  یب 

ا�هِیف ْمُکَرَمْعَتْـسا  ِضْرَْألا َو  َنِم  ْمُکَأَْـشنَأ  َوُه  هفیرـش «: هیآ  قیداـصم  زا  یکی  دـناسر و  یم  لزاـنم  تاـغاب و  ، عرازم هب  هار  نیرت  هاـتوک 
(. دوش یم  ققحتم  «

رد تسا و  مصخ  رب  هبلغ  ياـنعم  هب  تغل  رد  تجح.تسا  نآ  هیمـست  هجو  )و  لالدتـسا ، لـیلد ) تـجح ياـنعم  هراـبرد  مود  هـتکن  ب:
یلا لاـصیا  ، دـنناسر یم  یقیدـصت  لوـهجم  کـی  هب  ار  اـم  هک  تـسا  يا  هیقیدـصت  تاـمولعم  اـیاضق و  هعوـمجم  : یقطنم حالطـصا 

تاـمولعم هک  دوش  یم  نشور  ناـیب  نیا  سفن  زا  نیارباـنب  دـنزاس  یم  نشور  اـم  يارب  ار  لوهجم  تقیقح  نآ  دـننک و  یم  بولطملا 
: تسا عون  ود  ام  هیقیدصت 

یمنرب یتـقیقح  چـیه  زا  هدرپ  هدرکن و  تیادـه  یلوـهجم  چـیه  هـب  ار  اـم  هـک  دنتـسه  یئاـیاضق  : هلـصوم ریغ  هیقیدـصت  تاـمولعم  .1
تسین و یتیخنس  بسانت و  مولعم  ود  نیا  نایم  اما  « تسا علاط  سمش  » هک میناد  یم  »و  تسا هداتـسیا  دیز  » هک مینادیم  همه  الثم  ، دنراد

نیا هک  تسا  یعیبط.میسرب  یموس  تقیقح  هب  ود  نآ  هب  یهاگآ  زا  ات  دنرادن  مه  هب  یطبر 
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.تسین یقطنم  رظن  روظنم  هتخیسگ  مه  زا  تاقیدصت  هنوگ 

یگدـنیاز دـنتفرگ  رارق  مه  رانک  یـصوصخم  شنیچ  بیترت و  مظن و  اب  یتقو  هک  دنتـسه  یئاـیاضق  : هلوصوم ۀـّیقیدصت  تاـمولعم  .2
نیا هب  لاح  « ثداح ملاعلاف  «» ثداح ریغتم  لک  »و« ریغتم ملاعلا  :» ریظن.دنزاس یم  نشور  ار  یلوهجم  هدوب و  تقیقح  کی  دلوم  هتشاد و 
نیا هیمـست  هجو  تسا و  ببـسم  مسا  هب  ببـس  ۀیمـست  باـب  زا  زاـجم و  هیمـست  نیا  هتبلا  دوش  یم  هتفگ  تجح  تاقیدـصت  زا  هتـسد 

دوش و یم  لالدتـسا  جاجتحا و  لباقم  فرط  مصخ و  هیلع  ایاضق  نیمه  هطـساو  هب  هک  تسا  نآ  تجح  مسا  هب  یقیدـصت  تاـمولعم 
اریز دنیوگ  « لیلد  » ار یقیدصت  تامولعم  نیمه  یفرط  زا.دـنک  تباث  ار  شیوخ  ياعدـم  بولطم و  اهنآ  هیاس  رد  دـناوت  یم  لدتـسم 

تسا يراک  لالدتسا  اّما  دننک و  یم  ییامنهار  لوهجم  تمـس  هب  ار  ام  زین  تامولعم  نیا  ، تسا يداه  امنهار و  ، دشرم يانعم  هب  لیلد 
هب نداد  اه  نآ  هب  صوصخم  شنیچ  یقیدصت و  يدابم  تامدـقم و  ، تامولعم نیا  ندروآ  مهارف  ینعی  دـنهد  یم  ماجنا  لدتـسم  هک 

.دنناسرب بولطم  هب  ار  ام  هک  نیا  روظنم 

: بجی اّمم  :و  هلوق.ج

: تسا مسق  ود  ام  يروصت  تامولعم  میتفگ  تاروصت  شخب  رد  هک  هنوگنامه  هک  نیا  موس  هتکن 

...و مدع  ، دوجو ، یئیش موهفم  لیبق  زا  یهیدب  تاروصت  .1

هک رگید  موهفم  نارازه  هبذاج و  ، هتیـسیرتکلا ، قرب مسج ، ، ناسنا موهفم  : لیبق زا  ( رکف رظن و  هب  جاتحم  ) یباـستکا يرظن و  تاروصت  .2
هب هک  نیا  رگم  ددرگ  یمن  مولعم  اـم  يارب  يرظن  روصت  چـیه  هک  میتـفگ  تارّوصت  شخب  رد  دنتـسه ، يرظن  روـما  زا  اـه  نآ  بلغا 

شخب رد  ، ...و دـش  دـهاوخن  لـصاح  اـم  يارب  يروصت  ملع  زگره  میـشاب  هتـشادن  ار  تایهیدـب  رگا  دوش و  یهتنم  یهیدـب  تاروصت 
: دراد هبعش  ود  ام  هیقیدصت  تامولعم  : میئوگ یم  زین  تاقیدصت 

فارطا روصت  درجم  هب  هکلب  درادـن  رظن  رکف و  هب  يزاین  اهنآ  قیدـصت  مکح و  رد  اـم  نهذ  هک  یتاقیدـصت  : هیهیدـب تاقیدـصت  لوا 
تادهاشم ، تاّیلوا لیبق  زا  تسا  لالدتسا  قوفام  الوصا  تسین و  رادرب  لالدتسا  دوشیم و  لصاح  نهذ  يارب  تبسن  هب  قیدصت  هیـضق 

تاعانص ثحابم  زاغآ  رد  ) دراد مان  یقطنم  هناگ  شش  تایهیدب  هک  تایبرجت  تارتاوتم و  ، تایسدح ، تایرطف ، نطاب رهاظ و  سح  هب 
( .دش دهاوخ  نایب  مشش  باب  موس و  ءزج  ، سمخ
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ثودح : لیبق زا  ، دوش یمن  لصاح  لالدتسا  نودب  اهنآ  هب  سفن  قیدصت  اهنآ و  هب  ملع  هک  یقیدصت  تامولعم  : يرظن تاقیدصت.مود 
لصاح نآ  نودب  تسا و  یلالدتسا  يرظن و  لئاسم  زا  ، مولع لئاسم  عون  هک  رگید  تقیقح  نارازه  هتـشرف و  ، حور دوجو  ، ملاع مدق  و 

نیا ، میرادن یهیدب  یقیدصت  مولعم  چـیه  ام  تسا و  یلالدتـسا  يرظن و  ام  یقیدـصت  تامولعم  هیلک  هک  دوش  مهوت  دـیابن.دوش  یمن 
اب زگره  میتشادن  ار  اهنآ  رگا  تسا و  یملع  تراجت  رد  ام  يدادادخ  یلصا و  هیامرـس  یهیدب  یقیدصت  تامولعم  ، تسا یلطاب  رادنپ 

دروم رد  ام  ياعدا  اـت  مینک  یم  ناـیب  ناـهرب  بلاـق  رد  ار  بلطم  نیا  ، میدوبن یملع  هیامرـس  بسک  تراـجت و  هب  رداـق  یلاـخ  تسد 
.دوش یم  تباث  یهیدب  یقیدصت  مولعم  یهیدب و  يروصت  مولعم  دوجو 

ناسنالا :» لثم رد  مینک  یم  لاوس  امش  زا  ، میشاب هتشادن  یهیدب  قیدصت  چیه  دشاب و  يرظن  ام  یقیدصت  تامولعم  هیلک  رگا  : لالدتـسا
یهیدب قیدصت  کی  هرخالاب  هک  دوش  یم  تباث  ام  بولطم  تسا  یهیدـب  دـییوگب  رگا  يرظن ؟ ای  تسا  یهیدـب  قیدـصت  ایآ  «، ناویح

لالدتــسا هار  زا  تـفگ  دــیهاوخ  ؟ دــیا هدروآ  تـسد  هـب  ار  نآ  یهار  هـچ  زا  : تـفگ میهاوــخ.تسا  يرظن  : دــییوگب رگا  مـیراد و 
نیا ایآ  میـسرپ  یم  يربک و  يرغـص و  هب  مینک  یم  مالک  لـقن  اـم  « ناویح ناـسنالاف  «» ناویح ساـسح  لـک  و  «» ساـسح ناـسنالا  :» ریز

هب یهار  هچ  زا  میسرپ  یم  دنتـسه  يرظن  رگا  ، دوش یم  تباث  بولطم  سپ  دنا  یهیدب  رگا  ؟ يرظن ای  دنتـسه  یهیدب  یقیدصت  يدابم 
لطاب لاحم و  رود  تسا و  رود  نیا  : تفگ میهاوخ  میا  هتخانش  « ناویح ناسنالا  » هار زا  ار  ود  نآ  دییوگب  رگا  ، دیدرک ادیپ  ملع  ود  نآ 
لاوئـس مینک و  یم  مالک  لقن  تامدقم  نآ  هب  ، میا هدروآ  تسد  هب  رگید  همدقم  دنچ  ای  ود  هار  زا  زین  ار  ود  نآ  دـییوگب  رگا  تسا و 

هک نیا  رگم  دوش  یمن  یهتنم  ییاج  هب  بلطم  تسا و  لاحم  ودره  هک  لسلـست  ای  ، دیآ یم  مزال  رود  ای  هرخالاب  مینک و  یم  رارکت  ار 
سار اه  نآ  هکلب  تسا و  تاملـسم  زا  یهیدب  یقیدصت  تامولعم  دوجو  سپ  دوش  متخ  یهیدـب  یقیدـصت  تامولعم  هلـسلس  کی  هب 

.دنتسه ام  یملع  هیامرس  لاملا و 

قیرط زا  اهنت  دنتـسه و  یلالدتـسا  يرظن و  ام  یقیدصت  تامولعم  رثکا  دـیدرگ  مولعم  هک  لاح  : مراهچ هتکن  لالدتـسالا  قرط  : هلوق.د
ياه هار  زا  دراد و  ینوگانوگ  ياه  هویش  قرط و  ، یقیدصت بولطم  کی  رب  ندرک  لالدتـسا  ، مینادب دیاب  دنوش  یم  لصاح  لالدتـسا 

کی رب  ناوت  یم  فلتخم 
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هک دنراد  یماسقا  دوخ  هبون  هب  مادک  ره  دنوش و  یم  بعشنم  یـساسا  هبعـش  هد  هب  یلک  روط  هب  اه  هویـش  نیا.درک  لالدتـسا  بولطم 
: دننک یم  عورش  اج  نیا  زا  ار  بلطم  ، ثحابم نیا  هب  تجاح  هجو  نایب  همدقم و  ناونع  هب  اه  نآ  نایب  زا  لبق 

یپ دود  هدهاشم  زا  هک  تسه  یلقاع  ناسنا  مادک  ، دننک یم  ادیپ  ملع  نادب  هدرب و  یپ  شتآ  دوجو  هب  دود  هدـهاشم  زا  اه  ناسنا  همه 
اهربا رد  قرب  هدـهاشم  ماگنه  هب  اه  ناسنا  همه  زین  )و  تسا یقطنم  سایق  باـب  زا  لـقع و  مکح  هب  یملع  نینچ  ) دربن شتآ  دوجو  هب 

نامـسآ رد  قرب  راـبره  هک  صقاـن  ءارقتـسا  (؟ دـشاب هتـشادن  یعقوت  نینچ  هک  تسیک  دنتـسه و  ردـنت  دـعر و  يادـص  ندینـش  رظتنم 
ار انعم  نیا  اه  ناسنا  ام  زا  کیره  نینچمه  ( تسا اجب  يراظتنا  نینچ  اذل  هدوب  زین  دعر  يادـص  نآ  لابند  هب  ای  هارمه  هدـش  هدـهاشم 
ار درف  هدرک و  رود  اـم  زا  ار  هنازور  یگتـسخ  دـشخب و  یم  شمارآ  ار  ینامـسج  ياوق  هک  تسا  یلماـع  باوخ  هک  میناد  یم  کـین 
ار یگنـس  رگا  هک  میناد  یم  همه  ای  )و  تسا ارقتـسا  قیرط  زا  زین  نیا  (؟ دراد یـشقن  نینچ  باوخ  دنادن  هک  تسیک  ، دزاس یم  طاشناب 
زا ) ندـیرب لباق  كزان و  ماسجا  وقاچ  دراک و  هک  میناد  یم  همه  ای  ، دـش دـهاوخ  بوطرم  هتفرگ و  تبوطر  اـمتح  میهد  رارق  بآ  رد 

ثحابم رد  دوش و  یم  لصاح  تایئزج  هدـهاشم  شیامزآ و  ، هبرجت هار  زا  اـه  نیا  ماـمت  ) .دـنک یم  هراـپ  ار  (، ...و هویم  ، تشوگ : لـیبق
تـسا یثحب  اجنیا  رد  هتبلا  ) .دـنیآ یم  تسد  هب  تلع  اب  هارمه  صقاـن  لالدتـسا  هار  زا  ، تاـیبرجت هک  دـمآ  دـهاوخ  سمخ  تاـعانص 
یضعب تسا و  ارقتـسا  عون  زا  هبرجت  هک  دنا  هتـشادنپ  نینچ  دیدج  ناگدنـسیون  زا  یخرب  ؟ ارقتـسا ای  تسا  سایق  رد  لخاد  هبرجت  : هک

( .دوش ثحب  دوخ  ياج  رد  دیاب  هک  تسا  یفخ  سایق  عون  زا  هک  دننآرب 

صخش سپس  تسا  میرک  وا  هک  میناد  یم  میـسانش و  یم  یـصاخ  ياه  یگژیو  هب  ار  یـصخش  ام  هک  دیآ  یم  شیپ  یهاگ  نینچمه 
تسا هدنشخب  میرک و  ینالف  لثم  مه  مدآ  نیا  مییوگ  یم  هدرک و  هیبشت  اروف  مینیب  یم  اه  یگژیو  نیمه  اب  میسانش  یمن  هک  يرگید 

هتـسهآ بش  رد  هک  یقراس  الثم  ای  ، دهد یم  ماجنا  ار  یلیثمت  هیبشت و  نینچ  ناسنا  نهذ  یلو  دشابن  نینچ  الـصا  اسب  هچ  هک  یلاحرد 
زین وا  دـبال  : مییوگ یم  هیبـشت  باـب  زا.دور  یم  هار  مارآ  هتـسهآ و  هک  مینیب  یم  ار  يرگید  صخـش  سپـس  دور  یم  هار  طاـیتحااب  و 
یم روبجم  دوخ  دزادرپ و  یمن  دـنک و  یم  یمظن  یب  وا  مینک و  یم  ماو  تخادرپ  رد  تنامـض  رفن  کـی  يارب  ـالثم  اـی  ، تسا قراـس 

ام دنک  یم  تنامض  ياضاقت  هدمآ و  ام  دزن  مه  يرگید  صخش  یتقو  ، میزادرپب میوش 
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ثیح زا  دـسیون و  یم  بوخرایـسب  هک  میراد  رایتخا  رد  یملق  ای  تسا  باسحدـب  زین  وا  دـبال  مییوگ  یم  میراد و  ار  تواضق  ناـمه 
لثم زین  نیا  هک  مینک  یم  مکح  منیب و  یم  يرهاظ  تایـصوصخ  نامه  اب  يرگید  ملق  دـسیون و  یم  ناور  یلاع و  یلیخ  یگدنـسیون 

زا روکذم  دراوم  (. دش دهاوخ  نایب  الیـصفت  ادعب  هک  تسا  یقطنم  لیثمت  یهقف و  سایق  عون  زا  اه  نیا  مامت  ) دشاب بوخ  دیاب  ، ملق نآ 
مولعم نارازه  اهدـص و  زا  کـچوک  هنومن  دـنچ  اـهنت  دـمآ و  تسد  هب  لـیثمت  ارقتـسا و  ، ساـیق هار  زا  هک  دوـب  یقیدـصت  تاـمولعم 

روط هب  هرطفلاب و  اـهناسنا  تفگ %99 ناوت  یم  هک  تسا  اـجنیا  ، میراد زور  لوط  رد  هجوت  نودـب  اـم  زا  مادـکره  هک  تسا  یقیدـصت 
داهن رد  هک  تسا  یعیبط  يدادادخ و  لالدتسا  رکف و  نیا  دنهاوخن  هچ  دنهاوخب و  هچ  دنتـسه  رظن  لالدتـسا و  لها  یقطنم و  یعیبط 

هرطفلاب ناسنا  هک  همه  نیا  اب  یلو  ، دزومآ یم  ار  لالدتـسا  رکفت و  لصا  ناـسنا  هب  قطنم  هک  هتفگن  یـسک  دراد و  دوجو  یناـسنا  ره 
دـنوش و یم  هابتـشا  اطخ و  راچد  اه  لالدتـسا  تاقیدـصت و  ، راـکفا زا  يریثک  رد  اـه  ناـسنا  هک  مینک  یم  هدـهاشم  زاـب  تسا  رکفتم 

دوش یم  راکـشآ  یقطنم  دعاوق  قطنم و  هب  ام  زاین  هک  تسا  اج  نیا  دنیامیپ و  یم  اطخ  هار  دـنبای و  تسد  دوخ  بولطم  هب  دـنناوتیمن 
نیا یسک  رگا  دنک و  یم  هزیلاناک  ار  یمدآ  راکفا  دزومآ و  یم  اه  ناسنا  هب  ار  ندرک  لالدتسا  حیحص  ياه  هویـش  قطنم ، دعاوق  هک 
نیا اب.دوش  یم  شدـیاع  حیحـص  جـیاتن  هدومیپ و  باوص  هار  دراوم  دـصرد  هن  دون و  رد  انیقی  دریگ  راکب  یتسرد  هب  دزومایب و  ار  اه 

: مییوگ یم  لالدتسا  هب  ام  تجاح  هجو  نایب  همدقم و 

: تسا هقیرط  ود  لالدتسا  يارب  یملع  حیحص  قرط 

بذک هب  ملع  لیبق  زا  رگید  رما  چیه  تطاسو  نودب  تسا  رگید  هیـضق  هب  يا  هیـضق  زا  ندرک  ادـیپ  ملع  : يرـشابم لالدتـسا  هقیرط  .1
هب ملع  لصا و  قدـص  هب  ملع  هار  زا  سکع  قدـص  هب  ملع  دـننام  ،و  سکعلاب رگید و  ضیقن  قدـص  هب  ملع  هار  زا  هّیـضق  ود  زا  یکی 

.دش نایب  مراهچ  باب  ایاضق  ماکحا  ثحابم  نیا  لیصفت  ، هیلصا هیضق  قدص  هب  ملع  هار  زا  ضوقنم  قدص 

ام ثحب.تسین  هطساو  الب  يرشابم و  دوش و  یم  لصاح  یملع  نینچ  هیضق  دنچ  ای  ود  هار  زا  لقادح  : يرشابم ریغ  لالدتـسا  هقیرط  .2
روط هب  العف  هک  ارقتـسا  لـیثمت و  ، ساـیق : زا دـنترابع  هک  دراد  یـساسا  یلـصا و  عون  هس  تالالدتـسا  زا  هنوگنیا  تسا و  مسق  نیا  رد 

.میوش یم  تالیصفت  دراو  سپس  مینک و  یم  فیرعت  ینعم و  ار  مادکره  لمجم 
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مادختسا ، هدش اه  نآ  تحص  هب  میلست  میا و  هدرک  لوبق  هک  ار  يا  هماع  دعاوق  هلـسلس  کی  ناسنا  نهذ  هکنیا  زا  تسا  ترابع  : سایق
ره هک  تسا  هدنرپ  کی  ياه  لاب  دننام  لالدتسا  تامدقم  تقیقح  رد  دنک و  هدافتسا  اه  نآ  زا  شبولطم  هب  لاقتنا  روظنم  هب  هدرک و 
ای تسا  رهوج  ناسنا  ایآ  هک  دـشاب  نیا  ام  لوهجم  رگا  ـالثم  ، دـنزاس یم  لـئان  شدوصقم  هب  هدروآرد و  زاورپ  هب  ار  هدـنرپ  مهاـب  ود 

: مییوگ یم  هدرک و  هدافتسا  هیلک  هیضق  ود  زا  مولعم  هب  نآ  لیدبت  لوهجم و  نیا  هب  لین  يارب  ؟ ریخ

( يرغص «) مسج ناسنا  لک  »

( يربک «.) رهوج مسج  لک  »

( هجیتن «.) رهوج ناسنا  لکف  »

هیلک تقیقح  کـی  ساـیق  هجیتـن  یهاـگ  هتبلا  تـسا  ساـیق  ییوطـسرا  قـطنم  هاگدـید  زا  تالالدتـسا  رد  یملع  هـقیرط  نـیرت  مـهم 
«. همارکا بجی  دیزف  «» همارکا بجی  دهتجم  لک  »و« دهتجم دیز  :» دننام تسا  یئزج  رما  کی  یهاگ  روکذم و  لاثم  دننام.تسا 

دوش یم  لقتنم  رگید  صخـش  ای  یئیـش  مکح  هب  صخـش  ود  ای  یئیـش  ود  زا  یکی  مکح  زا  ام  نهذ  هک  نیا  زا  تسا  تراـبع  : لـیثمت
ریگ یتشک  دق  هاتوک  ۀـناشراهچ  ناسنا  نالف  هک  نیا  هب  مکح  زا  الثم  ود  نآ  نایم  كرتشم  دروم  دـنچ  ای  کی  دوجو  رطاخ  هب  افرص 
نیا تسا  يرهام  ریگ  یتشک  دـبال  تسا  هناشراهچ  دـق و  هاتوک  هک  مه  رگید  ناسنا  نـالف  هک  نیا  هب  دوش  یم  لـقتنم  تسا  يرهاـم 
مارح مالسا  رد  بارش  : الثم ای  تسا و  یئیش  نآ  لثم  یئیش  نیا  ، تسا صخـش  نآ  لثم  صخـش  نیا  : هک نیا  نتفگ  ینعی  تسا  لیثمت 

كارتـشا ندوب  روآ ) یتـسم  ) رکـسم رد  ودره  نوچ  تسا  مارح  مالـسا  رد  زین  وـج  بآ  سپ  دـیوگب  بهذـم  ینـس  هیقف  لاـح  ، تسا
.دنراد

هلـسلس کی  تالاوحا  ندروآ  تسد  هب  عبتت و  صحفت ، ، نتـشگ نزرب  يوک و  ره  رـس  رب  ، راید هبراـید  ، هیرق هب  هیرق  ياـنعم  هب  : ارقتـسا
، دننک طابنتسا  ار  یلک  مکح  ماع و  نوناق  کی  تایئزج  نیا  هعومجم  زا  هک  تسا  شیامزآ  هدهاشم و  قیرط  زا  هیجراخ  هیئزج  روما 
هدـمآ و شوج  هب  ترارح  زا  هجرد  دـص  رد  اـه  نیا  یماـمت  هک  میدیـسر  هجیتن  نیا  هب  میدرک و  شیاـمزآ  ار  بآ  دروم  دـص  ـالثم 

میروآ تسد  هب  هیلک  هدعاق  کی  ، دروم دص  نیا  زا  لاح  ، دـنوش یم  دـمجنم  تدورب  زا  هجرد  نالف  رد  دـنوش و  یم  راخب  هب  لیدـبت 
هک میدید  هدرک و  عبتت  ار  تاناویح  تالاوحا  الثم  ای  ؛ تسا نینچ  ایند  رد  یبآ  ره  دوش  یم  مولعم  سپ  ، هک
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میروآ تسد  هب  یلک  مکح  کی  لاح  ، دنهد یم  تکرح  ار  دوخ  نییاپ  کف  ، ندرک راوخشن  ای  اذغ  ندیوج  ماگنه  رد  تاناویح  عون 
رطاخ هب  تسا و  للعم  صقان  ءارقتـسا  عون  زا  بآ  دروم  رد  یلبق  ءارقتـسا  «. غضملا دـنع  لفـسالا  هکف  كرحتی  ناویح  لک  » مییوگب و 

تسا و للعم  ریغ  صقان و  ریخا  ءارقتسا  تسا و  سایق  تامدقم  يدابم و  زا  هک  دوش  یم  تایبرجت  ءزج  دنک و  یم  ادیپ  تیلک  ، لیلعت
اب هتـسبرس  لمجم و  سپ  ، دشابن نینچ  هک  حاسمت  لیبق  زا  دشاب  یناویح  دیاش  اریز  ، تسا روآ  نامگ  رثکادح  هتـشادن و  ینیقی  شزرا 

ینعی (، (ص يدـمحم بان  مالـسا  يژولوئدـیا  دیهـش  زا  ینخـس  تسا  بسانم  همتاخ  رد.میدـش  انـشآ  لیثمت  ارقتـسا و  سایق  ياـنعم 
: مینک لقن  يرهطم  داتسا  موحرم 

لوهجم ییایاضق  هب  همولعم  ییایاضق  اـی  هیـضق  زا  میهاوخ  یم  هک  اـج  نآ  ینعی  ، تسا مسق  هس  رب  دوخ  هبون  هب  تجح  : تجح ماـسقا 
: تسا نکمم  هنوگ  هس  هب  ام  نهذ  ریس  ، میبای تسد 

مه هطقن  هب  يا  هطقن  زا  ینعی  دوب  دـهاوخ  یقفا  ام  نهذ  ریـس  لاح  نیا  رد.نیابتم  هب  نیابتم  زا  رتهب  ترابع  هب  یئزج و  هب  یئزج  زا  .1
.دنک یم  روبع  نآ  حطس 

ریـس رت  یلاع  رتکچوک و  زا  ینعی  ، تسا يدوعـص  ام  نهذ  ریـس  لاح  نیا  رد  ، ماع هب  صاخ  زا  رتهب  ترابع  هب  یئزج و  هب  یئزج  زا  .2
.دنک یم  روبع  لماش  هب  لومشم  زا  رگید  ترابع  هب  ، دنک یم 

رتکچوک هب  رت  یلاع  رتگرزب و  زا  ینعی  تسا  یلوزن  ام  نهذ  ریس  لاح  نیا  رد  ، صاخ هب  ماع  زا  رتهب  ترابع  هب  ،و  یئزج هب  یلک  زا  .3
.دوش یم  لقتنم  هدش  هتفرگربرد  لومشم و  هب  هدنریگربرد  لماش و  زا  رگید  ترابع  هب  دنک و  یم  ریس  رتدودحم  و 

هب یئزج  زا  ریس  دنناوخ و  ارقتسا  ار  یلک  هب  یئزج  زا  ریـس  و...دنمان  لیثمت  ار  نیابتم  هب  نیابتم  زا  یئزج و  هب  یئزج  زا  ریـس  نییقطنم 
.دوش (1) یم  هدناوخ  سایق  هفسالف  نیقطنم و  حالطصا  رد  یلک 
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سایق

هراشا

لماش ام  تاقیدصت  زا  هدمع  شخب  ( تجح ثحب  همدقم  ) دنوش یم  میـسقت  تایرظن  تایهیدب و  شخب  ود  هب  ام  یقیدـصت  تامولعم 
کی رب  لالدتسا  ياه  هویـش.دنوش  یم  لیـصحت  لالدتـسا  رظن و  رکف و  اب  تامولعم  زا  هنوگنیا  هک  تسین  یکـش  تسا و  يرظن  روما 

: میدرک هصالخ  شخب  ود  رد  ار  اهنآ  عومجم  هک  تسا  نوگانوگ  لوهجم  تقیقح 

: تشاد یساسا  هبعش  هس  دوخ  هک  يرشابم  لالدتسا  هویش  .1

.دش یم  لصاح  قدص  هب  ملع  بذک  هب  ملع  زا  بذک و  هب  ملع  ، قدص هب  ملع  هار  زا  هک  : ضیقن.فلا

ضیقن سکع  يوتسم و  سکع  ، تشاد هبعش  ود  هک  : سکع.ب

.نیفرط ضقن  عوضوم و  ضقن  ، لومحم ضقن  ، تشاد هبعش  هس  هک  : ضقن.ج

.دراد یساسا  مسق  هس  دوخ  هبون  هب  زین  نیا  هک  : يرشابم ریغ  لالدتسا  هویش  .2

.رت یئزج  ای  رتدودحم  یلک  لاح  هب  یلک  زا  ریس  ای  سایق.فلا 

.رگید نیابم  لاح  هب  ینیابم  لاح  زا  ریس  ای  لیثمت.ب 

.یلک رما  کی  هب  هیئزج  روما  زا  ریس  ای  ارقتسا.ج 

نیمه ییوطسرا  قطنم  باب  نیرتمهم.دهد  یم  لیکشت  ار  تجح  ثحابم  باب  هس  زا  لوا  باب  هک  تسا  سایق  نوماریپ  ام  ثحب  العف 
دنچ سایق ، اب  طابترا  رد.میتسین  باب  نیا  تاهبـش  عفد  تخانـش و  ياه  هویـش  ، سایق يدنمـشزرا  نایب  ددـصرد  العف  ام  تسا و  باب 

.دوش یم  ناونع  باتک  بیترت  هب  هک  تسا  حرطم  ثحبم 

سایق فیرعت.فلا 

هزادـنا رازبا  ، سایقم تسا و  يریگ  هزادـنا  ریدـقت و  يانعم  هب  تغل  رد  سایق.تسا  ساـیق  تیهاـم  ینعم و  ناـیب  ساـیق  ثحبم  نیلوا 
هب ار  نآ  تحاـسم  هدرک و  يریگ  هزادـنا  ار  نیمز  ضرع  لوـط و  ینعی  ، ضرـالا تسق  : تسا هدـمآ  برع  تغل  رد.دـنیوگ  ار  يریگ 

.مدروآ تسد 

دهاوخ لیصفت  هب  دوخ  باب  رد  تسا و  یقطنم  لیثمت  اب  فدارم  هک  دراد  ار  دوخ  صاخ  يانعم  ، نییلوصا اهقف و  حالطـصا  رد  سایق 
.دمآ

رفظم قطنم  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1193زکرم  هحفص 587 

http://www.ghaemiyeh.com


: هفسالف نویقطنم و  حالطصا  رد  سایق 

ار نامه  مه  رفظم  موحرم  هدش و  نایب  علاطم  حرش  رد  هک  نویقطنم  روهشم  فیرعت 
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دنچ زا  هدـمآ  مهارف  يا  هعومجم  ، سایق رخآ ؛» لوق  هتاذـل  هنع  مزل  تمّلـس  یتم  ایاضق  نم  فلوم  لوق  ، سایقلا :» هک تسا  نیا  هدروآ 
تفای و میهاوخ  تسد  رگید  هیـضق  کی  هب  هعومجم  نآ  زا  امتح  دنوش  عقاو  لوبق  میلـست و  دروم  ایاضق  نآ  هاگره  هک  تسا  هیـضق 

جراخ زا  تناعتـسا  نودـب  هعومجم و  نیا  تاذ  زا  هک  یتاذ  مزال  مه  نآ  دوب  دـهاوخ  رگید  هیـضق  کی  هعومجم  نآ  کفنی  مزال ال 
.دیآ یم  تسد  هب  هجیتن  نیا 

« ثداح ملاعلاف  «،» ثداح ریغتم  لک  و« «، ریغتم ملاعلا  » لاثم

زئاح فیرعت  نیا  رد  هتکن  جـنپ  اعومجم.مینک  یم  هجوت  هدـمآ  فیرعت  رد  هک  یتاکن  هب  ، سایق فیرعت  اب  رتشیب  ییانـشآ  تهج  لاح 
: تسا تیمها 

حالطـصا رد  : يرهطم دیهـش  هدومرف  هب  تسا و  ینعماـب  ظـفل  صوصخ  اـی  ظـفل و  ياـنعم  هب  يوحن  حالطـصا  رد  لوق  : لوق ۀـملک  .1
.دوش یم  هدناوخ  لوق  دشاب  ینعم  دیفم  هدش و  عضو  ینعم  کی  يارب  هک  یظفل  ره  نیقطنم 

زا معا  بکرم  تسا و  بکرم  يانعم  هب  ، قطنم حالطـصا  رد  لوق  ، هللا دبع  یلوم  ۀیـشاح  بحاص  هلمج  زا  نویقطنم  روهـشم  لوق  هب  و 
صوصخ يانعم  هب  لوق  ( هر ) رفظم موحرم  هدومرف  هب  ،و  تسا فلومریغ  فلوم و  ، يربخ ییاشنا و  ، صقان مات و  ، یلقع یظفل و  بکرم 

رد هک  نانچنآ  دوش  یم  هدحاو  هیـضق  لماش  مه  هک  تسا  فیرعت  سنج  هملک  نیا  دشاب و  هّیـضق  نامه  هک  تسا  يربخ  مات  بکرم 
سایق و ) دراد دوجو  ( هیف نحن  ام  رد  ) يرشابمریغ ياه  لالدتسا  رد  هک  ار  ددعتم  يایاضق  مه  تشاد و  دوجو  يرشابم  ياه  لالدتـسا 

.دوش یم  لماش  ( لیثمت ءارقتسا 

زا فیلاـت  اریز  ، سکع ـال  تسا و  بیکرت  یفیلاـت  ره  تسا و  بیکرت  زا  صخا  ، فیلاـت «: اـیاضق نم  فلوم  » هلمج رد  فـلؤم  هملک  .2
يراـگزاس تفلا و  نآ  يازجا  ناـیم  هک  دـنیوگ  ار  یبیکرت  صوصخ  فیلاـت  نیارباـنب  تسا  يراـگزاس  سنا و  ینعم  هب  تفلا  هداـم 

رخؤم يربک  مدـقم و  يرغـص  هک  نیا  تسه  ود  نیا  نیب  هک  یتفلا  « ثداـح ریغتم  لـک  »و« ریغتم ملاـعلا  :» مییوگ یم  یتقو  ـالثم  ، دـشاب
رد مادکره  دنراد و  یـصاخ  بیکرت  لومحم  عوضوم و  يا  هیـضق  ره  رد  ای  دوبن  فیلات  یلو  دوب  بیکرت  ، دوب سکعرب  رگا  هدمآ و 

.فیلات هن  میتفگ  یم  بیکرت  دوب  نیا  زا  ریغ  رگا  دنیوگ و  تافیلات  ار  اه  نیا  هک  دنراد  رارق  ییاج 

.دوش یم  قالطا  رتشیب  ای  هیضق  ود  رب  لقادح  ینعی  تسا  یقطنم  عمج  انمض  هیضق و  عمج  ، ایاضق هملک 
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.تسا فیرعت  تیعنام  تیعماج و  رگ  نایب  « ایاضق نم  فلؤم  » هلمج

قوف ایاضق  نم  بکرملا  سایقلا  نیتیـضق و  نم  فلوملا  طیبسلا  سایقلا  لوانتیل  هدـحاو  هیـضق  قوف  اـم  اـیاضقلا  نم  دارملا  : تیعماـج
.نینثا

کی زا  اه  نآ  مامت  رد  اریز  ، دوش یم  جراخ  يرـشابم  ياـه  لالدتـسا  هلیـسو  نیدـب  هک  تسا  فیرعت  لّوا  لـصف  هلمج  نیا  : تیعناـم
کی يرشابمریغ  ياه  لالدتـسا  رد  یلو  ، دش یم  ادیپ  يرگید  هب  ملع  ، نآ هب  ملع  ضرف  رب  میدش و  یم  لقتنم  رگید  هیـضق  هب  هیـضق 

.دوش هجیتن  هب  لیدبت  بولطم  ات  تسا  مزال  هیضق  نیدنچ  یهاگ  ود و  لقادح  هکلب  تسین  یفاک  هیضق 

نآ تامدـقم  ایاضق و  همه  لعفلاب  هک  تسین  طرـش  ندوب  ساـیق  رد  هک  دراد  هراـشا  بلطم  نیا  هب  هملک  نیا  «: تملـس یتم  » ۀـملک .3
تامدقم اضرف  رگا  هک  تسا  نآ  لالدتسا  کی  ندوب  سایق  طرش  هکلب  ( یناهربلا سایقلا  یف  امک  ) دشاب لدتسم  لوبق  میلـست و  دروم 

دروم تامدـقم  اعقاو  ایآ  هک  نیا  اما  تسا  تامدـقم  نیا  کـفنی  ـال  مزاول  زا  یمتح و  رخآ  لوق  هجیتن و  ، دوش عقاو  میلـست  دروم  نآ 
، تسا يرگید  ثحب  ؟ ریخ ای  تسا  لوبق 

«. میدق ملاعلاف  «، » میدق رثؤملا  نع  نغتسم  لک  »و« رثؤملا نع  نغتسم  ملاعلا  :» هک سایق  نیا  رد  الثم 

ینعی ، تسا سایق  کی  زین  وا  يارب  اـما  تسا  ملاـع  ثودـح  رادـفرط  تقیقح  رد  دوخ  هک  دـیوگب  یهلا  ملکتم  کـی  دـنچره  ار  نیا 
تامدقم نآ  لعفلاب  دنچره  دوب  دنهاوخ  ملاع  مدق  جتنم  انیقی  ، دوش عقاو  نهربم  لوبق  دروم  رگا  هک  هدـش  میظنت  يا  هنوگب  تامدـقم 

.تسین لوبق  دروم 

ضوقن سوکع و  ثحابم  رد  هک  تسا  ضقن  لصا و  ای  ، سکع لصا و  نایم  همزـالم  هلئـسم  دـننامه  ثیح  نیا  زا  هیف  نحن  اـم  : ریظنت
قدص ضرف  رگا  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  لصا  میتفگ  یم  هکلب  میتشادن  لصا  یعقاو  قدص  اب  يراک  ام  مه  اج  نآ  رد  اریز  ، دش حرطم 
لـصا رگا  زین  تسا و  رارقرب  مزالت  سکع  لصا و  قدص  نایم  دوب و  دهاوخ  قداص  زین  نآ  ضیقن  ای  يوتـسم  سکع  امتح  دوش  نآ 

ای تسا  قداص  لصا  نـالف  لـعفلاب  هکنیا  اـما  تسا  قدـص  رد  همزـالم  ود  نآ  نیب  دوب  دـهاوخ  قداـص  مه  نآ  ضقن  دـشاب  قداـص 
يرغص ای  تامدقم  زین  هیف  نحن  ام  رد.دنک  یم  راوتسا  ضرف  ساسارب  ار  دوخ  نخـس  هکلب  درادن  يراک  تهج  نیا  هب  یقطنم  ، بذاک

ایآ اما  ، درک دهاوخ  قدص  زین  نآ  مزال  دشاب  قداص  موزلم  رگا  هک  تسا  نیا  همزالم  نوناق  تسا و  نآ  مزال  ، هجیتن موزلم و  ، يربک و 
ای تسا  قداص  اعقاو  موزلم 
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قدص املک  ، مییوگ یم  يرـشابم  لالدتـسا  باب  رد  ینعی  بذک  رد  هن  تسا  قدص  رد  اهنت  مزالت  نیا  هتبلا  میرادـن  نآ  اب  يراک  ریخ 
لـصالا بذک  اذا  » هک تسین  نینچ  یلو  «، مزاللا قدص  موزلملا  قدـص  املک  تسا و« لصا  مزال  سکع  نوچ  ، سکعلا قدـص  لصالا 

مزال نوچ  ، تسا قداص  نآ  سکع  یلو  دشاب  بذاک  دوخ  يا  هیئزج  هبجوم  تسا  نکمم  الثم  «، مزاللا وا  سکعلا  بذـک  موزلملا  وا 
عولط هب  تبـسن  ترارح  : لثم تسا  معا  مزـال  یهاـگ  تسا و  دوباـن  مه  نآ  موزلم  دوبن  اـب  هک  تسا  موزلم  اـب  يواـسم  مزـال  یهاـگ 

رثا رد  ترارح  مه  زاـب  دیـشروخ  دوـبن  اـب  هک  روـط  ناـمه  دـشاب  مزـال  تسا  نکمم  ، مه موزلم  دوـبن  اـب  ضرف  نیا  رد  هک  دیـشروخ 
هجیتنلا و تقدص  هملـسملا  ایاضقلا  تقدص  اذا  :» تفگ دیاب  مه  هیف  نحن  ام  رد  ، دوش یم  لصاح  ندـیخرچ  ،و  ندـیود ، تکرح ، شتآ

هار زا  یــسک  ـالثم  ، دــشاب دــساف  زین  هجیتـن  دــندوب  دــساف  تامدــقم  اـیاضق و  رگا  هـک  تـسین  نـینچ  یلو  «، اـعطق هجیتـنلا  اــهمزلی 
تسا حیحص  هجیتن  ، دوش یم  دقتعم  یـصو  تماما  ای  یبن  توبن  لیبق  زا  يداقتعا  تقیقح  کی  هب  ندید  باوخ  ای  هراختـسا  ، يریگلاف
بذک مزلتسم  ، مزال بذک  هچ  رگا  « معا مزاللا  نوک  زاوجل  » تسین مزال  بذک  مزلتـسم  موزلم ، بذک  سپ  ، تسا دساف  تامدقم  یلو 

طلغ هجیتن  هنرگ  تسا و  نآ  ياربک  يرغص و  رد  یلاکـشا  داریا و  انیقی  دوب  طلغ  لالدتـسا  هجیتن  يدروم  رد  رگا  ینعی  تسه  موزلم 
.دش یمن 

ارچ : هک تسا  نیا  لاوس  لاح  ، دنراد کفنی  مزال ال  دنوش  عقاو  لوبق  دروم  رگا  ینعی  ، دنتسه میلـستلا  ضورفم  ایاضق  تامدقم و  سپ 
حرش زا  یمالک  باوج  رد  ؟ تسا هدش  طرش  ندوب  میلستلا  ضورفم  دنـشاب و  همّلـسم  لعفلاب  نآ  يایاضق  هک  تسین  نیا  سایق  طرش 

: میروآ یم  علاطم 

اهریغ اهنع  مزل  تملـس  ول  ثیحب  یه  هرکنم و  هبذاک  تناک  نا  اّهنا و  لـب  اهـسفن  یف  همّلـسم  اـهنوک  ینعی  سیل  تمّلـس  یتم  هلوق  «و 
هطلاغم ) ییاطسفوسلا یباطخلا و  یلدجلا و  یناهربلا و  لمتشی  ثیحب  ذخوی  نأ  بحی  امنا  سایق  ّهنا  ثیح  نم  سایقلا  ناف  هیف  تلخد 

مل نا  هناف و  يرعـش  سایقلا  اما  ،و  مزلی ام  اهنع  مزل  تملـس  ول  ثیحب  نوکی  لـب  اهـسفنا  یف  هقح  اهتامدـقم  نوکی  نا  بجی  ـال  )و  يا
وهف نسح  هنال  رمق  نالف  لاق  اذاف  هملـسم  اهنا  یلع  اهتامدـقم  لمعتـسی  قیدـصتلا و  هدارا  رهظی  نکل  لـییختلا  لـب  قیدـصتلا  لواـحی 

هیف ام  ملس  اذا  لوق  وهف  سجن  لسعلاف  سجن  هرم  لک  هرم و  لسعلا  لاق  وا  رمق  نالفف  رمق  وهف  نسح  لک  نسح و  نالف  : اذکه سیقی 
لوق هنع  مزل 
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(1) رفنی .» وا  بغریف  هب  لیخت  یتح  هدیری  ّهنا  رهظی  ناک  نا  )و  لعفلاب ) مزاللا اذه  دقتعی  رعاشلا ال  نکل  رخا 

کفنی مزال ال  هزات  مولعم  هب  ندیسر  هجیتن و  هک  دنشاب  يا  هنوگ  هب  میلـست  لوبق و  دروم  يایاضق  تامدقم و  ینعی  «: هنع مزل  » هملک .4
زا دنترابع  اهنآ  دوش و  یم  جراخ  فیرعت  زا  تجح  هناگ  هس  عاونا  زا  عون  ود  دـیق  نیا  اب  ، دـشابن ریذـپ  فلخت  زگره  دـشاب و  اه  نآ 
هب هک  تسین  نینچ  یلو  دنا  هتفای  فیلات  هیـضق  دـنچ  زا  هچرگا  مه  تجح  ود  نیا  هک  تسا  نآ  ناشجورخ  تلع  ءارقتـسا و  لیثمت و 
اریز : دنتـسه ریذـپ  فلخت  هکلب  دـشابن  رادرب  فلخت  دوش و  ادـیپ  رگید  لوق  هجیتن و  هب  ملع  ام  زج  اـمتح و  اـیاضق  نیا  هب  ملع  لاـبند 

تسا لمحتم  دراد  تهابـش  ینالف  اب  هک  ینالف  الثم  هک  دنک  یم  تسرد  لامتحا  کی  ام  يارب  رثکادح  یهقف  سایق  یقطنم و  لیثمت 
یم مینک  یقرت  يردـق  هک  ضرف  رب  دوش و  یمن  هدـیمان  قیدـصت  درادـن و  يدوـس  اـهنت  لاـمتحا  دـشاب و  عاجـش  اـی  میرک  زین  وا  هک 

رادرب فـلخت  دراد و  فـالخ  لاـمتحا  ینظره  دوـش و  یم  لـصاح  هجیتـن  دارم و  هب  نّظ  لـیثمت  زا  هـک  تـسا  نـیا  رثکاّدـح  : مییوـگ
هلعلا » تکرب هب  زاـب  دـشاب  لـلعم  صقاـن  رگا  تسین و  روـسیم  ـالومعم  یلو  دراد  یملع  شزرا  دـشاب  ماـت  رگا  مـه  ارقتـسا  اـما  ، تـسا

رثکادح دـشاب  لیلعت  نودـب  صقان  رگا  یلو  تسا  سایق  يدابم  زا  هبرجت  تسا و  هبرجت  باب  زا  نآ  هک  تشاد  دـهاوخ  شزرا  « ممعت
.دشاب فلخت  لباق  ریغ  یعطق و  هجیتن  هک  تسین  نینچ  دوب و  دهاوخ  روآ  نامگ 

ساـیق و زا  ) رگید لوق  مزلتـسم  هتاذـل  ، تاواـسم ساـیق  اریز  ، دوش یم  جراـخ  فیرعت  زا  تاواـسم  ساـیق  دـیق  نیا  اـب  «: هتاذـل » هملک .5
سایق دشاب  قداص  یجراخ  همدقم  نآ  رگا  نیاربانب  ، تسا هیجراخ  همدقم  جراخ و  زا  تناعتسا  اب  مازلتـسا  نیا  ینعی.تسین  ( لالدتـسا

: لاثم.دوب دهاوخ  جتنم  تاواسم 

( يرغص ) تسا يواسم ب  فلا 

( يرغص ) تسا يواسم ج  ب 

مزاللا مزال  » ای « همدـقم همدـقملا  همدـقم  » دـننام ،و  تسا يواسم ج  فلا  سپ  « واـسم يواـسملا  يواـسم  تسا و« يواـسم ج  فلا  سپ 
(. دمآ دهاوخ  سایق  ثحابم  نایاپ  رد  بلطم  لیصفت  ) ...و « ءزج ءزجلا  ءزج  » ای و  «، مزال

: لاثم دنچ.دوب  دهاوخن  جتنمام  سایق  زگره  دشاب  بذاک  یجراخ  همدقم  نآ  رگا  هتبلا 
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فـصن » تفگ ناوتیمن  ،و  تسا عـبر 8  هکلب 2  «، تـسا فـصن 8  ددـع 2  » سپ «، تسا فـصن 8  ددـع 4  »و« تسا فـصن 4  ددع 2  .» 1
.تسا عبر 8  هکلب 2  ، تسین فصن 8  ددع 2  سپ  « فصن فصنلا 

«: تسا ثلث 27  ددع 3  » سپ «، تسا ثلث 27  ددع 9  و« «، تسا ثلث 9  ددع 3  .» 2

هن 3/1. تسا  ثلثلا 9/1  ثلث  اریز  «، تسا ثلث 27  ددع 3  » سپ « ثلث ثلثلا  ثلث  :» تفگ ناوت  یمن 

نیابم :» تفگ ناوت  یمن  یلو  «، تسا قطان  نیابم  نیاـبم  ناـسنا  » سپ «، تسا قطاـن  اـب  نیاـبم  سرف  و« «، تسا سرف  اـب  نیاـبم  ناـسنا  .» 3
همدـقم نوچ  تسین  جـتنم  تاواسم  سایق  دراوم  نیا  یمامت  رد  هک  دـییامرف  یم  هظحـالم  قطاـنلل ،» نیاـبم  ناـسنالاف  نیاـبم  نیاـبملا 

سایق ود  هکلب  تسین  سایق  کی  تقیقح  رد  ، جـتنم سایق  تسا و  قدـص  یجراخ  همدـقم  هک  مه  اجنآ  تسا و  بذـک  نآ  یجراـخ 
.تسا

سایق تاحالطصا.ب 

نیا زا  ررکم  تسا و  حلطـصم  لوادتم و  نویقطنم  نایم  رد  سایق  باب  رد  هک  تسا  یتاحالطـصا  نوماریپ  سایق  باب  رد  مود  ثحبم 
: دنوش یم  شخب  ود  لماش  یمیسقت  رد  تاحالطصا  نیا.دننک  یم  هدافتسا  تاریبعت 

باوبا زا  یباب  هب  صاصتخا  دنراد و  لامعتسا  دربراک و  سایق  ثحابم  رسارس  رد  هتشاد و  تیمومع  هک  یتاریبعت  : هماع تاحالطصا  .1
.درادن سایق 

رد دوش و  یم  هدرب  راـک  هب  دراد و  جاور  باـب  نآ  رد  تسا و  ساـیق  باوبا  زا  یباـب  صوصخم  هک  یتاریبعت  : هّصاـخ تاحالطـصا  .2
صاخ تاحالطصا.نینچمه  ییانثتسا  دراد  دوخ  هب  صوصخم  یتاحالطـصا  یلمح  ینارتقا  سایق  صوصخ  الثم.تسین  رگید  باوبا 

اعومجم هک  تسا  سایق  باب  هماع  تاحالطـصا  هب  عجار  ام  ثحب  العف  دش  دـهاوخ  نایب  عون  نامه  لوا  رد  سایق  عاونا  زا  یعون  ره 
: دوش هتسناد  دیاب  تسا و  حالطصا  جنپ 

تسا یصاخ  شنیچ  تقیقح  رد  دراد و  یسایق  ره  هک  تسا  یصاخ  لکـش  تئیه و  نامه  سایق  تروص  زا  روظنم  : سایق تروص  .1
هک دراد  همدقم  ود  لقادح  یسایق  ره  الثم.تسین  جتنم  سایق  دشابن  صاخ  تئیه  نیا  رگا  هک  دریگ  یم  ماجنا  سایق  يازجا  نایم  هک 

عوـضوم و نوـچ  ییازجا  همدـقم  ره  زین  يربـک و  سپـس  ، دراد رارق  يرغـص  لوا  ینعی  ، دراد رارق  یــصوصخم  ياـج  رد  همدـقم  ره 
تیفیک اب  دیاب  زین  اهنآ  هک  دراد  یلات  مدقم و  ای  لومحم 
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یشزرا دشابن  لماک  لکش  تئیه و  ظاحل  زا  ام  سایق  رگا  تروص  نیا  ریغ  رد  دشاب  جتنم  سایق  ات  دنوش  هداد  رارق  مه  رانک  یصاخ 
مظن اب  نآ  حلاصم  داوم و  همه  هک  تسا  ییابیز  رایسب  نامتخاس  یجراخ  لکش  تروص و  لثم  سایق  تروص  لثم  تشاد و  دهاوخن 

.دنا هدروآ  دوجو  هب  يا  هدافتسا  لباق  للجم  نامتخاس  عومجم  رد  ات  تسا  هدش  هداد  رارق  رگیدکی  رانک  یصاخ 

هک يا  هیـضق  دنچ  ای  ود  زا  تسا  ترابع  سایق  تامدقم  يدابم و  ای  داوم  زا  روظنم  : سایق یقیدصت  يدابم  ای  ، رـصانع ، داوم ، همدقم .2
مه یسایق  هتبلا  دنـشابن  همدقم  ود  ره  ای  کی  رگا  دنا  هدش  لیکـشت  ییازجا  زا  دوخ  اهنآ  زا  مادک  ره  هک  دنهد  یم  لیکـشت  ار  سایق 

دنتـسه و لالدتـسا  هبیرق  يدابم  یهاگ  نینچمه  ، روآ ناـمگ  یهاـگ  دـندروآ و  نیقی  یهاـگ  تامدـقم  داوم و  نیا  ، تشاد میهاوخن 
تقیقح رد  دیآ و  یم  تامدقم  داوم و  نیمه  يور  مه  لکـش  تروص و  (. دمآ دهاوخ  سمخ  تاعانـص  باب  رد  هک  ،) هدـیعب یهاگ 
الومعم تامدقم  نیا  هتبلا  دش  دهاوخن  اپرس  نامتخاس  دشابن  ناکرا  زا  مادکره  رگا  هک  تسا  ینامتخاس  حلاصم  ناسب  « سایقلا هدام  »

: لاثم.دوش یم  نایب  يزمر  تروص  هب  قطنم  رد 

«. تسا فلا ج  ره  سپ  «» تسا ره ب ج  »و« تسا فلا ب  ره  »

دهتجم دـیز  » مییوـگ یم  ـالثم  میرب  یم  راـک  هـب  ار  یلـصا  هداـم  دوـخ  يزمر  ریغ  تروـص  هـب  رتـشیب  حیـضوت  تـهج  مـه  یهاـگ  و 
«. تسا یمارگ  دیز  » سپ « تسا یمارگ  يدهتجم  ره  »و« تسا

تامدـقم کفنی  مزال ال  هک  يرگید  هیـضق  رخآ و  لوق  نیا  لاح  «، رخا لوق  هتاذـل  هنع  مزل  لوق  » میتفگ ساـیق  فیرعت  رد  ، بولطم .3
یقیدـصت ملع  زونه  یلو  هدرک  ادـیپ  هجوت  نآ  هب  ام  نهذ  هک  تسا  یماگنه  نآ  دوش و  یم  هدـیمان  بولطم  رابتعا  کی  هب  تسا  نآ 

تسا « بولطم » هیضق نآ  مان  هدشن  لالدتسا  زونه  هک  هلحرم  نیا  رد  دوش  مولعم  هب  لیدبت  ات  میتسه  نآ  رب  لالدتـسا  ددصرد  هدماین و 
.میراد رارق  نادب  ملع  بلط  رد  میتسه و  مولعم  هب  نآ  لیدبت  ددصرد  هک  یلوهجم  ینعی 

ار مولعم  هدوـمن  لالدتـسا  بوـلطم  رب  هکنیا  زا  سپ  یهتنم  دوـش  یم  قـالطا  رخآ  لوـق  بوـلطم و  ناـمه  رب  حالطـصا  نیا  : هجیتـن .4
.مییوگ یم  هجیتن  نآ  هب  دیدج  هلحرم  نیا  رد  میدومن  لیصحت 

هک یئازجا  ینعی  تسا  سایق  تامدقم  یلصا  یتاذ و  ءازجا  روظنم.سایق  دودح  .5
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یئازجا ، همدقم یتاذ  ءازجا  زا  روظنم.دنتـسه  نکر  تسا و  ءازجا  نیا  هب  يا  هیـضق  همدقم و  ره  ماوق  دنتـسه و  همدقم  تاذ  رد  لخاد 
، لومحم ، عوضوم هک  هیلمح  يایاضق  رد  الثم  دـنام  یم  یقاـب  هیـضق  ندز  مهرب  ءازجا و  کـیکفت  ، لـیلحت هیزجت و  زا  سپ  هک  تسا 

نآ مییامن  لیلحت  هیزجت و  مینک و  ادـج  رگیدـکی  زا  ار  نآ  ءازجا  کیکفت و  مه  زا  ار  هیـضق  رگا  تسا  حرطم  تهج  روس و  ، تبـسن
تبسن زا  اما  دشاب  « ثودح » الثم هک  لومحم  موهفم  دشاب و  « ملاع » الثم هک  عوضوم  تاذ  زا  تسترابع  دنام  یم  یقاب  الالقتـسا  هک  هچ 

تسا و اـمهنیب  هطبار  تسا و  تبـسن  نیفرط  هب  نآ  ماوق  فرط و  ود  هب  هتـسباو  اـتقیقح  تبـسن  نوچ  دـنام  یمن  يرثا  ربـخ و  هطبار  و 
میتفرگ رظن  رد  هناگادج  درفم و  ار  نآ  نیفرط  زا  کیره  هدز و  مهرب  ار  هطبار  نیا  هک  لاح  تسا و  طبر  فرص  تبسن  دوجو  الـصا 

.دشاب راک  رد  یتبسن  طبار و  ات  تسین  یطبر  ود  نآ  نیب  رگید 

نیا ای  تروص  نآ  رد  هک  تسا  نایم  رد  زین  یبلس  ای  توبث  دشاب  یتبسن  یتقو  اریز  ، تسا هطبار  تبسن و  عباوت  نوئش و  زا  : هیـضق روس 
مه يروس  دشابن  یتبسن  رگید  ترابع  هب  بلس و  ای  توبث  یتقو  ، تسا عوضوم  دارفا  زا  یخرب  ای  عیمج  يارب  بلـس  ای  باجیا  تبـسن 

.تسین يا  هیضق  العف  میا و  هدرک  کیکفت  لیلحت و  ار  هیضق  ام  تسا و  هیضق  لام  روس  نوچ  تشاد  میهاوخن 

دراد ترورض  بلس  ای  توبث  نیا  ایآ  هک  دوش  یم  ثحب  هاگ  نآ  دشاب  یبلس  ای  توبث  یتبسن  یتقو  اریز  تسا  تبسن  نوئش  زا  : تهج
رد نیا  ، تسا یفتنم  مه  تبـسن  تهج  مالک  کی  رد  ماود و  ، ترورـض ارهق  تسین  یتبـسن  یتقو  سپ  ؟ ناکما ای  دراد  تیلعف  ؟ ماود ای 

.هیلمح هیضق  اب  هطبار 

هطبار اما  دـنام  یم  یقاب  کیکفت  لیلحت و  هیزجت و  زا  سپ  هک  تسا  یلات  مدـقم و  نامه  یتاذ  ءازجا  ، هیطرـش هیـضق  اب  هطبار  رد  اما 
یتاذ یلصا و  ءازجا  هک  دش  نشور  الماک  سپ.دنتـسین  یندنام  لاصفنا  تادا  طرـش و  تادا  نینچمه.تسین  راگدنام  دناعت  ای  مزالت 
سایق رد  هک  میمان  یم  سایق  دودـح  ار  ءازجا  نیا  ، تسا یلات  مدـقم و  هیطرـش  هیـضق  یتاذ  ءازجا  لومحم و  عوضوم و  ، هیلمح هیـضق 

( ...و ییانثتسا  یطرش  رد  تسا  نینچمه  ) .دنراد دوجو  یلمح  ینارتقا 

لثمم مسجم و  ار  تاحلطـصم  نآ  لاثم  بلاق  رد  هدروآ و  یلاثم  رفظم  موجرم  ، روکذـم هسمخ  تاحلطـصم  نایب  زا  سپ  اـج  نیا  رد 
يا هیضق  ام  : هک تسا  نیا  لاثم  نآ  دنزاس و  یم 
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تایآ و هدش و  للدم  ام  رب  هیعرش  هلدا  قبط  هک  تسا  يا  هیعرش  يایاضق  زا  هیضق  نیا.يرغص  « تسا قساف  راوخ  بارش  » مان هب  میراد 
.تسا مئاق  نآ  رب  نیملسم  عامجا  تایاور و 

همّدـقم ودره  رگا  ) تسا هدیـسر  تابثا  هب  هیعرـش  هلدا  اب  زین  یلک  هیـضق  نیا  « يربک «.» تسا دودرم  شتداهـش  يدـیلپ  قساـف و  ره  «و 
(. دوب دنهاوخ  نونظم  دنشاب  دافتسم  رهاوظ  زا  صوصنم و  ریغ  رگا  روآ و  نیقی  دنشاب  صوصنم 

نیارباـنب :» هک نیا  نآ  میریگ و  یم  هجیتـن  ار  یموس  هیـضق  قوـف  ۀـمدقم  ود  زا  یقطنم  ساـیق  ییوطـسرا و  قـطنم  هویـش  اـب  اـم  لاـح 
«. تسا دودرم  شتداهش  راوخبارش 

؟ تنس ای  ؟ هداد لکش  نیدب  يا  هینایب  نآرق  ایآ  ؟ دیدروآ تسد  هب  اجک  زا  ار  موس  هیضق  نیا  : لاوئس

لوا ینعی  میدرک  لیـصحت  یلبق  قیدـصت  ود  تکرب  هب  ار  قیدـصت  نیا  ام  هکلب  تسین  تنـس  باـتک و  رد  ریبعت  نیا  نیع  ، ریخ : باوج
هب ار  همکحم  رد  تداهش  ندوب  دودرم  دعب  مدق  رد  ،و  تشاد یعرـش  لیلد  دانـسا  نیا  میداد و  دانـسا  رمخلا  براش  هب  ار  ندوب  قساف 

همّدقم ود  نآ  یتقو  ددرگ و  یم  جارختسا  طانبتسا و  مّوس  ۀجیتن  نآ  همدقم  ود  نیا  زا  دوخ  هبدوخ  سپس  میداد  تبسن  نیقساف  هیلک 
نایب کی  هب  کی  ار  روکذم  تاحالطـصا  لاثم  نیا  رد  لاح.ددرگ  یم  ود  نآ  کفنی  یتاذ ال  مزاول  زا  هجیتن  نیا  دش  للدم  ملـسم و 

: مینک یم 

ات میدروآ  دوجو  هب  اهنآ  نایم  هک  یـصاخ  شنیچ  دـنوش و  یم  هدـیمان  سایق  هدام  همدـقم و  ( يربک يرغـص و  ) مود لوا و  هیـضق  ود 
: هملک هس.دراد  مان  « سایق تروص  » دندش جتنم 

زا لــبق  «، تــسا دودرم  شتداهــش  رمخلا  براــش  :» موــس هیــضق  هب.دنتــسه  ساــیق  دودــح  ، هتداهـــش درت  ، قساــف ، رمخلا براــش 
( رابتعا ود  هب  يراذگمان  ) دنیوگ یم  « هجیتن » هطوبرم تامدقم  زا  نآ  فاشتکا  لالدتسا و  زا  دعب  »و  بولطم » لالدتسا

یم ردـصم  نادـب  ار  هجیتن  میدرک و  هدافتـسا  هطقن  هس  تمالع  زا  هدـنیآ  ياه  لاثم  لاثم و  نیا  رد  ام  دـیوگ  یم  رفظم  موحرم  : هتکن
نامه مینک  یم  هدافتسا  زمر  نآ  زا  زین  ام  ، دنروآ یم  رد  هجیتن  رس  رب  یسدنه  نیهارب  رد  هک  تسا  یسدنه  تمالع  کی  نیا  مینک و 

روـظنم هب  مه  راـصتخا و  تیاـعر  روـظنم  هب  مه  ، میدرک یم  هدافتـسا  «ب»و«ج» فورح زا  زین  لوـمحم  عوـضوم و  ياـج  هب  هک  روـط 
هدام نود  يا  هدام  هب  صتخم  ۀلأسم  هک  هتکن  نیا  حیضوت 
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.تسا (1) ندش  هدایپ  لباق  يا  هدام  ره  نمض  رد  هکلب  تسین  رگید 

سایق ماسقا.ج 

هراشا

: تسا ثحب  لباق  هبنج  ود  زا  سایق  باب  رد  ثحب  نیا  یلک  روط  هب  : تسا نآ  تامیسقت  هرابرد  سایق  باب  ثحابم  زا  موس  تمسق 

فلتخم و ساـیق  داوم  هک  رذـگهر  نآ  زا  دوش و  یم  لیکـشت  اـهنآ  زا  ساـیق  هک  دنتـسه  یتامدـقم  روظنم  ساـیق  هداـم  هبنج  زا.لوا 
هب تیانع  مامت  ثحبم  نیا  رد  هتبلا  مینک و  نییعت  ار  یناونع  مادکره  يارب  دیاب  اذل  دنهد  یم  ار  يا  هجیتن  مادـکره  هدوب و  نوگانوگ 

: تسا عون  جنپ  ، یقیدصت يدابم  تامّدقم و  ، داوم رابتعا  هب  سایق.میرادن  نآ  لکش  تئیه و  هب  يراک  تسا و  هیضق  هدام  دوخ 

: هک تسا  نآ  میسقت  نیا  هجو.يا  هطلاغم  سایق  يرعش 5. سایق  یباطخ 4. سایق  یلدج 3. سایق  یناهرب 2. سایق  .1

یم « یناهرب » سایق نآ  هب  هک  دنروآ  یم  عقاو  قباطم  دـصرددص و  مزج  یمدآ  يارب  هک  تسا  تاینیقی  يایاضق  زا  ، سایق تامّدـقم  ای 
زین ناهرب  هک  نیا  هچ  ) تایبرجت تارتاوتم و  ، تایرطف ، تاّیـسدح ، تادـهاشم ، تایلّوا : دنتـسه مسق  شـش  لماش  دوخ  تاـینیقی  ، مییوگ

؛) دمآ دهاوخ  مشش  باب  رد  دوخ  ياج  رد  دراد و  یماسقا 

میهاوخ ادعب  هچ  نانچ  اریز  ) اه نآ  زا  یـضعب  هچ  نآ و  تامّدقم  ۀمه  هچ  تسا  ( روآ نظ  ) تانونظم يایاضق  زا  ، سایق تامّدـقم  ای  و 
روآ نامگ  فیعـض  تیاور  کی  اب  ، هباطخ ماقم  رد  اذل  ) میمان یم  « ییاطخ » سایق ار  نآ  هک  تسا ،) تامدـقم  ّسخا  عبات  هجیتن  تفگ 

؛) داد زردنا  دنپ و  هظعوم و  ناوت  یم  زین 

قباطم هچ  ، دنتسه میلـست  لوبق و  دروم  لدج  ثحب و  نیفرط  نایم  هک  ییایاضق  ینعی  ؛ تسا تامّلـسم  يایاضق  زا  ، سایق تامّدقم  ای  و 
؛ دنیوگ « یلدج  » سایق نآ  هب  هک  ، هن ای  دنشاب  عقاو 

؛) تخادرپ میهاوخ  اه  نآ  هب  سمخ  تاعانص  ثحابم  رد  ) دراد هبعش  شش  دوخ  هک  تسا  تاروهشم  زا  ، نآ تامّدقم  ای  و 
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نادجو و ، لقع هن  تسا  یمدآ  ۀمهاو  ةّوق  مه و  ،و  اهنآ هب  مکاح  هک  یتاقیدـصت  ینعی  تسا  تایمه  يایاضق و  زا  ، نآ تامّدـقم  ای  و 
؛ دوب دهاوخ  یطلاغم » » یسایق نینچ  هک  يرهاظ  ّسح 

ار یتالییخت  سفن  رد  یلو  دـنوش  یمن  سفن  قیدـصت  بجوم  هک  ییایاضق  ینعی  تسا  تـالیخم  ياـیاضق  زا  ، ساـیق تامّدـقم  اـی  و 
؛ دوش یم  هدیمان  « يرعش » یسایق نینچ  دندرگ و  یم  سفن  ضابقنا  ای  طاسبنا  هجیتن  رد  لاعفنا و  ببس  هک  دنزیگنا  یمرب 

دنزادنا یم  هابتـشا  هب  ار  یمدآ  دنتـسه و  هقداص  هب  هیبش  هک  يا  هبذاک  يایاضق  ینعی  تسا  تاهّبـشم  يایاضق  زا  ، سایق تامّدقم  ای  و 
.ناهرب هن  ددرگ  یم  لیکشت  « هطلاغم » الومعم اه  نیا  زا  هک 

یسایق لالدتسا  لکش  تروص و  ( ...و ؟ یّنظ ای  دنتسه  ینیقی  ایآ  هک  ، نآ داوم  عضو  زا  رظن  عطق  اب  :) سایق لکـش  تئیه و  ۀبنج  زا.مّود 
تروص ثیح  زا  ار  سایق  ماسقا  هک  دراد  اج  اذل  ، درک لالدتسا  یبولطم  رب  ناوت  یم  يددعتم  لاکشا  هب  تسا و  نوگانوگ  توافتم و 

هداد رارق  دوخ  ثحابم  روحم  ، تروص ظاحل  زا  ار  سایق  تسا و  بلطم  نیمه  یلیـصفت  ناـیب  ددـصرد  مجنپ  باـب.مینک  یـسررب  زین 
.ینارتقا ییانثتسا و  : دوش یم  میسقت  یساسا  عون  ود  هب  ، تروص ثیح  زا  سایق.تسا 

: تسا قیدصت  لباق  نآ  تلاح  ود  طقف  یلو  تسا  رّوصتم  تلاح  راهچ  ، سایق يارب  یّلک  روط  هب  : بلطم نایب 

هب هن  اـهتنم  هدـش  رکذ  ساـیق  تامّدـقم  زا  یکی  رد  احیرـص  هّداـم  هب  مه  تئیه و  هب  مه  ، نآ ضیقن  اـی  هجیتـن  نیع  هک  تـسا  نـیا  اـی 
ییانثتسا سایق  ، مسق نیا  هب  تسا  هدمآ  یمزج  تروص  هب  ، هجیتن رد  هک  یقیلعت  یطرـش و  تروص  هب  هکلب  يزیجنت  یمزج و  تروص 

: دراد هبعش  ود  دوخ  هک  دنیوگ 

الیـصفت ) تسا میقع  ، کیره ضرف  ود  جتنم و  ، اه نآ  زا  ضرف  ود  هک  دنراد  ضرف  راهچ  اهنیا  زا  مادـکره  یلاصفنا.ب  یلاصّتا.فلا 
تاـسایق لّوا  ۀـمّدقم  هراومه  ، هک میوش  یم  روآداـی  مینک و  یم  هدنـسب  لاـثم  ود  هب  طـقف  اـج  نیا  رد  ( دـمآ دـهاوخ  دوـخ  ياـج  رد 

: دشاب هدمآ  لّوا  ۀمّدقم  رد  هجیتن  نیع  هک  تسا  يدروم  يارب  لّوا  لاثم  اّما.تسا  هیطرش  هیضق  کی  ییانثتسا 

( لّوا ۀمّدقم  «) همارتحا بجاوف  املاع  دّمحم  ناک  نا  »
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( مّود ۀمّدقم  «) ملاع هنکل  »

( هجیتن «.) همارتحا بجاو  دّمحمف  نذا  »

هب مّدقم  نیع  ءانثتسا  هار  زا  : دنیوگ یم  ار  نیا  هدمآ و  هیطرـش  هیـضق  یلات  رد  ینعی  ، لّوا ۀمّدقم  یناث  ءزج  رد  هجیتن  نیا  هک  مینیب  یم 
.میتفرگ هجیتن  ار  یلات  عضو  ، مّدقم عضو  زا  ای  میتفای  تسد  یلات  نیع 

( لوا ۀمّدقم  «) هّللا یصعی  وهف ال  ، الداع نالف  ناک  ول  :» دشاب هدمآ  لّوا  ۀمّدقم  رد  هجیتن  ضیقن  هک  تسا  يدروم  يارب  مّود  لاثم 

( مود ۀمّدقم  «) هّللا یصع  دق  هنکل  »

( هجیتن ) الداع نالف  ناک  امف  نذا  »

نآ رد  هچ  نآ  تسا و  یبلس  هجیتن  نوچ  ، هدمآ هیطرش  هیـضق  مدقم  رد  احیرـص  لّوا  ۀمّدقم  رد  ، هجیتن ضیقن  مینیب  یم  زین  اج  نیا  رد 
هجیتن ار  مدقم  ضیقن  ، هک تسا  یلات  ضیقن  ءانثتسا  عون  زا  سایق  نیا.دنتـسه  ناضقانتم  بلـس  باجیا و  تسا و  یباجیا  ، هدمآ همّدقم 

ءانثتـسا ۀملک  رب  لمتـشم  هک  تهج  نادب  دنیوگ  یئانثتـسا  سایق  زین  ار  نیا  لاحره  رد  تسا و  مدقم  عفر  جتنم  ، یلات عفر  ای  دهد  یم 
.تسا « نکل » ینعی

: لاثم ، هوقلاب هن  احیرص و  هن  هدماین  لالدتسا  تامّدقم  رد  تئیه  هب  هن  هدام و  هب  هن  نآ  ضیقن  ای  هجیتن  نیع  هک  تسا  نیا  ای  2.و 

« ناویح ناسنالاف  «،» ثداح ریغتم  لک  »و« ریغتم ملاعلا  »

نیا سپ  دـشاب  یبسانت  ّتلع  لولعم و  ، موزلم مزال و  نایم  دـیاب  هک  اج  نآ  زا  درادـن و  تیخنـس  تامّدـقم  اب  الـصا  هجیتن  اـج  نیا  رد 
.تسا لطاب  ضرف 

اریز ، تسا لـطاب  زین  نیا  هک  تسا  هدـمآ  تئیه  هب  یلو  هدـماین  تامّدـقم  رد  ، هّداـم هب  نآ  ضیقن  اـی  هجیتـن  نیع  هک  تسا  نیا  اـی  3.و 
.تسین رّوصتم  هّدام  نودب  تئیه 

سایق تامّدـقم  رد  دـنراد  هجیتن  رد  هک  یـصاخ  تروص  هب  لـعفلاب و  تحارـص و  هب  نآ  ضیقن  اـی  هجیتن  دوخ  هک  تسا  نیا  اـی  4.و 
ینارتقا هب  شا  هیمست  هجو  تسا و  « ینارتقا سایق  ،» مسق نیا  مان  هدمآ  سایق  تامّدقم  رد  هدنکارپ  تروص  هب  شا  هّدام  هب  نکل  ، هدماین

: هک تسا  نآ 

: لاثم.تسا هتخادناین  هلصاف  اه  نآ  نایم  « نکل » لیبق زا  يا  هملک  هدوب و  کیدزن  رگیدکی  هب  سایق  دودح  ءازجا و 
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( لّوا ۀمدقم  «) قساف رمخلا  براش  »

( مود ۀمدقم  «) هتداهش ّدرت  قساف  لک  و«

( هجیتن «) هتداهش ّدرت  رمخلا  براشف  »

هدـش و هدـیچ  یـصاخ  بیترت  اب  رگیدـکی  رانک  رد  نآ  ءازجا  هک  ) دراد هک  یتیلعف  تروص و  ، لکـش ، تئیه نیمه  اـب  هجیتن  نیا  دوخ 
هجیتن عوضوم  اهنت  همدقم  نیا  رد  هک  ارچ  ) يرغص ینعی  لّوا  ۀمّدقم  رد  هن  هدماین  سایق  تامّدقم  رد  ( دنهد یم  لیکشت  ار  هیضق  کی 

هب هجیتن  سپ  ( هدـش نایب  هجیتن  لومحم  اهنت  ، زین همدـقم  نیا  رد  هک  اریز  ) يربک ینعی  مّود  ۀـمّدقم  رد  هن  )و  ءازجا ۀـمه  هن  هدـش  ناـیب 
داوم نآ  يور  هجیتن  رد  دوجوم  تئیه  نیا  هک  ) نآ داوم  نکل  ، هدشن حیرـصت  نادـب  هدـماین و  تامدـقم  رد  شـصاخ  لکـش  تئیه و 

رد دـنک  یم  داـجیا  ود  نآ  ناـیم  طـسو  ّدـح  هک  یطاـبترا  ۀطـساو  هب  دوش و  یم  هدـهاشم  تامدـقم  رد  هدـنکارپ  تروـص  هب  ( هدـمآ
رد لعفلاب  هجیتن  رگید  ترابع  هب  ، ریخ تئیه  هب  یلو  تسه  تامّدقم  رد  شا  هّدام  هب  ، هجیتن سپ  دنهد  یم  لیکـشت  هیـضق  کی  ، هجیتن

: هدومن نایب  نینچ  علاطم  حرش  رد  ار  هّوق  تیلعف و  هب  ریبعت  هجو.تسه  هّوقلاب  یلو  تسین  تامّدقم 

ياج هب  رّفظم  موحرم  هک  هدش  دیقم  لعفلاب  دیق  هب  ینارتقا  ییانثتسا و  سایق  فیرعت  روهـشم  ترابع  رد  ] لعفلاب نافیرعتلا  دیق  امنا  «و 
هیف و هروکذم  اهئازجا  ّناف  [ لعفلاب هن  ] هوقلاب هروکذم  ینارتقالا  یف  هجیتنلا  نال  [ دنا هدرک  رکذ  ار  حّرـصملا  ریغ  حرـصملا و  ۀملک  نآ 

(1) ...نافیرعتلا .» ضقتن  لعفلاب ال  دیقی  مل  ولف  هوقلاب  اهعم  لولعملا  وه  ام  هیداملا  هلعلا  هجیتنلل و  هیدام  للع  یه 

: ینارتقالا مث  : هلوق

: تسا مسق  ود  رب  میسقت  کی  رد  ، ینارتقا سایق 

ریغتم لـک  و« «، ریغتم ملاـعلا  :» دـننام دـشاب  هدــش  لیکــشت  ، هـضحم ۀــیلمح  ۀیــضق  دــنچ  اـی  ود  زا  هـک  یــسایق  : یلمح ینارتـقا  : فـلا
«. ثداح ملاعلاف  «،» ثداح

مـسق کی  اب  هک  دراد  مسق  جنپ  دوخ  نیا  دـشاب و  هدـش  هدافتـسا  یطرـش  يایاضق  ای  هیـضق  زا  ، نآ رد  هک  یـسایق  : یطرـش ینارتقا  ب:
: دنوش یم  مسق  شش  ، یلمح

( تشذگ نآ  حیضوت  ) یلمح ینارتقا  .1
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: لاثم ، دشاب هدش  فیلأت  هلصتم  ۀیطرش  ۀمّدقم  ود  زا  هک  یطرش  ینارتقا  .2

.يرغص « ادوجوم راهنلا  ناک  هعلاط  سمشلا  تناک  املک  »

.يربک « ائیضم ملاعلا  ناک  ادوجوم  راهنلا  ناک  املک  و«

.هجیتن « ائیضم ملاعلا  ناک  هعلاط  سمشلا  تناک  املکف  »

: هک تسا  نیا  رفظم  موحرم  لاثم  و 

.لّوا ۀمدقم  « امصتعم ناک  ایراج  ءاملا  ناک  املک  »

مود ۀمدقم  « هتساجنلا هاقالمب  سجنی  ناک ال  ، امصتعم ناک  املک  و«

.هجیتن « هتساجنلا هاقالمب  سجنی  ناک ال  ایراج  ءاملا  ناک  املکف  »

: لاثم ، هلصفنم هیطرش  ، همدقم ودره  یطرش و  ینارتقا  .3

.لّوا ۀمدقم  « اجوز نوکی  نا  اما  ادرف و  ددعلا  نوکی  نا  اما  امئاد  »

مّود ۀمدقم  ددع 6 ) لثم  ) درفلا جوز  وا  ددع 4) لثم  ) جوزلا جوز  جوزلا  نوکی  نا  اّما  امئاد  و«

هجیتن « درفلا جوز  وا  جوزلا  جوز  وا  ادرف  ددعلا  نوکی  نا  اما  امئادف  »

.تسا هلصفنم  هیطرش  ۀیضق  کی  زین  هجیتن  لاثم  نیا  رد 

: لاثم هلصفنم ، ۀیطرش  يرگید  هلصتم و  ۀیطرش  ، همدقم ود  زا  یکی  یطرش و  ینارتقا  .4

لّوا ۀمّدقم  « اددع ناک  ، هثالث یئیشلا  اذه  ناک  املک  »

مود ۀمّدقم  « ادرف وا  اجوز  ددعلا  نوکی  نا  اّما  امئاد  و«

هجیتن « درف وا  جوز  اّماف  هثالث  یئیشلا  اذه  ناک  املکف  »

: لاثم ، هلصتم ۀیطرش  کی  هیلمح و  کی  زا  فلؤم  یطرش  ینارتقا  .5

لّوا ۀمدقم  « ناویح ناسنا  لک  »

مود ۀمّدقم  « امسج ناک  اناویح  یئیشلا  ناک  املک  و«

رفظم قطنم  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1193زکرم  هحفص 601 

http://www.ghaemiyeh.com


هجیتن « مسج ناسنا  لکف  »

: لاثم ، هلصفنم کی  هیلمح و  کی  زا  فلؤم  یطرش  ینارتقا  .6

يرغص « ددع اذه  »

يربک « ادرف وا  اجوز  ددعلا  نوکی  اّما  امئاد  و«

هجیتن « درف وا  جوز  اّما  اذهف  »
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: رفظم موحرم  لاثم 

لّوا ۀمدقم  « مسا هملکلا  هذه  ای  هملک و  مسالا  »

مود ۀمدقم  « ینبم وا  برعم  اما  مسالا  ای و  هملکلا  «و 

هجیتن « ینبم وا  برعم  اما  هملکلا  هذه  ای  مسالاف  »

باب یلصا  ثحابم  دراو  کنیا.دیسر  نایاپ  هب  نآ  ماسقا  هماع و  تاحالطـصا  نایب  ، فیرعت لیبق  زا  سایق  ثحابم  تامّدقم  اج  نیا  ات 
.میوش یم  تروص  ثیح  زا  ، سایق

: تسا حرطم  باب  هس  هطبار  نیا  رد  اعومجم 

ییانثتسا یطرش 3. ینارتقا  یلمح 2. ینارتقا  سایق  .1
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یلمح ینارتقا  سایق  .1

هراشا

نیا یلصا  ثحابم  هب  دورو  زا  لبق.تسا  یلمح  ینارتقا  سایق  باب  ، لکش تئیه و  ثیح  زا  سایق  ثحابم  هناگ  هس  باوبا  زا  لّوا  باب 
تسا و ییانثتـسا  ربارب  رد  ینارتـقا  ساـیق  صوـصخم  بـلطم  ود  نـیا.مینک  یم  ناـیب  همدـقم  ناوـنع  هـب  ار  یـساسا  بـلطم  ود  ، باـب

.تسه زین  یطرش  ینارتقا  ۀمدقم  هتشاد و  تیمومع  هکلب  درادن  یلمح  ینارتقا  هب  صاصتخا 

ینارتقا سایق  دودح  : لّوا بلطم 

.تسا ( دش رکذ  البق  هک  ) هماع تاحالطصا  ربارب  رد  باب  نیا  ۀّصاخ  تاحالطصا  نایب  ای  ینارتقا و  سایق  دودح  ةرابرد  همدقم  نیا 

ود نآ  زا  هک  ، تسا هیـضق  ود  رب  لمتـشم  هتفاـی و  لیکـشت  همدـقم  ود  زا  لقاّدـح  ( یطرـش اـی  یلمح  ) ینارتـقا ساـیق  ره  هک  میناد  یم 
یمن لصاح  هجیتن  نیا  همدقم  کی  زا  دیدرت  نودـب  ، دـیآ یم  تسد  هب  هجیتن  هدـش و  مولعم  هب  لیدـبت  ام  یقیدـصت  بولطم  ، همّدـقم

.دوش

ّدح هس  نآ  مییوگ و  یم  ینارتقا  سایق  یتاذ  ءازجا  ای  دودح  ار  اه  نآ  هک  دنـشاب  ّدح  هس  لماش  دـیاب  ، سایق ۀـمدقم  ود  نیا  نینچمه 
: زا دنترابع 

داجیا نآ  یلـصا  ۀـفیظو  ، تسا كرتشم  ود  نآ  نایم  دوش و  یم  رارکت  همدـقم  ود  ره  رد  هک  يّدـح  ینعی  ، كرتشم ررکتم و  ّدـح  .1
ود نآ  هکلب  دوش  یمن  داجیا  رگید  ّدح  ود  نایم  یطابترا  چیه  دشابن  كرتشم  ّدح  رگا.تسا  سایق  رگید  ّدح  ود  نایم  دنویپ  هطبار و 

حیـضوت الیذ  ) دـیآ تسد  هب  يا  هجیتن  یـسایق و  نآ  زا  ات  دـش  دـهاوخن  لیکـشت  يا  هیـضق  اساسا  هدوب و  هناـگیب  رگیدـکی  زا  ـالماک 
(. دومن میهاوخ  وگزاب  اج  نامه  زین  ار  رفظم  موحرم  يابیز  رایسب  هیبشت  میهد و  یم  هطبار  نیا  رد  يرتشیب 

.دوش یم  عقاو  عوضوم  هجیتن  رد  ّدح  نیمه  ،و  هدماین یناث  همدقم  رد  هک  سایق  لوا  همدقم  هب  صتخم  ّدح  .2

هلیـسو نیدب  دوش و  یم  لمح  عوضوم  رب  هدش و  عقاو  لومحم  ، هجیتن رد  ّدح  نیا  ، هدماین یلّوا  رد  هک  مود  همدـقم  هب  صتخم  ّدـح  .3
.دوش یم  لصاح  هجیتن  ای  مّوس  ۀیضق 

حالطـصا شـش  یلا  جنپ  اعومجم  هک  دـنراد  یـصوصخم  مسا  ، هناگود تامّدـقم  هناگ و  هس  دودـح  نیا  زا  مادـکره  يارب  نویقطنم 
: مینک یم  نایب  ( یلمح ای  یطرش  ) ینارتقا سایق  باب  ۀصاخ  تاحالطصا  ناونع  تحت  هک  تسا 
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.تسا « طسو ای  طسوا  ّدح  » اه نآ  نیرت  فورعم  هک  ، دراد یقطنم  حالطصا  مسا و  دنچ  ، اصوصخ ررکتم  كرتشم و  ّدح  .1

رارقرب هطبار  تبـسن و  ود  نآ  نیب  دنک و  یم  راب  رگید  ّدح  رب  ار  صتخم  ّدح  ود  زا  یکی  هدـش و  هطـساو  ، كرتشم ّدـح  : هیمـست هجو 
چیه هدوب و  هناگیب  رگیدـکی  زا  دـصرددص  ، صتخم ّدـح  ود  زا  کـیره  ، كرتشم ّدـح  نیا  زا  رظن  عطق  اـب  : هک نیا  حیـضوت.دنک  یم 

رد هطـساو  هدرک و  داجیا  يدـنویپ  دـناوت  یم  ، صتخم ّدـح  ودره  اب  طابترا  رثا  رد  هک  تسا  كرتشم  ّدـح  نیا  ، تسین ناشنایم  دـنویپ 
لثم ) دش دهاوخن  مولعم  ام  يارب  یلوهجم  هنرگ  دنک و  یم  يزاب  كرتشم  دح  نیمه  ار  یـساسا  شقن  دوش و  يرگید  رب  یکی  لمح 
نایم یتشآ  حلـص و  داجیا  تهج  دراد و  هنـسح  طباور  ، هعزانم همـصاخم و  لاح  رد  درف  ود  اب  هک  تسا  یجناـیم  لـثم  كرتشم  ّدـح 
هنسح طباور  هب  ار  اه  نآ  ةریت  طباور  ات  دنک  یم  عمج  هرکاذم  زیم  کی  رس  ار  ود  نآ  هدرک و  ینایمرداپ  هدش و  هطـساو  ، عازن نیفرط 

لثم تقیقح  رد  (. دنیامن یم  لصف  ّلح و  ار  دوخ  تاعزانم  اه  نآ  دور و  یم  رانک  دوخ  داد  یتشآ  ار  اه  نآ  هک  دعب  دزاس و  لیدـبت 
رد هک  مینیب  یم  اذـل  ، دزاـس یم  نشور  ار  ربـکا  رغـصا و  لـفحم  اـّما  دوش  یم  یناـف  دزوـس و  یم  هک  تسا  یعمـش  لـثم  ، طـسو ّدـح 

.دنا هدش  یکی  مهاب  هداد و  مه  تسد  هب  تسد  ، صتخم ّدح  ود  رغصا و  ربکا و  ، هجیتن

قالطا ، لصوم یقیدصت  مولعم  ود  هیـضق و  ود  ۀـعومجم  رب  هک  يروط  نامه  تّجح  : دـنیوگ یم  زین  « تّجح » ار كرتشم  ّدـح  یهاگ 
لدتـسم و هک  تسا  طسو  ّدح  طّسوت  هک  تسا  نآ  شا  هیمـست  هجو  دوش و  یم  قالطا  زین  طسو  ّدح  صوصخ  رب  نینچمه  دـش  یم 

ینعی ، دنیوگ یم  زین  « تابثا رد  هطـساو  » نینچمه.دوبن یتبـسن  هنرگ  دنک و  یم  صتخم  ّدـح  ود  نایم  تبـسن  توبث  رب  جاجتحا  نهربم 
یم يرگید  يارب  صتخم  ّدح  ود  زا  یکی  توبث  هب  قیدصت  هک  تسا  طسوا  ۀطـساو  هب  لالدتـسا  ریکفت و  ماقم  رد  نهذ و  طیحم  رد 
یف اـمک   ) تسین توبث  رد  هطـساو  یهاـگ  )و  هیّمللا نیهاربـلا  یف  اـمک  ) تسه زین  توبث  رد  هطـساو  طـسوا  نیمه  یهاـگ  لاـح  ، مینک

(. هّینالا نیهاربلا 

ای ( هیلمح رد  ) عوـضوم ، لالدتـسا هجیتـن  رد  هک  تسا  يا  هلمج  اـی  هـملک  نآ  ،و  رغـصا ّدـح  اـی  ساـیق  لّوا  ۀـمدقم  هـب  صتخم  ّدـح  .2
تـسا رت  کچوک  لومحم  ةریاد  زا  عوضوم  ۀنماد  ابلاغ  نوچ  دـنیوگ  یم  رغـصا  نآ  هب  ور  نیازا  دوش و  یم  عقاو  ( هیطرـش رد  ) مدـقم

.دنتسه زین  يواسم  یهاگ  هچرگا 
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نیا رد  رغـصا  هک  درادن  یقرف  ، تسا لالدتـسا  لّوا  همدقم  نامه  هک  دشاب  رغـصا  رب  لمتـشم  هک  تسا  يا  هیـضق  همدقم و  : يرغـص .3
(. هعبرالا لاکشالا  نم  عبارلا  ثلاثلا و  لکشلا  یف  امک  ) لومحم ای  )و  یناثلا لوالا و  لکشلا  یف  امک  ) دشاب هدش  عقاو  عوضوم  ، هیضق

راب رغصا  ینعی  عوضوم  رب  هدش و  عقاو  لومحم  لالدتـسا ، ۀجیتن  رد  هک  تسا  يا  هملک  نآ  : مود ۀمّدقم  هب  صتخم  ّدح  ای  ربکا  دح  .4
.تسا رت  گرزب  عوضوم  ةریاد  زا  لومحم  ةریاد  الومعم  هک  تسا  نیا  ربکا  هب  شا  هیمست  هجو  دوش و  یم 

لومحم ، ربکا هک  درادن  یقرف  زین  اج  نیا  رد.تسا  سایق  مّود  همدقم  الومعم  هک  تسا  ربکا  رب  لمتـشم  هک  تسا  يا  همدـقم  : يربک .5
دهاوخ بلاطم  نیا  لیصفت  ) .مراهچ مّود و  لکش  دننامه  دشاب  هدش  عقاو  عوضوم  ای  مّوس  لّوا و  لکش  دننامه  دشاب  هدش  عقاو  هیضق 

(. دمآ

.دنیوگ یم  زین  سایق  نیفرط  ، ار صتخم  ّدح  ود  : نیفرط .6

.مینک یم  هدایپ  لاثم  بلاق  رد  ار  تاحالطصا  نیمه  لاح 

لوا ۀمدقم  « تسا قساف  رمخلا  براش  :» لاثم

هیناث ۀمدقم  « تسا دودرم  شتداهش  یقساف  ره  و«

هجیتن « تسا دودرم  شتداهش  رمخلا  براش  سپ  »

دح «، رمخلا براش  ،» تسا نیفرط  نایم  طبار  هدش و  رارکت  همدقم  ودره  رد  هک  تسا  كرتشم  ّدح  طسو و  دـح  «، قساف :» لاثم نیا  رد 
ربکا ّدح  «، هتداهش ّدرت  دراد و« مان  يرغـص  تسا  هملک  نیا  رب  لمتـشم  هک  لّوا  همدقم  هدش و  عقاو  عوضوم  هجیتن  رد  هک  تسا  رغـصا 

دنیامرف یم  رفظم  موحرم  ،) دوش یم  هدیمان  يربک  تسا  هملک  نیا  رب  لمتشم  هک  مّود  ۀمدقم  هدش و  عقاو  لومحم  هجیتن  رد  هک  تسا 
یلو درک  میهاوخ  هدافتـسا  «ج» فرح زا  ربکا  دح  يارب  «ب»و  فرح زا  رغـصا  دح  يارب  »و  میم » فرح زا  طسو  ّدح  يارب  هدنیآ  رد  ام 

: تسا نیا  ناشیا  يزمر  لاثم.درک  میهاوخ  هدافتسا  عونتم  ياه  لاثم  تاحالطصا و  دوخ  زا  فورح  نیا  ياج  هب  حرش  رد  ام 

«. ناویح ناسنا  لک  : يا ّلک ب م، »

«. مسج ناویح  لک  :و  يا لک م ج، و«

«. مسج ناسنا  لکف  : يا لک ب ج، ...»
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(. تسا هدیدرگ  فذح  هجیتن  رد  تسا و  طسو  دح  ، هدش هراشا  نادب  میم  فرح  اب  هک  ناویح  لاثم  نیا  رد 

ینارتقا سایق  یلک  دعاوق  : مّود بلطم 

ات دنـشاب  مهارف  ( یطرـش هچ  دشاب و  یلمح  هچ  ) ینارتقا سایق  رد  دیاب  هک  تسا  يا  هیاپ  یـساسا و  نیناوق  هلـسلس  لماش  مّود  ۀـمدقم 
.داد دهاوخن  هجیتن  سایق  هنرگ  دشاب و  جتنم  سایق 

: دنتسه هدعاق  جنپ  اه  نآ  تسا و  يرورض  مزال و  نیناوق  نیا  نتسناد  ، یطرش یلمح و  تامیسقت  هب  دورو  زا  لبق 

: لّوا ةدعاق  .1

ّدح دیاب  امتح  ینعی  ، تسا طسوا  ّدح  رارکت  ، جاتنا مّلسم  طرش  ، یطرش هچ  یلمح و  ینارتقا  سایق  رد  هچ  هک  تسا  نیا  تسخن  ةدعاق 
رب عرفتم  دش ، دهاوخن  داجیا  نیفرط  نایم  یطابترا  هنرگ  ،و  یللخ نیرتمک  نودب  دشاب  هدش  رارکت  ناسکی  يربک  يرغص و  رد  طسو 

یلو ، ررکتم ظفل  يدروم  رد  رگا  تسین و  جتنم  اعطق  دشاب  هدشن  رارکت  طسو  دح  مه  تاملک  ظافلا و  ثیح  زا  يدروم  رد  رگا  ، نیا
: لاثم ود.دوب  دهاوخن  جتنم  زاب  ( یظفل تاکرتشم  دننامه  ) دشابن ررکتم  انعم 

: مییوگ یم  یسراف  رد.دشاب  هدشن  رارکت  لامک  مامت و  هب  طسوا  ظافلا  دشاب و  ظفل  رد  فالتخا  هک  اج  نآ.فلا 

يرغص « دراد شوم  راوید  »

يربک « دراد شوگ  یشوم  ره  و«

هجیتن « دراد شوگ  راوید  سپ  »

؟ تسا اجک  لالدتسا  نیا  بیع  دید  دیاب  درادن  شوگ  راوید  نادجولاب  اریز  ، تسا نادجو  فلاخم  بذک و  اعطق  هجیتن  نیا 

يانعم.تسا «، دراد شوم  » نآ لومحم  »و  راوید » هیضق عوضوم  « دراد شوم  راوید  :» هدمآ يرغـص  رد.تسا  طسوا  رارکت  مدع  رد  ، بیع
ندوـب اراد  ياـنعم  هب...و  دراد  ماـقم  ، دراد ملع  ، دراد لاـم  ینـالف  : لـیبق زا  لامعتـسا  رگید  دراوـم  اـی  لاـثم  نـیا  لـثم  رد  « دراد » ۀـملک
شوـگ یـشوم  ره  » هدـمآ يربـک  رد  هاـگ  نآ  تسا ، شوـم  ياراد  راوـید  : دوـش یم  رگید  تراـبع  هب  دراد  شوـم  راوـید  سپ  ، تـسا

رد طسو  ّدح  لاح  ، تسا شوگ  ياراد  ینعی  « دراد
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رکذ « شوم » ینعی هیلا  فاضم  اهنت  هدشن و  رارکت  لامک  مامت و  هب  طسوا  نیا  يربک  رد  هک  تسا  « شوم ياراد  :» صقان بکرم  يرغص 
شوگ ياراد  یـشوم  ياراد  ره  :و« مییوگب دـیاب  مینک  رارکت  مه  يربک  رد  هدادرارق و  طسوا  ار  بکرم  نیا  لـک  میهاوخب  رگا  ، هدـش

ار طـسو  ّدـح  دـیاب  اذـل  «، تسا شوگ  ياراد  راوـید  سپ  :» مییوـگب هک  تسین  جـتنم  دوـب و  دـهاوخ  بذاـک  ، یلک ياربـک  نیا  تسا »
یـشوم ره  »و« تسا شوم  ياراد  راوید  :» مییوـگب نینچ  تسا (1)و  لومحم  ءزج  يرغـص  رد  هک  میهد  رارق  یـشوم  ۀـملک  صوـصخ 

دوب دـهاوخ  بیع  یب  حیحـص و  جاتنتـسا  نیا  «، تسا شوگ  ياراد  زیچ  نآ  هک  تسا  يزیچ  ياراد  راوید  سپ  «، » تسا شوگ  ياراد 
.تسا هدش  رارکت  همّدقم  ودره  رد  طسوا  نوچ 

يرغص « هرأف هیف  طئاحلا  :» دنیوگ یم  یبرع  رد 

يربک « نانذا اهل  هرأف  لک  «و 

هجیتن « نانذا هل  طئاحلاف  »

هدـشن و رارکت  تسا  طسوا  ، هدرک رکف  رهاظ  رد  مالک  نیا  ةدـنیوگ  ، هک هچ  نآ  هک  تسا  اج  نیا  رد  لاکـشا  تسا و  طلغ  هجیتن  نیا 
يادتبم مدقم و  ربخ  يوحن  رظن  زا  هک  تسا  « هرأف هیف  » ۀعومجم هکلب  ، تسین اهنت  « هرأف » ۀملک لومحم  يرغـص  رد  اریز  ، تسین جتنم  اذل 

نیا ندوـب  جـتنم  يارب  اذـل  هدـشن و  ررکم  نآ  ّلـک  هدـمآ و  دـشاب  « هراـف » ۀـملک هک  نآ  ءزج  کـی  اـهنت  يربـک  رد  یلو  تسا  رخؤـم 
.میتسه راک  ود  نیا  زا  یکی  ماجنا  هب  ریزگان  ، سایق

: مییوگب هدومن و  رارکت  مه  يربک  رد  هداد و  رارق  طسوا  ار  « هرأف هیف  » عومجم دیاب  ای  .1

زین ، دوخ تسا  شوم  نآ  رد  هک  يزیچره  هک  تسین  نینچ  نوچ  ، تسا بذاـک  یلک  ياربـک  نیا  زاـب  هک  « ناـنذا هل  هرأـف  هیف  اـم  لـک  »
.درادن شوگ  یلو  دراد  شوم  هک  ، راوید لثم  دشاب  شوگ  ياراد 

هک « نانذا هل  ام  هیف  طئاحلاف  «،» نانذا اهل  هرأف  لک  و« «، هرأف هیف  طئاحلا  :» مییوگب هداد و  رارق  « هرأف » ۀـملک صوصخ  ار  طسوا  دـیاب  ای  2.و 
.درادن یعنام  نیا  نآ و  مامت  هن  تسا  لومحم  ءزج  طسو  ّدح  یلو  دوب  دهاوخ  قداص  امتح  ، میتفگ نینچ  رگا 

: هیظفل تاکرتشم  لثم  رد  هدشن  رارکت  انعم  یلو  هدش  رارکت  اظفل  طسوا  هک  يدروم  يارب  لاثم 
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«. تسا هدنرپ  رد  سپ  «،» تسا هدنرپ  يزاب  ره  و« «، تسا زاب  رد  »

: لاثم رد  ای  «. تسا هدنرد  نیا  سپ  «،» تسا هدنرد  يریش  ره  و« «، تسا ریش  نیا  »

(. دزیر یم  کشا  : عمدت «) عمدت بهذلاف  «» عمدت نیع  لک  و« «، نیع بهذلا  »

تـسا یظفل  كرتشم  « نیع » ۀملک ینعی  طسو  ّدح  هک  تسا  نیا  نالطب  ّتلع  دـنک و  یمن  هیرگ  الط  اریز  تسا  بذاک  اعطق  هجیتن  هک 
رد ) تسین جتنم  اذل  ، هدش هدارا  هدننک  هیرگ  وضع  مشچ و  نآ  زا  يربک  رد  هدش و  هدارا  یندـعم  ةّدام  صوصخ  ، نآ زا  يرغـص  رد  و 

(. ناهرب هن  تسا  هطلاغم  تقیقح 

: هیناث ةدعاق  .2

هجیتن یب  مقع و  ببـس  ،و  یبلـس یهاگ  دشاب و  یباجیا  ، قح ۀجیتن  یهاگ  هک  دنناد  یم  نیا  هب  ار  هجیتن  رد  فالتخا  ، نویقطنم : همدقم
: میونش یم  يدزی  هّللا  دبع  الم  موحرم  نابز  زا  ار  بلطم  ّرس.دنناد  یم  نیمه  زین  ار  سایق  ندوب 

امل هبجوملا  نیتمدـقملا  نم  مزاللا  ناک  ولف  نیتمدـقملا  نم  مزلی  يذـّلا  رخالا  لوقلا  وه  هجیتنلا  ناف  جاتنالا  مدـع  لیلد  فالتخالا  «و 
(1) هبجوملا .» داوملا  ضعب  یف  قحلا  ناک  امل  هبلاسلا  امهنم  مزاللا  ناک  ول  هبلاسلا و  وه  داوملا  ضعب  یف  قحلا  ناک 

.تسا عفان  ، ثحب دروم  ۀماع  دعاوق  زا  هسماخ  مه  هثلاث و  مه  هیناث و  هدعاق  يارب  مه  همدقم  نیا  لاح 

باجیا : زا تسا  ترابع  ، ینارتقا سایق  یلک  ماع و  طورـش  زا  مّود  طرـش  ،و  هّماع دعاوق  زا  هیناث  ةدعاق  : مییوگ یم  همدقم  نیا  ظفح  اب 
هبجوم و ۀیـضق  (، يربک ای  يرغـص  ) نآ ۀـمدقم  ود  زا  یکی  لقادـح  هک  تسا  جـتنم  یماگنه  ینارتقا  ساـیق  ینعی  ؛ همّدـقم ود  زا  یکی 
هچ ) هبلاس ۀیـضق  ود  زا  اّما  ، تسا جـتنم  سایق  ، هبلاـس کـی  هبجوم و  کـی  زا  هبجوم و  ۀیـضق  ود  زا  سپ  ، دـشاب یباـجیا  تبـسن  ياراد 

.تسا ربتعم  ینارتقا  سایق  ۀعبرا  لاکشا  ۀمه  رد  ، هدعاق نیا.تسا  میقع  سایق  ( نیتفلتخم هچ  نیتّیئزج و  هچ  نیتیلک و  نیتبلاس 

رغـصا ّدح  ربکا و  ّدـح  نایم  دـنویپ  هلـص و  داجیا  نآ  دـهد و  یم  ماجنا  یلـصا  راک  کی  ، لالدتـسا رد  طسو  ّدـح  : هدـعاق نیا  ناهرب 
دنک یمن  يزاب  ار  شقن  نیا  هبلاس  ۀیضق  رد  اّما  ، تسا
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نوناق هکلب  ، دـنک یمن  ربکا  رغـصا و  ناـیم  دـنویپ  هلـص و  داـجیا  رب  یهارمه  تدـعاسم و  ار  سیاـق  نهربم و  ، لدتـسم صخـش  ینعی 
ءیـش یلک و  موهفم  : هک تسا  نیا  درادـن  یـشقن  نینچ  طسوا  ّدـح  ، بلاوس رد  هک  نیا  ّتلع  تسا و  تنیابم  طـبر و  بلـس  نیتبلاـس 

نآ دوخ  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  یهاگ  ، دهد یم  لیکشت  ار  هیلک  ۀبلاس  کی  مادکره  اب  دراد و  تنیابم  رگید  موهفم  ود  اب  هک  يدحاو 
ال :» تفگ ناوت  یم  تسا و  نیابم  ناسنا  اب  مه  هک  « سرف » دننام ، دنراد یقالت  قداصت و  هکلب  هتـشادن  یّلک  نیابت  رگیدکی  اب  ءیـش  ود 
اب قطاـن  ناـسنا و  دوخ  یلو  «، قطاـنب سرفلا  نم  یئیـش  ـال  :» تفگ ناوـت  یم  تسا و  نیاـبم  قطاـن  اـب  مه  »و  سرفب ناـسنالا  نم  یئیش 
لک قطان و  ناسنا  لک  :» تفگ ناوت  یم  دوش و  یم  لیکـشت  هیلک  ۀبجوم  اه  نآ  زا  دنتـسه و  نایواستم  هکلب  دنرادن  تنیابم  رگیدکی 

«. ناسنا قطان 

زا رظن  عطق  اب  دنراد و  نیابت  رگیدکی  اب  مه  ناشدوخ  دنراد  نیابت  دحاو  ءیـش  نیا  اب  هک  یئیـش  ود  نآ  هک  تسا  يوحن  هب  یهاگ  و 
یئیش ال  :» تفگ ناوت  یم  دراد و  یّلک  نیابت  ناسنا  اب  مه  هک  « سرف » دننام ، دوش یم  لیکشت  هیلک  هبلاس  ود  نیا  زا  ، مه ثلاث  ءیـش  نآ 

اب زین  رئاط  ناسنا و  دوخ  انمـض  «، رئاطب سرفلا  نم  یئیـش  و ال  :» تفگ ناوت  یم  دراد و  یّلک  نیابت  رئاـط  اـب  مه  »و  سرفب ناـسنالا  نم 
ۀبلاس ود  زا  : مییوگ یم  دش  نکمم  ضرف  ودره  هک  لاح  «، رئاطب ناسنالا  نم  یئیـش  ال  :» تفگ ناوت  یم  دنراد و  یلک  نیابت  رگیدـکی 

نآ تنیابم  فرص  هب  اّما  ، دنراد یلک  نیابت  طسوا  اب  ربکا  رغـصا و  زا  کیره  هیلک  ۀبلاس  رد  اریز  ، دوش یمن  لیکـشت  جتنم  سایق  ، هیلک
نایقالتم و ود  نآ  دوخ  ایآ  هک  دوش  یمن  مّلـسم  مولعم و  ام  يارب  ود  نآ  دوخ  عضو  لاـح و  ، ررکتم كرتشم و  ّدـح  طـسوا و  اـب  ود 

: دننام دنتسه  نانیابتم  ای  قطان  ناسنا و  : دننام ( دشاب سرف  الثم  هک  ) طسوا دارفا  ریغ  رد  دنتسه ، ناقداصتم 

رد هکلب  یبلس  ۀجیتن  جتنم  هن  تسا و  یباجیا  ۀجیتن  جتنم  هن  هتفای  لیکـشت  هیلک  هبلاس  ود  زا  هک  یـسایق  نینچ  هجیتن  رد  ؟ رئاط ناسنا و 
رئاط و ناسنا و  دـننامه  تسا  یبلـس  ، قح ۀـجیتن  داوم  ضعب  رد  ؛و  قطان ناسنا و  لاثم  دـننامه  تسا  یباـجیا  ، قح ۀـجیتن  داوم  یـضعب 

دعاوق تیلک  رب  ، لصا هک  نآ  لاح  تسا  سایق  مقع  لـیلد  دـش  هتفگ  هیناـث  ةدـعاق  نیمه  ۀـمدقم  رد  هک  یناـیب  هب  هجیتن  رد  فـالتخا 
؛ دنشاب هتشادن  ضقن  ةدام  هک  نیا  تسا و  یقطنم 

دحاو ءیش  طسوا و  هک  دنشاب  يا  هنوگ  هب  نیتبلاس  هک  اج  نآ  هچ  تسا  يراج  يا  هبلاس  ودره  رد  نخس  نیا  دنیامرف  یم  همتاخ  رد 
نم یئیش  »و«ال  ناسناب سرفلا  نم  یئیش  ال  :» الثم ثلاث  لکش  دننام  دشاب  سایق  عوضوم  همدقم ، ودره  رد  رگید  ءیش  ود  اب  نیابم 
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: الثم یناث  لکش  دننام  دشاب  لومحم  ، همدقم ودره  رد  هک  اج  نآ  هچ  »و  ...قطانب سرفلا 

رد عوضوم و  ، همّدـقم کی  رد  ینعی  دنـشاب ، نیفلتخم  هک  اج  نآ  هچ  »و  سرفب قطانلا  نم  یئیـش  ـال  »و« سرفب ناـسنالا  نم  یئیـش  ـال  »
حیضوت رد  ام  یلـصا  لاثم  ،و  تسا عوضوم  ، يربک رد  لومحم و  ، يرغـص رد  طسوا  هک  لّوا  لکـش  دننام  دشاب  لومحم  ، رگید ۀمدقم 

جاتنا مدع  میدرک و  هبساحم  تسا  جاتنالا  یهیدب  هک  لّوا  لکش  رد  ام  هتبلا  ، مراهچ لکـش  دننام  سکعلاب  ای  دوب و  نیمه  هیناث  ةدعاق 
نیا رب  عرف  اه  نآ  نوچ  دوب  دهاوخن  جتنم  یلوا  قیرط  هب  لاکشا  ریاس  رد  دوبن  جتنم  لکش  نیا  رد  یتقو  هک  میدرک  تباث  ار  نیتبلاس 
جتنم مه  عرف  دشن  جتنم  هک  لصا  دنوش و  عاجرا  لکش  نیا  هب  دیاب  امتح  دنـشاب  جتنم  دنهاوخب  رگا  لاکـشا  نآ  زا  کیره  دنتـسه و 

.دش دهاوخن 

: موس ةدعاق  .3

هب هچ  ) تسا جتنم  یماگنه  ینارتقا  سایق  ینعی  همّدقم  ود  زا  یکی  تیلک  : زا تسا  ترابع  ینارتقا  سایق  هّماع  دعاوق  زا  هدـعاق  نیموس 
دنـشاب هیلک  ۀیـضق  ( يربک يرغـص و  ) نآ ۀـمدقم  ودره  اـی  هک  ( ...و مّود  هچ  لّوا  لکـش  هچ  مه  نآ  یلمح  اـی  دـشاب  یطرـش  تروص 

سایق ات  دشاب  هتـشاد  ( هیلک ۀبلاس  ای  هبجوم   ) تیلک نآ  ۀمدقم  ود  زا  یکی  لقادح  ای  )و  هیلک ۀـبلاس  هیلک و  هبجوم  ای  ناتیلک  ناتبجوم  )
لاح هس  زا  دنـشاب  هیئزج  همدـقم  ودره  رگا  اریز  ، دوب دـهاوخن  جـتنم  دوب  هیئزج  ۀیـضق  سایق ، ۀـمدقم  ودره  رگا  نیارباـنب  دوش  جـتنم 

: دنتسین جراخ 

؛ دش نایب  مود  ةدعاق  رد  مسق  نیا  مقع  نالطب و  هک  دنتسه  هیئزج  ۀبلاس  ودره  ای  .1

؛ دنتسه هیئزج  ۀبجوم  ودره  ای  2.و 

دهاوخن جـتنم  ، سایق زین  ود  نیا  زا  هک  مینک  یم  تباـث  مّوس  ةدـعاق  نیا  رد.تسا  هیئزج  ۀـبلاس  يرگید  هیئزج و  ۀـبجوم  یکی  اـی  3.و 
.دوب

ربکا رغـصا و  نایم  یمزج  دـنویپ  طابترا و  داجیا  نآ  دـنک و  يزاب  ار  دوخ  شقن  طسو  ّدـح  هک  تسا  جـتنم  یتقو  سایق  : کلذ ناـیب 
ای لومحم  عوضوم و  ینعی  نیفرط  یقالت  رب  دراد  تلالد  رثکادح  هیئزج  ۀیـضق  هک  تسا  نآ  ّتلع  ، تسین نینچ  ناتیئزج  رد  اّما  ، تسا
اب يراک  تسا و  دارفالا  ضعب  مّلـسم  ردـق  هک  دارفا  مامت  رد  ای  دارفا و  ضعب  رد  یقالت  زا  رظن  عطق  اب  ینعی  ، هلمجلا یف  یلات  مدـقم و 

هبجوم همدـقم  ود  زا  یکی  اـی  ودره  ضرفلا  یلع  تسا و  نینچ  دـشاب  هبجوم  ۀـیئزج  رگا  هزاـت  ) اـتابثا هن  اـیفن و  هن  درادـن  دارفا  ماـمت 
یتقو (، دنتسه
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لک »و« ناویح ناسنالا  ضعب  :» الثم ؛ دشاب هیلک  نیتمدقملا  يدحا  هک  ییاج  رد  : مییوگ یم  ، دـش دارفالا  ضعب  یف  هلمجلا و  یف  قداصت 
هک يدراوم  رد  یلو  دزاس  یم  نشور  ار  ربکا  رغـصا و  عضو  ؛ عطق مزج و  اب  تسا و  جـتنم  هتبلا  « مسج ناـسنالا  ضعبف  «؛» مسج ناویح 

رغصا اب  هک  طسوا  زا  ضعب  نآ  ایآ  هک  میرادن  مزج  میناد و  یمن  ام  ( تسا ام  ثحب  دروم  مسق  نیمه  هک  ) دنـشاب هیئزج  همدقم  ود  ره 
ربکا اب  يربک  رد  هک  تسا  یطـسوا  ضعب  نامه  (، هدش لمح  ناسنا  رب  هک  ناویح  زا  يا  هصح  الثم  ) هدش لمح  نآ  رب  هدرک و  یقالت 

زا هّصح  زا  ریغ  هدرک ، یقالت  رغصا  اب  يرغـص  رد  هک  طسوا  زا  هّصح  نآ  هک  نیا  ای  دنا  هدش  لمح  رگیدکی  رب  هدرک و  ادیپ  قداصت 
؟ دنا هدرک  یقالت  ربکا  اب  يربک  رد  هک  تسا  یطسوا 

هجیتـن کـی  اذـل  ، تسین دراوم  ضعب  رد  تسا و  هصح  ناـمه  هصح  نیا  دراوم  ضعب  رد  ، تسا لـمتحم  ودره  تفگ  دـیاب  باوج  رد 
نیدـب هک  تسا  نآ  دنـشاب  لمتحم  ودره  هک  نیا  يانعم  تسا و  ودره  لامتحا  ، رثکادـح هکلب  ، دوش یمن  لـصاح  دـصرددص  یمزج 
نانیابتم هشیمه  ای  ؟ دنتـسه نایقالتم  هشیمه  ایآ  هک  دوش  یمن  نشور  ام  يارب  رغـصا  ربکا و  ینعی  سایق  نیّدـح  نیفرط و  لاح  هلیـسو 

یهاـگ تسا و  بلـس  ، قح هجیتـن  دراوم  ضعب  رد  ینعی  دراد  هجیتـن  رد  فـالتخا  نوچ  تسین  جـتنم  یـسایق  نینچ  هجیتـن  رد  ؟و  دـنا
: لاثم ود.تسا  مقع  ببس  هجیتن  فالتخا  ،و  دش رکذ  هیناث  ةدعاق  رد  هک  نانچ  باجیا ،

هّداـم نیا  زا  »و  سرف ناویحلا  ضعب  :و« مییوگب رگا  يربک  رد  ، يرغـص « ناویح ناـسنالا  ضعب  :» دنـشاب نیتـیئزج  نیتـبجوم  نیتمدـقم  .1
زا رگا  »و  سرف ناسنالا  ضعب  :» مییوگب هک  تسا  بذاـک  دوب و  دـهاوخن  یباـجیا  ، هجیتن هاـگ  چـیه  نیقی  هب  ، مینک هدافتـسا  سرف  ینعی 

میهاوخن یبلـس  هجیتن  اـج  نیا  رد  قطاـن » ناویحلا  ضعب  :» مییوگب روکذـم  ياربک  ياـج  هب  هدرک و  هدافتـسا  قطاـن  ینعی  ، رگید ةّداـم 
داوـم و فـالتخا  هب  هک  نیا  لاـح  دـشاب  یباـجیا  دـیاب  اـمتح  هکلب  « قطاـنب سیل  ناـسنالا  ضعب  :» مییوـگب هک  تسا  بذاـک  تـشاد و 
هب تسا  جاتنا  مدع  لیلد  دوخ ، دوش  یم  یبلـس  یهاگ  یباجیا و  ، قح ۀـجیتن  یهاگ  دـنک و  یم  ضوع  گنر  ، هجیتن اه ، نآ  ییاجباج 

.دش نایب  هیناث  هدعاق  لوا  رد  هک  ینایب 

ضعب :» مییوگب يربک  رد  رگا  هاگ  نآ  ، يرغص « ناویح ناسنالا  ضعب  :» دننام دشاب  هیئزج  هبلاس  يرگید  هیئزج و  ۀبجوم  همدقم  کی  .2
ناوت یمن  درادن و  اعطق  یباجیا  ۀجیتن  »و  سرفب سیل  ناسنالا  ضعب  :» ینعی ، دوب دـهاوخ  یبلـس  طقف  قح ، ۀـجیتن  « سرفب سیل  ناویحلا 

قطان سرف  ياج  هب  میدرک و  ضوع  ار  هّدام  رگا  یلو  « سرف ناسنالا  ضعب  :» تفگ
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یمن تسا و  بذاک  ، یبلـس ۀـجیتن  اج  نیا  رد  « قطاـنب سیل  ناویحلا  ضعب  :و« هک میدروآ  ار  هیـضق  نیا  روکذـم  ياربک  ضوع  دـمآ و 
ررکم هک  ینایب  هب  تسا  مقع  لیلد  ، هجیتن رد  فالتخا  زاب  دـشاب  یباـجیا  دـیاب  اـمتح  هکلب  « قطاـنب سیل  ناـسنالا  ضعبف  :» تفگ ناوت 

.دش هراشا 

هک اـج  نآ  هچ  تسا  لاکـشا  هیلک  رد  هکلب  تسین  یـصاخ  لکـش  هب  رـصحنم  ، تسا میقع  ، هیئزج ود  زا  ساـیق  هک  نخـس  نیا  اـنمض 
همدقم کی  رد  ینعی  ، دشاب فلتخم  ای  مّود و  لکش  دننام  ، دشاب لومحم  ای  مّوس و  لکش  دننام  ، دشاب عوضوم  همدقم  ودره  رد  طسوا 

رد هک  دش  هبـساحم  لّوا  لکـش  تروص  هب  روکذم  لاثم  ود  رد  هتبلا.مراهچ  لّوا و  لکـش  دننام  دشاب  لومحم  يرگید  رد  عوضوم و 
.تسین جتنم  یلوا  قیرط  هب  لاکشا  ۀیقب 

: مراهچ ةدعاق  .4

یّـسخا رگا  هتبلا  ) تسا نیتمدـقم  ّسخا  عبات  اج  همه  هشیمه و  هجیتن  : هک تسا  نیا  ینارتقا  سایق  هماع  دـعاوق  زا  مراهچ  هماع  ةدـعاق 
.مینک یم  رت  حضاو  ار  بلطم  باوج  لاؤس و  هس  اب  اج  نیا  رد  ( دشاب

؟ تسیچ ایاضق  ( ندوب رت  تسپ  ) تیّسخا تیفرشا و  رد  كالم.فلا 

ساـیق زا  تاـطلتخم  ثحاـبم  رد  میرادـن و  یثـحب...و  ماود  اـی  تـسا  فرــشا  ترورــض  هـک  ، هیــضق تـهج  ثـیح  زا  ـالعف  : باوـج
باجیا نوچ  ، تسا بلـس  زا  فرـشا  « باجیا » تیفیک ثیح  زا  : مینک یم  هبـساحم  تیمک  تیفیک و  ثیح  زا  ام  تسا و  حرطم  ، یقطنم

تادّرجم نایم  رد  تسا و  فرـشا  دّرجم  مه  تادوجوم  نایم  رد  ) تسا فرـشا  دوجو  تسا و  یمدع  رما  بلـس  تسا و  يدوجو  رما 
طبضا مه  اریز  تسا  تیئزج  زا  فرـشا  « ّتیلک » زین ّتیمک  ثیح  زا  (، تسا تادوجوم  فرـشا  هلـسلس و  رـس  دوجولا  بجاو  تاذ  مه 

ود نامه  هب  تسا  فرـشا  باجیا  زا  ّتیلک  زاـب  ، تیلک باـجیا و  كـالم  ود  نیا  دوخ  ۀـسیاقم  رد  تسا و  عفنا  ، مولع رد  مه  تسا و 
: مینک یم  صخشم  ار  عبرا  تاروصحم  زا  کیره  هبتر  هجرد و  هبساحم  نیا  اب.دش  رکذ  هک  تیعفنا  تیطبضا و  كالم 

يدعب ۀبتر  رد  ، تیلک مه  باجیا و  مه  تسا  تیفرـشا  كالم  ودره  يواح  اریز  ، تسا عبرا  تاروصحم  يایاضق  فرـشا  : هیلک ۀبجوم 
ّسخا هیئزج  ۀبلاس  نایاپ  رد  تسا و  باجیا  ياراد  نوچ  هیئزج  ۀـبجوم  مّوس  ۀـبتر  رد  دراد و  رارق  تسا  تیلک  ياراد  هک  هیلک  هبلاس 

.تسا كالم  ودره  دقاف  نوچ  تسا  هعبرا  يایاضق 
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: میروآ یم  هّیسمش  حرش  زا  ینخس  اج  نیا  رد 

هیلکلا و : نیتیمک ،و  مدعلا نم  فرشا  دوجولا  مدع و  بلسلا  دوجو و  هنال  باجیالا  امهفرشا  بلس و  باجیا و  : نیتیفیک انهیه  نا  ملعا 
)و سکع هیئزجلا و ال  قدـص  هیلکلا  قدـص  املک  نوچ  ) هیئزجلا نم  صخا  مولعلا و  یف  عفنا  طبـضا و  اّهنال  هیلکلا  اهفرـشا  هیئزجلا و 

اهّـسخا نیفارـش و  یلع  اهلامتـشال  تاروصحملا  فرـشا  هیلکلا  هبجوملا  نوکی  اذـه  یلعف  فرـشا  دـیاز  رما  یلع  هلامتـشال  صخـالا 
فرش هیلکلا و  رابتعاب  یلکلا  بلسلا  فرـش  نال  هیئزجلا  هبجوملا  نم  فرـشا  هیلکلا  هبلاسلا  نیتسخ و  یلع  اهئاوتحال  هیئزجلا  هبلاسلا 

(1) هدّدعتم .» تاهج  نم  هیلکلا  فرش  هدحاو و  ههج  نم  باجیالا  فرش  باجیالا و  بسحب  یئزجلا  باجیالا 

؟ تسیچ تسا  نیتمدقم  سخا  عبات  ۀجیتن  هک  هدعاق  نیا  يانعم  ب:

هیلک ۀـبجوم  تامّدـقم  عبت  هب  ، مه هجیتـن  دنتـسه  هبتر  مه  فرـشا و  ودره  نوچ  دـندوب  هیلک  هبجوم  همدـقم  ودره  رگا  ینعی  : باوـج
دوب دـهاوخ  هبلاـس  مه  هجیتن  دوب  هبلاـس  يرگید  نآ  هبجوم و  همدـقم  ود  زا  یکی  رگا  یلو  تسین  راـک  رد  یتّـسخ  اریز  ، دوب دـهاوخ 

: لاثم ، تسا نامه  عبات  هجیتن  تسا و  باجیا  زا  صخا  بلس  نوچ 

.يرغص « ناویح ناسنا  ّلک  »

يربک « دامجب ناویحلا  نم  یئیش  «و ال 

(. تسا یلک  بلس  هجیتن  ) هجیتن « دامجب ناسنالا  نم  یئیش  الف  »

ّسخا عبات  هجیتن  هیلک و  زا  ّسخا  هیئزج  نوچ  دوب  دـهاوخ  هیئزج  مه  هجیتن  دوب  هیئزج  يرگید  نآ  هیلک و  همدـقم  ود  زا  یکی  رگا  و 
: لاثم ، تسا

يرغص « ناسنا ناویحلا  ضعب  »

يربک « قطان ناسنا  لک  «و 

هجیتن « قطان ناویحلا  ضعبف  »

؟) تامدقملا ّسخال  هعبات  هجیتنلا  نوک  یلع  لیلدلا  ام  ) تسیچ هدعاق  نیا  ناهرب  ج:

.میرادن عوبتم  زا  رت  يوق  عبات  لصا و، رب  دیاز  عرف  ام  دنتسه و  نآ  لصا  ، تامّدقم عرف و  ، هجیتن هک  تسا  نآ  لیلد  : باوج
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: مجنپ ةدعاق  .5

تـسین جتنم  مه  هیئزج  ياربک  کی  هبلاس و  يارغـص  کی  زا  ینارتقا  سایق  : هک تسا  نیا  ینارتقا  سایق  ۀماع  دعاوق  زا  هدعاق  نیمجنپ 
معا ، هبلاس « يرغـص ۀبلاس  :» میتفگ هک  نیا  انمـض  دوب  دهاوخ  میقع  هنرگ  يربک و  تیلک  ای  تسا و  مزال  يرغـص  باجیا  ای  امتح  هکلب 

دیق و نیا  ندوزفا  ببـس  ؛ دشاب هیلک  ۀبلاس  يرغـص  هک  مینک  ضرف  دوش و  تیلک  دیق  هب  دـیقم  دـیاب  امتح  یلو  تسا  هیئزج  هیلک و  زا 
ودره دـیآ  یم  مزـال  هاـگ  نآ  دـشاب  هیئزج  مه  يربک  یفرط  زا  دـشاب و  هیئزج  ۀـبلاس  ، يرغـص اـضرف  رگا  هک  تسا  نآ  ، تیلک ضرف 

نآ زا  دوش و  یم  لتخم  روکذم  ۀماع  دعاوق  زا  هثلاث  ةدعاق  هماع و  طورش  زا  ثلاث  طرش  هجیتن  رد  ، دنشاب هیئزج  ۀیـضق  سایق ، ۀمدقم 
ۀیئزج :» میتـفگ هـک  نـیا  نـینچمه.تسین  مـجنپ  ةدــعاق  ماـن  هـب  يرگید  ةدــعاق  ضرف  هـب  يزاــین  هتــشاد و  لاکــشا  ساــیق  ، ثـیح
هیئزج ۀبجوم  يربک  هک  مینک  ضرف  دـیاب  تسا و  رظن  روظنم  ، هبجوم هیئزج  صوصخ  یلو  هبلاس  هبجوم و  زا  تسا  معا  ، هیئزج « يربک
هبلاس زین  يرغـص  هک  ضرف  رب  دشاب  هیئزج  ۀبلاس  دشابن و  هبجوم  ، يربک رگا  هک  تسا  نآ  بلطم  ّرـس  ، دـشاب یمجنپ  ةدـعاق  ات  دـشاب 

دوش یم  لتخم  روکذم  ۀماع  دعاوق  زا  هیناث  ةدعاق  یناث و  طرـش  هجیتن  رد  ، دنـشاب هبلاس  سایق  همدقم  ود  دیآ  یم  مزال  هاگ  نآ  ، دشاب
ةدعاق هب  تبون  دنک و  یم  ادیپ  لاکـشا  بلطم  ثیح  نآ  زا  و  «، نیتبلاس نم  جاتنا  الف  ، نیتمدقملا يدـحا  باجیا  نم  دـبال  :» میتفگ هک 

زا هیلک و  ۀبلاس  يارغـص  کی  زا  ینارتقا  سایق  : هک تسا  نیا  مجنپ  ةدـعاق  تابـساحم  نیا  اب  ، دـسر یمن  مجنپ  ةدـعاق  مان  هب  یلقتـسم 
.درب راک  هب  دیابن  یبیکرت  نینچ  تسین و  جتنم  هیئزج  ۀبجوم  ياربک  کی 

نیابت رگیدکی  اب  لومحم  عوضوم و  : هک تسا  نیا  یّلک  بلـس  يانعم  ، تسا هیلک  هبلاس  يرغـص  هک  تسا  نیا  ضرف  : طرـش نیا  لیلد 
: هک تسا  نیا  ضرف  یفرط  زا  ،و  دنرادن قداصت  رگیدکی  دارفا  زا  يدرف  چیه  رب  طسوا  رغصا و  زا  مادک  چیه  ینعی  ، دنراد یلک 

یف هلمجلا و  یف  رگیدکی  اب  ربکا  طسوا و  ینعی  لومحم  اب  عوضوم  : هک تسا  نیا  یئزج  باجیا  يانعم  تسا و  هیئزج  ۀـبجوم  يربک 
ای طسوا  نودـب  ربکا  هک  تسه  مه  يدراوم  سپ  تسا  عوضوم  زا  عسوا  لومحم  الومعم  نوچ  هتبلا  دـنراد و  قداـصت  دارفـالا  ضعب 

.دنتسه قداص  ( هجو نم  نیماع  رد  ) يرگید نودب  مادکره 

دوجو اب  نوچ  ، تسین نکمم  اج  نآ  رد  ربکا  اب  رغـصا  قدـص  دـنراد  قداصت  طسوا  مه  ربکا و  مه  هک  يدارفا  ضعب  نآ  رد  هاگ  نآ 
دسر و یمن  رغصا  قدص  هب  تبون  طسوا  قدص 
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اب شخب  نیا  رد  طسوا و  نودـب  تسا  قداص  اه  نآ  رب  ربکا  دنتـسه و  طسوا  زا  جراخ  هک  يدارفا  دـنام  یم  یقاـب  ، تسا یلک  نیاـبت 
دروآ تسد  هب  یعطق  یمزج و  ۀجیتن  کی  ناوت  یمن  ییاذک  سایق  )و  يربک ۀـبجوم  هیئزج  يرغـص و  هیلک  هبلاس  ) روکذـم تامّدـقم 

یقالت و رگیدـکی  اب  روکذـم  شخب  رد  ربکا  رغـصا و  ایآ  هک  دوش  یمن  نونظم  اـی  مولعم  اـم  يارب  ، طـسوا نیا  ساـیق و  نیا  اـب  ینعی 
یّلک نیابت  ای  ؛و  دشاب یباجیا  هجیتن  دوش و  لیکـشت  ( هیئزج ای  هیلک  ) هبجوم کی  ود  نآ  زا  ات  ( یلک ای  یئزج  تروص  هب  ) دنراد قداصت 

دوش و لیکـشت  هیلک  ۀبلاس  کی  ود  نآ  زا  ات  ( دوب نینچ  طسوا  اب  رغـصا  هک  روط  نامه  ) دنتـسین قداص  مهاب  يدرف  چیه  رد  دـنراد و 
نینچ رگا  اریز  ، تسا یباجیا  ۀجیتن  کی  جتنم  هن  یـسایق  نینچ  اذل  (، نیابت مه  یقالت و  مه  ) تسا لمتحم  ودره  ؟و  دشاب یبلـس  هجیتن 
کی جتنم  هن  داد و  میهاوخ  حیضوت  يدوز  هب  دراد و  هک  نآ  لاح  دشاب و  هتشادن  ضقن  هدام  دشاب و  قداص  باجیا  هشیمه  دیاب  دوب 

يایاضق ّداوم  فالتخا  هب  هک  یلاحرد  دشاب  هتشادن  ضقن  ةدام  دشاب و  قداص  ، بلس هتسویپ  دیاب  هنرگ  تسا و  حیحـص  یبلـس  ۀجیتن 
: لاثم.دش نایب  رّرکم  هک  تسا  مقع  رب  لیلد  هجیتن ، رد  فالتخا  دوش و  یم  فلتخم  هجیتن  سایق 

يرغص « ناسناب بارغلا  نم  یئیش  ال  :» مییوگب رگا 

يربک « دوسا ناسنالا  ضعب  و«

یّلک باـجیا  هک  یئزج  بلـس  ضیقن  نوچ  دوساـب » سیل  بارغلا  ضعب  :» تفگ ناوت  یمن  ینعی  تسا  طـلغ  یبلـس  هجیتن  اـج  نیا  رد 
نوناـق قـبط  هـک  یلاـحرد  « دوـسا بارغلا  ضعب  :» ینعی دـشاب  یباـجیا  هجیتـن  دــیاب  اـمتح  تـسا و  قداـص  ( دوـسا بارغ  لـک  ) دــشاب

هدرک و ضوع  ار  هّدام  رگا  تسا و  عقوتم  یئزج  بلس  کی  ، یئزج باجیا  یّلک و  بلـس  زا  ( تسا تامّدقم  ّسخا  عبات  هجیتن  ) مراهچ
ناوت یمن  تسا و  بذـک  یباجیا  هجیتن  اج  نیا  رد  «، ضیبا ناسنالا  ضعب  :» مییوگب «، دوسا ناسنالا  ضعب  :» ياج هب  روکذـم  ياربک  رد 
جتنم ریغ  میقع و  ببس  هجیتن  رد  فالتخا  و  «، ضیباب سیل  بارغلا  ضعب  :» ینعی دشاب  یبلس  هجیتن  دیاب  »و  ضیبا بارغلا  ضعب  :» تفگ

.تسا سایق  ندوب 

دیاب یلو  دوب  عوضوم  ، يربک رد  لومحم و  ، يرغص رد  طسوا  هک  دوب  لّوا  لکش  بلاق  رد  میتشاد  لاثم  رد  هک  يا  هبساحم  : همتاخ رد 
لکـش لـثم  ، دـشاب لومحم  همدـقم  ودره  رد  طـسوا  رگا  ینعی  تسین  جـتنم  مه  رگید  لاکـشا  تروـص  هب  درادـن و  قرف  هک  مینادـب 

؛» ناسنا دوسالا  ضعب  و« «، ناسناب بارغلا  نم  یئیش  ال  :» الثم ، مّود
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: الثم ، ثلاث لکش  دننام  ، دشاب عوضوم  همدقم  ودره  رد  طسوا  رگا  ای 

؛» دوسا ناسنالا  ضعب  و« «، بارغب ناسنالا  نم  یئیش  «ال 

ضعب و« «، بارغب ناسنالا  نم  یئیـش  «ال  الثم عبار ، لکـش  دـننام  ، دـشاب لومحم  یمّود  رد  عوضوم و  لّوا  همدـقم  رد  طـسوا  رگا  اـی  و 
؛» ناسنا دوسالا 

لکـش تروص  هب  یتقو  الوصا  تسا و  میقع  روکذـم  نایب  قبط  روکذـم  سایق  تسین و  یقرف  لاکـشا  روص و  ، تالاح نیا  یمامت  رد 
(. دش دهاوخ  نشور  تیولوا  نیا  هدنیآ  ثحابم  رد  ) تسا میقع  یلوا  قیرط  هب  لاکشا  ریاس  تروص  هب  دش  میقع  لّوا 

: میناوخ یم  علاطم  حرش  رد  : هتکن

امک عبارلا  یف  ّالا  هیئزج  اهیربک  هبلاس  يرغـص  ـال  نیتبلاس 3.و  ـال  نیتیئزج 2.و  نع  سایق  ـال  .1: نا یف  هعبرالا  لاکـشالا  كرتشت  «و 
جاتنألا طیارش  هفرعم  دنع  تایئزجلا  ءارقتـساب  تفرع  دعاوقلا  هذه  و.مّکلا  فیکلا و  یف  نیتمدقملا  ّسخا  عبتت  هجیتنلا  نا  یتأیس 4.و 

(1) هجیتنلا .» نم  همزلی  ام  هفرعم  لکش و  لک  یف 

هعبرا لاکشا 

هک میوش  یم  یلـصا  ثحابم  دراو  یطرـش  یلمح و  ینارتقا  سایق  ۀّماع  دعاوق  ینارتقا و  سایق  ۀـصاخ  تاحالطـصا  یـسررب  زا  سپ 
لاکشا ، لامجا هب  ادتبا  رد.یطرش  ینارتقا  رد  مه  دراد و  دوجو  یلمح  ینارتقا  سایق  رد  مه  لاکشا  نیا  دشاب و  هعبرا  لاکشا  ثحابم 

.میوش یم  بلطم  لیصفت  دراو  سپس  ، مینک یم  نایب  ار  یطرش  یلمح و  سایق  زا  کیره  ۀعبرا 

: میزاس یم  نیزم  نادب  ار  مالک  لّوا  هک  هدمآرد  مظن  هب  لیذ  یتیب  ود  رد  ، هعبرا لاکشا  یلامجا  فیرعت  : یلامجا نایب  اّما 

زاب يرغص و  رب  رد  تفای  لمح  رگا  طسوا 

رامش نیتسخن  لکش  تفرگ  يربک  هب  عضو 

میس ودره  هب  عضو  ، مود ودره  هب  لمح 

رامش نیتسخن  سکع  ار  لاکشا  عبار 

یلمح ینارتقا  رد  : کلذ نایب 

.دشاب عوضوم  ، يربک رد  لومحم و  ، يرغص رد  طسو  ّدح  : لّوا لکش 

.دوش عقاو  لومحم  ( يربک يرغص و  ) همدقم ودره  رد  طسو  ّدح  : مّود لکش 

رفظم قطنم  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1193زکرم  هحفص 617 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12193/KOLI/AKS BARNAMEH/#content_note_41_1
http://www.ghaemiyeh.com


41  : ص

،ص 249. علاطم حرش  ( . 1 - 1

رفظم قطنم  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1193زکرم  هحفص 618 

http://www.ghaemiyeh.com


.دوش عقاو  عوضوم  همدقم  ود  رد  طسو  ّدح  : مّوس لکش 

.دوش عقاو  لومحم  ، يربک رد  عوضوم و  ، يرغص رد  طسو  ّدح  : مراهچ لکش 

: یطرش ینارتقا  رد  اّما  و 

.دشاب مدقم  ، يربک رد  یلات و  ، يرغص رد  طسو  دح  : لّوا لکش 

.دشاب یلات  ، همدقم ودره  رد  طسودح  : مّود لکش 

.دشاب مدقم  ، همدقم ودره  رد  طسو  ّدح  : مّوس لکش 

.دشاب یلات  ، مّود ۀمدقم  رد  مدقم و  ، لّوا ۀمدقم  رد  طسو  ّدح  : مراهچ لکش 

؟ دنوش یم  یشان  اجک  زا  هعبرا  لاکشا  نیا  : لاؤس

ودره هدـش و  لیکـشت  همدـقم  ود  زا  لقادـح  ینارتقا ، ساـیق  ره  هک  میناد  یم  ؛ نیتمدـقم رد  نآ  فرط  ود  اـب  طـسوا  عضو  زا  : باوج
: تسا لمتشم  ّدح  هس  رب  يا  همدقم 

لوـهجم اـم  يارب  اـه  نآ  عـضو  تسین و  يا  هطبار  ربـکا  رغـصا و  ناـیم  هک  میناد  یم  زین  ربـکا و  ّدـح  رغـصا 3. ّدح  طسوا 2. ّدـح  .1
ودره اب  هک  طسو  ّدح  ای  طسوا  مان  هب  يا  هطـساو  زا  سپ  ؟ دنا بلـس  لباق  رگیدکی  زا  ای  دنتـسه  لمح  لباق  رگیدکی  رب  ایآ  هک  ، تسا
ودره رد  هک  طسوا  نیا  ، لاح میزاس  نشور  ار  رغـصا  ربکا و  طابترا  عضو و  ات  میداد  لیکـشت  ساـیق  هدرک و  هدافتـسا  دراد  طاـبترا 

ّدح ای  اریز  دریگ  یم  لکـش  ، هعبرا لاکـشا  هک  تساجنیا  دیآ  یمرد  فلتخم  ءاحنا  لاکـشا و  هب  درادن و  یتباث  هاگیاج  هدمآ  همدقم 
لومحم ، يربک رد  عوضوم و  يرغص ، رد  ای  « یناث لکش  » تسا لومحم  ودره  رد  ای  « مّوس لکش  » تسا عوضوم  همدقم  ودره  رد  طسو 

«، لّوا لکش  » تسا عوضوم  يربک ، رد  لومحم و  ، يرغص رد  ای  »و  عبار لکش  » تسا

.دراد یصاخ  رارق  عضو و  سایق  نیدح  نیفرط و  اب  نآ  طسوا  هک  تسا  ینارتقا  سایق  کی  ، نویقطنم حالطصا  رد  « لکش » نیاربانب

؟ تسیچ یماسا  نیا  هب  هعبرا  لاکشا  هیمست  هجو  : لاؤس

رگید لاکـشا  ۀـمه  زا  نوـچ  ، دـنیوگ لّوا  ار  لّوا  لکــش  ینعی  ؛ تـسا لکــش  ره  ياـه  شزرا  ساـسارب  اـه  يراذـگمان  نـیا  : باوـج
ضحم هب  تسا و  جاـتنالا  یهیدـب  لکـش  نیا  هک  تسا  نآ  شتیمها  تهج  تـسا و  لاکـشا  ۀـیقب  ساـسا  لوا و  ۀـبتر  ياراد  ، رتـمهم
اتراهچ اتودود  لثم  دریگ و  یم  رارق  تامّدقم  نآ  رانک  رد  دوخبدوخ  تسا و  یمتح  هجیتن  ، نآ تامدقم  طیارش  اب  حیحص و  لیکشت 

فلخ و سایق  هار  زا  لالدتسا  ناهرب و  هب  يزاین  هک  تسا 
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نیرتهب لّوا  لکش  اذل  ، دوب دنهاوخن  جتنم  دنوشن  عاجرا  لّوا  لکش  هب  ات  دنتسه و  جاتنالا  يرظن  ، لاکـشا ریاس  یلو  درادن...و  ضارتفا 
هک تسا  عبط  ياضتقم  رب  ، لالدتسا زا  لّوا  لکش  : هک تسا  نیا  دوب  جاتنالا  یهیدب  ّتلع  تسا و  ییوطسرا  قطنم  رد  لالدتـسا  لکش 

: علاطم حرش  رد  يزار  بطق  لوق  هب  ، ددنسپ یم  ار  نآ  یلقاع  ناسنا  ره  عبط 

یلا هنم  طسوالا و  یلا  رغصالا  نم  هیف  نهذلا  لاقتنال  یعیبطلا  مظنلا  وه  لوالا  لکشلا  ّنال  بتارملا  هذه  یف  لاکـشالا  تعـضو  اّمنا  »
(1) لوبقلاب .» میلسلا  عبطلا  هاقلتی  یعیبط  لاقتنا  وه  ربکالا و  یلا  رغصالا  نم  هلاقتنا  مزلی  یتح  ربکالا 

یمتح هجیتن  مامت و  بلطم  ، تامدقم لوبق  زا  سپ  تسا و  هتفهن  لمجم  روط  هب  تامدقم  دوخ  رد  لکـش  نیا  ۀـجیتن  ساسا  نیمه  رب 
.درادن تابثا  هب  یتجاح  تسا و 

لّوا لکش  اب  ( يرغص ) نیتمدقملا فرـشا  رد  اریز  ، تسا رت  تسپ  لّوا  لکـش  زا  هجرد  کی  هک  نیا  لیلد  هب  دنیوگ  مّود  ار  مّود  لکش 
.تسا لومحم  ، طسوا عوضوم و  ، رغصا لکش  ودره  يارغص  رد  تسا و  کیرش  يواسم و 

فرـشا لوـمحم  زا  عوـضوم  تسا و  هجیتـن  عوـضوم  ، رغـصا تسا و  رغـصا  رب  لمتـشم  يرغـص  : هک تسا  نیا  يرغـص  تیفرـشا  هجو 
: علاطم حرش  بحاص  لوق  هب  ، تسا

هیـضقلا یف  بولطم  روکذـم  وه  اّمنا  لومحملا  نال  فرـشا و  ضورعملا  عوبتملا  اعبات و  اـجراخ  نوکی  بلغـالا  یف  لومحملا  ّنـال  »
(2) بلسلا .» وا  باجیال  اب  هیلع  طبتری  یتح  « عوضوم » هلجال

لّوا لکـش  اب  ( يربک ) نیتمدقم سخا  رد  اریز  تسا ، رت  تسپ  لّوا  لکـش  زا  هجرد  ود  هک  نیا  لیلد  هب  دنیوگ  مّوس  هک  ار  مّوس  لکش 
.تسا لومحم  ، ربکا عوضوم و  ، طسوا ودره  رد  هک  دراد  تکرش 

لمتشم ، هجیتن لومحم  رب  يربک  سپ  تسا  لومحم  هجیتن ، رد  ربکا  تسا و  ربکا  رب  لمتشم  يربک  هک  تسا  نیا  يربک  ّتیـسخا  هجو 
.تسا وا  ضراوع  زا  وا و  عبات  نوچ  تسا  عوضوم  زا  ّسخا  لومحم  تسا و 
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لکـش رد  اریز  ، تسا نآ  لباقم  ۀتکن  اقیقد  لّوا و  لکـش  زا  يرود  هجرد  تیاهن  رد  هک  دنیوگ  مراهچ  تهج  نادـب  ار  مراهچ  لکش 
: علاطم حرش  رد  بطق  لوق  هب  ، تسا سکعلاب  مراهچ  لکش  رد  دوب و  يربک  رد  عوضوم  يرغص و  رد  لومحم  ، طسوا لّوا 

هتفگ یلو  دـنا  هدروآ  يدـنب  میـسقت  رد  ینعی  ) راـبتعالا نـع  خیـشلا  یباراـفلا و  هطقــسا  کلذـل  عـبطلا و  نـع  دـعبلا  هیاـغ  یف  وـهف  »
(1) دنا .] هدرواین  ار  نآ  مه  يدنب  میسقت  رد  الصا  ینعی  ] اضیا همسقلا  نع  مهضعب  )و  تسین دنمشزرا  : دنا

.تسا فورعم  مه  یسونیلاج  لکش  مان  هب  ،و  هدوزفا سونیلاج  ار  مراهچ  لکش  نیا  ایوگ 

: یلیصفت نایب  اّما 

.مینک یم  نایب  ار  یطرش  ینارتقا  ۀعبرا  لاکشا  سپس  یلمح و  ینارتقا  سایق  ۀعبرا  لاکشا  تسخن 

لّوا لکش 

: تسا حرطم  ثحب  هس  لّوا  لکش  اب  هطبار  رد 

عوضوم يربک  رد  لومحم و  ، يرغص رد  طسوا  ّدح  هک  تسا  يا  یلمح  ینارتقا  سایق  نآ  ، لّوا لکش  : نآ ۀیمست  هجو  فیرعت.فلا و 
تسا نیا  روظنم  : دنیامرف یم  هدرک و  ریسفت  ، هیریسفت يا  ۀملک  اب  ار  فیرعت  نیا  سپس  « ...مسج ناویح  لک  ناویح و  ناسنا  لک  » دشاب

هک دراد  ار  یـشنیچ  عضو و  نامه  انیع  ( يربک يرغـص و  ) سایق نیتمدقم  رد  طسوا  اب  ( ربکا رغـصا و  ) نیّدح شنیچ  ةوحن  عضو و  هک 
عوضوم زین ، ( يرغص ) سایق همدقم  رد  هک  نانچمه  هدش  عقاو  عوضوم  « هجیتن » رد رغصا  : ینعی تسا  رارقرب  نیّدح  نایم  ، سایق ۀجیتن  رد 

.تسا لومحم  ، مه يربک ) ) سایق همدقم  رد  هک  نانچمه  هدش  عقاو  لومحم  « هجیتن » رد ربکا  و.تسا 

حیـضوت نیا  ایآ  ؟ تسیچ ناتـضرغ  دـیدرک  ریـسفت  ار  ناتمالک  ، هیریـسفت يا  اب  امـش  هک  نیا  فنـصم  بانج  : دـسرپ یم  یـسک  اـیوگ 
؟ تسین تاحضاو 

عضو هک  الاح  : هک تسا  نآ  ریسفت  نیا  زا  ام  ضرغ  : دنیامرف یم  ( هر ) رفظم موحرم 
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سپ : مییوگ یم  لـصا  نیمه  يور  تسا  يربک  رد  نآ  عضو  نیع  ، هجیتن رد  ربکا  عضو  يرغـص و  رد  نآ  عضو  نیع  ، هجیتن رد  رغـصا 
دـشاب یم  زین  جاتنالا  یهیدـب  نّیب و  لصا  نیمه  يور  تسین و  افق  زا  لکا  تسا و  عبط  ياضتقم  هب  یعیبط و  لکـش  کی  لّوا  لـکش 

نوچ دنا  هدیمان  لاکشالا  لّوا  لوا و  لکش  ار  نیا  ، ساسا نیمه  رب  زاب  یتأیس و  امک  دنتسه  جاتنالا  ّيرظن  هک  لاکـشا  ریاس  فالخرب 
.تسا رگید  لاکشا  ۀمه  ساسا  هیاپ و 

لّوا لکش  جاتنا  طورش.ب 

هک دندوب  هماع  طیارش  دعاوق و  هلـسلس  کی  ياراد...و  مّود  ای  لّوا  لکـش  ، یطرـش ای  یلمح  ینارتقا  ياه  سایق  ۀمه  هک  هنوگ  نامه 
هک دنتـسه  یطورـش  ياراد  ادجادج  یلمح  ینارتقا  سایق  ۀـعبرا  لاکـشا  زا  کی  ره  نینچمه  میدرک  نایب  ار  اه  نآ  طرـش  جـنپ  ّیط 

: هدیدرگ نایب  يزمر  تروص  هب  ریز  تیب  کی  رد  هک  دنراد  یصاصتخا  طرش  ود  مادکره  دنوش و  یم  هدیمان  یصاصتخا  طیارش 

میس نیاکغم  ، یناث بکنیخ  لوا  بکغم 

ناد طرش  نیاکنیخ  اب  غکنیم  مراهچ  رد 

اب روکذـم  تـیب  رد  هـک  دـشاب  اراد  ار  طرـش  ود  دـیاب  دـشاب  جـتنم  دـهاوخب  رگا  لوا  لکــش  : لّوا لکــش  یــصاصتخا  طورــش  اـما 
يرغـص دـیاب  ینعی  تسا  يربـک  زمر  تیلک و ب  زمر  ،ك  يرغـص زمر  ،غ  ندوـب هبجوـم  زمر  میم  هک  دـش  هراـشا  نادـب  « بکغم » زمر

.دشاب هیلک  يربک  هبجوم و 

رد هک  ار  یمکح  میناوـتب  اـت  دـشاب  هبجوـم  نآ  يارغـص  هک  تـسا  نآ  ، لّوا لکـش  جاـتنا  طورـش  زا  لّوا  طرـش  : يرغـص باـجیا  اـّما 
رد مه  رغـصا  يارب  طسوا  طسوت  ار  مکح  نآ  هدرک و  يدـعت  يربک  زا  ( یبلـس ای  یباجیا و  مکح  هچ  ) هدـش تباث  طسوا  يارب  ، يربک

جتنم لّوا  لکـش  ( هیئزج ای  هیلک  ) دـشاب هبلاس  يرغـص  رگا  نیاربانب  ، دوش لصاح  یباجیا  ای  یبلـس  ۀـجیتن  کـی  اـت  مینک  تباـث  يرغص 
هبلاس رگا  ( هیلک ) هبجوم ای  تسا و  ( هیلک ) هبلاس مه  نآ  ای  تسین  جراخ  لاـح  ود  زا  يربک  دوب  هبلاـس  يرغـص  یتقو  اریز  ، دوب دـهاوخن 

يدـحا باـجیا  هک  دـشاب  دـقاف  ار  ینارتقا  ساـیق  هماـع  طورـش  زا  مّود  طرـش  ، اـم لّوا  لکـش  ساـیق  هک  تسا  نیا  شا  همزـال  دـشاب 
اج نیا  ار  ضرف  نیا  رفظم  موحرم  اذـل  ، تسا لاکـشا  هب  التبم  ساـیق  دـش  رکذ  هماـع  دـعاوق  رد  هک  یناـیب  نآ  هب  تسا و  نیتمدـقملا 

عوضوم و نایم  هک  تسا  نیا  هبلاس  يانعم  تسا و  هبلاس  يرغص  اضرف  : مییوگ یم  ، دشاب هیلک ) ) هبجوم يربک  رگا  ؛و  دننک یمن  ناونع 
رد تسین و  یقداصت  فرط  چیه  زا  ینعی  دراد  دوجو  تنیابم  ( طسوا رغصا و  ) نآ لومحم 
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عوضوم اب  لومحم  یهاگ  لاح  ، هدـش تباث  طسوا ) ) عوضوم دارفا  مامت  يارب  ( ربکا ) مکح تسا  هیّلک  ۀـبجوم  اـضرف  هک  يربک  بناـج 
حیحص هبلاس  ۀجیتن  دوش و  یم  بلس  رغصا  زا  زین  ربکا  نینچمه  تسا  بولسم  رغصا  زا  طسوا  هک  يروط  نامه  سپ  دنتـسه  يواسم 

.تسا

«. قطانب سیل  ناویحلا  ضعبف  «،» قطان ناسنا  لک  »و« ناسناب سیل  ناویحلا  ضعب  :» لاثم

یهاگ دوش و  یم  دوجوم  طسوا  اب  ربکا  يدراوم  سپ  تسا  طسوا  زا  معا  ، ربکا سپ  تسا  عوضوم  زا  معا  ، لومحم دراوم  بلاغ  یلو 
نآ زا  جراخ  نآ و  ریغ  نمـض  رد  يا  هصح  تسا و  ناسنا  نمـض  رد  نآ  زا  يا  هصح  تسا و  ناسنا  اب  یهاگ  ناویح  الثم  ) نآ نودب 
رد مه  نآ  زا  يا  هصح  هک  نانچ  دوش  یم  دوجوم  تاـبن  نمـض  رد  نآ  زا  يا  هصح  تسا و  تاـبن  نمـض  رد  یهاـگ  یماـن  ـالثم  اـی 

(. تسا معا  سپ  دوش  یم  تفای  تاناویح  نمض 

بولـسم رغـصا  زا  ددرگ  یم  تباـث  طـسوا  يارب  هک  یمکح  هتبلا  دوـش  یم  تفاـی  طـسوا  اـب  هک  ربـکا  زا  يا  هّـصح  نآ  رد  هاـگ  نآ 
نآ رد  یلو  دوب  دهاوخن  قداص  رغصا  ینعی  وا  نیابم  ، دوب قداص  طسوا  يدروم  رد  یتقو  دنتسه و  نیابم  رغـصا  اب  طسوا  نوچ  ، تسا
رب دنتـسه و  نایقالتم  رغـصا  اب  ربکا  ایآ  هک  میناد  یمن  ام  ، طسوا جراخ  رد  ینعی  دوش  یم  تفاـی  طـسوا  نودـب  هک  ربکا  زا  يا  هصح 

لمتحم ودره  ؟ دشاب یبلـس  هجیتن  ات  دنتـسه  نانیابتم  ای  ؟و  دشاب یباجیا  هجیتن  ات  دـنراد  قداصت  هلمجلاب  ای  هلمجلا  یف  رگیدـکی  دارفا 
دراد و ضقن  ةدام  نوچ  تسا  باجیا  جتنم  هن  دوب  دهاوخن  جتنم  یـسایق  نینچ  هجیتن  رد  ، تسین نهربم  ملـسم و  مادـک  چـیه  تسا و 
؛و دشاب قداص  زین  هجیتن  دیاب  دش  ضرف  قداص  تامدقم  رگا  تسا و  تامدقم  مزال  هجیتن  هک  یلاح  رد  تسین  قداص  باجیا  یهاگ 
هک یلاحرد  تسا  یباجیا  ، قح ۀجیتن  تسا و  بذاک  یبلـس  هجیتن  ّداوم  ضعب  رد  دراد و  ضقن  هّدام  مه  زاب  اریز  ، تسا بلـس  جتنم  هن 

.يزار نیدلا  بطق  لوق  هب  ، دشابن رادرب  فّلخت  دشاب و  نینچ  هشیمه  دیاب  دشاب  بلس  جتنم  رگا 

ناک ولف  مزاللا  لوقلا  یه  اّهنال  هجیتن  امهنم  یئیش  نکی  مل  بلسلا  باجیالا و  عم  سایقلا  قدص  امل  هنال  مقعلل  بجوم  فالتخالا  «و 
(1) مزاللا .» نودب  موزلملا  قّقحت  عانتمال  ّداوملا  ضعب  یف  فلختی  مل  امزال  امهدحا 

هیلک ۀبلاس  يارغص  « تابنب رجحلا  نم  یئیش  ال  :» لاثم

هیلک هبجوم  ياربک  « مان تابن  لک  و«
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نم یئیـش  ال  :» ینعی ، تسا یبلـس  ، هجیتن رد  قح  »و  ماـن رجح  لـکف  :» تفگ ناوت  یمن  ینعی  تسا  بذـک  ، یباـجیا ۀـجیتن  لاـثم  نیا  رد 
: میتفگ هدروآ و  ار  ناسنا  ، رجح ياج  هب  هدرک و  ضوع  يرغص  رد  ار  هّدام  رگا  یلو  « مانب رجحلا 

»و مانب ناسنالا  نم  یئیش  الف  :» تفگ ناوت  یمن  تسا و  بذک  ، یبلس ۀجیتن  اج  نیا  رد  «، مان تابن  لک  و« «، تابنب ناسنالا  نم  یئیـش  «ال 
هیلک و هچ  دشاب  هبجوم  لّوا  لکش  يارغص  رگا  اّما  هبلاس و  يارغـص  دروم  رد  نیا  «، مان ناسنا  لک  :» ینعی تسا  یباجیا  هجیتن  رد  قح 

یمکح نآ  اریز  ، دوب دهاوخ  جتنم  لّوا  لکش  سایق  امتح  ( دیسر دهاوخ  تابثا  هب  مّود  طرش  رد  هک  يربک  ّتیلک  ضرف  اب  ) هّیئزج هچ 
ای دـشاب  یباـجیا  مکح  ) هیلع موـکحم  طـسوا  يارب  زا  هدـش  عـقاو  هب  موـکحم  هـک  يربـکا  ینعی  هدـش  راـب  طـسوا  رب  يربـک  رد  هـک 

امتح دـش  بلـس  طسوا  دارفا  مامت  زا  هبلاس  رد  دـش و  تباث  طسوا  دارفا  ماـمت  يارب  هبجوم  رد  ینعی  تشاد  تیلک  مکح  یتقو  ( یبلس
مامت يارب  ای  لاح  دوش  یم  تباث  رغصا  يارب  مکح  نآ  ، هبجوم رد  هک  نیا  هب  ددرگ  یم  تباث  طسوا  طسوت  زین  رغصا  رب  مکح  نامه 
رغصا زا  مکح  نامه  زین  هبلاس  رد.دشاب  هیئزج  ۀبجوم  يرغص  رگا  ، نآ دارفا  ضعب  يارب  ای  دشاب و  هیلک  هبجوم  يرغـص  رگا  ، نآ دارفا 

جتنم سایق  لاحره  رد  دـشاب و  هیئزج  ۀـبجوم  رگا  دارفا  ضعب  زا  ای  دـشاب و  هیلک  هبجوم  رگا  رغـصا  دارفا  ماـمت  زا  اـی  دوش  یم  بلس 
.تسا مزال  يرغص  باجیا  نیاربانب  ، درادن فالتخا  امئاد و  تسا  یبلس  ای  یباجیا  هجیتن  کی 

سایق ياربک  دیاب  ، يرغص ندوب  هبجوم  رب  هوالع  هک  تسا  نیا  لّوا  لکش  جاتنا  یصاصتخا  طورـش  زا  مّود  طرـش  : يربک تیلک  اّما  و 
( هبلاس ای  هبجوم  ) دوب هیئزج  ۀیـضق  يربک  رگا  نیاربانب  ، هیلک ۀبلاس  ای  دشاب و  هیلک  ۀـبجوم  ای  ینعی  دـشاب  هتـشاد  تیلک  مه  لّوا  لکش 

.دوب دهاوخن  جتنم  ، سایق

مه يرغص  رگا  هنرگ  دشاب و  هیلک  هبجوم  هک  مینک  ضرف  دیاب  دشاب و  هبجوم  دیاب  هک  دش  مّلسم  يرغص  بناج  رد  : طرش نیا  ناهرب 
تسا و هّیلک  ۀبجوم  ، يرغـص سپ  دوب  دهاوخ  میقع  ثیح  نآ  زا  دنک و  یم  ادیپ  لالتخا  مود  طرـش  ، هماع طورـش  زا  هک  دشاب  هیئزج 

نایواستم لومحم  اب  عوضوم  ، دراوم ضعب  رد  اـهتنم  تسا  تباـث  عوضوم  دارفا  ماـمت  يارب  ، لومحم هک  تسا  نآ  هّیلک  هبجوم  ياـنعم 
دارفا مامت  رب  مادکره  هک  « ناسنا قطان  لک  و« «، قطان ناسنا  لک  :» لثم تسا  قداص  هیلک  هبجوم  فرطره  زا  هتبلا  ضرف  نیا  رد  دنتـسه 

رت و یلک  ، رت ماع  عوضوم  زا  لومحم  دراوم  بلاغ  رد  یلو  ، دننک یم  قدص  يرگید 
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یلو « ناویح ناسنا  لک  :» تفگ ناوت  یم  تسا و  قداص  ناسنا  دارفا  مامت  رب  ناویح  اج  نیا  رد  « ناویح » اـب « ناـسنا » ـالثم تسا  رت  عیـسو 
هـصح تسا و  قداص  نآ  دارفا  زا  يا  هّصح  رب  هکلب  «، ناسنا ناویح  لک  :» تفگ ناوت  یمن  تسین و  قداص  ناویح  دارفا  مامت  رب  ناسنا 

.ناویح مامت  هن  تسا  قداص  ناسنا  دارفا  مامت  رب  ناویح  زا  يا 

طـسوا دارفا  مامت  يارب  ربکا  ، هبجوم ياربک  رد  اریز  ، تسا جـتنم  امتح  هبجوم  هچ  هبلاـس و  هچ  دـشاب  هتـشاد  تیلک  رگا  زین  يربک  رد 
تباث رغـصا  دارفا  مامت  يارب  مه  ربکا  ، طسوا طسوت  هجیتن  رد  هدش  تباث  ، رغـصا دارفا  مامت  يارب  ، طسوا مه  يرغـص  رد  هدـش و  تباث 
يرغص رگا  دوش  یم  تباث  رغصا  دارفا  ضعب  يارب  ای  و  ؛» مسج ناسنا  لکف  «» مسج ناویح  لک  و« «، ناویح ناسنا  لک  :» دننام ددرگ  یم 

«. قطان ناویحلا  ضعبف  «،» قطان ناسنا  لک  و« «، ناسنا ناویحلا  ضعب  :» دننام دشاب  هیئزج  هبجوم 

رد ، هدش تباث  رغصا  دارفا  ضعب  ای  دارفا  مامت  يارب  طسوا  يرغص  رد  هدش و  بلس  طسوا  دارفا  عیمج  زا  ربکا  ، يربک ۀیلک  هبلاس  رد  و 
: دننام دوب  دهاوخ  بولسم  رغصا  دارفا  ضعب  ای  عیمج  زا  مه  ربکا  هجیتن 

نم یئیـش  و«ال  «، ناسنا ناویحلا  ضعب  :» دـننام و  «. سرفب ناسنالا  نم  یئیـش  ـالف  «،» سرفب قطاـنلا  نم  یئیـش  ـال  و« «، قطاـن ناـسنا  لـک  »
«. سرفب سیل  ناویحلا  ضعبف  «،» سرفب ناسنالا 

رد ) تسا تباث  طسوالا  ضعب  يارب  ربکا  ینعی  مکح  هک  تسا  نیا  هیئزج  يانعم  ( هبلاس ای  هبجوم  ) دـشاب هیئزج  ۀیـضق  يربک  رگا  یلو 
تسه بلـس  باجیا و  نیمه  دنـشاب  نایواستم  رغـصا  اب  طسوا  ، يرغـص رد  رگا  سپ  ( هبلاس رد  ) تسا بولـسم  نآ  ضعب  زا  ای  ( هبجوم
يرغـص رد  لومحم  هک  طـسوا  رگا  یلو  تسا ، بولـسم  نآ  ضعب  زا  اـی  تباـث  رغـصالا  ضعب  يارب  ربکا  مکح و  زین  هجیتن  رد  ینعی 
يربـک رد  هک  طـسوا  زا  يا  هصح  نآ  دراد  لاـمتحا  : تفگ میهاوـخ  ( تسا تروـص  نیا  هب  دراوـم  بلاـغ  ) دوـب رغـصا  زا  مـعا  تـسا 

هدش و عقاو  لومحم  يرغـص  رد  هک  دشاب  طسوا  زا  يا  هصح  نآ  زا  ریغ  ، هدش بلـس  نآ  زا  ای  لمح  نآ  رب  ربکا  هدش و  عقاو  عوضوم 
ءاج اذا  ،و  تسا لمتحم  ودره  سپ  هدـش  عقاو  لومحم  يرغـص  رد  هک  دـشاب  نامه  هصح  نیا  دراد  لامتحا  زین  هدـش و  راب  رغـصا  رب 
یم يدـعت  رغـصا  هب  ربکا  زا  طسوا  طسوت  مکح  نیا  هک  تفگ  ناوت  یمن  مزج  عطق و  روطب  رگید  ینعی  لالدتـسالا  لـطب  لاـمتحالا 

، دشاب هصح  نآ  هصح  نیا  تسین  مولعم  نوچ  دوش  یم  تباث  مه  نآ  يارب  دنک و 
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يارب اـمتح  دوـب  تباـث  سنج  زا  يا  هنیعم  ۀـصح  کـی  يارب  یمکح  ره  هک  میرادـن  یلیلد  ، دوـب نآ  ریغ  رگا  دـشاب و  نآ  ریغ  دـیاش 
ّتیلک يربک  امتح  دـیاب  تسین و  شخب  هجیتن  هیئزج  ياربک  اب  لّوا  لکـش  ساـیق  اذـل  ، دـشاب تباـث  مه  یّلک  سنج و  رگید  صـصح 

هماع و طورش  زا  لّوا  طرش  هب  ددرگ  یمرب  ، يربک ّتیلک  ینعی  مود  یصاصتخا  طرش  نیا  تقیقح  رد  : دنیامرف یم  دعب  دشاب ؛ هتـشاد 
مّلسم ردق  ثحب  نیا  رد  ،و  انعم اظفل و  طسوا  ررکت  زا  دوب  ترابع  هک  ینارتقا ، سایق  ۀمدقم  رد  هروکذم  ۀسمخ  دعاوق  زا  لّوا  ةدعاق 
رارکت ات  دشاب و  هصح  نآ  زا  ریغ  هصح  نیا  دـیاش  نوچ  تسا  رارکت  رد  كوکـشم  انعم  یلو  هدـش  رارکت  اظفل  طسوا  هک  تسا  نیا 

: لاثم دنچ.دوب  دهاوخن  جتنم  سایق  دشابن  زرحم  تهج  ره  زا  طسوا 

«. دنتسه مارکالا  بجاو  نیدهتجم  ضعب  و« «، تسا دهتجم  دیز  » .فلا

دیاش دنتـسه  مارکا  بوجو  مکح  هب  هیلع  موکحم  يربک  رد  هک  نیدـهتجم  ضعب  نآ  اریز  «، مارکـالا بجاو  دـیزف  :» دـهد یمن  هجیتن 
.تسا كوکشم  دیز  هب  تبسن  یلک  ياربک  لومش  لّوا  زا  سپ  دنشاب  دیز  ریغ  نیدهتجم 

«. اذک اذک و  دیزف  :» هک تسا  یعطق  هجیتن  دوش و  یم  مه  دیز  لماش  «، اذک اذک و  دهتجم  لک  :» مییوگب رگا  ، هتبلا

هدننکراوخـشن اـه  ناـسنا  ضعب  سپ  :» هک دـهد  یمن  هجیتـن  «، دنتـسه هدننکراوخـشن  تاـناویح  ضعب  »و« تسا ناویح  یناـسنا  ره  » .ب
عقاو رغـصا  لومحم  هک  يا  هصح  نآ  زا  ریغ  دنتـسه  تاـناویح  زا  يا  هصح  تسا  ربکا  عوضوم  هک  طـسوا  زا  ضعب  نآ  اریز  ؛ دنتـسه

.تسین مه  جتنم  هدشن  رارکت  انعم  طسوا  نوچ  هدش و 

نوچ « رانلاب بهتلی  ءاملا  ضعبف  :» هک دـهد  یمن  هجیتن  «، راّنلاب ( ندـش رو  هلعـش  بهتلم و  ) بهتلی لئاسلا  ضعب  و« «، لـئاس ءاـم  لـک  «؛ ج
، دنراد یقالت  رغصا  اب  هک  يا  هصح  نآ  ینعی  تسا  لئاس  سنج  زا  ینیعم  ۀصح  هدش  لمح  رغصا  رب  هک  يرغص  رد  لئاس  زا  دوصقم 

يارب یمکح  ره  هک  میرادـن  یلیلد  اـم  دـشاب و  تفن  ـالثم  هک  تسا  سنج  نآ  زا  يرگید  نیعم  ۀـصح  ، يربـک رد  لـئاس  زا  دارم  اـّما 
ۀبلاس ای  هیلک  ۀبجوم  يربک  رگا  ، هّتبلا تسین  جـتنم  اذـل  ، دوش بلـس  ای  تباث  مه  يرگید  هصح  رد  امتح  دـش  بلـس  ای  تباث  يا  هصح 

.دش یم  جتنم  لّوا  لکش  دوب ، هقداص  ۀیلک 
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: هطورش هذه  : هلوق

: دنتسه طیارش  هتسد  ود  ياراد  ندوب  جتنم  يارب  ، هعبرا لاکشا  زا  مادکره  یلک  روط  هب 

.تشذگ اه  نآ  نایب  دوب و  رما  جنپ  هک  هماع  طیارش  .1

نیا رب  نویقطنم  تداع  الومعم  هصاخ  طورـش  شخب  رد.تسا  ثحب  دروم  نآلا  تسا و  یلکـش  ره  صوصخم  هک  هصاـخ  طیارـش  .2
: دننک یم  لابند  ار  ثحب  نیا  دعب  هس  زا  هک  تسا 

؟ دشاب هبلاس  مادک  هبجوم و  دیاب  همدقم  مادک  هک  بلس  باجیا و  ینعی  تیفیک  دعب  زا  .1

؟ تسین اهاجک  تسا و  طرش  ّتیلک  اهاجک  هک  تیئزج  تیلک و  ینعی  تیمک  دعب  زا  .2

؟ ...و دشاب  لعفلاب  دیاب  همدقم  مادک  تهج  هک  ناکما  تیلعف و  ینعی  تهج  دعب  زا  .3

رد ، دـننک یم  یـسررب  ثحب و  تاطلتخم  ثحابم  رد  ار  مّوس  مسق  هداد و  رارق  ثحب  دروم  ار  لّوا  مسق  ود  لاکـشا  باـب  رد  ـالومعم 
هدرک حرطم  زین  ار  دعب  نآ  ، هعبرا لاکشا  باب  نیمه  رد  هیشاح  بحاص  ، هدش یشم  ساسا  نیا  رب  زین...و  علاطم  حرش  هیـسمش و  حرش 
نایب يریگدای و  رد  ار  تقو  هتخادرپ و  رت  مزال  رت و  عفان  بلاطم  هب  هک  میا  هدرک  دهع  دوخ  اب  ام  : دنیامرف یم  رفظم  موحرم  یلو  دـنا 
نامه مینک  یمن  حرط  ار  يودجلا  لیلق  مزال و  ریغ  ثحابم  اذل  ، میتسه دنبیاپ  نادب  هداتـسیا و  دهعت  نیا  يور  ،و  مینک فرـص  اه  نآ 

ماکحا اج  همه  ، نیفرط عوضوم و  لومحم و  ضقن  ، ضیقن سکع  ، يوتـسم سکع  ، ضقانت ثحبم  رد  ایاضق  ماکحا  ناـیب  رد  هک  روط 
رایـسب نآ  ثحابم  الوا  اریز  ، میدرکن حرطم  ار  تاهجوم  ماکحا  دـش و  نایب  ، تیفیک تیمک و  بسحرب  هیـضق  ینعی  عبرا  تاروصحم 

.تسا يودجلا  هلیلق  لیذلا و  هلیوط  حالطصا  هب  تسا و  هدیاف  مک  رایسب  ایناث  ، دراد لیصفت  لوط و 

یم انیـس  نبا  ، تسا فالتخا  انیـس  نبا  یباراف و  ناـیم  لّوا  لکـش  رد  تهج  ثیح  زا  هک  تسین  فطل  زا  یلاـخ  بلطم  نیا  رکذ  هتبلا 
هک تسا  نآ  رب  یباراف  اّما  تسین  جتنم  هنرگ  دـشاب و  هماع  هقلطم  لّوا  لکـش  يارغـص  ینعی  دـشاب  لعفلاب  هیـضق  تهج  دـیاب  : دـیوگ
نبا یباراف و  ناـیم  هک  یفورعم  عازن  هب  ددرگ  یمرب  عازن  نیا  هتبلا  ، دـنک یم  تیاـفک  دـشاب  هک  مه  ناـکمالاب  تسین و  طرـش  تیلعف 

ایآ هک  تسا  هیضق  عضولا  دقع  رد  (، مّوس مود و  مّلعم  ) انیس
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تیمک و تروص و  هداـم و  ثیح  زا  هک  نانخـس  ناـمه  تسا و  حرطم  دوخ  ياـج  رد  هک  ؟ ناـکمالاب اـی  تسا  لـعفلاب  عـضولا  دـقع 
الاـمجا ، دوش ثحب  دـیاب  دوخ  ياـج  رد  دـشاب و  تامدـقم  سخا  عباـت  هجیتـن  هک  تسا  حرطم  زین  تهج  ثیح  زا  دـش  هتفگ  تیفیک 

.دراد رارق  ناکما  مراهچ  ۀبتر  رد  تیلعف و  ، ماود بیترت  هب  تسا و  تاهج  فرشا  ترورض ، تهج 

: تسا نآ  بورض  هب  عجار  لّوا  لکش  رد  مّوس  ثحبم  : لّوا لکش  بورض.ج 

ود نتخاـس  نرتـقم  زا  تسا  تراـبع  نآ  دنتـسه و  تقیقح  کـی  يارب  مسا  ،و  ینعم کـی  هـب  هـسره  هـنیرق  نارتـقا و  ، برـض : همّدـقم
لکـش تروص و  نیا  مان  ، دهد یم  سایق  هب  ار  یـصاخ  لکـش  هک  مهاب  ود  نآ  فیلأت  مض و  رگیدکی و  هب  ( يربک يرغـص و  ) همدقم

هدش و نرتقم  رگیدکی  هب  نیتمدـقم  نوچ  تسا ، « نارتقا دـیآ و« یم  دـیدپ  اه  تروص  نیا  ، همدـقم ود  برـض  زا  نوچ  تسا  « برـض »
هنکمم و بورـض  ، همّدقم نیا  ظفح  اب.دنا  هتـشگ  هجیتن  ّدلوم  هدش و  رگیدکی  نیرق  نیتمدـقم  نوچ  تسا  « هنیرق دـنا و« هتخیمآ  مهرد 

.مینک یم  نایب  ار  هجتان  ای  هجتنم  برضا  همیقع و  بورض 

يربک يرغص و  : دوش یم  لیکشت  همدقم  ود  زا  ینارتقا  سایق  ره  هک  میتسناد 

لیکـشت ار  یـسایق  هتفای و  فیلات  ، هدـش نرتقم  يرگید  اب  هک  نیا  زا  رظن  عطق  اـب  ینعی  ) اهـسفن ّدـح  یف  يربک  يرغـص و  زا  مادـکره 
ریغ اب  هک  میتسناد  ، هروصحم ای  هلمهم و  ای  هیعیبط  ای  تسا  هیـصخش  هیـضق  ای  ییاهنت  هب  لّوا  ۀمدقم  الثم  ، دنراد يروص  ماسقا و  ( دنهد

راهچ تیفیک  تیمک و  ثیح  زا  لّوا  ۀمدقم  سپ  تشاد  مسق  راهچ  دنتسه و  ثحب  روحم  تاروصحم  اهنت  تسین و  يراک  هروصحم 
: دراد تروص 

.هیئزج ۀبلاس  هیئزج 4. ۀبجوم  هیلک 3. ۀبلاس  هیلک 2. ۀبجوم  .1

روص نیمه  ، ساـیق کـی  نداد  لیکـشت  يرغـص و  هب  شمامـضنا  زا  رظن  عطق  اـب  ییاـهنت و  هب  زین  يربک  ینعی  هیناـث  ۀـمدقم  نینچمه 
یسایق ود  نآ  زا  میهد و  رارق  مه  رانک  هدرک و  نرتقم  يربک  تروص  راهچ  هب  ار  يرغص  تروص  راهچ  رگا  لاح  دراد  ار  هناگراهچ 

راهچ رد  لّوا  ۀـمدقم  تروص  راهچ  برـض  لصاح  هک  تسا  روصتم  تروص  هدزناش  ، ناکما روصت و  ماـقم  بسحرب  ، میهد لیکـشت 
ای دنـشاب  جـتنم  اه  نآ  ۀـمه  هک  نیا  زا  معا  ، دـنیوگ هروصتم  هنکمم و  بورـض  ار  تروص  هدزناـش  نیا  تسا و  مّود  ۀـمدقم  تروص 

لاکشا یمامت  رد  هکلب  تسین  لّوا  لکش  هب  رصحنم  (، هنکمم بورض  تانارتقا و  ) تروص هدزناش  نیا.دنشابن  یضعب  دنـشاب و  یـضعب 
.تسا دوجوم  هعبرا 
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میمان یم  همیقع  بورض  ای  تانارتقا  ار  اه  نآ  هک  تسا  جتنم  ریغ  میقع و  تروص  هدزاود  ، تروص هدزناش  نیا  زا  لّوا  لکش  رد  لاح 
ریاس رب  هن  دوش  یم  قالطا  اه  نیمه  رب  ساـیق  مییوگ و  یم  هجتنم  تاـنارتقا  اـه  نآ  هب  هک  دنتـسه  جـتنم  هدـنامیقاب  تروص  راـهچ  و 

: دننک یم  هدافتسا  هقیرط  ود  زا  نویقطنم  ، بلطم نیا  نایب  يارب  ، ماسقا بورض و 

.دنا هدرک  هدافتسا  نامه  زا  رفظم  موحرم  تسا و  فورعم  هک  طاقسا  فذح و  ۀقیرط  .1

: مینک یم  رکذ  ار  ودره  ام  هدش و  نایب  علاطم (1) حرش  رد  هک  لیصحت  ۀقیرط  .2

فذح و ، تروص هدزناش  هعومجم  زا  تروص  تشه  ، لّوا لکش  رد  ربتعم  طرـش  ود  زا  لّوا  طرـش  تکرب  هب  : طاقـسا فذح و  ۀقیرط 
: زا دنترابع  اه  نآ  دنتسین و  جتنم  هک  دوش  یم  طاقسا 

تشه ، راهچ رد  ود  برض  زا  ، تسین جتنم  دشاب  هک  عبرا  تاروصحم  زا  کیره  ، يربک دشاب و  هیئزج  ای  هیلک و  ۀبلاس  ، يرغـص 1 و 2.
: دیآ یم  دیدپ  تروص 

؛ هیلک ۀبجوم  يربک  ، هیلک ۀبلاس  يرغص  .1

؛ هیئزج ۀبجوم  يربک  ، هیلک ۀبلاس  يرغص  .2

؛ هیلک ۀبلاس  يربک  ، هیلک ۀبلاس  يرغص  .3

....و .4

: زا دنترابع  هک  دوش  یم  فذح  رگید  تروص  راهچ  ، يربک تیلک  ینعی  یناث  طرش  لیلد  هب  و 

؛ هیئزج ۀبجوم  ، يربک هیلک و  ۀبجوم  ، يرغص .1

؛ هیئزج ۀبجوم  ، يربک هیئزج و  ۀبجوم  ، يرغص .2

؛ هیئزج ۀبلاس  ، يربک هیلک و  ۀبجوم  ، يرغص .3

ار اه  نیا  هک  برـض  راهچ  دنام  یم  یقاب  ، دش تروص  هدزاود  میقع  ياه  برـض  هک  ، هیئزج ۀبلاس  ، يربک هیئزج و  ۀـبجوم  ، يرغـص .4
یلو دشاب  هبجوم  افیک  دیاب  يرغص  ، لّوا طرش  قبط  : هک تسا  نیا  مه  لیصحت  هقیرط  دنیوگ و  هجتنم  ( لعفا نزو  رب  هّلق  عمج  ) برـضا

زا ، هبلاس ای  دشاب  هبجوم  افیک  لاح  ، دشاب هیلک  تیّمک  ثیح  زا  دـیاب  يربک  ، مود طرـش  قبط  ،و  هیئزج ای  دـشاب  هیلک  تسا  نکمم  اّمک 
دیدپ تروص  راهچ  ود  رد  ود  برض 
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تـسا عبرا  تاروصحم  زا  یکی  شا  هجیتن  مه  تروص  راهچ  زا  مادکره  دنتـسه و  جاتنالا  یهیدب  ، عبرا روص  نیا  یمامت  هک  دیآ  یم 
فرشا هک  تسا  هیلک  هبجوم  ، همه زا  رت  مهم  دوش و  یم  جاتنتـسا  جارختـسا و  لکـش  نیا  زا  عبرا  تاروصحم  ۀمه  ، تابـساحم نیا  اب 

نیمه رب  (، دمآ دهاوخ  نآ  حیضوت  يدوز  هب  ) تسین لاکشا  ریاس  رد  دوش و  یم  يریگ  هجیتن  لّوا  لکـش  زا  اهنت  تسا و  تاروصحم 
راهچ جـیاتن  نایب  ماقم  رد.تسا  رترب  رت و  لماک  رگید  لاکـشا  ۀـمه  زا  هک  دـنا  هدـیمان  لضاف  لـماک و  لکـش  ار  لّوا  لکـش  ساـسا 

هب دعب  تسا و  هیلک  ۀبجوم  همه  زا  رت  مهم  هک  دـنا  هدرک  نایب  ار  ماسقا  نیا  ، نآ تیفرـشا  هجیتن و  تیمها  بیترت  هب  ، روکذـم تروص 
(. دش نایب  زین  مراهچ  ۀماع  ةدعاق  رد  اقباس   ) دراد رارق  هیئزج  ۀبلاس  ،و  هیئزج ۀبجوم  ، هیلک ۀبلاس  بیترت 

: جتنم تروص  راهچ  اّما 

: لاثم ؛ هیلک ۀبجوم  هجیتن  ، هیلک ۀبجوم  يربک  ، هیلک ۀبجوم  يرغص  : لوا تروص 

«. مارح رمخ  لکف  «،» مارح رکسم  لک  و« «، رکسم رمخ  لک  »

: لاثم ؛ هیلک ۀبلاس  هجیتن  ، هیلک ۀبلاس  يربک  ، هیلک ۀبجوم  يرغص  مود  تروص 

«. عفانب رمخلا  نم  یئیش  الف  «،» عفانب رکسملا  نم  یئیش  و«ال  «، رکسم رمخ  لک  »

قحتـسی ریقف  لـک  و« «، ریقف نیلئاـسلا  ضعب  :» لاـثم هیئزج ؛ ۀـبجوم  هجیتـن  ، هیلک ۀـبجوم  يربـک  ، هـیئزج ۀـبجوم  يرغـص  : موـس تروـص 
«. هقدصلا قحتسی  نیلئاسلا  ضعبف  «،» هقدصلا

قحتـسی ینغ  ـال  و« «، ءاـینغا نیلئاـسلا  ضعب  :» لاـثم هیئزج ؛ ۀـبلاس  هجیتـن  ، هیلک ۀـبلاس  يربـک  ، هـیئزج ۀـبجوم  يرغـص  : مراـهچ تروـص 
«. هقدصلا قحتسی  نیلئاسلا ال  ضعبف  «،» هقدصلا

: لّوا لکش  لودج 
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مّود لکش 

.تسا حرطم  ثحبم  راهچ  ، یلمح ینارتقا  سایق  ۀعبرا  لاکشا  زا  یناث  لکش  اب  هطبار  رد 

يرغـص و ) همدـقم ودره  رد  نآ  رد  طسوا  هک  تسا  یلمح  ینارتقا  سایق  کی  یناث  لکـش  : یناـث لکـش  ۀیمـست  هجو  فیرعت.فلا و 
: يزار نیدلا  بطق  لوق  هب  ، دشاب هدش  عقاو  لومحم  ( يربک

(1) رخآلا .» یلع  امهدحا  لمحیل  نیریاغتم  نیئیش  یلع  دحاو  لومحم  لمح  : یناثلا لکشلا  لصحم  «و 

«. دامجب ناسنالا  نم  یئیش  الف  «،» ناویحب دامجلا  نم  یئیش  و«ال  «، ناویح ناسنا  لک  :» دننام

رد دراد  هجیتن  رد  هک  ار  یـشنیچ  عضو و  نامه  ینعی  تسا  عضولا  دـحتم  یناث  لکـش  رد  رغـصا  : مییوگ یم  قوف  فیرعت  هب  هجوت  اب 
: هک نیا  نآ  دراد و  زین  ( يرغص ) لّوا ۀمدقم 

اب دراد  هجیتـن  رد  هک  یعـضو  ینعی  تسا  فلتخم  لکـش  نیا  رد  ربـکا  عضو  یلو  تسا  عوـضوم  ، رغـصا ( يرغـص هجیتـن و  ) ودره رد 
درادـن یتباـث  عضو  سپ  هتفرگ  رارق  عوضوم  يربک  رد  یلو  تسا  لومحم  هجیتن  رد  ربکا  ، تسا تواـفتم  دراد  يربک  رد  هک  یعـضو 

هک دوب  نیا  عـبط  ياـضتقم  اریز  ، تسا ناـسنا  عـبط  زا  رود  يدودـح  اـت  یناـث  لکـش  ، ساـسا نیمه  رب  تسا و  فـلتخم  ریغتم و  هکلب 
ام رد  یلو  دش  نایب  لّوا  لکش  رد  هک  نانچ  میوش  لقتنم  ربکا  هب  رغصا  زا  هرخالاب  ربکا و  هب  طسوا  زا  طسوا و  هب  رغـصا  زا  امیقتـسم 

لکـش کی  هب  دیاب  دراد و  تمحز  يردـق  اذـل  ، ربکا هب  طسوا  زا  هن  میوش  یم  لقتنم  طسوا  هب  ربکا  زا  طسوا و  هب  رغـصا  زا  هیف  نحن 
لوق ) نآ ندوب  سایق  هکلب  تسین  مه  جاتنالا  نّیب  تسا  رود  عبط  ياضتقم  زا  هک  ساسا  نیمه  رب  زاب  ، دوش جـتنم  اـت  مینادرگرب  یعیبط 
نّیب ریغ  هکلب  تسین  نّیب  مزـال  ، مزـال حالطـصاب  ، تسا تاـبثا  لـیلد و  هب  جاـتحم  جاـتنالا و  يرظن  ( رخآ لوق  هتاذـل  هنع  مزل...فـلؤم 
ودره رد  ینعی  دنتسه  كرتشم  يرغص  رد  لّوا  لکـش  اب  لکـش  نیا  رگید  فرط  زا  یلو  ؛ دوب یناث  لکـش  فعـض  طاقن  اه  نیا.تسا 

عبط هب  ( عبار ثلاث و  ) يدـعب لاکـشا  ریاس  زا  لکـش  نیا  لصا  نیمه  يور  هتفرگ  رارق  عوضوم  هجیتن  رد  يرغـص و  رد  رغـصا  ، لـکش
.هتفرگ مان  یناث  لکش  سپ  ، تسا رت  کیدزن 
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نهذ و هب  برقا  ، هجیتن عوضوم  تسا و  عضولا  دحتم  لّوا  لکـش  اب  لکـش  نیا  عوضوم  هک  تسا  نیا  رد  عبط  هب  نآ  ّتیبرقا  تهج  و 
.تسین نآ  جاتنا  نیهارب  تالالدتسا و  رد  يا  هنؤم  نادنچ  اذل  ،و  تسا جاتنالا  نّیب  هیبش  نآ و  لومحم  ات  تسا  عبط 

طورش هلسلس  کی  ياراد  دیاب  ، همّدقم رد  روکذم  ۀّماع  طورش  رب  هوالع  ، ندوب جتنم  يارب  یناث  لکـش  یناث  لکـش  جاتنا  طورـش.ب 
زا طیارـش  نیا.دوب  دهاوخن  جتنم  هنرگ  دوش و  جـتنم  اه  نآ  تاعارم  ۀـیاس  رد  ات  تسا  لکـش  نیا  هب  صوصخم  هک  دـشاب  زین  هصاخ 

دـنکن و حرطم  ، ار تهج  ثیح  زا  طورـش  هک  تسا  نیا  رب  رفظم  موحرم  ياـنب  یلو  تسا  ثحب  دروم  تهج  تیمک و  ، تیفیک ثیح 
تیب رد  هک  تسا  لیخد  یناث  لکـش  ندوب  جتنم  رد  طرـش  ود  ّتیثیح  ود  نیا  زا  دـننک  یم  ثحب  تیمک  تیفیک و  ثیح  زا  اهنت  اذـل 

.دوب هدش  هراشا  نآ  هب  بکنیخ » » تروص هب  لّوا  لکش  يزمر  رد  روکذم 

تـسا نیا  دارم  تسا و  نیتمدـقم  زمر  « نی » فرح ود  فـالتخا و  زمر  «خ» فرح هک  تسا  لّوا  طرـش  هب  هراـشا  نیخ  « یناـث بـکنیخ  »
رگا ینعی  دنـشاب  هتـشاد  فالتخا  رگیدکی  اب  تیفیک  ثیح  زا  ( يربک يرغـص و  ) نآ ۀمدقم  ود  هک  تسا  جـتنم  یتقو  یناث  لکـش  : هک

رد داحتا  قافّتا و  دندوب و  هبلاس  ودره  ای  هبجوم  همدقم  ودره  رگا  هنرگ  دشاب و  هبلاس  يرگید  دیاب  امتح  دوب  هبجوم  ود  نآ  زا  یکی 
.تسین جتنم  یناث  لکش  دنتشاد  تیفیک 

هیلک ۀیـضق  دیاب  یناث  لکـش  يربک  ینعی  تسا  يربک  زمر  «ب» فرح تیلک و  زمر  «ك» فرح هک  تسا  مّود  طرـش  هب  هراشا  « بک و«
دهاوخن جـتنم  یناث  لکـش  انیقی  ( هبلاس اـی  هبجوم  ) دوب هیئزج  ۀیـضق  کـی  ياربک  رگا  سپ  ، درادـن یقرف  هبلاـس  اـی  هبجوم  لاـح  دـشاب 

کلذ نایب.دوب 

دیاب امتح  دوب  هبجوم  يرغـص  رگا  سپ  دـشاب  هبلاـس  يرگید  هبجوم و  همدـقم  ود  زا  یکی  ینعی  ، تسا فیک  رد  فـالتخا  : لّوا طرش 
ای نیتیلک  ) دـندوب هبجوم  ودره  رگا  سپ  ، دـشاب هیلک  ۀـبجوم  ، يربـک دـیاب  اـمتح  دوب  هبلاـس  ، يرغـص رگا  دـشاب و  « هیلک ۀـبلاس  ، يربـک

.تسین جتنم  یناث  لکش  سایق  ( فلتخم ای  هیئزج  ای  هیلک  ودره  ) دندوب هبلاس  ودره  ای  ( نیفلتخم ای  نیتیئزج 

: دنتسین جراخ  لاح  ود  زا  ( ربکا رغصا و   ) سایق نیفرط  ( ودره ندوب  هبلاس  ای  هبجوم  ) فیک رد  قافّتا  ضرف  اب  : طرش نیا  ناهرب 
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هک دنتـسه  كرتشم  تهج  نیا  رد  دوش و  یمن  لمح  يرگید  رب  مادک  چیه  هک  « سرف ناسنا و  :» دننام دنتـسه  نیابتم  نیفرط  یهاگ  .1
زا ثلاث  یئیش  ای  »و  سرف » رب مه  دوش و  یم  لمح  « ناسنا » رب مه  هک  « ناویح :» دننام تسا  لمح  لباق  نیابم  ودره  رب  یثلاث  ءیـش  یهاگ 

؛ دهد یم  لیکشت  ار  هیلک  ۀبلاس  تسا و  بولسم  « سرف » زا مه  »و  ناسنا » زا مه  هک  « ّتیرجح :» دننام تسا  بلس  لباق  نیابم  ودره 

رد »و  قطان ناسنا و  :» دننام ( قلطم صاخ  ماع و  ای  هجو  نم  نیماع  ای  دنشاب  نییواستم  ) دنتسه ناقداصتم  نایقالتم و  ، نیفرط یهاگ  2.و 
ناسنا رب  مه  هک  « ناویح » دننام تسا  بلـس  لباق  ودره  زا  ای  لمح و  لباق  ودره  رب  ثلاث  یئیـش  یهاگ  هک  دـنراد  كارتشا  تهج  نیا 

: مییوگ یم  بلطم  نیا  هب  هّجوت  اب.تسا  بلس  لباق  ودره  زا  هک  « رجش ای  رجح  ،و« قطان رب  مه  دوش و  یم  لمح 

قداص یبلس  هجیتن  داوم  ضعب  رد  دراد و  ضقن  هّدام  نوچ  ، تسین یباجیا  ۀجیتن  جتنم  دنشاب  هبجوم  ودره  یناث  لکش  ۀمدقم  ود  رگا 
فلتخی و یئیشلا ال  مزال  تسا و  اه  نآ  لولعم  تامدقم و  ۀمزال  هجیتن  نوچ  ، دشاب یگشیمه  دیاب  دوب  نآ  ۀجیتن  باجیا  رگا  تسا و 

يدروم رد  هک  تسا  رادرب  فّلخت  هن  و  تدورب ، یهاگ  دـشاب و  ترارح  ران  ۀـمزال  یهاـگ  ـالثم  ، دراد یمرب  فـالتخا  هن  ) فّلختی ـال 
(. دشابن لولعم  ای  مزال  یلو  دشاب  موزلم  ای  ّتلع و 

: ینعی تسا  یباجیا  ، قح ۀجیتن  « ناویح قطان  لک  و« «، ناویح ناسنا  لک  :» لاثم

»و سرفب ناـسنالا  نم  یئیـش  ـال  :» ینعی دوب  دـهاوخ  یبلـس  ، قح ۀـجیتن  میراذـگب  سرف  ، قطاـن ياـج  هب  رگا  یلو  « ناویح ناـسنا  لـک  »
ودره نوچ  یباجیا  هن  یبلـس و  ۀجیتن  هب  هن  تسین  جتنم  زاب  دشاب  هبلاس  همدقم  ود  ره  رگا  ایناث  ؛و  تسا مقع  ببـس  ، هجیتن رد  فالتخا 

: لاثم.تسین نینچ  یئیشلا  مزال  هک  نآ  لاح  ، تسا رادرب  فّلخت  دنراد و  ضقن  ةدام 

رد یل  ؛» سرفب ناسنالا  نم  یئیـش  ال  :» ینعی ، تسا یبلـس  ، قح ۀـجیتن  هک  «، رجحب سرفلا  نم  یئیـش  و«ال  «، رجحب ناسنالا  نم  یئیـش  «ال 
نیتمدقم رگا  سپ  « قطان ناسنا  لک  ،:» ینعی تسا  یباجیا  قح  ۀـجیتن  « رجحب قطانلا  نم  یئیـش  ال   » »و رجحب ناسنالا  نم  یئیـش  ال  :» لثم

دندوب توافتم  ( بلـس باجیا و  ) تیفیک ثیح  زا  همدقم  ود  رگا  اّما  تسین  جتنم  ، سایق دندوب  هبلاس  ودره  ای  هبجوم  ودره  یناث  لکش 
یم بلـس  يرگید  زا  لـمح و  یکی  رب  هکلب  ) دوـش بلـس  ودره  زا  اـی  لـمح  ودره  رب  يدـحاو  ءیـش  دوـبن  نکمم  هـک  يا  هنوـگ  هـب 

رد هیلع  موکحم  زا  ریغ  هیضق  ره  رد  هیلع  موکحم  هک  تسا  نآ  لیلد  نیا  دوخ  (، دوش
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هک تسا  یبلـس  تبـسن  ود  نآ  نیب  تبـسن  تروص  نیا  رد  نایقالتم  هن  دنتـسه  نانیابتم  ناریاغتم و  ربکا  رغـصا و  ینعی  تسا  يرگید 
ود زا  یکی  لکش  نیا  رد  هک  اج  نآ  زا  هکلب  دشابن  يا  هدام  نمض  رد  دشاب و  يا  هدام  نمض  رد  هک  نیا  هن  دوب  دهاوخ  جتنم  هشیمه 

لکش ۀجیتن  هتبلا  ، لوصا نیا  يور  تسا  ّسخا  باجیا  زا  بلـس  تسا و  نیتمدقم  سخا  عبات  هشیمه  مه  هجیتن  تسا و  یبلـس  همدقم 
: لاثم.دوب دهاوخن  یباجیا  هاگ  چیه  یئزج و  بلس  ای  یّلک و  بلس  ای  ، تسا یبلس  هشیمه  یناث 

يرغص « ناویح ناسنا  لک  »

يربک « ناویحب دامجلا  نم  یئیش  و«ال 

هجیتن « دامجب ناسنالا  نم  یئیش  الف  »

جتنم هنرگ  ددرگ و  جـتنم  ات  دـشاب  هتـشاد  مه  تیلک  یناث  لکـش  ياربک  دـیاب  ، فیک رد  نیتمدـقم  فالتخا  رب  هوالع  : یناث طرـش  اّما 
.تسین

دـشاب و هتـشاد  تیلک  هک  دوش  ضرف  دـیاب  يرغـص  بناج  رد  ( هبلاس ای  هبجوم  ) دوب هیئزج  لکـش  نیا  ياربک  اضرف  رگا  : بلطم ناهرب 
ۀبلاس ای  تسا  هیلک  ۀـبجوم  ای  تسین  جراخ  لاح  ود  زا  تشاد  ّتیلک  یتقو  دـش و  دـهاوخ  لتخم  هماـع  دـعاوق  زا  هثلاـث  هدـعاق  هنرگ 
جتنم اذل  درادن و  ار  یناث  طرـش  هک  مینک  تباث  هیف  نحن  ام  رد  ات  دشاب  هیلک  ۀـبلاس  يرغـص  دـیاب  دوب  هیئزج  ۀـبجوم  يربک  رگا  ، هیلک
يربک تیئزج  ثیح  زا  اـت  دـشاب  هیلک  ۀـبجوم  يرغـص  دـیاب  ، دوب هیئزج  ۀـبلاس  يربک  رگا  تسا و  اّربم  رگید  بویع  زا  هنرگ  تسین و 

: مینک یم  هبساحم  ضرف  ودره  رد  لاح  ، هصاخ طورش  زا  لّوا  طورش  ثیح  زا  هن  هماع و  طورش  ثیح  زا  هن  ، دشاب هتشاد  داریا 

.هیئزج ۀبلاس  ، يربک هیلک و  ۀبجوم  ، يرغص : لّوا ضرف 

.دنا هدش  ضرعتم  مه  رفظم  موحرم  تسین و  جتنم  ضرف  نیا 

تـسا هیئزج  هبلاس  نوچ  ، يربک رد  هدـیدرگ و  تباث  رغـصا  دارفا  مامت  يارب  طسوا  ، تسا هیلک  ۀـبجوم  نوچ  يرغـص  رد  : کـلذ ناـیب 
مه رغصا  امتح  تسا  بولسم  نآ  زا  طسوا  هک  ربکا  زا  ضعب  نآ  رد  هّتبلا  ، اه نآ  ۀمه  زا  هن  هدیدرگ  بلـس  ربکا  دارفا  ضعب  زا  طسوا 
نآ زا  طسوا  هک  ، ربکا زا  رگید  ضعب  نآ  رد  یلو  ( دشاب معا  رغصا  زا  طسوا  هچ  دنشاب و  نایواستم  رغصا  طسوا و  هچ  ) تسا بولـسم 
زا دنتسه و  نایقالتم  ربکا  رغصا و  ، ضعب نآ  رد  ایآ  هک  میناد  یمن  ام  تسا  تکاس  اتابثا  ایفن و  نآ  هب  تبسن  هیـضق  هدشن و  بلـس  اه 

اه نآ 
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لمتحم ودره  ؟و  دوش جارختـسا  هیئزج  ای  هیلک  ۀـبلاس  کی  ات  دنتـسه  نانیابتم  نایفانتم و  اـی  ؟ دوش یم  جارختـسا  هیئزج  ۀـبجوم  کـی 
.تسا مقع  ببس  ، هجیتن رد  فالتخا  تسا و  یباجیا  ، قح ۀجیتن  ّداوم  یخرب  رد  تسا و  یبلس  ، قح ۀجیتن  ّداوم  زا  یخرب  رد  اذل  ، تسا

: لاثم

«، دنتسین راد  مس  تاناویح  ضعب  و« «، تسا راد  مس  يا  هدننکراوخشن  ره  »

«. دنتسه ناویح  اه  هدننکراوخشن  ضعب  :» تسا یباجیا  قح  هجیتن  اج  نیا  رد 

دهاوخ ، یبلـس قح  ۀـجیتن  « دنتـسین راد  مس  اه  هدـنرپ  ضعب  :» مییوگب میراذـگب و  ار  « هدـنرپ » ۀـملک يربک  رد  « ناویح » ياج هب  رگا  یلو 
«. دنتسین هدنرپ  اه  هدننکراوخشن  ضعب  :» دوب

.هیئزج ۀبجوم  ، يربک هیلک و  ۀبلاس  ، يرغص : مّود ضرف 

رد هتبلا  ، تسا تباث  ربکا  ضعب  يارب  طسوا  يربک  رد  هدش و  بلس  رغـصا  مامت  زا  طسوا  يرغـص  رد  اریز  ، تسین جتنم  مه  ضرف  نیا 
رکذ تسین و  دارم  يربک  رد  هک  ربکا  زا  رگید  ضعب  رد  یلو  تسا  بلـس  انیقی  هتـشادن و  یقالت  ربکا  اـی  رغـصا  ، ضعب نیا  صوصخ 

قح ، باجیا ایآ  هجیتن  رد  ؟و  نانیابتم ای  دـننایقالتم  رغـصا  اب  ربکا  ، ضعب نآ  رد  ایآ  هک  میناد  یمن  دوش و  یم  هبتـشم  اـم  رب  رما  ، هدـشن
رد الثم  تسا  مقع  ببـس  فالتخا  تسا و  یباجیا  یهاگ  یبلـس و  ، قح ۀـجیتن  داوم  ضعب  رد  تسا و  لـمتحم  ودره  ؟ بلـس اـی  تسا 

: ینعی تسا  یباجیا  ، قح ۀجیتن  «، قطان ناویحلا  ضعب  «،» قطانب سرفلا  نم  یئیش  ال   » لاثم

ۀجیتـن « قطاـن ناـسنالا  ضعب  :» مییوـگب هدروآ و  ار  ناـسنا  ، ناوـیح ياـج  هـب  هدرک و  ضوـع  ار  هداـم  رگا  یلو  « ناوـیح سرفلا  ضعب  »
«. ناسناب سیل  سرفلا  ضعب  :» ینعی تسا  یبلس  ، قح

دراوم ّداوـم و  فـالتخا  هب  دوـب و  دـهاوخ  جـتنم  یناـث  لکـش  اـنیقی  ددرگ  تاـعارم  يربـک  تیلک  زین  نیتمدـقم و  فـالتخا  رگا  اـّما 
(. دمآ دهاوخ  جتنم  یناث  لکش  ياه  لاثم  ، هجتنم روص  رد  الیذ  ) ددرگ یمن  فّلختم  ای  فلتخم  ، مه

.تسا هجتنم  برضا  همیقع و  ، هنکمم بورض  لماش  هک  : یناث لکش  تالامتحا  بورض.ج و 

رد ، يرغص تروص  راهچ  برض  زا  هک  تسا  تروص  هدزناش  لّوا  لکش  رد  هنکمم  تالامتحا  دننامه  یناث  لکش  رد  هنکمم  بورض 
هدزناش نیا  زا.تسین  رارکت  هب  يزاین  تشذگ و  لّوا  لکش  رد  نآ  نایب  هک  دوش  یم  لصاح  يربک  تروص  راهچ 
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: تسا حرطم  شور  ود  ، بلطم نیا  نایب  يارب  تسا و  هجتنم  برضا  ، تروص راهچ  تسا و  همیقع  تانارتقا  تروص  هدزاود  ، تروص

.لیصحت ۀقیرط  ؛2. طاقسا فذح و  ۀقیرط  .1

زا دوش و  یم  طاقـسا  تروص  تشه  ، فیک رد  نیتمدقم  فالتخا  ینعی  یناث  لکـش  طرـش  ود  زا  لّوا  طرـش  لیلد  هب  : طاقـسا ۀقیرط 
: ینعی ، اه هبجوم  تروص  راهچ  رد  اه  هبلاس  تروص  راهچ  برض  لصاح  : زا دنترابع  هک  دتفا  یم  رابتعا  ۀجرد 

هک يربک  نیتبجوم  اب  يرغـص  نیتبجوم  دوش و  یم  تروص  راهچ  عومجم  رد  هک  يربک  نیتبلاس  اب  ( هیئزج اـی  هیلک  ) يرغـص نیتبلاـس 
: زا دنترابع  اه  نآ  عومجم  دوش و  یم  تروص  راهچ  زین  نیا 

هیلک ۀبجوم  ودره  موس 5. مسق  سکع  هیئزج 4. ۀبلاس  يربک  هیلک و  ۀبلاس  يرغص  هیئزج 3. ۀبلاس  ودره  هیلک 2. ۀبلاس  همدقم  ودره  .1
.متفه مسق  سکع  هیئزج 8. ۀبجوم  يربک  هیلک و  ۀبجوم  يرغص  نیتیئزج 7. نیتبجوم  .6

: زا دنترابع  هک  دتفا  یم  رابتعا  زا  مسق  راهچ  ، زین يربک  تیلک  ینعی  یناث  طرش  لیلد  هب 

هیئزج ۀبلاس  يرغـص و  هیلک  ۀـبجوم  يربک 3. هیئزج  ۀـبجوم  يرغـص و  هیئزج  ۀـبلاس  يربک 2. هیئزج  ۀـبجوم  يرغـص و  هیلک  ۀـبلاس  .1
.يربک هیئزج  ۀبلاس  يرغص و  هیئزج  ۀبجوم  يربک 4.

لکـش هب  ار  اه  نآ  هدرک و  هماقا  ناهرب  ، زین کیره  جاتنا  يارب  دنتـسه و  جتنم  اه  نآ  ۀمه  هک  دنام  یم  یقاب  تروص  راهچ  نایاپ  رد 
: علاطم حرش  رد  يزار  نیدلا  بطق  لوق  هب  ، لیصحت ۀقیرط  اّما  دوش ؛ یعطق  ، ندوب جتنم  ات  میهد  یم  عاجرا  لّوا 

جتنت هبجوملا ال  يربکلاف  اهل  هفلاخم  نوکت  نا  دـّب  يرغـصلا ال  هبلاس و  وا  هبجوم  نوکت  نا  اما  هیلکلا  يربکلا  نّالف  لیـصحتلا  اما  «و 
(1) هعبرا .» یهف  هیئزج  وا  هیلک  هبجوملا  يرغصلا  عم  ّالا  جتنت  هبلاسلا ال  يربکلا  هیئزج و  وا  هیلک  هبلاسلا  يرغصلا  عم  ّالا 

: ناهرب ۀماقا  اب  مادکره  ، هجتنم روص  برضا و  نایب 

ۀجیتن هک  دشاب  هّیلک  ۀبلاس  يربک  هیلک و  ۀبجوم  يرغص  ، هک نیا  یناث  لکش  یسایق  جتنم و  برـض  راهچ  زا  لّوا  برـض  : لّوا تروص 
: لاثم ود.تسا  هیلک  ۀبلاس  برض  نیا 

ناسنالا نم  یئیش  الف  «،» ناویحب دامجلا  نم  یئیش  و«ال  «، ناویح ناسنا  لک  » .فلا
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«. دامجب

« .تسین هدنرپ  يا  هدننکراوخشن  چیه   » سپ «، تسین راد  مس  يا  هدنرپ  چیه  «،» تسا راد  مس  يا  هدننکراوخشن  ره  » .ب

: تسا ناهرب  هس  دور  یم  راک  هب  یناث  لکش  برض  راهچ  ندوب  جتنم  تابثا  يارب  هک  ینیهارب  یلک  روط  هب  : همّدقم : ناهرب

رد نآ  ۀیمست  هجو  دراد و  ییاراک  مّوس  لّوا و  برض  رد  ناهرب  نیا  ، ّدر ۀقیرط  ای  يوتـسم  سکع  ۀقیرط  ای  ، يربک سکع  ناهرب.لّوا 
؛ دش دهاوخ  نشور  ثحب  نمض 

؛ دراد دربراک  یناث  لکش  برض  راهچ  زا  مود  برض  رد  اهنت  ناهرب  نیا  ، ّدر سکع و  ۀقیرط  ای  يرغص  سکع  ناهرب.مّود 

نآ هب  یصاصتخا  یلو  هدرب  راک  هب  یناث  لکش  برض  راهچ  زا  مراهچ  برـض  رد  اهنت  رفظم  موحرم  ار  ناهرب  نیا  ، فلخ ناهرب.مّوس 
(. مینک یم  هراشا  نآ  هب  ثحب  نایاپ  نیرمت  رد  ) تسا هدافتسا  لباق  هناگراهچ  بورض  هیلک  رد  هتشادن و 

ياربک يوتـسم  سکع  تسخن  : هک هقیرط  نیا  هب  ، تسا يربک  سکع  ناـهرب  ، لّوا برـض  ناـهرب  : مییوگ یم  همدـقم  نیا  هب  هجوت  اـب 
برض زا  هک  دوش  یم  لیکشت  یسایق  ، مینک یم  همیمض  یناث  لکش  يارغص  لصا  اب  ، ار نآ  سپس  میروآ  یم  تسد  هب  ار  یناث  لکش 

هک نیا  دیآ و  یم  تسد  هب  هجیتن  نامه  مه  یناث  لکش  زا  هک  میروآ  یم  تسد  هب  ار  يا  هجیتن  سایق  نیا  زا  تسا و  لّوا  لکش  مود 
جتنم ۀناشن  یناث و  لکش  زا  لّوا  برض  هجیتن  قدص  تیناقح و  رب  لیلد  تسا  جاتنالا  یهیدب  شبرض  راهچ  ۀمه  اب  لّوا  لکـش  سایق 

هدافتـسا ّدر  ۀقیرط  زا  لّوا  لکـش  هب  یناث  لکـش  عاجرا  اب  مه  هدـش و  هدافتـسا  يوتـسم  سکع  زا  مه  ناهرب  نیا  رد.تسا  نآ  ندوب 
: تسا هلحرم  هس  لماش  هک  مینک  یم  هدایپ  لاثم  بلاق  رد  ار  ناهرب  نیمه  لاح.هدش 

نم یئیـش  و«ال  «، ناویح ناسنا  لک  :» زا دنترابع  هک  نآ  ياربک  يرغـص و  ینعی  ، یناث لکـش  سایق  نیتمدـقم  هک  تسا  نیا  ضورفم  .1
.دنتسه قداص  « ناویحب دامجلا 

قداـص یلک  بلـس  تروص  هب  مه  هجیتـن  هک  تسا  نآ  شا  همزـال  دوب  قداـص  همدـقم  ود  نیا  رگا  هک  تسا  نیا  بولطم  اعدـم و  .2
«. دامجب ناسنالا  نم  یئیش  ال  :» ینعی دشاب 

نوچ درک و  دهاوخ  قدص  زین  نآ  ياربک  يوتـسم  سکع  امتح  ( ضورفم ) دنـشاب قداص  لصا  نیتمدـقم  رگا  ، هک تسا  نیا  ناهرب  .3
يوتسم سکع  تسا  هیلک  ۀبلاس  ، يربک
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: هب دوش  یم  سکع  « ناویحب دامجلا  نم  یئیش  ال  :» ینعی دوب  دهاوخ  هیلک  ۀبلاس  ، زین نآ 

برـض مینک و  یم  همیمـض  ، تسا هیلک  ۀبجوم  کی  هک  يرغـص  لصا  هب  ار  يربک  سکع  نیا  سپـس  «، دامجب ناویحلا  نم  یئیـش  «ال 
یهیدـب لّوا  لکـش  نوچ  و  «، دامجب ناویحلا  نم  ءیـش  ـال  و« «، ناویح ناـسنا  لـک  :» ینعی دـیآ  یم  تسد  هب  لّوا  لکـش  ساـیق  زا  مود 

دـش لیـصحت  لّوا  لکـش  زا  هک  هجیتن  نیمه  هاگ  نآ  « دامجب ناسنالا  نم  ءیـش  الف  :» میـسر یم  هجیتن  نیا  هب  ود  نآ  زا  تسا ، جاتنالا 
.تسا برض  نیا  ندوب  جتنم  رب ، لیلد  هک  دیآ  یم  تسد  هب  مه  یناث  لکش  لّوا  برض  زا  انیع 

: لاثم ود.تسا  هیلک  ۀبلاس  مه  زاب  هجیتن  دشاب  هیلک  ۀبجوم  ، يربک هیلک و  هبلاس  ، يرغص : مّود برض 

«. قحب تانکمملا  نم  یئیش  الف  «، » مئاد ( دوجولا بجاو  ) قح لک  و« (، یلزا ) مئادب تانکمملا  نم  یئیش  ال.فلا 

«. لهاصب ناسنالا  نم  ءیش  الف  «» سرف لهاص  لک  سرفب و« ناسنالا  نم  ءیش  ال.ب 

نیا يارغص  تسخن  : تسا رارق  نیا  زا  نآ  لامجا  هک  مینک  یم  هدافتسا  يرغص  سکع  ناهرب  زا  ، برـض نیا  جاتنا  تابثا  يارب  : ناهرب
ماجنا ار  بیترت  سکع  سپـس  (، دوش یم  هیلک  ۀبلاس  زاب  هک  ) مینک یم  سکع  يوتـسم  سکع  هب  تسا  هیلک  هبلاس  کی  هک  ار  برض 
سایق کـی  ، همدـقم ود  نیا  زا  میهد و  یم  رارق  يرغـص  ياـج  هب  ار  يربک  دوخ  يربک و  ياـج  هب  ار  يرغـص  سکع  ینعی  میهد  یم 
لکش نوچ  دوش و  یم  لیکشت  دشاب  هیلک  ۀبلاس  ، يربک هیلک و  ۀبجوم  ، يرغص هک  لّوا  لکـش  یناث  برـض  عون  زا  مه  نآ  لّوا  لکش 

مینک و یم  سکع  يوتسم  سکع  هب  ار  هجیتن  نیا  سپـس  ، دوش یم  هتفرگ  هجیتن  هیلک  ۀبلاس  کی  ود  نآ  زا  ، تسا جاتنالا  یهّیدب  لّوا 
لـصاح ، دشاب یناث  لکـش  ۀجیتن  هک  ام  بولطم  هلیـسو  نیدـب  تسا و  قداص  مه  سکع  نیا  امتح  دوب  قداص  هجیتن  ینعی  ، لصا رگا 

: لاثم.ددرگ یم 

دنـشاب بذـک  رگا  نوچ  ) تسا قدـص  « سرف لهاص  لـک  و« «، سرفب ناـسنالا  نم  ءیـش  ـال  :» ینعی نیتمدـقم  هک  تسا  نیا  ضورفم  .1
(. تسا وغل  يدعب  ثحابم 

ال :» ینعی تسا  یّلک  بلـس  کی  هجیتن  دوب و  دـهاوخ  قداـص  زین  هجیتن  اـمتح  ، دوب قداـص  همدـقم  ود  نیا  رگا  هک  تسا  نیا  اعدـم  .2
«. لهاصب ناسنالا  نم  ءیش 

قداص زین  ود  نآ  يارغـص  سکع  هک  تسا  نآ  شا  همزـال  ( ضورفم ) دـشاب قداـص  روکذـم  همدـقم  ود  رگا  : هک تسا  نیا  ناـهرب  .3
سکعلا و قدص  لصالا  قدص  امّلک  اریز  ، دشاب
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بیترت سکع  سپـس  « ناسناب سرفلا  نم  ءیـش  ال  :» ینعی ، دوش یم  هیلک  ۀبلاس  زین  نآ  يوتـسم  سکع  تسا  هیلک  ۀبلاس  ، يرغـص نوچ 
یم لیکـشت  لّوا  لکـش  زا  یناث  برـض  )و  هداد رارق  يرغـص  ياج  هب  ار  يربک  دوخ  يربک و  ياج  هب  ار  يرغـص  سکع  ) هداد ماـجنا 

؛ دوش

يرغص «، سرف لهاص  لک  »

يربک «، ناسناب سرفلا  نم  ءیش  و«ال 

هجیتن « ناسناب لهاصلا  نم  ءیش  الف  »

رد اریز  ، بولطملا وه  اذـه  »و  لـهاصب ناـسنالا  نم  ءیـش  ـال  :» دوـش یم  هک  مینک  یم  سکع  يوتـسم  سکع  هب  ار  هجیتـن  نیا  سپس 
لیلد نیا  میدیسر و  هجیتن  نیمه  هب  مه  سکع  مّلسم  دعاوق  لّوا و  لکـش  قیرط  زا  میتفرگ و  ار  هجیتن  نیمه  یناث  لکـش  مود  برض 

.تسا یناث  لکش  زا  برض  نیا  جاتنا  رب 

نآ يوتسم  سکع  هک  تسا  هیلک  ۀبجوم  نآ  ياربک  اریز  ، تفر شیپ  ناوت  یمن  يربک  سکع  ناهرب  هار  زا  ، برض نیا  رد  : همتاخ رد 
.دوب دهاوخن  جتنم  یئزج  ياربک  هار  زا  دشاب  هک  مادکره  مود  ای  لّوا  لکش  دوش و  یم  هیئزج  ۀبجوم 

سخا تسا و  نیتمدقم  سخا  عبات  هجیتن  نوچ  ، دهد یم  هجیتن  ار  یئزج  بلس  ، هیلک ۀبلاس  ، يربک هیئزج و  ۀبجوم  ، يرغص : مّوس برض 
یم هیئزج  ۀـبلاس  اذـل  دراد  تّسخ  تهج  ود  برـض  نیا  هک  اـج  نآ  زا  تسا و  تیئزج  تـیمک  ثـیح  زا  بلـس و  تـیفیک  ثـیح  زا 

: لاثم ود.دوش 

«. هضفب سیل  ندعملا  ضعبف  «،» بهذب هضفلا  نم  ءیش  و«ال  «، بهذ ندعملا  ضعب  .» 1

«. سرفب سیل  ناویحلا  ضعبف  «،» ناسناب سرفلا  نم  یئیش  و«ال  «، ناسنا ناویحلا  ضعب  .» 2

برض رد  نآ  حیضوت  هک  مینک  یم  هدافتسا  يربک  سکع  ناهرب  ۀقیرط  زا  ، لّوا برض  دننام  زین  برـض  نیا  جاتنا  تابثا  يارب  : ناهرب
.میزادرپ یم  نآ  هب  لاثم  نایب  اب  طقف  اج  نیا  رد  تشذگ و  لّوا 

«. ناسناب سرفلا  نم  ءیش  و«ال  «، ناسنا ناویحلا  ضعب  :» دنتسه قداص  ( يربک يرغص و  ) نیتمدقم هک  تسا  نیا  ضورفم.فلا 

نآ ۀجیتن  رد  دنشاب  قداص  روکذم  همدقم  ود  رگا  ، هک تسا  نیا  بولطم  اعّدم.ب و 
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«. سرفب سیل  ناویحلا  ضعب  :» ینعی تسا  قداص  هیئزج  ۀبلاس  کی  ود 

قدص املک  نوچ  ، درک دهاوخ  قدص  زین  يربک  يوتـسم  سکع  امتح  ( ضورفم ) دنـشاب قداص  نیتمدقم  رگا  ، هک تسا  نیا  ناهرب.ج 
ۀبلاس نیا  مامضنا  زا  هاگ  نآ  « سرفب ناسنالا  نم  ءیش  ال  :» ینعی تسا  هیلک  ۀبلاس  ، هیلک ۀبلاس  يوتسم  سکع  سکعلا و  قدص  لصالا 
ضعب :» تروص نیا  هب  ، دوش یم  لیکـشت  لکـش  نآ  مراهچ  برـض  عون  زا  ، لّوا لکـش  سایق  کی  لـصا  يارغـص  نآ  هب  ، يربک هیلک 

«، سرفب ناسنالا  نم  ءیش  و«ال  «، ناسنا ناویحلا 

برض زا  هجیتن  نیمه  نیع  هاگ  نآ  ، تسا جاتنالا  یهیدب  ندوب  لّوا  لکـش  لیلد  هب  »و  سرفب سیل  ناویحلا  ضعب  :» دهد یم  هجیتن  هک 
.تسا جتنم  زین  برض  نیا  زا  مود  لکش  سپ  ، بولطملا وه  اذه  دیآ و  یم  تسد  هب  مه  مود  لکش  ثلاث 

.هیئزج ۀبلاس  ، هجیتن هیلک و  ۀبجوم  ، يربک ؛ هیئزج ۀبلاس  ، يرغص : مراهچ برض 

«. بهذب سیل  مسجلا  ضعبف  «،» ندعم بهذ  لک  و« «، ندعمب سیل  مسجلا  ضعب  » .فلا : لاثم ود 

«. قطانب سیل  ناویحلا  ضعبف  «،» ناسنا قطان  لک  و« «، ناسناب سیل  ناویحلا  ضعب  » .ب

سکع ناهرب  زا  هن  يرغص و  سکع  ناهرب  زا  هن  درک  هدافتسا  ناوت  یمن  سکع  ناهرب  ۀقیرط  زا  برض  نیا  جاتنا  تابثا  يارب  : ناهرب
هک میدناوخ  البق  تسا و  هیئزج  ۀبلاس  يرغص  نوچ  ، درک هدافتسا  ناوت  یمن  يرغص  سکع  ناهرب  زا  (. یلبق بورض  فالخرب  ) يربک

(. تسین رثؤم  مه  ضیقن  سکع  ) درادن قدصلا  مزال  يوتسم  سکع  هیئزج  ۀبلاس 

هیئزج ۀبجوم  نآ  يوتـسم  سکع  تسا و  هیلک  ۀـبجوم  برـض  نیا  ياربک  نوچ  ، درک هدافتـسا  ناوت  یمن  مه  يربک  سکع  ناهرب  زا 
رد البق  اریز  ، دوش یمن  تسرد  یجتنم  سایق  چـیه  همدـقم  ود  نیا  زا  هاگ  نآ  تسا  هیئزج  ۀـبلاس  کـی  زین  يرغـص  اـضرف  دوش و  یم 

شعون ودره  هب  ، سکع ناهرب  زا  نیاربانب  ، دـشاب هتـشاد  تیلک  همدـقم  ود  زا  یکی  دـیاب  اـمتح  هک  دیـسر  تبث  هب  هماـع  دـعاوق  ناـیب 
هدافتـسا ناوـت  یم  بورـض  ۀـمه  رد  ناـهرب  نیا  زا  هتبلا  هک  میوـش  یم  دراو  فـلخ  ناـهرب  قـیرط  زا  راـچانب  ، میرب یمن  يا  هدافتـسا 

.تسا هلحرم  هس  ياراد  هک  میزادرپ  یم  مراهچ  برض  رد  فلخ  ناهرب  نایب  هب  العف.درک 

: تفگ ناوت  یم  ینعی  ، دنتسه قداص  ودره  نیتمدقم  هک  تسا  نیا  ضورفم.فلا 

«. ناسنا قطان  لک  و« «، ناسناب سیل  ناویحلا  ضعب  »
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«. قطانب سیل  ناویحلا  ضعب  :» يا ، تسا قداص  هیئزج  ۀبلاس  ، زین هجیتن  رد  سپ  دنقداص  ود  نآ  رگا  هک  تسا  نیا  اعدم.ب 

تـسا نیا  شا  همزال  ، دشاب بذک  « قطانب سیل  ناویحلا  ضعب  » ینعی دـشابن  قداص  هجیتن  رد  ۀـیئزج  هبلاس  رگا  هک  تسا  نیا  ناهرب.ج 
هاگ نآ  « قطان ناویح  لک  :» ینعی تسا  هیلک  ۀـبجوم  ، هیئزج هبلاس  ضیقن  دـیاین و  مزال  نیـضیقن  عافترا  ات  دـشاب  قداص  نآ  ضیقن  هک 
نیا ياربک  ار  یّلک  ياربک  نآ  لالدتسا و  يارغص  ار  ضیقن  نیا  هدرک و  همیمـض  لصا  ياربک  اب  ار  نآ  دشاب  قداص  ضیقن  نیا  رگا 

دیآ و یم  تسد  هب  تسا  هیلک  ۀبجوم  هک  لّوا  لکش  زا  لّوا  برض  سایق  کی  ۀیلک  ۀبجوم  ود  عومجم  زا  میهد و  یم  رارق  لالدتـسا 
؛ تسا لالدتسا  عون  نیرتهب  ایاضق و  فرشا  نآ 

«، ناسنا قطان  لک  و« «، قطان ناویح  لک  »

«. ناسنا ناویح  لک  :» هک دوش  یم  يریگ  هجیتن  یّلک  ياربک  کی  همدقم  ود  نیا  زا 

ۀبجوم ضیقن  دیاین و  مزال  نیـضیقن  عامتجا  ات  دشاب  بذاک  نآ  ضیقن  هک  تسا  نیا  شا  همزال  دـشاب  قداص  هجیتن  نیا  رگا  هاگ  نآ 
قدصلا ضورفم  لّوا  زا  هک  تسا  لصا  يارغـص  نیع  هیئزج  ۀبلاس  نیا  »و  ناسناب سیل  ناویحلا  ضعب  :» ینعی تسا  هیئزج  ۀـبلاس  ، هیلک

دوخ سپ  تسا  لاحم  لطاب و  فلخ ، دیآ و  یم  مزال  ضرف  فالخ  ، تسا بذـک  هیئزج  ۀـبلاس  نیا  مییوگب  رگا  لاح  ؛ دـش هداد  رارق 
ترابع ، دشاب هیلک  ۀبجوم  هک  ، هجیتن بذک  أشنم  ، دوب دهاوخ  بذـک  دوب  هیلک  ۀـبجوم  هک  نآ  ضیقن  تسا و  قدـص  هیئزج  هبلاس  نیا 

: ینعی ، تسا قداص  هجیتن  دوخ  لطاب و  هجیتن  ضیقن  سپ  هدش  عقاو  يرغص  اج  نیا  رد  هک  هجیتن  ضیقن  زا  تسا 

(. میداد رارق  جتنم  زین  ار  برض  نیا  فلخ  ناهرب  قیرط  زا  ) بولطملا وه  اذه  »و  قطانب سیل  ناویحلا  ضعب  »

نیا زا  زین  ار  یلبق  برض  هس  دیناوت  یم  امـش  میدرک  تباث  نهربم و  ، فلخ ناهرب  قیرط  هب  ار  عبار  برـض  ام  هک  هنوگ  نامه.نیرمت 
.دینک تباث  ار  اه  نآ  ندوب  جتنم  نهربم و  قیرط 

: دراد هلحرم  هس  فلخ  ناهرب  : نیرمت ّلح 

؛ تسا یناث  لکش  ياربک  يرغص و  قدص  : ضورفم .1

؛ تسا یمتح  هجیتن  قدص  ، ود نآ  قدص  لابند  هب  : اعّدم .2

،و يرغـص تسا  هبجوم  هک  اج  نآ  زا  ار  هجیتن  ضیقن  سپـس  دـشاب  قداص  نآ  ضیقن  دـیاب  دـشابن  قداـص  هجیتن  دوخ  رگا  : ناـهرب .3
تسا یّلک  هک  اج  نآ  زا  ار  لّوا  سایق  ياربک 
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سایق يارغـص  اب  هجیتن  نیا  هک  میریگ  یم  يا  هجیتن  سایق  نیا  زا  ،و  دوش یم  تسرد  لّوا  لکـش  سایق  کـی  میهد و  یم  رارق  يربک 
هنرگ دوب و  دـهاوخ  لـطاب  هجیتـن  نیا  سپ  ، تسا قداـص  مود  لکـش  يارغـص  هک  میدرک  ضرف  نوچ  درادـن و  تاـفانم  مود  لـکش 

: تسا ریز  روما  زا  یکی  نالطب  أشنم  ،و  دیآ یم  شیپ  ضقانت 

لّوا سایق  ۀجیتن  ضیقن  مود 5. سایق  تئیه  یناث 4. لکش  ۀجیتن  یناث 3. لکش  ياربک  یناث 2. لکش  يارغص  .1

؛ تسا هدماین  سایق  رد  الصا  ایناث  تسا و  قداص  روکذم  يارغص  هک  تسا  نیا  ضرف  الّوا  اریز  تسین  ناطب  أشنم  لّوا  لامتحا  اّما 

؛ تسا قداص  مه  روکذم  ياربک  ام  ضرف  رد  نوچ  تسین  مه  مود  لامتحا 

؛ تسا هتفرن  راک  هب  الصا  هجیتن  نآ  مود  سایق  رد  نوچ  تسین  مه  مّوس  لامتحا 

لاحم و نیا  ءاشنم  دوش  یم  مولعم  سپ  ؛ تسا جاتنالا  یهیدـب  هک  تسا  لّوا  لکـش  ، مود سایق  تئیه  نوچ  تسین  مه  مراهچ  لامتحا 
.بولطملا وه  تسا و  قداص  هجیتن  سفن  لطاب و  هجیتن  ضیقن  سپ  تسا  لوا  سایق  ۀجیتن  ضیقن  ، لطاب رما 

برض ود  دوخ  امش  مینک و  یم  هبساحم  ار  لّوا  برـض  طقف  ام  تسا و  يراج  ناهرب  نیا  ، یلبق برـض  هسره  رد  همّدقم  نیا  ظفح  اب 
.دینک باسح  ار  رگید 

«. ناویحب دامجلا  نم  ءیش  و«ال  «، ناویح ناسنا  لک  » قدص : ضورفم

«. دامجب ناسنالا  نم  ءیش  «ال  قدص : اعّدم

نیا سپـس  «، دامج ناسنالا  ضعب  :» ینعی درک  دهاوخ  قدص  نآ  ضیقن  امتح  دشابن  قداص  ، هجیتن رد  روکذـم  ۀـیلک  هبلاس  رگا  : ناهرب
ناـسنالا ضعب  :» مییوـگ یم  مـیهد و  یم  لیکـشت  لّوا  لکـش  کـی  ، عوـمجم زا  هدرک و  همیمـض  روکذـم  یّلک  ياربـک  هـب  ار  ضیقن 

«. ناویحب سیل  ناسنالا  ضعبف  «،» ناویحب دامجلا  نم  ءیش  ال   » و «، دامج

لک :» ینعی دشاب  بذاک  نآ  ضیقن  دیاب  دشاب  قداص  رگا  هجیتن  نیا  هاگ  نآ  تسا  لوا  لکـش  ۀـجتنم  بورـض  زا  مراهچ  برـض  نیا 
فلخ تسا و  ضرف  فلخ  نآ  بذـک  سپ  دوب  نآ  قدـص  ، ضورفم هک  تسا  مود  لکـش  يارغـص  نیع  ضیقن  ، نیا »و  ناویح ناسنا 

ضیقن سپ  تسا  هجیتن  ضیقن  نامه  نالطب  أشنم  ، تسا لـطاب  دـشاب  هجیتن  نیا  هک  نآ  ضیقن  تسا و  قح  ، يرغـص سپ  تسا  لـطاب 
: ینعی ، تسا قح  هجیتن  دوخ  لطاب و  هجیتن 

.بولطملا وه  »و  دامجب ناسنالا  نم  ءیش  «ال 
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: مود لکش  لودج 
مّوس لکش 

: تسا حرطم  ثحب  جنپ  ، هعبرا لاکشا  زا  مّوس  لکش  اب  هطبار  رد 

لکش تاهیبنت  نآ 5. جاـتنا  نیهارب  ثلاث 4. لکش  بورـض  مّوس 3. لکش  جاتنا  طیارـش  نآ 2. ۀیمـست  هجو  مّوس و  لکـش  فـیرعت  .1
.مّوس

لومحم رغـصا  ربکا و  دـشاب و  هدـش  عقاو  عوضوم  همدـقم ، ودره  رد  طـسوا  هک  تسا  ینارتـقا  ساـیق  کـی  مّوس  لکـش  : لّوا ثحبم 
«. قطان ناویحلا  ضعبف  «،» قطان ناسنا  لک  و« «، ناویح ناسنا  لک  :» دننام.دنشاب

رارق لومحم  هجیتن  رد  هک  يروط  نامه  ینعی  تسا  عضولا  دـّحتم  هک  تسا  ربکا  نیا  ، یناث لکـش  سکعرب  ، موس لکـش  رد  هاـگ  نآ 
يرغص رد  یلو  هدش  عقاو  عوضوم  ، هجیتن رد  ینعی  تسا  عضولا  فلتخم  رغـصا  یلو  هدش  عقاو  لومحم  زین  يربک  رد  نینچمه  هتفرگ 

مود لکـش  هتبلا  ، تسین عبط  لوبقم  میقتـسم و  هجیتن  هب  لاقتنا  تسا و  ناسنا  عبط  زا  رود  موس  لکـش  ، ساـسا نیمه  رب  ؛ تسا لومحم 
ینعی نیتمدـقم  فرـشا  رد  مود  لکـش  : روهـشم لوق  هب  اریز  ، تسا رتدـیعب  مه  مود  لکـش  زا  موس  لکـش  یلو  دوب  عـبط  زا  دـیعب  مه 

رد : رفظم موحرم  لوق  هب  ؛و  دراد تکراشم  لّوا  لکش  اب  نیتمدقم  سخا  رد  موس  لکـش  یلو  تشاد  تکراشم  لّوا  لکـش  اب  يرغص 
يرتشیب زاین  اذل  ، تسا نهذـلا  یلا  برقا  رد  فالتخا  سپ  دوب  نهذ  هب  برقا  عوضوم  تسا و  هجیتن  عوضوم  رد  فالتخا  ، موس لکش 

سپ تسا  رتمک  لالدتسا  هب  نآ  زاین  اذل  عوضوم و  رد  هن  دوب  هجیتن  لومحم  رد  عضو  فالتخا  مود  لکش  رد  یلو  دراد  لالدتـسا  هب 
هرخالاب هک  تهج  نادـب  ، تسا رتکیدزن  هجرد  کی  مراهچ  لکـش  زا  تسا و  موس  لکـش  لاح  نیع  رد  یلو  تسا  دـعبا  موس  لـکش 

لکش رد  یلو  تسا  لومحم  ربکا » عوضوم و« « طسوا » يربک رد  ، لکش ودره  رد  دراد و  تکراشم  لّوا  لکش  اب  يربک  رد  موس  لکش 
دیعب دصرددص  تسین و  مه  تهباشم  زا  رادقم  نیا  یتح  عبار 
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.تسا عبط  زا 

کی ياراد  ، روکذم ۀّماع  طورـش  رب  هوالع  دیاب  دشاب  جتنم  دـهاوخب  رگا  مّود  لّوا و  لکـش  دـننامه  زین  ثلاث  لکـش  : مود ثحبم  اّما 
تهج ود  زا  اهنت  ( هر ) فنصم یلو  تسا  حرطم  ، تهج تیمک و  تیفیک و  ثیح  زا  طیارش  نیا  هک  دشاب  یـصاصتخا  طورـش  هلـسلس 

: تسا طرش  ود  نیا  هب  هراشا  « نیاکغم  » زمر دوب و  هدمآ  زین  یسراف  رعش  رد  هک  تسا  ربتعم  طرش  کی  مادکره  زا  هدرک و  ثحب  لّوا 

.تسا يرغص  ندوب  هبجوم  هب  هراشا  « غم .» 1

.تسا نیتمدقملا  يدحا  ّتیلک  هب  هراشا  « نیاک .» 2

يربک ( هیلک ای  هیئزج  ) دوب هبلاس  يرغص  رگا  دوب و  دهاوخ  هبلاس  امتح  دشابن  هبجوم  يرغص  رگا  : يرغص باجیا  طارتشا  رابتعا و  نایب 
.تسا هیلک  ۀبلاس  ای  ؛و  تسا هیلک  ۀبجوم  ای  : تسین جراخ  لاح  ود  زا 

لیکشت اه  نآ  زا  هبجوم  ۀیضق  کی  دنتسه و  ناقالتم  ود  نآ  ایآ  هک  دوش  یمن  نشور  ام  يارب  رغصا  اب  ربکا  عضو  دشاب  هک  مادکره 
.تسین جتنم  سایق  ، ساسا نیا  رب  ، دوش یم  لیکشت  اه  نآ  زا  هبلاس  ۀیضق  کی  دنتسه و  نانیابتم  ای  ؟ دوش یم 

يانعم دنتـسه و  نانیابتم  طسوا  اب  رغـصا  هک  تسا  نیا  هبلاس  يارغـص  يانعم  ، هبجوم يربک  دـشاب و  هبلاـس  يرغـص  رگا  : کـلذ ناـیب 
ثحب رد  ) يدـحاو ءیـش  اـسب  هچ  هک  میناد  یم  جراـخ  زا  ار  نیا  دنتـسه و  ناـیقالتم  طـسوا  اـب  ربـکا  هک  تسا  نـیا  هبجوـم  ياربـک 

ناــیقالتم رگیدـــکی  اـــب  ود  نآ  دوــخ  هــک  (، ربــکا رغـــصا و  ) ءیـــش ود  اـــب  دـــشاب  نیاـــبم  یقـــالم و  یهاـــگ  ( طـــسوا ، اـــم
دنتسه نیابم  »و  قطان رد  اذکه  ناویح و  ناسنا  لک  ، ناسنا ناویحلا  ضعب  «» ناویح » اب دنتـسه  یقالم  هک  « قطان » ای « ناسنا :» دننام ، دنتـسه

»و سرف ناویحلا  ضعب  ، ناویح سرف  لک  » دنتسه نایقالتم  زین  « سرف »و« ناویح » دوخ »و  سکعلاب سرفب و  ناسنالا  نم  ءیش  ال  «» سرف » اب
یقالم هک  « قطان »و« ناسنا :» دـننام ، دنتـسه نانیابتم  ود  نآ  دوخ  هک  تسا  يرگید  ءیـش  ود  اب  نیابم  یقالم و  ، دـحاو ءیـش  مه  یهاگ 

ال  » دوش یم  تسرد  هیلک  ۀـبلاس  اه  نآ  زا  »و  رجـش » اب دنتـسه  نیاـبم  دوش و  یم  تسرد  هبجوم  ۀیـضق  ود  نآ  زا  »و  ناویح » اـب دنتـسه 
نم ءیش  «ال  دوش یم  لیکشت  هبلاس  اه  نآ  زا  دنتسه و  نیابم  زین  « رجـش »و« ناویح » دوخ انمـض  »و  سکعلاب رجـشب و  ناسنالا  نم  ءیش 
، قح ۀجیتن  دراوم  ضعب  رد  ؟ یبلس ای  ؟ تسا یباجیا  ، قح ۀجیتن  ایآ  هک  میناد  یمن  ام  تسا  نینچ  نوچ  »و  سکعلاب وا  رجشب  ناویحلا 
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ۀجیتن هب  جـتنم  رگا  اریز  ، تسا سایق  ندوب  میقع  ۀـناشن  ، هجیتن رد  فالتخا  تسا و  یبلـس  ، قح ۀـجیتن  دراوم  ضعب  رد  تسا و  یباجیا 
: دینک هّجوت  لاثم  نیا  هب.رادرب  فّلخت  هن  تسا و  رادرب  فالتخا  هن  ءیش  مزال  دوب و  سایق  ۀمزال  ، هجیتن نامه  ، دوب یبلس  ای  یباجیا 

ضعب » ای «، ناویح سرف  لک  :» مییوگب ینعی  ، تسا یباجیا  ، قح ۀـجیتن  «، ناویح قطاـن  لـک  و« «، سرفب قطاـنلا  نم  ءیـش  ـال  :» مییوگب رگا 
: مییوگب رگا  یلو  «، ناویح سرفلا 

جتنم سپ  «، ناویحب رجشلا  نم  ءیـش  ال  :» مییوگب هک  نیا  هب  تسا  یبلـس  ، قح ۀجیتن  «، ناویح قطان  لک  و« «، رجـشب قطانلا  نم  ءیـش  «ال 
.تسین مه  بلس  جتنم  لیلد  نیمه  هب  دراد و  ضقن  ةدام  نوچ  تسین  باجیا 

هبلاس ود  زا  هک  ، دش رکذ  هماع  دعاوق  رد  هک  دراد  ار  یلاکـشا  نامه  یـسایق  نینچ  ، دشاب هبلاس  يرغـص  دننام  زین  يربک  رگا  نینچمه 
هک تسا  نیا  ، هبلاس يارغص  يانعم  : هک تسا  نیا  بلطم  ۀصالخ  »و  ...نیتمدقملا يدحا  باجیا  نم  ّدب  دوش و«ال  یمن  لیکـشت  سایق 
هک میناد  یم  جراخ  زا  ار  نیا  دـنراد و  نیابت  طسوا  اـب  ربکا  هک  تسا  نیا  هبلاـس  ياربک  ياـنعم  دنتـسه و  ناـنیابتم  طـسوا  اـب  رغـصا 
مه هک  « الط :» دـننام ، دـنراد یقالت  رگیدـکی  اب  ود  نآ  دوخ  هک  يرگید  ءیـش  ود  اب  دـشاب  نیابم  ( طسوا ) يدـحاو ءیـش  تسا  نکمم 
یلو « سکعلاـب سرفب و  بهذـلا  نم  ءیـش  ـال  ،و  سکعلاـب ناوـیحب و  بهذـلا  نم  ءیـش  ـال  «» سرف » اـب مه  تسا و  نیاـبم  « ناوـیح » اـب
ءیـش اسب  هچ  و  «، ناویح سرف  لک  » دوش یم  لیکـشت  هبجوم  کـی  اـه  نآ  زا  دنتـسه و  ناـقداصتم  رگیدـکی  اـب  « سرف »و« ناویح » دوخ

دوش یم  تسرد  هیلک  ۀبلاس  زین  ود  نآ  زا  دنتسه و  نانیابتم  رگیدکی  اب  زین  ود  نآ  دوخ  هک  يرگید  ءیـش  ود  اب  دشاب  نیابم  يدحاو 
رجـش و دوخ  »و  بهذـب ناویحلا  نم  ءیـش  «ال  ناویح اب  مه  »و  رجـشب بهذـلا  نم  ءیـش  «ال  تسا نیابم  « رجـش » اب مه  هک  « ـالط :» دـننام

ایآ هک  ددرگ  یمن  مولعم  مزج  روط  هب  ام  رب  تسا  نینچ  نوچ  »و  رجـشب ناویحلا  نم  ءیـش  ـال   » دـنراد نیاـبت  رگیدـکی  اـب  زین  ناویح 
رد فالتخا  بلـس و  یهاگ  تسا و  قح  ، باجیا یهاگ  نوچ  ؟ یبلـس ای  ؟ تسا یباجیا  ، ثلاث لکـش  رد  هبلاس  ۀمدقم  ود  زا  ، قح ۀجیتن 

: لاثم.تسا ندوب  میقع  ۀناشن  هجیتن 

؛» ناویح سرف  لک  :» هک تسا  یباجیا  ، قح ۀجیتن  «، ناویحب بهذلا  نم  ءیش  و«ال  «، سرفب بهذلا  نم  ءیش  ال  :» مییوگب رگا 

رجـشلا نم  ءیـش  ال  :» هک تسا  یبلـس  ، قح ۀـجیتن  ناویحب ،» بهذـلا  نم  ءیـش  و«ال  «، رجـشب بهذـلا  نم  ءیـش  ـال  :» مییوگب رگا  یلو 
لکش يارغص  دیاب  امتح  نیاربانب  «. ناویحب
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.دوب دهاوخن  جتنم  ، هبلاس هچ  دشاب و  هبجوم  نآ  ياربک  هچ  دوب  هبلاس  رگا  دشاب و  هبجوم  ثلاث 

همدـقم ودره  رگا  نیاربانب  ، تسا لیخد  جاتنا  رد  زین  همدـقم  ود  زا  یکی  ّتیلک  ، يرغـص باجیا  رب  هوالع  ثلاث  لکـش  رد  : یناث طرش 
ینارتقا سایق  هّماع  دعاوق  زا  موس  ةدعاق  هکلب  تسین  یـصاصتخا  یطرـش  ای  دـیدج  یبلطم  نیا  هتبلا  تسین  جـتنم  سایق  دـندوب  هیئزج 

ودره رگا  هک  دوب  نیا  مه  بلطم  ّرس  تسین ، جتنم  دندوب  هیئزج  ودره  رگا  دنشاب و  هتشاد  تیلک  دیاب  همدقم  ود  زا  یکی  : هک دوب  نیا 
عقاو رغصا  عوضوم  هک  تسا  یطسوا  ضعب  نامه  ، هدش عقاو  ربکا  عوضوم  هک  یطـسوا  ضعب  نآ  ایآ  هک  میناد  یمن  ام  دنـشاب  هیئزج 

رارکت نودـب  هدـشن و  رارکت  اـنعم  یلو  هدـش  رارکت  اـظفل  ، طـسوا ، تـقیقح رد  اذـل  ؟ تـسا نآ  زا  يرگید  ۀـصح  نآ و  ریغ  اـی  هدــش 
لکـش رد  یلو  ، دشاب هتـشاد  تیلک  يربک  دـیاب  میتفگ  صخـشم  روط  هب  مّود  لّوا و  لکـش  رد  هک  نیا  اّما  ؛ تسین جـتنم  سایق  ، طسوا

اذل درادن و  یشقن  ، نییعت اج  نیا  رد  هک  تسا  نیا  يارب  دنشاب  هتـشاد  تیلک  دیاب  همدقم  ود  زا  یکی  مییوگ  یم  هدرکن و  نییعت  ثلاث 
.دنشاب هتشاد  ّتیلک  ۀمدقم  ود  زا  یکی  هک  تسا  یفاک 

: ثلاث لکش  بورض  ، مّوس ثحبم 

رد هک  ینایب  هب  ) تسا يربک  مسق  راهچ  رد  يرغص  مسق  راهچ  برضلصاح  هک  تسا  تروص  هدزناش  هنکمم  بورـض  لکـش  نیا  رد 
هجتنم بورض  نایب  يارب.دنتسه  جتنم  ، برض شش  میقع و  تانارتقا  بورض و  زا  تروص  هد  هعومجم ، نیا  زا  )و  تشذگ لّوا  لکش 

.دنروآ یم  ار  لّوا  ۀقیرط  الومعم  هک  دراد  دوجو  هقیرط  ود 

دنترابع هک  دوش  یم  طاقسا  هناگ  هدزناش  بورـض  زا  برـض  تشه  ( يرغـص باجیا  ) لّوا طرـش  طسوت  : طاقـسا فذح و  ۀقیرط.لّوا 
ۀبجوم ای  هیلک و  ۀـبلاس  ای  تسا و  هیلک  ۀـبجوم  ای  يربک  ، تروص ود  زا  کیره  رد  هیئزج و  ای  تسا  هیلک  ۀـبلاس  ای  يرغـص  و 2.  1: زا
لکـش اذل  تسا و  هبلاس  يرغـص  ، تروص تشه  نیا  مامت  رد  هک  دوش  یم  تشه  ، راهچ رد  ود  برـضلصاح  ؛ هیئزج ۀبلاس  ای  هیئزج و 

.تسین جتنم  ثلاث 

: زا دنترابع  ود  نآ  دوش و  یم  طقاس  رابتعا  ۀجرد  زا  رگید  تروص  ود  ، زین نیتمدقملا  يدحا  تیلک  ینعی  یناث  طرش  طسوت  و 

؛ دنشاب هیئزج  ۀبجوم  ودره  يربک  يرغص و  .1

جتنم ضرف  ود  زا  کیره  رد  ، دشاب هیئزج  ۀبلاس  يربک  هیئزج و  ۀبجوم  يرغص  .2
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بورـض نیا  ۀمه  ۀجیتن  دنتـسه و  جتنم  اه  نآ  هک  برـض  شـش  دنام  یم  یقاب.دوش  یم  برـض  هد  ، میقع بورـض  عومجم  تسین و 
.هیئزج ۀبلاس  تروص  هس  رد  هیئزج و  ۀبجوم  تروص  هس  رد  اهتنم  تسا  هیئزج  ۀیضق  ، هجتنم

: میناوخ یم  علاطملا  حرش  رد  : لیصحت ۀقیرط.مود 

(1) نیتیلکلا .» عم  ّالا  جتنی  هیئزجلا ال  عبرالا و  تاروصحملا  عم  جتنی  هیلکلا  هیئزج و  وا  هیلک  اّما  ۀبجوملا  يرغصلا  لیصحتلاب  «و 

ندروآ هجتنم و  بورـض  زا  برـض  ره  نایب  زا  سپ  اذل  ، تسا جاتنالا  يرظن  یناث  لکـش  دننامه  زین  ثلاث  لکـش  هک  رذـگهر  نآ  زا 
.تخادرپ میهاوخ  ناهرب  ۀماقا  هب  ، لاثم

: زا دنترابع  هک  مینک  یم  هدافتسا  ناهرب  هس  زا  موس  لکش  جاتنا  تهج  : هجتنم بورض 

.دور یم  راک  هب  برض 1 و 2 و 3 و 6  رد  ناهرب  نیا  : يرغص سکع  ناهرب  .1

.مینک یم  هدافتسا  مراهچ  برض  رد  اهنت  ناهرب  نیا  زا  : يربک سکع  ناهرب  .2

.درک میهاوخ  هدافتسا  مجنپ  برض  رد  ناهرب  نیا  زا  : فلخ ناهرب  .3

.هیئزج ۀبجوم  ، هجیتن هیلک و  ۀبجوم  زین  يربک  ، هیلک ۀبجوم  يرغص.لّوا  برض 

«. تسا تمیقنارگ  اه  ندعم  ضعب  سپ  «،» تسا اهبنارگ  ییالط  ره  »و« تسا ندعم  ییالط  ره  » .فلا لاثم 

«. قطان ناویحلا  ضعبف  «،» قطان ناسنا  لک  و« «، ناویح ناسنا  لک  » .ب لاثم 

نیا يارغص  : ینعی مینک  یم  هدافتسا  تسا  ثلاث  لکش  جاتنا  تابثا  قرط  زا  یکی  هک  يرغـص  سکع  ناهرب  زا  ، برـض نیا  رد  : ناهرب
هب ثلاث  لکش.میهد  یم  رارق  ، يربک ار  يربک  دوخ  ،و  يرغص ار  يرغص  سکع  سپس  مینک ، یم  سکع  يوتـسم  سکع  هب  ار  لکش 

یهیدـب ، لّوا لکـش  نوچ  میتفرگ و  یم  ثلاـث  لکـش  زا  هک  میریگ  یم  ار  هجیتن  ناـمه  لّوا  لکـش  زا  دوش و  یم  عاـجرا  لّوا  لـکش 
.دوش یم  ثلاث  لکش  جاتنا  ّتیناقح و  رب  لیلد  ، تسا جاتنالا 

: مینک یم  هبساحم  ار  روکذم  ناهرب  ، لاثم بلاق  رد 

«. قطان ناسنا  لک  «،» ناویح ناسنا  لک  :» ینعی ، تسا ثلاث  لکش  سایق  نیتمدقم  قدص  : ضورفم.لّوا ۀلحرم 

کی اه  نآ  ۀجیتن  رد  امتح  ، دوب قداص  روکذم  نیتمدقم  رگا  : اعّدم.مود ۀلحرم 
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«. قطان ناویحلا  ضعب  :» ینعی ، تسا قداص  هیئزج  ۀبجوم 

يوتـسم سکع  دـشاب و  قداص  ، زین يرغـص  يوتـسم  سکع  هک  تسا  نیا  شا  همزال  ، دنـشاب قداص  قوف  نیتمدـقم  رگا.مّوس  ۀـلحرم 
: ینعی ، تسا هیئزج  ۀبجوم  ، هیلک ۀبجوم 

راهچ زا  ثلاث  برـض  مینک و  یم  همیمـض  قطان ) ناسنا  لک  ) روکذـم یّلک  ياربک  اـب  ار  يرغـص  نیا  سپـس  «، ناـسنا ناویحلا  ضعب  »
: ینعی ، دیآ یم  دیدپ  لّوا  لکش  جتنم  برض 

نوچ میتفرگ و  یم  ثلاث  لکش  زا  هک  تسا  يا  هجیتن  نامه  نیا  »و  قطان ناویحلا  ضعبف  «،» قطان ناسنا  لک  و« «، ناسنا ناویحلا  ضعب  »
.تسا ثلاث  لکش  زا  برض  نیا  ندوب  جتنم  تیناّقح و  رب  لیلد  ، میدرک جاتنتسا  ار  نامه  مه  لّوا  لکش  زا 

ثحب دروم  العف  هک  ثلاث  لکش  بورض  زا  لّوا  برـض  رد  ،و  دشاب هیلک  زین  هجیتن  دیاب  دندوب  هیلک  ، همدقم ود  رگا  هدعاق  قبط  : لاؤس
؟ تسا هدش  هیئزج  ۀبجوم  ، هجیتن هک  تسیچ  ّتلع  لاح  ، دنتسه هیلک  ۀبجوم  ودره  يربک  يرغص و  تسا  ام 

: دننام ، دنتسه نایواستم  رگیدکی  اب  ربکا  رغصا و  یهاگ  هک  تسا  نآ  ّتلع  : باوج

قداص مه  یّلک  باجیا  تروص  هب  هجیتن  اج  نیا  رد  هتبلا  «، قطاـن ناـسنا  لـک  »و« کـحاض ناـسنا  لـک  :» لـثم رد  « قطاـن »و  کـحاض »
مه اج  نیا  رد  « ناویح ناسنا  لک  »و« قطان ناسنا  لـک  :» لـثم رد  « ناـسنا »و« قطاـن :» دـننام تسا  ربکا  زا  صخا  رغـصا  یهاـگ  یلو  ؛ تسا

تــسا ربــکا  زا  قــلطم  مــعا  رغــصا  یهاــگ  یلو  « ناوــیح قطاــن  لــک  :» ینعی تــسا  قداــص  یّلک  باــجیا  تروــص  هــب  هجیتــن 
«. قطان ناسنا  لک  «، » ناویح ناسنا  لک  » ام ثحب  دروم  لاثم  رد  « قطان »و« ناویح :» لثم

تـسا قداص  نآ  ضیقن  نادـجولاب  نوچ  « قطان ناویح  لک  :» تفگ ناوت  یمن  تسا و  بذـک  یّلک  باجیا  تروص  هب  اج  نیا  رد  هک 
یقطنم ةدـعاق  هک  نیا  يارب  اذـل  ، تسا قداص  اج  همه  هیئزج  ۀـبجوم  تروص  هب  هک  یلاح  رد  دـشاب  « قطانب سیل  ناویحلا  ضعب  :» هک

: مییوگ یم  ادتبا  زا  دشاب  یگشیمه  تباث و  ۀجیتن  کی  هجیتن  هتشاد و  تیلک 

.دنکن ادیپ  فّلخت  فالتخا و  ات  تسا  هیئزج  ۀبجوم  ، ثلاث لکش  زا  نیتیلک  نیتبجوم  ۀجیتن 

.هیئزج ۀبلاس  هجیتن  هیلک و  ۀبلاس  يربک  ، هیلک ۀبجوم  يرغص.مود  برض 

«. تسین هرقن  نداعم  زا  یضعب  سپ  «،» تسین هرقن  ییالط  چیه  ،» تسا ندعم  ییالط  ره  » .فلا لاثم 
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«. سرفب سیل  ناویحلا  ضعبف  «،» سرفب ناسنالا  نم  ءیش  ال  «،» ناویح ناسنا  لک  » .ب لاثم 

یم هبساحم  ار  نآ  لحارم  لاثم  بلاق  رد  اهنت  مینک و  یم  هدافتسا  يرغص  سکع  ناهرب  زا  لّوا  برض  لثم  زین  برـض  نیا  رد  : ناهرب
.مینک

«. سرفب ناسنالا  نم  ءیش  ال  «،» ناویح ناسنا  لک  :» ینعی ، دنتسه قداص  نیتمدقم  : ضورفم.لّوا ۀلحرم 

سیل ناوـیحلا  ضعب  :» هـک دوـب  دـهاوخ  قداـص  یئزج  بلــس  ، ود نآ  هجیتـن  رد  دــندوب  قداـص  نیتمدــقم  رگا  : اعدــم.مّود ۀــلحرم 
.دشاب « سرفب

يرغـص هک  لّوا  لکـش  زا  عبار  برـض  سایق  کی  مینک و  یم  سکع  يوتـسم  سکع  هب  ار  قوف  سایق  يارغـص  : ناهرب.مّوس ۀـلحرم 
ضعبف :» هک نیا  هجیتن  «. سرفب ناسنالا  نم  ءیـش  »و«ال  ناسنا ناویحلا  ضعب  :» دوش یم  تسرد  دشاب  هیلک  ۀبلاس  يربک  هیئزج و  ۀبجوم 

ثلاث لکـش  ّتیناقح  رب  لیلد  نیا  و  میریگ ، یم  هجیتن  ثلاث  لکـش  زا  هک  تسا  نامه  اـنیع  هیئزج  ۀـبلاس  نیا  »و  سرفب سیل  ناویحلا 
.تسا

.هیئزج ۀبجوم  هجیتن  ، هیلک ۀبجوم  يربک  ، هیئزج ۀبجوم  يرغص.مّوس  برض 

«. دنتسه ناویح  اهدیفس  زا  یخرب  سپ  «، تسا ناویح  يا  هدنرپ  ره  و« «، دنتسه دیفس  ناگدنرپ  زا  یخرب  » .فلا لاثم 

«. ناویح ضیبالا  ضعبف  «،» ناویح ناسنا  لک  و« «، ضیبا ناسنالا  ضعب  » .ب لاثم 

نیا رد  ، دش هداد  حیضوت  البق  نآ  ۀقیرط  هک  تسا  يرغص  سکع  قیرط  زا  مود  لّوا و  برض  ناهرب  لثم  زین  برض  نیا  ناهرب  : ناهرب
: مینک هدایپ  لاثم  بلاق  رد  ار  نآ  تسا  یفاک  اج 

.دنتسه قداص  روکذم  سایق  نیتمدقم  : ضورفم ، لّوا ۀلحرم 

.تسا قداص  هیئزج  ۀبجوم  ، روکذم برض  ۀجیتن  رد  : اعّدم.مود ۀلحرم 

ای ) رئاـط ضیبـالا  ضعب  :» هـک دوـب  دـهاوخ  قداـص  زین  يرغــص  سکع  هـنیآ  ره  دنــشاب  قداـص  نیتمدـقم  رگا  : ناـهرب.موس ۀــلحرم 
دوش و یم  لیکشت  ، لّوا لکش  برض  راهچ  زا  ثلاث  برـض  هدرک و  همیمـض  ثلاث  لکـش  ياربک  هب  ار  سکع  نیا  دعب  ، دشاب (« ناسنا

: مییوگ یم  ینعی  میتفرگ  یم  ثلاث  لکش  ثلاث  برض  زا  هک  میریگ  یم  ار  هجیتن  نامه  لکش  نیا  زا 

لّوا لکش  نوچ  »و  ناویح ضیبالا  ضعبف  «،» ناویح ناسنا  لک  و« «، ناسنا ضیبالا  ضعب  »
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.تسا موس  لکش  زا  موس  برض  تیناقح  رب  لیلد  ، هدیدرگ قفتم  لّوا  لکش  اب  مه  موس  لکش  ۀجیتن  تسا و  جاتنالا  یهیدب 

.هیئزج ۀبجوم  هجیتن  ، هیئزج ۀبجوم  يربک  ، هیلک ۀبجوم  يرغص.مراهچ  برض 

«. ضیبا ناویحلا  ضعبف  «،» ضیبا رئاطلا  ضعب  و« «، ناویح رئاط  لک  » .فلا لاثم 

«. ضیبا ناویحلا  ضعبف  «،» ضیبا ناسنالا  ضعب  و« «، ناویح ناسنا  لک  » .ب لاثم 

ۀبجوم کـی  ، مسق نیا  ياربـک  هک  تسا  نیا  ضورفم  اریز  ، درک هدافتـسا  ناوت  یمن  يرغـص  سکع  ناـهرب  زا  ، برـض نیا  رد  : ناـهرب
ۀیضق ود  زا  هک  میناد  یم  دوب و  دهاوخ  هیئزج  ۀبجوم  کی  ، دوش يوتسم  سکع  رگا  هک  تسا  هیلک  ۀبجوم  کی  نآ  يارغص  هیئزج و 

: ینعی مینک ، یم  لمع  يربک  سکع  ناهرب  قیرط  زا  نیاربانب  ، تسین جتنم  یسایق  چیه  هیئزج 

سکع ار  عبار  لکش  نیا  ، دوش یم  لّدبم  عبار  لکـش  هب  ثلاث  لکـش  هاگ  نآ  ، مینک یم  يوتـسم  سکع  ار  ثلاث  لکـش  ياربک  ادتبا 
هک میریگ  یم  يا  هجیتن  لوا  لکش  زا  دوش و  یم  لیدبت  لّوا  لکـش  هب  مینک و  یم  اجباج  ار  يربک  يرغـص و  ینعی  مینک  یم  بیترت 

هیئزج ۀـبجوم  کـی  زین  نآ  هک  تسا  قداـص  زین  نآ  يوتـسم  سکع  دوب  قدـص  هجیتـن  دوـخ  رگا  تسا و  قدـص  اـمتح  هجیتـن ، نآ 
اه نآ  ياربک  الوا  هک  دیآ  یم  ییاهبرض  رد  ناهرب  نیا  دشاب و  ثلاث  لکش  ۀجیتن  هک  دوش  یم  لصاح  ام  بولطم  هلیسو  نیدب  ، تسا
ات دـشاب  هتـشاد  تیلک  ، يرغـص اـیناث  دـشاب و  هتـشاد  ار  لوا  لکـش  يارب  تیورغـص  تیحالـص  ، نآ يوتـسم  سکع  اـت  دـشاب  هبجوم 

جتنم رگید  تالامتحا  رد  یلو  ، دراد دوجو  مراهچ  لوا و  برـض  رد  هک  نانچ  دـشاب  هتـشاد  ار  لوا  لکـش  يارب  تیوربک  تیحـالص 
ار لوا  لکـش  يارب  تیورغـص  تیحالـص  تسا و  هبلاس  اه  نآ  ياربک  نوچ  تسین  يراج  مشـش  مجنپ و  ، مود برـض  رد  اـّما  تسین 

نیا هب  هجوت  اب  ، درادن ار  لوا  لکش  تیوربک  تیحالص  تسا و  هیئزج  ۀبجوم  يرغص  نوچ  تسین  يراج  موس  برض  رد  اّما  درادن و 
.میهد یم  حیضوت  لاثم  اب  ار  يربک  سکع  ناهرب  لحارم  شور 

«. ضیبا ناسنالا  ضعب  «،» ناویح ناسنا  لک  :» ینعی دنقداص  نیتمدقم  : ضورفم.لّوا ۀلحرم 

«. ضیبا ناویحلا  ضعبف  :» ینعی تسا  قدص  هیئزج  ۀبجوم  کی  ، هجیتن رد  سپ  دنقداص  ود  نیا  رگا  : اعدم : مود ۀلحرم 
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يوتسم سکع  تسا  هیئزج  ۀبجوم  نوچ  يربک  دشاب و  قداص  زین  يربک  سکع  دیاب  دنشاب  قداص  نیتمدقم  رگا  : ناهرب.موس ۀلحرم 
هداد ماجنا  بیترت  سکع  سپـس  «، ناسنا ضیبالا  ضعب  :» دوش یم  « ضیبا ناسنالا  ضعب  » يوتـسم سکع  تسا و  هیئزج  ۀبجوم  زین  نآ 

: مییوگ یم  هداد و  رارق  يربک  ار  يرغص  دوخ  ،و  يرغص ار  يربک  سکع  و 

هیئزج ۀبجوم  کی  دوش و  یم  تسرد  لوا  لکش  زا  ثلاث  برـض  کی  هیـضق  ود  نیا  زا  «، ناویح ناسنا  لک  و« «، ناسنا ضیبالا  ضعب  »
هیئزج ۀـبجوم  کی  هب  مینک  یم  سکع  ، يوتـسم سکع  هب  ار  هجیتن  نیا  سپـس.دشاب  ناویح » ضیبـالا  ضعبف  » هک ، دـهد یم  هجیتن  ار 

لوا لکـش  زا  ار  هجیتن  نیا  ام  دوب و  نیمه  مه  ثلاـث  لکـش  ۀـجیتن  هک  اریز  ، بولطملا وه  اذـه  و  «، ضیبا ناویحلا  ضعب  :» ینعی رگید 
.تسا ثلاث  لکش  جاتنا  رب  لیلد  نیا  میتفرگ و 

.تسا هیئزج  ۀبلاس  هجیتن  ، هیئزج ۀبلاس  يربک  ، هیلک ۀبجوم  يرغص.مجنپ  برض 

«. ناسناب سیل  ساسحلا  ضعبف  «،» ناسناب سیل  ناویحلا  ضعب  و« «، ساسح ناویح  لک  :» لاثم

سکع هب  مه  ار  يرغص  رگا  تسا و  هیئزج  ۀیضق  يربک ، اریز  ، درک هدافتسا  ناوت  یمن  يرغص  سکع  ناهرب  زا  برض  نیا  رد  : ناهرب
یمن زین  يربک  سکع  ناهرب  زا.دوش  یمن  لیکـشت  جتنم  سایق  هیئزج  ود  زا  هک  دش  دهاوخ  هیئزج  ۀیـضق  کی  مینک  سکع  ، يوتـسم
هجیتن هب  فلخ  ناهرب  قیرط  زا  راچان  هب  درادـن  يوتـسم  سکع  هیئزج  ۀـبلاس  تسا و  هیئزج  ۀـبلاس  يربک  اریز  ، میریگب کمک  میناوت 

.میسر یم 

: دراد هلحرم  هس  فلخ  ناهرب 

.تسا موس  لکش  ياربک  يرغص و  قدص  ، ضورفم ای  لّوا  ۀلحرم 

.تسا روکذم  نیتمدقم  ۀجیتن  قدص  ، اعّدم ای  مود  ۀلحرم 

تـسا لاحم  نیـضیقن  عافترا  نوچ  دشاب  قداص  هجیتن  ضیقن  هک  تسا  نآ  شا  همزال  ، دشابن قداص  هجیتن  رگا  : ناهرب ای  موس  ۀـلحرم 
لکش میهد و  یم  رارق  يرغـص  ، نآ ندوب  هبجوم  لیلد  هب  ار  ثلاث  لکـش  يارغـص  ،و  يربک نآ  ّتیلک  لیلد  هب  ار  هجیتن  ضیقن  سپس 

لوا سایق  يارغص  ای  ، یفانت نیا  أشنم  دراد  تافانم  ثلاث  لکش  ياربک  اب  هک  میریگ  یم  يا  هجیتن  لّوا  لکش  زا  ، دوش یم  تسرد  لوا 
ینایب هب  ) تسین نالطب  أشنم  لّوا  لامتحا  راهچ  ، تسا لوا  سایق  ۀجیتن  ضیقن  ای  مود و  سایق  لکش  ای  نآ  ۀجیتن  ای  نآ  ياربک  ای  تسا 

ضیقن ، نالطب لاحم و  أشنم  دوش  یم  مولعم  سپ  (، تشذگ مود  لکش  مراهچ  برض  رد  هک 
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.بولطملا وه  تسا و  قح  ، هجیتن دوخ  لطاب و  ، هجیتن ضیقن.تسا  هجیتن 

.تسا قدص  «، ناسناب سیل  ناویحلا  ضعب  و« «، ساسح ناویح  لک  :» ضورفم ای  لوا  ۀلحرم  : لاثم اب  بلطم  حیضوت 

.تسا قداص  هجیتن  رد  زین  «، ناسناب سیل  ساسحلا  ضعب  :» اعّدم.مود ۀلحرم 

لک :» ینعی دوب  دـهاوخ  قداص  تسا  هیلک  ۀـبجوم  کی  هک  نآ  ضیقن  امتح  دـشابن  قداص  هیئزج  ۀـبلاس  نیا  رگا  : ناهرب.موس ۀـلحرم 
، شباجیا لیلد  هب  ار  ثلاث  لکـش  يارغـص  هداد و  رارق  لوا  لکـش  ياربک  ار  نآ  دـشاب  قداص  ضیقن  نیا  رگا  سپـس  « ناسنا ساسح 

: مییوگ یم  دوش و  یم  لیکشت  لوا  لکش  زا  لوا  برض  هک  هداد  رارق  لوا  لکش  يارغص 

«، ناسنا ساسح  لک  و« «، ساسح ناویح  لک  »

هیئزج ۀبلاس  کی  هک  ثلاث  لکـش  ياربک  اب  هیلک  ۀبجوم  نیا  »و  ناسنا ناویح  لکف  :» ینعی تسا  هیلک  ۀـبجوم  کی  برـض  نیا  ۀـجیتن 
نآ هک  میدرک  ضرف  همه  زا  لوا  نوچ  ، فلخ اذـه  دـشاب و  بذاک  یئزج  بلـس  نآ  دـیاب  دـشاب  قداـص  نیا  رگا  ، دراد یفاـنت  دـشاب 

ۀجیتن ضیقن  زا  ریغ  يزیچ  نالطب  أشنم  ،و  لـطاب تسا  نآ  ضیقن  هک  هجیتن  نیا  قداـص و  يربک  نآ  سپ  دـشاب  قداـص  یّلک  ياربک 
ۀجیتن دوخ  سپ  ، لاحم لاحملا  مزلتـسم  تسا و  لاحم  مزلتـسم  ، هجیتن ضیقن  سپ  هدش  عقاو  يربک  اج  نیا  رد  هک  ، تسین ثلاث  لکش 

.میدیسر نادب  فلخ  ناهرب  قیرط  زا  هک  ، بولطملا وه  اذه  تسا و  قدص  قح و  ثلاث  لکش 

.هیئزج ۀبلاس  هجیتن  ، هیلک ۀبلاس  يربک  ، هیئزج ۀبجوم  يرغص.مشش  برض 

«. دیدحب سیل  ندعملا  ضعبف  «،» دیدحب بهذلا  نم  ءیش  و«ال  «، ندعم بهذلا  ضعب  :» لاثم

: هلحرم هس  لماش  تسا و  يرغص  سکع  ناهرب  ، لکش نیا  لّوا  برض  هس  لثم  زین  برض  نیا  : ناهرب

«. ...ندعم بهذلا  ضعب  :» نیتمدقملا قدص  : ضورفم.لوا ۀلحرم 

«. دیدحب سیل  ندعملا  ضعب  :» هجیتنلا قدص  : اعّدم.مود ۀلحرم 

هیئزج ۀـبجوم  کی  نآ  دوب و  دـهاوخ  قداـص  زین  يرغـص  يوتـسم  سکع  اـمتح  ، دنـشاب قداـص  نیتمدـقم  رگا  : ناـهرب.موس ۀـلحرم 
لکـش زا  دیآ و  یم  دیدپ  لّوا  لکـش  زا  مراهچ  برـض  کی  هدرک و  همیمـض  لصا  ياربک  اب  ار  نآ  هک  (، بهذ ندعملا  ضعب  ) تسا

: نایب نیا  هب  ، ثلاث لکش  زا  هک  میروآ  یم  تسد  هب  ار  هجیتن  نامه  لوا 
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لکش دوش  یم  مولعم  سپ  بولطملا  وه  اذه  و  «. دیدحب سیل  ندعملا  ضعبف  «،» دیدحب بهذلا  نم  ءیـش  و«ال  «، بهذ ندعملا  ضعب  »
.تسا جتنم  زین  ثلاث 

: میوش یم  روآدای  ار  هتکن  ود  نایاپ  رد 

: دنیامرف یم  يزار  نیدلا  بطق  .1

نّال امّدق  بلسلل و  هجتنملا  بورـضلا  نم  صخا  یناثلا  باجیالل و  هجتنملا  بورـضلا  نم  صخا  لوالا  نا  بورـضلا  بیترت  هجو  «و 
«. ّسخالا عبات  نم  فرشا  فرشالا  عبات  ذا  لوالا  عباوت  اعبتا  مث  فرشا  صخالا 

زین هدنیآ  رد  میدیسر و  اه  نآ  ندوب  جتنم  هب  قیرط  نآ  زا  میداد و  عاجرا  لوا  لکش  هب  ار  مّوس  مود و  لکش  ام  هک  نیا  زا  : مود ۀتکن 
موس و ، مود لکـش  ةدـیاف  سپ  هک  دـنک  روطخ  نهذ  هب  لاؤس  نیا  تسا  نکمم  داد  میهاوخ  عاـجرا  لوا  لکـش  هب  ار  مراـهچ  لـکش 

باوج یب  ار  نآ  هدـنامن و  یفخم  ( هر  ) انیـس نبا  نوچ  یگرزب  نویقطنم  رظن  زا  ، بلطم نیا  مییوگب  دـیاب  باوـج  رد  ؟ تسیچ مراـهچ 
: مینک یم  لقن  يزار  نیدلا  بطق  لوق  زا  ار  نآ  اج  نیا  رد  ام  هک  دنا  هدرک  هضرع  ار  یبسانم  باوج  هکلب  دنا  هتشاذگن 

نا یه  هیـصاخ و  امهلف  لوـالا  لکـشلا  یلا  ناـعجری  اـناک  نا  ثلاـثلا و  یناـثلا و  يا  نیلکـشلا  نیذـه  نا  : ءافـشلا یف  خیـشلا  رکذ  «و 
ول یتح  الومحم  رخالا  فرطلا  نییعتلا و  یلع  اـعوضوم  اـهیفرط  دـحا  نوکی  نا  تامدـقملا  ضعب  یف  نهذـلا  یلا  قباـسلا  یعیبطلا و 

یـضتقی ناـسنالا  عبط  ناـف  بتاـک  ناویح و  ناـسنالا  اـنلوقکف  تاـبجوملا  یف  اـّما  نهذـلا  یلا  قباـس  ریغ  یعیبـط و  ریغ  ناـک  سکع 
بلـسی هعوضوم  نوکت  نأب  یلوا  رانلا  ناف  لیقث  درابب و  رانلا  نم  یئیـش  انلوقکف ال  بلاوسلا  یف  اّما  بتاـکلا و  ناویحلل و  هتیعوضوم 

یلا قباسلا  یعیبطلا و  لمحلا  هیف  یعاری  هجو  یلع  تامدـقملا  تّفلا  اذاف  رانلا  اهنع  بلـسی  لبقثلا  دراـبلا و  نم  لـبقثلا  دراـبلا و  اـهنع 
بطق سپس  ] هینغ اهنع  نوکی  الف  ثلاثلا  یناثلا و  يا  نیلکشلا  نیذه  دحا  یلع  لب  لوالا  لکـشلا  جهن  یلع  مظتنی  نا ال  نکما  نهذلا 

وا یعیبطلا  رمالا  هیف  یعاری  هجو  یلع  تامدقملا  مظتنی  نا ال  زاوجل  عبارلا  لکـشلا  هدئاف  انفرعی  هنیعب  اذه  و  [: دـیازفا یم  يزار  نیدـلا 
(1) ...هیلع .» ّالا  نهذلا  یلا  قباسلا 

76  : ص

،ص 255. علاطملا حرش  ( . 1 - 1

رفظم قطنم  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1193زکرم  هحفص 654 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12193/KOLI/AKS BARNAMEH/#content_note_76_1
http://www.ghaemiyeh.com


: موس لکش  لودج 
مّوس لکش  تاهیبنت 

.تسا هدش  نایب  تاهیبنت  ناونع  هب  بلطم  هس  هک  تسا  لکش  نیا  تاهیبنت  هب  عجار  موس  لکش  ثحبم  نیرخآ 

فلخ ۀقیرط  ای  لوا  هیبنت 

نآ زا  نوگاـنوگ  تابـسانم  هب  لاـح  هب  اـت  هک  تسا  فلخ  ناـهرب  ، نوگاـنوگ موـلع  رد  لامعتـسالا  ریثـک  هدـیافرپ و  نیهارب  زا  یکی 
زا مراهچ  برـض  ندوب  جتنم  رد  زین  ،و  عبرا بسن  باب  رد  یلک  موهفم  ود  ضیقن  ود  نایم  ياه  تبـسن  نایب  رد  هلمجنم  ، دش هدافتـسا 

هدافتسا ناوت  یم  مود  لکش  جتنم  برض  راهچ  ۀمه  رد  ، هقیرط نیا  زا  هک  دش  هراشا  مه  لکش  نآ  نیرمت  رد  هک  ، مود لکش  بورض 
فلخ سایق  باب  رد.تسا  ارجا  لباق  شور  نیا  ، موس لکش  بورض  ۀمه  رد  هک  مینادب  دیاب  انمض  ؛ ثلاث لکش  مجنپ  برض  رد  ، درک

رد العف.درک  میهاوخ  نایب  زین  ار  نآ  ۀیمـست  هجو  درک و  میهاوخ  ثحب  باب  نیا  رد  لصفم  روط  هب  سایق  ثحاـبم  هلـسلس  نیمه  رد 
: هک نیا  هب  میراد  يا  هراشا  هیبنت  نیا 

قدـص رب  ناهرب  ، بولطم ضیقن  بذـک  هار  زا  نآ  رد  هک  تسا  يرـشابم  ریغ  تالالدتـسا  نیهارب و  عاونا  زا  عون  کـی  فلخ  ناـهرب 
ضیقن قدـص  نوچ  دـشاب و  قداص  نآ  ضیقن  دـیاب  دـشابن  قداص  نآ  رگا  هک  میراد  یبولطم  ام  ینعی  دوش  یم  هماـقا  بولطم  دوخ 

کی زا  يرـشابم  رد  هک  تسا  يرـشابم  لباقم  رد  يرـشابم  ریغ  لالدتـسا.میریگ  یم  هجیتن  ار  بولطم  قدـص  سپ  دراد  دـساف  یلاـت 
مینک یم  نایب  هعبرا  لاکشا  باب  رد  ار  فلخ  ناهرب  ۀقیرط  العف  دش ، نایب  ایاضق  ماکحا  ثحابم  رد  میدیسر و  یم  بولطم  هب  هیـضق 
همزال ، دشابن قداص  اه  هجیتن  نیا  رگا  : مییوگ یم  نآ  تابثا  يارب  تسا و  ثلاث  یناث و  لکـش  ۀجیتن  تابثا  ام ، بولطم  : هک نیا  نآ  و 

تسا لاحم  نیضیقن  عافترا  نوچ  دشاب  قداص  اه  نآ  ضیقن  هک  تسا  نآ  شا 
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مینک و یم  همیمض  ، هدش دادملق  قدصلا  ضورفم  هک  ثلاث  ای  یناث  لکـش  سایق  ۀمدقم  ود  زا  یکی  اب  ، هتفرگ ار  جیاتن  ضئاقن  سپس 
یناث لکش  سایق  رگید  ۀمدقم  اب  هک  دهد  یم  يا  هجیتن  دوش و  یم  لیکشت  لّوا  لکـش  سایق  کی  ، همدقم نآ  اب  هجیتن  ضیقن  نیا  زا 
بذک أشنم  )و  تسا ضرف  فلخ  هنرگ  و   ) دوب دـهاوخ  بذـک  هجیتن  نیا  امتح  تسا  قدـص  ، همدـقم نآ  نوچ  دراد و  یفانت  ، ثلاث ای 

یناث و لکـش  رد  ار  نآ  ياه  لاثم  ) تسا قداص  هجیتن  دوخ  لطاب و  هجیتن  ضیقن  سپ  بولطم ، ضیقن  بذک  رگم  تسین  يزیچ  نآ 
(. میدرک نایب  ثلاث 

رتشیب وا  یمهفزیت  یگدامآ و  ات  دزاس  نهربم  فلخ  ۀقیرط  هب  ار  مود  مّوس و  لکش  بورـض  مامت  زیزع  ةدنناوخ  هک  تسا  اجب  رایـسب 
لوا لکش  دوش و  لصاح  شبولطم  يا  همدقم  ره  اب  ضیقن  نیا  همیمض  زا  هک  تسین  نینچ  هک  دشاب  هتشاد  هجوت  دیاب  انمـض  دوش و 

لکـش رد  ـالثم  ، دـشاب اراد  ار  لوا  لکـش  طیارـش  هک  دـنک  همیمـض  يا  همدـقم  نآ  اـب  ار  هجیتن  ضیقن  دـیاب  هکلب....و  دوش  لیکـشت 
دوش و یم  تسرد  لوا  لکش  يربک و  ، ار يربک  يرغص و  ار  ضیقن  یهاگ  دنک و  یم  همیمـض  سایق  ياربک  اب  ار  هجیتن  ضیقن  ، یناث

لکش ات  دنک  همیمـض  دناوت  یم  نآ  يارغـص  اب  ار  هجیتن  ضیقن  اهنت  ثلاث  لکـش  رد  و...يرغـص  ار  يربک  يربک و  ار  ضیقن  یهاگ 
لکـش يارغـص  دراد و  تیوربک  تیحالـص  هتـشاد و  تیلک  نآ  ضیقن  سپ  تسا  هیئزج  هشیمه  ، هجیتـن دوخ  نوچ  دوش  تسرد  لوا 

.دسرب فده  هب  ات  دنک  تاعارم  دیاب  تقد  هب  ار  طباوض  سپ...و  دراد  تیورغص  تیحالص  تسا  هبجوم  نوچ  ثلاث 

ضارتفا لیلد  ای  مود  هیبنت 

: دوش یم  هتفرگ  راک  هب  قطنم  ياج  ود  رد  ناهرب  نیا.تسا  ضارتفا  ناهرب  ، مراهچ مّوس و  ، مود لکش  جاتنا  نیهارب  ّهلدا و  زا  یکی 

نایب ار  تاـهجوم  ياـیاضق  ماـکحا  ( هر  ) رفظم موحرم  نوچ  نیتصاـخ (1) ساـکعنا  اـب  هطبار  رد  ضیقن  سکع  ثحاـبم  ناـیاپ  رد  .1
.دنتشادن ناهرب  نیا  هب  يا  هراشا  باب  نآ  رد  اذل  ، دندرکن

يارب دنا  هدرک  حرطم  موس  مود و  لکش  اب  هطبار  رد  فنصم  هک  نیا  تسا و  حرطم  نونکا  مه  هک  هعبرا  لاکشا  جاتنا  اب  هطبار  رد  .2
جاتنالا یهیدب  ، لوا لکش  : هک تسا  نآ 
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تروص تابساحم  موس  مود و  لکش  بورـض  رد  اذل  هدشن و  نایب  شبورـض  زونه  هک  مه  عبار  لکـش  تسین و  رادرب  ناهرب  تسا و 
.دریگ یم 

: دراد دوجو  هقیرط  دنچ  ثلاث  یناث و  لکش  جاتنا  تابثا  يارب  : لوقنف

.دش هدافتسا  نآ  زا  موس  لکش  ياه 1 و 2 و 3 و 6  برض  رد  مود و  لکش  یناث  برض  رد  هک  يرغص  سکع  ۀقیرط  .1

.دش نایب  موس  لکش  مراهچ  برض  مود و  لکش  برض 1 و 2  رد  هک  يربک  سکع  ۀقیرط  .2

رد مه  المع  تشاد و  دربراک  ( برض شش   ) موس لکـش  بورـض  )و  برـض راهچ  ) مود لکـش  بورـض  مامت  رد  هک  فلخ  ۀقیرط  .3
.دوب هار  نیرتهب  دش و  هتفرگ  راک  هب  مّوس  لکش  مجنپ  برض  مود و  لکش  عبار  برض  اب  هطبار 

هداد رارق  شـشوپ  تحت  ار  هجتنم  بورـض  یماـمت  هک  یلبق  هار  هس  دوجو  اـب  هتبلا  ، تسا اـم  ثحب  دروم  ـالعف  هک  ضارتـفا  ۀـقیرط  .4
یم ار  نآ  يرگنـشور  تهج  زین  اـم  دـنا و  هتفر  ناـگرزب  هک  تسا  یهار  مـه  نـیا  یلو  تـسین  شور  نـیا  هـب  یتجاـح  رگید  دـندوب 

: دوش یم  هراشا  هتکن  دنچ  هب  ناهرب  لصا  حیرشت  رد  دورو  زا  لبق.میروآ 

ای هبجوم  ، يربک ای  يرغـص  ) دـشاب هیئزج  ۀیـضق  سایق ، ۀـمّدقم  ود  زا  یکی  هک  تسا  ارجا  لباق  یبورـض  نآ  رد  اهنت  ضارتفا  ناهرب  .1
لکش و 2  برـض 1  مود و  لکـش  رد  و 2  برـض 1  دـننام  ) دـندوب هیلک  مود  ای  موس  لکـش  سایق  ۀـمّدقم  ود  ره م  رگا  سپ  ( هبلاس

.دوش یم  نشور  ، ناهرب لیلحت  هیزجت و  ماگنه  رد  بلطم  ّرس  درادن و  دربراک  هقیرط  نیا  ( موس

زا امتح  يرگید  تسا و  جاتنالا  ّیهیدب  لّوا و  لکش  امتح  ود  نآ  زا  یکی  هک  دوش  یم  لیکشت  سایق  ود  زا  هشیمه  ضارتفا  ناهرب  .2
ءالج ءافخ و  ثیح  زا  دنراد  یبتارم  بورض  نآ  دراد و  یبورض  یلکـش  ره  اهتنم  تسا  مراهچ ) ای  موس  ، مود ) رظندروم لکـش  نامه 

: هیسمش حرش  رد  يزار  نیدلا  بطق  لوق  هب  دوش و  یم  لیکشت  نآ  يالجا  برض  زا  سایق  نیا  و 

(1) لّوالا .» لکشلا  نم  رخآلا  یلجا و  برض  نم  نکل  لکشلا  کلذ  نم  امهدحا  نیسایق  نم  ادبا  نوکی  ضارتفالاف  »

: تسا هلحرم  هس  ياراد  ضارتفا  ناهرب  ، تاکن نیا  ظفح  اب 
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یم هبلاس  ۀیـضق  رد.دوش  یم  عورـش  تسا  هیئزج  روس  هک  « ضعب » ظفل اب  دشاب  هیئزج  ۀیـضق  هک  همدقم  ود  زا  یکی  : ضرف.لّوا ۀلحرم 
دروم عوضوم و  هک  « یناویحلا ضعب  » نیا لاـح  «، قطاـن ناویحلا  ضعب  :» مییوگ یم  هبجوم  رد  »و  ناـسناب سیل  ناوـیحلا  ضعب  :» مییوـگ

مینک یم  ضرف  ام  ( هدش تابثا  وا  يارب  قطان  ، مود لاثم  رد  هدش و  بلس  وا  زا  ناسنا  ، لوا لاثم  رد  (و  هدش عقاو  هیئزج  ۀیضق  رد  ، مکح
یتقو هبلاس  ای  هبجوم  ، هیئزج ۀیـضق  رد  هک  تسا  نیا  بلطم  ّرـس  دنراد و  نویقطنم  هک  تسا  یحالطـصا  هتبلا  ، تسا «د» فرح الثم  هک 

تسا و تاذ  نآ  هب  ریـشم  ناونع  عوضوم  نیا  هدش و  هدارا  ینیعم  ءیـش  « ضعب » نیا زا  انیقی  اذک  سیل  ای  اذـک  اذـک  ضعب  : مییوگ یم 
تسا فانـصا  زا  یفنـص  عوضوم  رگا  الثم  ) دشاب هتـشاد  بسانت  عوضوم  نیا  اب  هک  دشاب  يزیچ  دیاب  ، ناونع نیا  ضورعم  تاذ و  نآ 

: دننام

ناونع »و« دـیز » لاثم روط  هب  ینعی  تسا  صاخـشا  ای  صخـش  ، درف ، تاذ نیعم و  ءیـش  ، نآ زا  دارم  امتح  «، ادـهتجم سیل  ملاـعلا  ضعب  »
یئیـش نآ  امتح  « عباصالا كرحتم  ناسنالا  ضعب  :» دننام ، تسا عاونا  زا  یعون  عوضوم  رگا  ،و  دراد هراشا  وا  لاثما  وا و  هب  « ملاعلا ضعب 

نآ امتح  دـشاب  سانجا  زا  یـسنج  ، عوضوم رگا  و  عباصالا ،» كرحتم  بتاـکلا  :» ینعی دوب  دـهاوخ  عون  نیا  فانـصا  زا  یفنـص  ، نیعم
زا يرگید  عونره  ای  هدنرپ و  ، سرف عون  «، ضعب » زا دارم  هک  « ناسناب سیل  ناویحلا  ضعب  :» دننام دوب  دـهاوخ  عاونا  زا  یعون  ، نیعم ءیش 

دارم « قطاـن ناویحلا  ضعب  » اـی درادـن  قداـصت  رگیدـکی  اـب  جراـخ  رد  دوش و  یم  بلـس  اـه  نآ  زا  ناـسنا  هک  تسا  تاـناویح  عاوـنا 
ریخا مسق  نیا  زا  ، رفظم موحرم  ثحب  دروم  لاثم  هدـیدرگ و  ریـشم  ناونع  نآ  يارب  ، عوضوم هک  تسا  ناـسنا  عون  صوصخ  « ضعب » زا

(. دشاب عون  سنج و  هک  تسا 

اب «، ناوـیحلا ضعب  » تـقیقح رد  مـینک و  یم  ریبـعت  «د» فرح اـب  دراد  هراـشا  نآ  هـب  عوـضوم  نـیا  هـک  ، نـیعم ضعب  نآ  زا  اــم  لاــح 
ۀیـضق ياـج  هب  ـالثم  ، مینک یم  داـی  «ب» فرح اـب  نآ  لومحم  زا  «م»و  فرح اـب  ، هیـضق لـصا  عوـضوم  زا  دنتـسه و  يواـسم  «د» فرح

سیل ب»و د  :» مییوگ یم  ینعی  تسا  «د» شرگید ترابع  ضعب م» سیل ب»و« ضعب م  :» مییوگ یم  « ناسناب سیل  ناویحلا  ضعب  :» هبلاـس
یم «د» اجکره سپ  ، تسا ضعب م» » رگید ترابع  «د» هک «د،ب» ینعی ضعب م ب» :» مییوگ یم  « قطان ناویحلا  ضعب  :» هبجوم لاثم  ياج  هب 

.تسا هیئزج  ۀیضق  عوضوم  دارفا  زا  ضعب  هک  میراد  ینیعم  ءیش  نآ  هب  هراشا  تقیقح  رد  ، میروآ
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جارختسا دنشاب  قداص  ودره  هک  ، هیلک ۀیضق  ود  هیئزج  ۀیضق  نیا  زا  مزج  عطق و  روط  هب  میناوت  یم  روکذم  ضرف  زا  سپ.مود  ۀلحرم 
نآ دـشاب  هبجوم  رگا  هک  تسا  هیئزج  فـیک  هب  هتـسباو  يرگید  تسا و  هیلک  ۀـبجوم  هشیمه  هیـضق  کـی  ، هیـضق ود  نآ  زا  هک  مینک 

.دراد یباسح  مادکره  هک  ، دوب دهاوخ  هیلک  ۀبلاس  دشاب  هبلاس  رگا  دوب و  دهاوخ  ، هیلک ۀبجوم  هیضق 

عون ای  فنص  ، درف ، ءیش هب  هراشا  هک  تسا  د»  » ینعی ضورفم  مسا  نامه  نآ  عوضوم  هک  تسا  يا  هیضق  هیلک  ۀبجوم  ای  لوا  ۀیضق  اّما 
ۀمدقم ود  زا  یکی  رد  هک  يا  هیئزج  ۀیـضق  عوضوم  زا  تسا  ترابع  نآ  لومحم  دراد و  عوضوم  نآ  عاونا  فانـصا و  ، دارفا زا  ینیعم 

.تسا هتفر  راک  هب  موس  ای  مود  لکش  سایق 

ضعب ياـج  هـب  سیل ب»و  ضعب م  :» دـش يزمر  فورح  اـب  هـک  « ناـسناب سیل  ناوـیحلا  ضعب  :» ینعی روکذـم  ۀـبلاس  ۀیــضق  رد.لاـثم 
: مییوگ یم  «، سیل ب د  :» میتفگ میتشاذگ و  د» ،» م

ضعب :» ینعی ضعب م» د- :» اریز ناوــیح » سرف  لــک  :» ینعی تــسا  قداــص  زین  لـــک د م» » اـــمتح ، تــسا قداـــص  هیـــضق  نــیا  رگا 
هناـعطاق روط  هب  ، صخا دارفا  عیمج  رب  یّمعا  ره  هک  تسا  حـضاو  ،و  تسا معا  « سرف  » زا « ناویح » ینعی تسا  معا  «د» زا «م» سپ « ناویحلا
روکذـم ۀـبجوم  ۀیـضق  رد  و  «، ناوـیح سرف  لـک  :» ینعی لـک د م» :» تـفگ ناوـت  یم  سپ  دوـبن  قـلطم  مـعا  هـنرگ  دـنک و  یم  قدـص 

تـسا قداـص  زین  لـک د م» » اـمتح ، دـشاب قداـص  نیا  رگا  : مییوـگ یم  «، ع م ب :» میتـفگ فورح  اـب  هـک  « قطاـن ناوـیحلا  ضعب  :» ینعی
(. دنا هدروآ  ار  لاثم  نیا  فنصم  هک  ) دش حیرشت  هبلاس  رد  نالا  هک  نایب  نامه  هب  « ناویح ناسنا  لک  :» ینعی

هبلاس نآ  رگا  ینعی  ) تسا لصا  هیئزج  ۀیضق  عبات  ( بلـس باجیا و  ) تیفیک ثیح  زا  هک  تسا  هیلک  ۀیـضق  کی  زین  نیا  : مود ۀیـضق  اّما 
ینعی تسا  ضورفم  مسا  ناـمه  زین  هیـضق  نیا  عوـضوم  ( تسا هیلک  هبجوـم  نیا  دوـب  هبجوـم  نآ  رگا  تـسا و  هـیلک  هبلاـس  نـیا  دوـب 

یم روکذم  ۀبلاس  رد  الثم  هتفر  راک  هب  مّوس  مود و  لکـش  سایق  رد  هک  ، لصا هیئزج  لومحم  زا  تسا  ترابع  نآ  لومحم  «د»و  فرح
: ینعی «ال د ب» سپ تسا  قداص  «س م ب» رگا : مییوگ

بلس ضعب  نآ  ّلک  زا  « ناسنا » ینعی «ب» هک تسا  « یناویح ضعب  » نآ سرف  ینعی  «د» نوچ تسا  قداص  زین  « ناسناب سرفلا  نم  ءیش  «ال 
ود نآ  زا  دـشاب و  یلک  نیابت  ود  نآ  نیب  هک  تسا  نآ  هجیتن  دـش  یّلک  بلـس  رگا  تسین و  ناـسنا  « ضعب » نآ زا  يدرف  چـیه  هدـش و 

.دوش لیکشت  روکذم  ۀیلک  ۀبلاس 
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اریز « قطاـن ناـسنا  لــک  :» ینعی دــشاب  قداــص  زین  لــک د ب» » دــیاب سپ  تـسا  قداــص  ع م ب» :» مییوـگ یم  روکذــم  ۀــبجوم  رد 
ار هیلک  ۀـبجوم  سپ  تسا  قداـص  نآ  لـک  رب  « قطاـن » ینعی تسا و«ب» «ب» نآ ماـمت  هک  تسا  « یناویح ضعب  » نآ « ناـسنا » ینعی «د» هک

.میتفای تسد  هیلک  ۀیضق  ود  هب  هداهن و  رس  تشپ  تیقفوم  اب  مه  ار  مود  ۀلحرم  سپ  «، قطان ناسنا  لک  :» ینعی دهد  یم  لیکشت 

رگا دیدرگ و  نوزفا  ام  یملع  ۀیامرس  روکذم  ۀیضق  ود  جارختسا  زا  سپ.تسا  هجتنم  بورـض  تانارتقا و  فیلأت  ۀلحرم.موس  ۀلحرم 
دیآ یمن  باسح  هب  وا  دوخ  هدـش و  لیلحت  هیـضق  ود  هب  هیئزج  نآ  تقیقح  رد  هک  هدـش  هیـضق  راهچ  الاح  دوب  هیـضق  ود  ، نآ زا  لبق 

فیلأت هار  رد  ار  هیلک  هیـضق  ود  نیا  سپـس  تسا  هبلاس  اه  نآ  زا  ات  ود  یهاگ  هبجوم و  هسره  یهاگ  هک  میراد  هیلک  ۀیـضق  هس  سپ 
دوجو هب  هدش  عقاو  ضورفم  اه  نآ  قدـص  هک  ، سایق یلـصا  همّدـقم  ود  ۀمیمـض  هب  ، ود نیا  زا  هک  ) هجتنم هعفان و  تانارتقا  تاسایق و 

اب هک  نانچ  میروآ  یم  تسد  هب  ضارتفا  ناـهرب  اـب  تسا  بولطم  ، برـض نآ  زا  هک  ار  يا  هجیتن  نآ  میریگ و  یم  راـک  هب  ( دـنیآ یم 
.میدروآ یم  تسد  هب  فلخ  ناهرب 

موس مود و  لکـش  بورـض  زا  یخرب  رد  هدومزآ و  المع  ار  ناهرب  نیا  ، ضارتفا ناهرب  ینابم  لحارم و  اـب  یکیروئت  ییانـشآ  زا  سپ 
هک هدرکن  هبـساحم  رت  شیب  ار  هنومن  ود  رفظم  موحرم  ؟ هن اـی  تسه  جـتنم  هک  دوـش  صخـشم  اـت  مینک  یم  شیاـمزآ  هبرجت و  ار  نآ 
هک يدروـم  ود  زین  درک و  میهاوـخ  هبـساحم  ار  يرتـشیب  ياـه  هنوـمن  اـم  یلو  تـسا  مود  لکـش  زا  يرگید  موـس و  لکــش  زا  یکی 

ار بولطم  ۀـجیتن  اـت  تشاد  میهاوـخ  هبـساحم  زین  هیئزج  ياـه  هبجوـم  زا  اـم  تسا  هیئزج  ۀـبلاس  ودره  هدوـمرف  هبـساحم  ( هر ) فنـصم
: میریگب

يرغص هک  دوب  نیا  مجنپ  برض  :) موس لکش  برض  شش  زا  مجنپ  برض  ندوب  جتنم  رب  ضارتفا  ناهرب  قیرط  هب  لالدتسا.لوا  ۀنومن 
: دراد هلحرم  هس  زین  ناهرب  نیا  (. دوش یم  هیئزج  ۀبلاس  هجیتن  هیئزج ، هبلاس  يربک  ، هیلک ۀبجوم 

.دنتسه قداص  « سرفب سیل  ناویحلا  ضعب  »و« ساسح ناویح  لک  :» ینعی برض  نیا  نیتمدقم  : ضورفم .1

.تسا قداص  مه  سرفب » سیل  ساسحلا  ضعب  » اه نآ  ۀجیتن  رد  امتح  دوب  قدص  نیتمدقم  رگا  : اعدم .2

فرح اب  نآ  عوضوم  تسا و  هیئزج  ۀبلاس  ، سایق ياربک  : ضارتفا قیرط  زا  ناهرب  .3
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زا « سرف » ینعی «ج» هک هبلاس  ياربک  رد  « ساسحلا ضعب  » ینعی ضعب م» » هک مینک  یم  ضرف  ام  هاگ  نآ  هدـش  نایب  «ج» اب شلومحم  «م»و 
هیئزج ۀبلاس  نیا  زا  سپـس  «، ضارتفا ناهرب  لّوا  ۀـلحرم  » تسا ساّسح  عاونا  زا  یعون  هک  تسا  ناسنا » «،» ضعب د » نآ ، هدـش بلـس  نآ 

: مینک یم  جارختسا  هقداص  ۀیلک  ۀیضق  ود 

؛» ناویح ناسنا  لک  :» ینعی لک د م» .» 1

«. مود ۀلحرم  «» سرفب ناسنالا  نم  ءیش  ال  :» ینعی ال د ج» .» 2

رارق موس  لکش  سایق  لصا  يارغص  يارب  زا  يرغـص  ار  نآ  هتفرگ و  تسا  هیلک  ۀبجوم  کی  هک  ار  لّوا  ۀیـضق  ، مّوس ۀلحرم  رد  سپس 
: مییوگ یم  هداد و  رارق  سایق  نیا  ياربک  ، ار لصا  يارغص  هداد و 

«. ساسح ناویح  لک  و« «، ناویح ناسنا  لک  »

ۀبجوم کی  زین  نآ  ۀجیتن  هک  ددرگ  یم  لیکشت  تسا  عون  نیرتهب  هک  لوا  لکش  برض  راهچ  زا  ، لوا برض  سایق  همدقم  ود  نیا  زا 
ود ةرامش  ۀیضق  هداد و  رارق  مود  سایق  يارغص  هتفرگ و  ار  هجیتن  نیمه  سپس  (. لوا سایق  نیا  «) ساسح ناسنا  لک  :» ینعی تسا  هیلک 
هک دیآ  یم  دیدپ  موس  لکـش  زا  مود  برـض  سایق  کی  ، ود نآ  ۀعومجم  زا  میهد و  یم  رارق  نآ  ياربک  ، دوب هیلک  ۀبلاس  کی  هک  ار 

بورـض رد  هکنانچ  ود  نیا  ۀـجیتن  «، سرفب ناسنالا  نم  ءیـش  ـال  و« «، ساـسح ناـسنا  لـک  :» هک تروص  نیا  هب  تسا  مجنپ  برـض  زا 
سماخ برض  ندوب  جتنم  سپ.بولطملا  وه  اذه  و  «، سرفب سیل  ساسحلا  ضعب  :» ینعی تسا  هیئزج  ۀبلاس  کی  دش  نیبم  موس  لکش 

.دیدرگ نییبت  ضارتفا  ناهرب  طسوت 

مه زاب  هک  دید  میهاوخ  مییامزآ و  یم  مود  لکش  بورض  زا  مراهچ  برض  اب  هطبار  رد  رگید  راب  کی  ار  ضارتفا  ناهرب  : مود ۀنومن 
: تسا هلحرم  هس  ياراد  ناهرب  نیا.تسا  جتنم 

سیل ناویحلا  ضعب  :» ینعی دنتسه  قداص  ، يربک هیلک  ۀبجوم  يرغـص و  ۀیئزج  ۀبلاس  ینعی  برـض  نیا  نیتمدقم  : ضورفم.لّوا ۀلحرم 
«. ناسنا قطان  لک  و« «، ناسناب

«. قطانب سیل  ناویحلا  ضعب  :» ینعی تسا  قداص  هیئزج  ۀبلاس  کی  ، ود نآ  ۀجیتن  رد  هک  تسا  نیا  بولطم.مود  ۀلحرم 

ضعب » هـک مـینک  یم  ضرف  : مییوــگ یم  هدرک و  ذــخا  تـسا  هـیئزج  ۀــبلاس  کــی  هـک  ار  يرغــص  : ضارتــفا ناــهرب.مّوس  ۀــلحرم 
تسا بولسم  ضعب  نآ  زا  « ناسنا » هک « یناویحلا
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ایوگ «س ب م» مییوگ یم  یتقو  ، مینک یم  يراذگمان  «م » فرح اب  « ناسنا «ب»و« فرح اب  ار  « ناویح » دوخ »و  سرف » ینعی تسا  «د» شمان
(. لوا ۀلحرم  «) لک د ب»و«ال د م » میا هتفگ 

: دوش یم  جارختسا  هیلک  هقداص  ۀیضق  ود  ، هیئزج ۀبلاس  نیا  زا  : مییوگ یم  سپس 

«. ناویح سرف  لک  » يا لک د ب» .» 1

( مود ۀلحرم  «.) ناسناب سرفلا  نم  یئیش  «ال  يا ال د م» .» 2

میهد یم  رارق  لصا  یلک  ياربک  يارب  يرغص  ار  نآ  هدرک و  ذخا  تسا  هیلک  ۀبلاس  کی  هک  ار  ود  ةرامش  ۀیضق  ادتبا  موس  ۀلحرم  رد 
قطان لک  و« «، ناسناب سرفلا  نم  ءیـش  ال  :» هک تروص  نیدب  دیآ  یم  دیدپ  مود  لکـش  زا  مود  برـض  سایق  کی  ود  نآ  نارتقا  زا  و 

یم هدرک و  سکع  ، يوتـسم سکع  هب  دوب  هیلک  ۀـبجوم  کی  هک  ار  لوا  ةرامـش  ۀیـضق  سپـس  « قطانب سرفلا  نم  یئیـش  الف  «،» ناـسنا
: مییوگ

دوب هیلک  ۀـبلاس  کی  هک  ، یلبق سایق  ۀـجیتن  هب  ار  سکع  نیا  هاـگ  نآ  «، سرف ناویحلا  ضعب  :» هب دوش  یم  سکع  «، ناویح سرف  لـک  »
یم لیکـشت  مراـهچ  برـض  زا  لوا  لکـش  ساـیق  هـک  مـیهد  یم  رارق  يربـک  ، ار هـیلک  ۀـبلاس  يرغــص و  ، ار سکع  هدرک و  هـمیمض 

: هک تسا  نآ  هجیتن  «، قطانب سرفلا  نم  ءیش  و«ال  «، سرف ناویحلا  ضعب  :» هک تروص  نیدب  ، دوش

.دیدرگ تباث  زین  ضرف  نیا  ندوب  جتنم  ضارتفا  ناهرب  اب  سپ  ، بولطملا وه  اذه  و  «، قطانب سیل  ناویحلا  ضعبف  »

: میتفگن میدادن و  رارق  يرغص  ار  هیلک  ۀبجوم  دوخ  ، لوا زا  ینایاپ  ۀلحرم  رد  : هتکن

نآ زا  هدومن و  يوتـسم  سکع  ، ار هبجوم  هکلب  تسا  حیحـص  زین  نیا  هک  نیا  اـب  «، قطاـنب سرفلا  نم  ءیـش  ـال  و« «، ناویح سرف  لـک  »
زا مّوس  لکـش  دـشاب و  رهظا  یلجا و  مود  سایق  دـیاب  ، ضارتفا ناهرب  رد  هک  تسا  نآ  بلطم  ّتلع  ، میداد لیکـشت  لوا  لکـش  سایق 

.داد عاجرا  نادب  ار  مود  دیابن  سپ  تسا  رخأتم  مود  لکش 

رد : هک تسا  نیا  دروآ  میهاوخ  هیسمش  حرش  نیّشحم  لوق  زا  ار  بلطم  لیصفت  ام  هتشذگ و  نآ  زا  هراشا  اب  فنـصم  هک  رگید  ۀنومن 
یم تابثا  هلئـسم  ضارتفا  ناهرب  اب  دشاب  هیلک  ۀبلاس  ، يربک هیئزج و  ۀبجوم  ، يرغـص هک  مه  مود  لکـش  برـض  راهچ  زا  ، مّوس برض 

یلمآ دـمحم  ـالم  موـحرم  لوـق  زا  نآ  ناـیب.دوش  سکع  يوتــسم  سکع  هـب  ، لّوا هـیلک  ۀیــضق  هـک  یگژیو  نـیمه  اـب  زاـب  ددرگ و 
: تسا ریز  رارق  هب  ( هر ) یناردنزام
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لهاصب سیل  ناویحلا  ضعب  جتنی  ، ناسناب لهاصلا  نم  یئیش  ناسنا و ال  ناویحلا  ضعب  : انلوق یناثلا  برـضلا  یف  ضورفملا  لاثملا  نا  »
ناویحلا ضعب  نیع  هنال  ناسنا  بتاک  لـک  : لوقنف ـالثم  بتاـکلا  يرغـصلا  عوضوم  تاذ  ضرفن  نا  وه  ضارتفـالا و  لیلدـب  کـلذ  و 
لهاصلا نم  یئیـش  ناسنا و ال  بتاک  لک  لاقی  ربکالا و  یلا  یلوالا  همدـقملا  مضن  ّمث  ناویح  بتاک  لـک  ناـسنالا و  نیع  وه  يذـّلا 

ناویح بتاک  لک  انلوق  یه  هیناثلا و  همدـقملا  سکعن  مث  لهاصب  بتاکلا  نم  یئیـش  الف  یناثلا  لکـشلا  ماسقا  لوا  نم  جـتنیل  ناـسناب 
نم جـتنی  لهاصب  بتاـکلا  نم  یئیـش  ـال  بتاـک و  ناویحلا  ضعب  اذـکه  لوـالا  ساـیقلا  هجیتن  عم  مضی  بتاـک و  ناویحلا  ضعب  یلا 

(1) بولطملا .» وه  لهاصب و  سیل  ناویحلا  ضعب  لوالا  لکشلا 

ناهرب زین  موس  لکـش  بورـض  ریاس  زا  ، روکذـم هنومن  هس  ای  ود  ریغ  رد  هک  تسا  ملع  بلاط  رب  : دـیامرف یم  رفظم  موحرم  همتاخ  رد 
برـض : مینک یم  نایب  یلمآ  موحرم  نابز  زا  زین  ار  شخب  نیا  ام.دـنک  هدافتـسا  نآ  زا  رتشیب  نیرمت  تهج  هتـسب و  راـک  هب  ار  ضارتفا 

: لثم دشاب  هیئزج  ۀبجوم  ، يربک هیلک و  ۀبجوم  ، يرغص هک  تسا  نآ  ثلاث  لکش  بورض  زا  عبار 

هک تسا  تابثا  لباق  فلخ  هار  زا  نیا  تسا و  کحاض » ناویحلا  ضعب  :» شا هجیتن  هک  « کحاض ناسنالا  ضعب  »و« ناویح ناسنا  لک  »
.تسا تابثا  لباق  زین  ضارتفا  هار  زا  تشذگ و 

لک ناسنا و  بتاک  لک  لوقن  مث  کحاض  بتاک  لک  ناسنا و  بتاک  لکف  الثم  بتاـکلا  يربکلا  عوضوم  ضرف  وه  و  :» کـلذ ناـیب 
بولطملا وه  کحاض و  ناویحلا  ضعب  جـتنی  کحاض  بتاک  لک  ناویح و  بتاک  لک  : لوقن مث  ناویح  بتاـک  لـکف  ناویح  ناـسنا 

ناویح لک  ناسنا و  ناویحلا  ضعب  وحن  يربک  هیلک  هبجوم  يرغص و  هیئزج  هبجوم  نم  بکرملا  : ثلاث لکش  بورض  زا  ثلاث  برض 
هیئزجلا عوضوم  ضرفب  نا  وه  ضارتفالا و  لیلدـب  ّرم و  امک  يرغـصلا  سکعب  فلخلاب و  کلذ  شاـم و  ناـسنالا  ضعب  جـتنی  شاـم 

بتاک لک  لوقنف  سایقلا  يربک  یلا  یلوالا  همدـقملا  مضن  مث  ناسنا  بتاک  لـک  ضارتفـالاب و  ناویح  بتاـک  لـک  ـالثم و  بتاـکلا 
جتنی شام  بتاک  لک  ناسنا و  بتاک  یلک  اذکه  هیناثلا  همدقملل  يربک  اهلعجن  مث  شام  بتاک  لک  جـتنی  شام  ناویح  لک  ناویح و 

(2) بولطملا .» وه  شام و  ناسنالا  ضعب  لکشلا  اذه  نم  لوالا  مسقلا  نم 
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: تسا یساسا  ۀقیرط  هس  رب  لمتشم  ، مراهچ موس و  ، مود لکش  رد  ، جاتنا تابثا  قرط  نیهارب و  یلک  روطب  : ّدر ۀقیرط  « مّوس هیبنت  »

دش و هظحالم  هک  نانچ  ) دوب ءارجا  لباق  ، هجتنم بورض  ۀیلک  رد  اریز  ، دوب شور  نیرت  لماک  دش و  نایب  لوا  هیبنت  رد  : فلخ ۀقیرط  .1
(. دوش یم 

یکی هک  تسا  مراهچ  موس و  ، مود لکش  ۀجتنم  بورـض  زا  هتـسد  نآ  صوصخم  شور  نیا  ، دش نایب  مود  هیبنت  رد  : ضارتفا ۀقیرط  .2
برض 2 و 5 موس و  لکـش  بورض 3 و 4 و 5 و 6  مود و  لکـش  برض 3 و 4  دننام  دشاب  هیئزج  ۀیـضق  ، بورـض نآ  همدقم  ود  زا 

.مراهچ لکش 

يرظن هک  لاکـشا  ریاـس  رد  ، میرذـگب هک  ( دوـب جاـتنالا  یهیدـب  ) لّوا لکـش  زا  ، هک نیا  نآ  تسا و  حرطم  هیبـنت  نیا  رد  : ّدر ۀـقیرط  .3
: ّدر يانعم.ّدر  ناهرب  زا  تسا  ترابع  ، لاکشا نآ  جاتنا  نیهارب  زا  یکی  ، دوب ناهرب  هب  جاتحم  اه  نآ  ندوب  جتنم  دندوب و  جاتنالا 

زا هک  دوش  لصاح  هجیتن  نامه  لوا  لکـش  زا  ات  ، لوا لکـش  هب  نآ  عاجرا  )و  مراهچ ای  موس  ، مود ) رظندروم لکـش  لیدـبت  لـیوحت و 
یم قرف  دروم  هب  دروم  اـج و  هباـج  ّدر  ۀـقیرط  اـهتنم  ، دـشاب لکـش  نآ  جاـتنا  رب  لـیلد  نیا  دوب و  عقوتم  بوـلطم و  ، رظندروـم لـکش 

: الثم ، دنک

ار يربک  يربک و  ياج  هب  ار  يرغص  رگا  ینعی  ، تسا همّدقم  ودره  ییاجباج  لیدبت و  طسوت  ، لوا لکـش  هب  نآ  ّدر  : مراهچ لکـش  رد 
رد ادعب  هک  یطورـش  اب  نآ  زا  هدش و  لیکـشت  لوا  لکـش  هک  دـید  میهاوخ  ، میهد ماجنا  بیترت  سکع  میراذـگب و  يرغـص  ياج  هب 

؛ میریگ یم  ار  بولطم  ۀجیتن  دمآ  دهاوخ  مراهچ  لکش 

هب ، یناث لکش  ياربک  هک  تسا  يربک  سکع  قیرط  هب  برض 1 و 3  ینعی  بورض  ضعب  رد  ، لوا لکش  هب  نآ  عاجرا  : مود لکـش  رد 
هک بورض  ضعب  رد  ، دوش یم  لصاح  بولطم  ۀجیتن  نامه  لّوا  زا  ،و  دوش یم  ّدر  لوا  هب  مود  لکش  سپس  سکع و  يوتسم  سکع 

؛) تشذگ نآ  حیضوت  ) دوش یم  لصاح  يرغص  سکع  ۀلیسو  هب  دشاب  ود  برض 

دریگ و یم  ماجنا  يرغص  يوتسم  سکع  قیرط  زا  برض 1 و 2 و 3  ینعی  بورض  رتشیب  رد  لوا  لکش  هب  نآ  عاجرا  : موس لکش  رد 
.دش نایب  دوخ  باب  رد  مادکره  لیالد  هک  ، يربک يوتسم  سکع  قیرط  زا  مراهچ  برض  صوصخ  رد 

زا هدافتـسا  دـنمزاین  هکلب  ، دـنک یمن  تیافک  ییاهنت  هب  ، يربک ای  يرغـص  يوتـسم  سکع  ، موس مود و  لکـش  بورـض  زا  يا  هراپ  رد 
ةدعاق ای  همّدقم  ودره  رد  لومحم  ضقن  ةدعاق 
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رد الثم  ، میروآ تسد  هب  ار  بولطم  ۀجیتن  نآ  زا  هداد و  لیکـشت  لوا  لکـش  هلیـسو  نیدب  ات  میتسه  ( فلاخم ای  قفاوم  ) ضیقن سکع 
ضیقن سکع  سپس  لومحم و  ضقن  ةویش  نیا  یلو  دشن  يراج  يرغـص  ای  يربک  سکع  هب  ّدر  ناهرب  مود  لکـش  زا  مراهچ  برض 

زا مجنپ  برـض  رد  اـی  ؛ دـمآ دـهاوخ  مراـهچ  لکـش  ناـیب  زا  سپ  هعبرا  لاکـشا  تاـنیرمت  زا  موس  نیرمت  رد  هک  تسا  ناـیرج  لـباق 
همدـقم ودره  لومحم  ضقن  هار  زا  ای  فلخ و  هار  زا  ای  هکلب  تسین  یفاـک  يربک  اـی  يرغـص  سکع  ۀـقیرط  زین  موس  لکـش  بورض 

.دش دهاوخ  نایب  هعبرا  لاکشا  ياه  نیرمت  زا  مراهچ  نیرمت  رد  نآ  حیضوت  هک  تفر  شیپ  دیاب...و 

ات دینک  یناهرب  ّدر  ۀـقیرط  هب  ار  مود  لکـش  برـض  راهچ  یمامت  ، رتشیب تراهم  یگدامآ و  ، نیرمت يارب  دوش  یم  هیـصوت  : همتاخ رد 
بورـض رد  نینچمه  ؟ تسین جـتنم  اـهاجک  ؟و  تسا جـتنم  ضیقن  سکع  لومحم و  ضقن  نودـب  هقیرط  نیا  اـهاجک  رد  دوش  نشور 

.ددرگ لصاح  بولطم  ۀجیتن  دیاش  ات  دینک  بیقعت  ار  قیبطت  نیمه  مّوس  لکش  ۀناگ  شش 

مراهچ لکش 

حرطم ثحبم  دنچ  دشاب  یسونیلاج  لکش  نامه  هک  ، یلمح ینارتقا  سایق  ۀعبرا  لاکشا  زا  لکش  نیرخآ  مراهچ و  لکش  اب  هطبار  رد 
: تسا

رد عوضوم و  (، يرغـص ) لوا ۀـمدقم  رد  ، طـسوا هک  تسا  ینارتقا  ساـیق  کـی  ، مراـهچ لکـش  : نآ ۀیمـست  هجو  فیرعت.لّوا و  ثحبم 
، يربک رد  لومحم و  ، يرغـص رد  طـسوا  اـج  نآ  رد  هک  لوا  لکـش  سکع  هب  اـقیقد  ، دـشاب هدـش  عقاو  لومحم  (، يربک ) مود ۀـمدقم 

: الثم دوب  عوضوم 

؛) لوا لکش  «) کحاض ناسنا  لکف  «،» کحاض قطان  لک  و« «، قطان ناسنا  لک  »

؛) عبار لکش  «) ناسنا کحاضلا  ضعبف  «،» قطان ناسنا  لک  و« «، کحاض قطان  لک  »

رد دنراد  هجیتن  رد  هک  ار  یعـضو  نامه  ینعی  دـندوب  عضولا  دـحتم  ربکا  مه  رغـصا و  مه  لوا  لکـش  رد  : مییوگ یم  ساسا  نیمه  رب 
.تسا يربک  رد  لومحم  ، هجیتن رد  ربکا  تسا و  يرغص  رد  عوضوم  هجیتن ، رد  رغصا  ، هک دنراد  مه  نیتمدقم 

؛ دوب عضولا  فلتخم  ، ربکا عضولا و  دحتم  ، رغصا مود  لکش  رد 

؛ دوب عضولا  فلتخم  ، رغصا عضولا و  دحتم  ، ربکا موس  لکش  رد 

: ینعی ، تسا عضولا  فلتخم  مه  ربکا  عضولا و  فلتخم  ، رغصا مراهچ  لکش  رد 

لومحم ، هجیتن رد  ربکا  ،و  لومحم يرغص  رد  یلو  تسا  عوضوم  ، هجیتن رد  رغصا 
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رگید لاکـشا  ۀـمه  زا  مراهچ  لکـش  لـصا  نیمه  يور.دنتـسه  عضولا  فلتخم  ودره  سپ  هدـش  عقاو  عوضوم  ، يربک رد  یلو  تسا 
یساسا لّوحت  رییغت و  کی  دیاب  دراد و  هلصاف  رایسب  نهذ  زا  زین  نآ  ندوب  جتنم  تسا و  رترود  بتارم  هب  عبط  ياضتقم  زا  رت و  تسپ 

زا یهورگ  دنا و  هتفگ  مراهچ  لکش  ار  نآ  لصا  نیمه  يور  ، میـسرب بولطم  هب  ات  مینز  مه  هب  ار  همدقم  ودره  مینک و  داجیا  نآ  رد 
لکـش هس  هب  اهنت  دنا و  هدرکن  ناونع  ، شیوخ تاجتـشون  بتک و  رد  ار  نآ  الـصا  ( ...و یباراف  انیـس و  نبا  ) قطنم گرزب  نادنمـشناد 

.دنا هدرک  هدنسب  یلبق 

: مراهچ لکش  جاتنا  طورش  نایب.مود  ثحبم 

نیا هدـش  هراشا  نادـب  مه  يزمر  فورح  تیب  رد  تسا و  روهـشم  هک  نآ  یکی  : دـنا هدرک  نایب  وحن  ود  هب  ار  جاتنا  طورـش  نویقطنم 
.تسا لاحم  عافترا  هک  دشاب  طرش  رما  ود  نیا  زا  یکی  دیاب  هیقیقح  ۀلصفنم  ۀیضق  تروص  هب  مراهچ  لکش  رد  : مییوگب هک  تسا 

امتح ، دندوب هبجوم  ودره  نیتمدقم  رگا  هک  نیا  هصالخ  ، يرغـص تیلک  ۀـفاضا  هب  همدـقم  ودره  ندوب  هبجوم  ینعی  « غک نیم  » .لّوا رما 
.دشاب هتشاد  تیلک  يرغص  دیاب 

ۀیـشاح ، هیـسمش حرـش  لیبق  زا  فورعم  بتک  رد  ، ود نآ  زا  یکی  تیلک  ۀمیمـض  هب  همدـقم  ود  فـالتخا  ینعی  « نیاـک نیخ  » .مود رما 
ود زا  مادک  چیه  رگا  : تسا نیا  شا  هصالخ  هک  هدش  هماقا  نیطرـش  نیا  يارب  زین  ناهرب  هدـش و  لابند  هقیرط  نیا...و  هّللا  دـبع  یلوم 

.دوب دهاوخن  نوریب  لاح  هس  زا  مراهچ  لکش  سایق  ، دشابن روکذم  رما 

: دراد مسق  راهچ  دوخ  هک  دنتسه  هبلاس  ، همدقم ودره  ای.فلا 

.سکعلاب هیئزج 4. ۀبلاس  يربک  هیلک و  ۀبلاس  يرغص  هیئزج 3. ۀبلاس  ودره  هیلک 2. ۀبلاس  ودره  .1

: دراد مسق  ود  زین  نیا  هک  دوب  دهاوخ  هیئزج  يرغص  هبجوم و  ، همدقم ودره  ای.ب 

.هیلک ۀبجوم  يربک  هیئزج و  ۀبجوم  يرغص  هیئزج 2. ۀبجوم  ودره  .1

: دراد مسق  ود  زین  نیا  هک  دوب  دهاوخ  هبلاس  يرگید  هبجوم و  ود  نآ  زا  یکی  هیئزج و  ، همدقم ودره  ای.ج 

.سکعلاب ای  هیئزج 2.و  ۀبلاس  يربک  هیئزج و  ۀبجوم  يرغص  ای  .1

مقع ببـس  هک  دوـش  یم  ادـیپ  هجیتـن  رد  فـالتخا  نوـچ  تسین  جـتنم  مراـهچ  لکـش  ساـیق  ، دـشاب تلاـح  هس  نیا  زا  مادـکره  هّتبلا 
: مینک یم  نایب  لاثم  بلاق  رد  ار  مادکره  لاح  ، تسا
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لک میتفگ و« رگا  یلو  « قطان ناسنالا  ضعب  » تسا یباجیا  قح  ۀـجیتن  « ناویح قطان  لک  »و« ناسنا ناویحلا  ضعب  » لاثم : یمود ربانب  اّما  و 
«. سرفب سیل  ناسنالا  ضعب   » ینعی تسا  یبلس  قح  ۀجیتن  « ناویح سرف 

ضعب » ای « قطان ناسنا  لک  :» ینعی تسا  یباجیا  قح ، ۀـجیتن  « رجحب قطانلا  نم  ءیـش  »و«ال  ناـسناب رجحلا  نم  ءیـش  ـال  :» یلوا رباـنب  اـّما 
تـسا یبلـس  ، قح ۀـجیتن  «، رجحب سرفلا  نم  ءیـش  ـال  :» میتـفگ هدروآ و  « سرف «،» قطاـن  » ياـج هب  يربـک  رد  رگا  یلو  « قطاـن ناـسنالا 

«. سرفب سیل  ناسنالا  ضعب  :» ینعی

یلو « مسج ناسنالا  ضعب  :» ینعی تسا  یباجیا  ، حیحـص ۀـجیتن  « ناویحب سیل  مسجلا  ضعب  »و« ناسنا ناویحلا  ضعب  :» یموس ربانب  اـّما  و 
«. رجحب سیل  ناسنالا  ضعب  :» ینعی تسا  یبلس  ، قح ۀجیتن  « ناویحب سیل  رجحلا  ضعب  :» میتفگ رگا 

.تسا سایق  ندوب  میقع  ببس  نآ  دوش و  یم  ادیپ  هجیتن  رد  فالتخا  لاحره  رد  : هک نیا  مالک  لصاح 

زا زین  رفظم  موحرم  هدمآ و  « دیضنلا رهوجلا   » ةدنزرا باتک  حرش  نتم و  رد  یلح  ۀمّالع  یـسوط و  هجاوخ  تاملک  رد  هک  رگید  وحن 
: مییوگب هک  تسا  نیا  هدرک  تعباتم  نآ 

رکذ ینارتقا  سایق  ۀماع  دعاوق  اب  هطبار  رد  یلبق و  ثحابم  رد  نآ  طرـش  هس  هتبلا  هک  تسا  جـتنم  طرـش  جـنپ  اب  ، مراهچ لکـش  سایق 
: تسا یصاصتخا  رگید  طرش  ود  درادن و  مراهچ  لکش  هب  صاصتخا  ینعی  تسه  مه  یمومع  دش و 

هبجوم نآ  ۀـمدقم  ود  زا  یکی  امتح  هکلب  دوشن  لیکـشت  ( نیتفلتخم ای  نیتیئزج  ، نیتیلک ) هبلاس ۀـمّدقم  ود  زا  مراـهچ  لکـش  هک  نیا  .1
زین ار  نآ  طارتشا  هجو  هدروآ و  لاکـشا  ۀـمه  يارب  لبق  ثحابم  رد  هک  تسا  هّماع  دـعاوق  طورـش و  زا  مود  طرـش  نامه  نیا  ، دـشاب

.تسین رارکت  هب  يزاین  اج  نیا  رد  »و  نیتبلاسلا نم  جاتنا  الف  نیتمدقملا  يدحا  باجیا  نم  دب  ال  :» میتفگ میتخاس و  نهربم 

نآ ۀـمدقم  ود  زا  یکی  دـیاب  امتح  هکلب  دوشن  لیکـشت  نیتفلتخم ) ای  نیتبلاس  ، نیتبجوم ) هیئزج ۀـمدقم  ود  زا  مراهچ  لکـش  هک  نیا  .2
.تسین هداعا  هب  يزاین  دش و  رکذ  البق  هک  تسا  هماع  طورش  زا  موس  طرش  نامه  نیا  ، دشاب هیلک 

هماع طورش  زا  مجنپ  طرـش  هب  هراشا  نیا  هک  ، دوشن لیکـشت  يربک و  ۀبجوم  ۀیئزج  يرغـص و  ۀیلک  ۀبلاس  زا  مراهچ  لکـش  هک  نیا  .3
ینارتقا سایق  ثحبم  همدقم  رد  هک  دراد 
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تسین هداعا  هب  يزاین  دش و  ناونع  ناهرب  اب 

ۀبجوم يربک  هیلک و  ۀبجوم  يرغـص  ) هیلک هبجوم  ودره  هکلب  ، دنـشابن هیئزج  ۀبلاس  مراهچ  لکـش  ۀمدقم  ود  زا  مادک  چـیه  هک  نیا  .4
نیا زا  هک  نیا  ، تسا مراهچ  لکـش  صوصخم  هک  طرـش  نیا  ناهرب  ، دنـشاب ( ...و هیلک  ۀـبلاس  يربک  هیلک و  ۀـبجوم  يرغـص  اـی  هیئزج 
سیل مـسجلا  ضعب  :» رد ـالثم  تـسا  مـقع  ببـس  نآ  دـنک و  یم  ادـیپ  هجیتـن  رد  فـالتخا  نوـچ  تـسین  جـتنم  هـیئزج  ۀـبلاس  ، لـکش
هدرک ضوع  ار  هدام  رگا  یلو  تسا  طلغ  بلس  »و  ناویح ناسنالا  ضعب  :» ینعی تسا  یباجیا  ، قح ۀجیتن  «، مسج ناویح  لک  و« «، ناسناب

: ینعی تسا  یبلس  ، قح ۀجیتن  «، مسج دامج  لک  :» مییوگب میراذگب و  « دامج «،» ناویح  » ياج هب  و 

«. دامجب سیل  ناسنالا  ضعب  »

هجیتن يربک  ۀیلک  ۀبجوم  اب  يرغص  ۀیئزج  ۀبجوم  زا  هنرگ  دشاب و  هیلک  ۀبجوم  ، يرغص دیاب  امتح  دندوب  هبجوم  ودره  ، نیتمدقم رگا  .5
یباجیا قح ، ۀجیتن  « ناویح قطان  لک  و« «، ناسنا ناویحلا  ضعب  :» الثم تسا  هجیتن  رد  فالتخا  نامه  بلطم  ناهرب  تسین و  راک  رد  يا 

»و سرفب سیل  ناسنالا  ضعب  :» ینعی تسا  یبلـس  ، قح ۀـجیتن  « ناویح سرف  لـک  :و« مییوگب رگا  یلو  « قطاـن ناـسنالا  ضعب  :» ینعی تسا 
.دش (1) نایب  رصتخم  روط  هب  طرش  جنپ  نیا  اج  نیا  ات  تسا  مقع  ببس  ، هجیتن رد  فالتخا 

: عبار لکش  بورض.موس  ثحبم 

.تسا هجتنم  همیقع و  ، هنکمم بورض  ياراد  لاکشا  ریاس  دننام  مراهچ  لکش 

بورض زاغآ  رد  هک  ددرگ  یم  لصاح  يربک  مسق  راهچ  رد  يرغـص  مسق  راهچ  برـض  زا  هک  تسا  برـض  هدزناش  : هنکمم بورض 
.دش نییبت  لوا  لکش 

تشه میقع و  برض  تشه  ، برض هدزناش  عومجم  زا  ، هیشاح بحاص  هلمجنم  نیرخأتم و  روهـشم  لوق  ربانب  : هجتنم همیقع و  بورض 
دیـضنلا رهوجلا  رد  یّلح  همّالع  یـسوط و  ۀجاوخ  موحرم  نویقطنم و  زا  ءامدق  لوق  هب  هدش و  نایب  هیـشاح  رد  هک  تسا  جتنم  برض 

هدـمآرب و لوق  ود  نیا  نیب  عمج  ددـصرد  مه  یمّوـس  لوـق  تسا و  برـض  جـنپ  هجتنم  بورـض  برـض و  هدزاـی  همیقع  بورض  (2)
حرش علاطملا (3)و  حرش  رد  هک  دراد  ینانخس 
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تـسا قطنملا  باتک  نتم  رد  هک  ار  رادـقم  نامه  ام  درادـن و  یموزل  اج  نیا  رد  بلاطم  نیا  ۀـمه  ناـیب  یلو  ، هدـش ناونع  هیسمش (1)
.مینک یم  حرش 

هب ار  نیا  تسا و  برض  جنپ  هجتنم  بورض  هدزای و  میقع  بورض  یلح  ۀمّالع  یسوط و  هجاوخ  زا  يوریپ  هب  رفظم  موحرم  ةدیقع  هب 
: هک دنا  هدومن  نییبت  طاقسا  فذح و  ۀقیرط 

زا اه  نآ  دـنوش و  یم  طقاس  رابتعا  ۀـجرد  زا  برـض  هدزناش  زا  برـض  راهچ  ، مراهچ لکـش  هناگ  طورـش 5  زا  لوا  طرـش  تکرب  هب 
: دنوش یم  مسق  راهچ  عومجم  رد  هک  دنتسه  يربک  نیتبلاس  اب  يرغص  نیتبلاس 

.مّوس مسق  سکع  هیئزج 4. ۀبلاس  يربک  هیلک و  ۀبلاس  يرغص  هیئزج 3. ۀبلاس  ودره  هیلک 2. ۀبلاس  همدقم  ودره  .1

ودره يربک  يرغـص و  ینعی  ناتیئزج  اه  نآ  دنوش و  یم  طقاس  رابتعا  هجرد  زا  برـض  هس  هناگ  طورش 5  زا  مود  طرـش  تکرب  هب  و 
: دراد ضرف  راهچ  دوخ  هک  دنتسه  هیئزج 

مّوس مسق  سکع  هیئزج 4. ۀبلاس  يربک  هیئزج و  ۀبجوم  يرغص  هیئزج 3. ۀبلاس  ودره  هیئزج 2. ۀبجوم  ودره  .1

(. دنوش یم  طاقسا  مود  طرش  اب  رگید  ضرف  هس  دش و  طاقسا  لوا  طرش  اب  مود  ضرف  هتبلا  )

ۀبلاس نآ  يارغص  هک  تسا  یمراهچ  لکش  نآ  دش و  طقاس  رابتعا  هجرد  زا  برـض  کی  هناگ  جنپ  طورـش  زا  موس  طرـش  تکرب  هب 
.دشاب هیئزج  ۀبجوم  نآ  ياربک  هیلک و 

: زا دنترابع  هک  دش  طاقسا  رابتعا  هجرد  زا  برض  ود  ، مراهچ طرش  تکرب  هب 

هیلک ۀبجوم  ، يربک هیئزج و  ۀبلاس  ، يرغص .1

هیئزج هبلاس  ، يربک هیلک و  ۀبجوم  ، يرغص .2

هاگ نآ  تسا  يربک  ۀـیلک  ۀـبجوم  اب  يرغـص  هیئزج  ۀـبجوم  ، هک دوش  یم  طقاس  رابتعا  ۀـجرد  زا  برـض  کی  مجنپ  طرـش  تکرب  هب 
جتنم اه  نآ  ۀمه  هک  تسا  برض  جنپ  هدنامیقاب  مینک  مک  هدزناش  زا  ار  نآ  رگا  هک  دنوش  یم  برـض  هدزای  اه  هدش  طاقـسا  عومجم 

.ددرگ یم  تابثا  شجاتنا  ناهرب  اب  مادک  ره  دنتسه و 

: نآ تابثا  ّهلدا  هجتنم و  بورض 
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.تسا هیئزج  ۀبجوم  هجیتن  هیلک و  ۀبجوم  ودره  يربک  يرغص.لّوا و  برض 

«. قطان ناویحلا  ضعبف  «،» ناسنا قطان  لک  و« «، ناویح ناسنا  لک  :» لاثم

نیا مراهچ  لکـش  رد  ّدر  ۀقیرط  میزاس و  یم  نهربم  ار  برـض  نیا  دـش  نایب  موس  لکـش  زا  موس  هیبنت  رد  هک  ّدر  لیلد  هار  زا  : ناهرب
نیا هب  دریگ  رارق  يرغـص  ياج  هب  يربک  يربک و  ياج  هب  يرغـص  ینعی  دوش  بیترت  سکع  هدـش و  اجباج  ودره  نیتمدـقم  هک  دوب 

مییامن یم  سکع  يوتسم  سکع  هب  ار  هجیتن  نآ  هک  میریگ  یم  يا  هجیتن  لّوا  لکش  زا  عاجرا و  لوا  لکش  هب  مراهچ  لکـش  بیترت 
.دوش یم  لصاح  ام  بولطم  هلیسو  نیدب  و 

.دنتسه قداص  روکذم  نیتیلک  نیتبجوم  : ضورفم.لّوا ۀلحرم 

.درک دهاوخ  قدص  مه  روکذم  ۀجیتن  دندوب  قداص  نیتمدقم  رگا  : اعدم مود  ۀلحرم 

نیا «، ناویح ناسنا  لک  و« «، ناسنا قطان  لک  ،» هک دوش  یم  سایق  نیا  لیکـشت  ببـس  نیتمدقم  لیدبت  : ّدر ۀقیرط  هب  ناهرب.موس  ۀـلحرم 
هک عبرا ، تاروصحم  فرشا  زا  تسا  ترابع  نآ  ۀجیتن  اریز  ، تسا برض  لکش و  نیرتهب  هک  تسا  لوا  لکـش  زا  لوا  برـض  ، سایق

ناویحلا ضعب  :» دوـش یم  مینک و  یم  سکع  يوتـسم  سکع  هب  ار  هجیتـن  نیا  سپـس  « ناوـیح قطاـن  لـکف  :» ینعی دـشاب  هیلک  ۀـبجوم 
تیناقح رب  لیلد  تسا  جاتنالا  یهیدب  لوا  لکش  نوچ  ،و  میتساوخ یم  ار  هجیتن  نیمه  مراهچ  لکش  زا  هک  بولطملا  وه  اذه  »و  قطان

.دوش یم  مراهچ  لکش  زا  برض  نیا  قدص  و 

ّتلع سپ  ، دشاب هیلک  ۀبجوم  دیاب  هجیتن  هدعاق  قبط  دنتسه و  هیلک  ۀبجوم  ودره  ، مراهچ لکش  زا  برض  نیا  رد  سایق  نیتمدقم.لاؤس 
؟ تسیچ دیدرک  نایب  یئزج  باجیا  تروص  هب  ار  هجیتن  امش  هک  نیا 

طلغ هیلک  ۀـبجوم  دراوم  هنوگ  نیا  رد  تسا و  معا  « قطان » زا « ناویح » هک روکذـم  لاثم  دـننام  تسا  ربکا  زا  معا  ، رغـصا یهاـگ.باوج 
هشیمه و یئزج  باـجیا  تروص  هب  اـّما  «، قطاـن ناویح  لـک  :» تفگ ناوت  یمن  تسین و  قداـص  ، معا دارفا  ماـمت  رب  صخا  نوچ  ، تسا

.تسا قداص  اج  همه 

.هیئزج ۀبجوم  هجیتن  ، هیئزج ۀبجوم  يربک  ،و  هیلک ۀبجوم  يرغص.مّود  برض 

«. دولو ناویحلا  ضعبف  «،» ناسنا دولولا  ضعب  و« «، ناویح ناسنا  لک  :» لاثم

لصاح لّوا  لکـش  زا  ام  بولطم  هجیتن و  سکع  اب  سپـس  دریگ و  یم  ماجنا  نیتمدقم  لیدبت  اب  هک  تسا  ّدر  ۀقیرط  هب  مه  زاب  : ناهرب
.دوش یم 
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.روکذم نیتمدقم  قدص  : ضورفم.لّوا ۀلحرم 

.روکذم ۀجیتن  قدص  : اعّدم .2

زا مّوس  برـض  ، سایق نیا  «، ناویح ناسنا  لک   » و «، ناسنا دولولا  ضعب  » هک لّوا  لکـش  لیـصحت  روکذـم و  نیتمدـقم  لیدـبت  : ناـهرب .3
ناویحلا ضعب  :» دوش یم  هجیتـن  نیا  يوتـسم  سکع  « ناویح دوـلولا  ضعب  :» ینعی تسا  یئزج  باـجیا  شا  هجیتـن  تسا و  لوا  لـکش 

.دوش یم  تابثا  ندوب  جتنم  هلیسو  نیدب.بولطملا  وه  »و  دولو

ۀبجوم ، برـض نیا  رد  سخا  تسا و  تامدـقم  سخا  عبات  ، هجیتن هک  نیا  لـیلد  هب  لوا  هیلک  هن  دـش  هیئزج  ۀـبجوم  ، هجیتن ّتلع  ود  هب 
قدـص هیلک  هبجوم  ییاذـک  صخا  معا و  زا  و  (، قلطم اـی  هجو  نم  معا  ) تسا ربـکا  زا  معا  رغـصا  یهاـگ  هک  نیا  مود  تسا و  هیئزج 

لثم دنتـسه  راذـگ  مخت  هکلب  دنتـسین  دولو  تاناویح  یخرب  نوچ  « دولو ناویح  لک  :» تفگ روکذـم  لاـثم  رد  ناوت  یمن  دـنک و  یمن 
.ناگدنرپ زا  يرایسب  یهام و 

.یّلک بلس  هجیتن  هیلک و  ۀبجوم  يربک  هیلک و  ۀبلاس  يرغص.مّوس  برض 

«. ثداوحلل لحمب  مئادلا  نم  یئیش  الف  «،» نکمم ثداوحلل  لحم  لک  و« «، مئادب نکمملا  نم  ءیش  «ال  .فلا لاثم 

« قطانب سرفلا  نم  ءیش  الف  «،» ناسنا قطان  لک  و« «، سرفب ناسنالا  نم  ءیش  ال.ب  لاثم 

سکع هـب  ار  نآ  هـک  مـیریگ  یم  يا  هجیتـن  نآ  زا  لّوا  لکــش  لیکــشت  نیتمدــقم و  لیدــبت  زا  سپ  (: ّدر ناـهرب  قـیرط  زا  ) ناــهرب
.دوش یم  لصاح  بولطم  مینک و  یم  سکع  ، يوتسم

.نیتمدقم قدص  : ضورفم.لّوا ۀلحرم 

.روکذم ۀجیتن  قدص  : اعّدم.مّود ۀلحرم 

ناسنالا نم  یئیـش  »و«ال  ناسنا قطان  لک  :» هک دـیآ  یم  تسد  هب  لّوا  لکـش  زا  مود  برـض  ، نیتمدـقم لیدـبت  اـب  : ناـهرب.مّوس ۀـلحرم 
.بولطملا وه  اذه  »و  قطانب سرفلا  نم  ءیش  ال  :» دهد یم  هجیتن  »و  سرفب

.هیئزج ۀبلاس  هجیتن  ، هیلک ۀبلاس  يربک  ، هیلک ۀبجوم  يرغص.مراهچ  برض 

سپ «،» تسین لئاس  ینهآ  چیه  و« «. دوش یم  ریخبت (2) لئاس (1) مسج  ره  » .فلا لاثم 
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«. دنتسین نهآ  دنوش  یم  ریخبت  هک  ییاهزیچ  ضعب 

«. سرفب سیل  ناویحلا  ضعبف  «،» ناسناب سرفلا  نم  ءیش  و«ال  «، ناویح ناسنا  لک  » .ب لاثم 

نکمم میهد  عاجرا  لّوا  لکـش  هب  هدرک و  اجباج  ار  نیتمدقم  دوخ  هک  لکـش  نیا  هب  ّدر  ۀقیرط  هب  ناهرب  ۀماقا  برـض  نیا  رد  : ناهرب
.دید میهاوخ  ندرک  تسرد  لوا  لکش  ییاجباج و  لیدبت و  زا  سپ  تسا و  هیلک  ۀبلاس  برض  نیا  ياربک  ، هک تسا  نیا  تلع.تسین 

ار همدقم  ود  زا  کیره  ادتبا  ، هک میریگ  یم  شیپ  رد  يرگید  هار  سپ  ، درادن ار  يرغص  باجیا  اریز  ، تسین اراد  ار  لّوا  لکش  طیارش 
ۀجیتن هب  میهد و  یم  لیکشت  مراهچ  برض  زا  مه  نآ  ، لوا لکش  سایق  کی  سکع  ود  نیا  زا  مینک و  یم  سکع  يوتسم  سکع  هب 

: مییوگ یم  هک  تروص  نیا  هب  میسر  یم  بولطم 

«. ناسناب سرفلا  نم  ءیش  و«ال  «، ناویح ناسنا  لک  :» ضورفم.لّوا ۀلحرم 

«. سرفب سیل  ناویحلا  ضعبف  :» اعّدم.مود ۀلحرم 

برض زا  »و  سرفب ناسنالا  نم  ءیش  و«ال  «، ناسنا ناویحلا  ضعب  :» مینک یم  سکع  هیضق  ود  هب  ار  يربک  يرغص و  : ناهرب.مّوس ۀلحرم 
.بولطملا وه  اذه  و  «، سرفب سیل  ناویحلا  ضعبف  :» میریگ یم  ار  هجیتن  نیا  لوا  لکش  مراهچ 

.دش نایب  هتشذگ  ثحابم  رد  ، یّلک هن  هدش  یئزج  بلس  هجیتن  ارچ  هک  نیا  حیضوت 

.یئزج بلس  ۀجیتن  ، هیلک ۀبلاس  يربک  ، هیئزج ۀبجوم  يرغص.مجنپ  برض 

«. دیدحب سیل  رخبتی  ام  ضعبف  «،» لئاسب دیدحلا  نم  ءیش  و«ال  «، رخبتی لئاسلا  ضعب  » .فلا لاثم 

«. سرفب سیل  ناویحلا  ضعبف  «،» ناسناب سرفلا  نم  ءیش  و«ال  «، ناویح ناسنالا  ضعب  » .ب لاثم 

اج نآ  هـک  لـیلد  ناـمه  هـب  تـسین  جـتنم  لّوا  لکـش  لیکـشت  نیتمدـقم و  لیدـبت  هار  زا  یلبق  برـض  لـثم  زین  برــض  نـیا  : ناـهرب
: هک نایب  نیا  هب  تسا  نکمم  يوتسم  سکع  هب  نیتمدقم  سکع  هار  زا  یلو  ، میدروآ

«. ناسناب سرفلا  نم  ءیش  و«ال  «، ناویح ناسنالا  ضعب  :» ضورفم.لّوا ۀلحرم 

«. سرفب سیل  ناویحلا  ضعبف  :» اعّدم.مود ۀلحرم 
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لکش زا  عبار  برض  هک  « سرفب ناسنالا  نم  ءیـش  ال   » »و ناسنا ناویحلا  ضعب  :» دوش یم  نیتمدقم  يوتـسم  سکع  : ناهرب.مّوس ۀلحرم 
.مراهچ لکش  زا  بولطملا  وه  اذه  »و  سرفب سیل  ناویحلا  ضعبف  :» دهد یم  هجیتن  تسا و  لّوا 

: مراهچ لکش  لودج 
هعبرا لاکشا  تانیرمت 

.دیزاس نهربم  ضارتفا  ناهرب  قیرط  هب  ار  مراهچ  لکش  ۀجتنم  بورض  زا  مجنپ  مود و  برض  نیرمت 1.

.یئزج باجیا  ۀجیتن  ، هیئزج ۀبجوم  يربک  ، هیلک ۀبجوم  يرغص.مود  برض  اّما  : نیرمت لح 

«. دوسا ناویحلا  ضعبف  «،» ناسنا دوسالا  ضعب  و« «، ناویح ناسنا  لک  :» لاثم

.میزاس یم  نهربم  ضارتفا  هار  زا  الاح  یلو  میدرک  نهربم  ّدر  ۀقیرط  هار  زا  لاح  هب  ات  : ضارتفا قیرط  زا  ناهرب 

.روکذم نیتمدقم  قدص  : ضورفم .1

.روکذم ۀجیتن  قدص  : اعّدم .2

تسا ینیعم  ءیـش  يارب  زا  ریـشم  ناونع  « دوسالا ضعب   » نیا « ناسنا دوسالا  ضعب  :» میا هتفگ  تسا و  هیئزج  ۀبجوم  هک  يربک  : ناهرب .3
هدرکن و هدافتسا  نآ  زا  ام  هک  دنروآ  یم  «د» فرح اب  ار  یجراخ  ءیـش  نآ  مسا  نویقطنم  دوخ  حالطـصا  هب  ) دشاب ییاقیرفآ  الثم  هک 

ودره هک  هقداص  ۀـیلک  ۀیـضق  ود  هاگ  نآ  تسا ،) تانیرمت  نایاپ  رد  فنـصم  دوخ  ۀیـصوت  قبطرب  نیا  میروآ و  یم  ار  اه  لاثم  لصا 
تروص نیا  هب  تسا  نآ  لومحم  ، هیئزج عوـضوم  عوـضوم و  نیعم  ءیـش  نآ  یلّوا  ۀیـضق  رد  هک  دوـش  یم  لیکـشت  دنتـسه  هبجوـم 

ۀیضق نآ  لومحم  عوضوم و  نیعم  ضعب  نامه  مود  ۀیضق  رد  »و  تسا دوسا  ییاقیرفآ  ره  :» هک

95  : ص

رفظم قطنم  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1193زکرم  هحفص 673 

http://www.ghaemiyeh.com


دوش یم  عورش  هجتنم  تانارتقا  ۀلحرم  سپس  تسا » ناسنا  ییاقیرفآ  ره  :» هک تروص  نیا  هب  ، دریگ یم  رارق  هیضق  نیا  لومحم  ، هیئزج
ناسنا ییاقیرفآ  ره  :» مییوگ یم  ، هداد رارق  نآ  يارغـص  هدرک و  همیمـض  ، ساـیق لـصا  يارغـص  اـب  ار  مود  ةرامـش  هیلک  هبجوم  نیا  و 

«. تسا ناویح  ییاقیرفآ  ره  سپ  «،» تسا ناویح  یناسنا  ره  و« ؛» تسا

همیمض کی  ةرامش  ۀیلک  ۀیضق  اب  ار  سایق  نیا  ۀجیتن  سپس  ، دشاب یم  بورض  نیرتهب  هک  تسا  لّوا  لکـش  زا  لّوا  برـض  ، سایق نیا 
لکش زا  تسا و  موس  لکش  بورض  زا  لّوا  برـض  هک  «، تسا دوسا  ییاقیرفآ  ره  و« «، تسا ناویح  ییاقیرفآ  ره  :» مییوگ یم  هدرک و 

.بولطملا وه  ،و  تسا « دوسا تاناویح  زا  ضعب  :» نآ ۀجیتن  تسا و  یلجا  مراهچ 

.یئزج بلس  هجیتن  ، هیلک ۀبلاس  يربک  ، هیئزج ۀبجوم  يرغص.مجنپ  برض  اّما  و 

«. رجشب سیل  قطانلا  ضعبف  «،» ناویحب رجشلا  نم  ءیش  »و«ال  قطان ناویحلا  ضعب  :» لاثم

ضارتقا قیرط  هب  ناهرب 

.روکذم نیتمدقم  قدص  : ضورفم .1

.روکذم ۀجیتن  قدص  : اعّدم .2

نیعم و تاذ  کی  هب  ریـشم  ناونع  « ضعب » نیا ، تسا ناویحلا » ضعب  » نآ عوضوم  تسا و  هیئزج  ۀـبجوم  کی  سایق  يارغـص  : ناـهرب .3
: دوش یم  جارختسا  هقداص  ۀیلک  ۀبجوم  ود  دمآ  تسد  هب  تاذ  نیا  یتقو  دشاب و  ناسنا  هک  تسا  عاونا  زا  یصاخ  عون 

« قطان ناسنا  لک  .» 2 «. ناویح ناسنا  لک  .» 1

لّوا برض  مینک و  یم  همیمض  لصا  یلک  ياربک  اب  ار  کی  ةرامش  هیضق  : مییوگ یم  دوش و  یم  عورش  هجتنم  تانارتقا  ۀلحرم  سپس 
؛» ناویحب رجشلا  نم  ءیش  و«ال  «، ناویح ناسنا  لک  :» تروص نیا  هب  ، دیآ یم  دیدپ  مود  لکش  زا 

؛» ناویح ناسنا  لک  و« ناویحب ،» رجشلا  نم  ءیش  ال  :» تروص نیا  هب  میربب  مود  لکش  زا  مود  برض  هب  ای  و 

ۀیضق اب  ار  لّوا  ۀجیتن  سپس  « ناسناب رجشلا  نم  ءیش  «ال  یمّود رد  »و  رجـشب ناسنالا  نم  ءیـش  ال  :» زا تسا  ترابع  هجیتن  یلوا  رد  هک 
یم هک  مـینک  یم  يوتـسم  سکع  ار  هیـضق  نآ  ، لوا هـک  تروـص  نـیا  هـب  مـینک  یم  همیمـض  « قطاـن ناـسنا  لـک  :» ینعی مود  ةراـمش 

نم ءیش  »و«ال  ناسنا قطانلا  ضعب  :» مینک یم  همیمض  ار  هجیتن  نیا  سپس  «، ناسنا قطانلا  ضعب  :» دوش
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»و رجشب سیل  قطانلا  ضعب  :» ینعی تسا  ام  بولطم  هک  تسا  نامه  شا  هجیتن  تسا و  لوا  لکش  زا  مراهچ  برض  هک  « رجشب ناسنالا 
»و«ال قطان ناسنا  لک  :» ینعی دهد  یم  ار  بولطم  هجیتن  نیمه  هدمآ و  دیدپ  موس  لکش  کی  مینکن  يوتسم  سکع  ار  هبجوم  نآ  رگا 

«... رجشب سیل  قطانلا  ضعبف  «،» رجشب ناسنالا  نم  ءیش 

هک تسا  نآ  ، ار مراهچ  لکـش  بورـض  ریاس  هن  دـینک  تابثا  ضارتفا  قیرط  زا  ، ار مجنپ  مود و  برـض  : دـندومرف هک  نیا  ّتلع  اـنمض 
هنرگ دـشاب و  هیئزج  همّدـقم  ود  زا  یکی  دـیاب  امتح  ضارتفا  ناهرب  رد  هک  دـش  هراشا  البق  تسا و  هیلک  ، بورـض ریاس  ۀـمدقم  ودره 

.تسین یلمع  ناهرب 

.دیزاس نهربم  فلخ  لیلد  طسوت  ار  مراهچ  لکش  برض  جنپ  زا  مراهچ  برض  سپس  موس و  برض  نیرمت 2؛

لک و« «، سرفب ناسنالا  نم  ءیـش  ال  :» لاثم.یلک بلـس  مه  هجیتن  هیلک و  ۀـبجوم  يربک  ، هیلک ۀـبلاس  يرغـص  : موس برـض.نیرمت  ّلـح 
: مینک یم  لالدتسا  فلخ  ناهرب  قیرط  زا  لاح  «، قطانب سرفلا  نم  ءیش  الف  «،» ناسنا قطان 

.روکذم ۀمّدقم  ود  قدص  : ضورفم .1

.تسا قداص  مه  روکذم  ۀجیتن  دنشاب  قداص  نیتمدقم  رگا  : بولطم .2

بلـس ضیقن  دیاین و  شیپ  نیـضیقن  عافترا  ات  دشاب  قداص  نآ  ضیقن  هک  تسا  نیا  شا  همزال  دشابن  قداص  ۀجیتن  نیا  رگا  : ناهرب .3
لیلد هب  ار  نیا  هدرک و  همیمـض  برـض  نآ  ياربـک  اـب  ار  هجیتـن  نـیا  سپـس  «، قطاـن سرفلا  ضعب  :» ینعی تـسا  یئزج  باـجیا  ، یّلک
نیا هـب  دـیآ  یم  دــیدپ  لوا  لکــش  زا  موـس  برــض  ساـیق  کـی  هداد و  رارق  يربـک  شتیلک  لـیلد  هـب  ار  نآ  يرغــص و  شباـجیا 

«. ناسنا قطان  لک  و« «، قطان سرفلا  ضعب  :» تروص

ناـسنالا ضعب  :» دوش یم  مینک  یم  سکع  يوتـسم  سکع  هب  ار  هجیتن  نیا  «، ناـسنا سرفلا  ضعب  :» هک میریگ  یم  هجیتن  ساـیق  نیا  زا 
سکع هجیتن و  نیا  رگا  و  «، سرفب ناسنالا  نم  ءیش  ال  :» تفگ یم  هک  دراد  ضقانت  لّوا  سایق  يارغص  اب  يوتـسم  سکع  نیا  «، سرف
هجیتن نیا  قداص و  يرغـص  نآ  سپ  تسا  ضرف  فلخ  نیا  نکل  ، دوب دـهاوخ  بذاک  یلک  يارغـص  نآ  دنـشاب  قداص  شا  يوتـسم 

»و لطاب لطابلا  مزلتـسم  » نوچ ، تسا لـطاب  هجیتن  ضیقن  سپ  تسین  لوا  ساـیق  ۀـجیتن  ضیقن  زا  ریغ  يزیچ  نـالطب  أـشنم.تسا  لـطاب 
.بولطملا وه  اذه  تسا و  قح  هجیتن  دوخ 
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ءیش و«ال  «، ناویح ناسنا  لک  :» لاثم.یئزج بلس  ۀجیتن  هیلک و  ۀبلاس  يربک  ، هیلک هبجوم  يرغـص  : مراهچ لکـش  زا  مراهچ  برـض  اّما 
: مینک یم  لالدتسا  فلخ  ناهرب  قیرط  زا  «. سرفب سیل  ناویحلا  ضعبف  «،» ناسناب سرفلا  نم 

.روکذم همدقم  ود  قدص  : ضورفم .1

.تسا قدص  مه  روکذم  ۀجیتن  سپ  : اعّدم .2

ضیقن ، لاحم وه  دیآ و  یم  شیپ  نیـضیقن  عافترا  هنرگ  درک و  دهاوخ  قدص  نآ  ضیقن  امتح  دـشابن  قداص  هجیتن  نآ  رگا  : ناهرب .3
: ینعی تسا  هیلک  ۀبجوم  ، هیئزج ۀبلاس 

ناویح لک  :» هک دیآ  یم  دیدپ  لوا  لکش  زا  مود  برض  هدرک و  همیمض  لوا  سایق  ياربک  اب  ار  ضیقن  نیا  سپس  « سرف ناویح  لک  »
يوتسم سکع  هب  ار  لصا  يارغص  رگا  هاگ  نآ  « ناسناب ناویحلا  نم  ءیـش  الف  :» دهد یم  هجیتن  «، ناسناب سرفلا  نم  ءیـش  و«ال  «، سرف

ار روکذـم  ۀـجیتن  دـشاب و  دوخ  لاح  هب  يرغـص  رگا  ای  دـنراد و  یفانت  هجیتن  نیا  اب  هک  « ناسنا ناویحلا  ضعب  :» دوش یم  مینک  سکع 
يرغص نوچ  ،و  دیاشن ناشعامتجا  دنتسه و  داضتم  لصا  يارغص  اب  هک  « ناویحب ناسنالا  نم  ءیش  ال  :» دوش یم  ، مینک يوتـسم  سکع 

دوخ لطاب و  ضیقن  نآ  سپ  تسا  لّوا  سایق  ۀجیتن  ضیقن  ، نالطب أشنم  لطاب و  نآ  سکع  هجیتن و  نیا  سپ  تسا  قدـصلا  ضورفم 
.بولطملا وه  تسا و  قداص  هجیتن 

هب ار  برـض  نیا  امـش  لاح  میتخاس  نهربم  فلخ  ناهرب  اب  ار  مود  لکـش  برـض  راهچ  زا  مراهچ  برـض  ، لبق ثحاـبم  رد  نیرمت 3.
، همّدقم ودره  لومحم  ضقن  هار  زا  ( هکلب تسا  یندشن  هک  يربک  ای  يرغـص  يوتـسم  سکع  هار  زا  هن  ) اهتنم دـینک  نهربم  ّدر  ۀـقیرط 

.دیسرب بولطم  ۀجیتن  هب  ات  يربکلا  هضوقنم  يوتسم  سکع  ندروآ  تسد  هب  سپس 

لک و« «، ناسناب سیل  ناویحلا  ضعب  :» لاثم یئزج  بلـس  هجیتن  هیلک و  ۀـبجوم  يربک  ، هیئزج ۀـبلاس  يرغـص  : مراهچ برـض.نیرمت  ّلح 
«. قطانب سیل  ناویحلا  ضعبف  «،» ناسنا قطان 

: مینک یم  لومحم  ضقن  ار  نیتمدقم  ادتبا  : ناهرب

يرغص لومحم  ضقن  «، ناسنا ناویحلا ال  ضعب  »

يربک لومحم  ضقن  ، ناسنا الب  قطانلا  نم  ءیش  و«ال 

هـضوقنم هب  ار  نآ  دـعب  »و  قطاـنب ناـسنااللا  نم  ءیـش  ـال  :» مییوـگ یم  هدرک  سکع  يوتـسم  سکع  هـب  ار  يربـکلا  هضوـقنم  سپس 
لوا لکش  سایق  کی  هدرک و  همیمض  يرغصلا 
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و «، قطانب سیل  ناویحلا  ضعبف  «،» قطانب ناسنااللا  نم  ءیش  و«ال  «، ناسنا ناویحلا ال  ضعب  :» هک دوش  یم  لیکشت  نآ  مراهچ  برـض  زا 
.بولطملا وه 

عوضوم و ییاجباج  دوش و  یم  ضقن  لومحم  اهنت  انمـض  دوش  یم  ضوع  تیفیک  اّما  دنام  یم  یقاب  تیمک  لومحم  ضقن  رد  : هتکن )
(. دریگ یمن  تروص  لومحم 

هب ار  برض  نیا  امش  لاح  میدرک  هدافتسا  فلخ  ناهرب  هار  زا  موس  لکش  بورض  زا  مجنپ  برـض  جاتنا  تابثا  يارب  اقباس  نیرمت 4.
هـضوقنم ار  همدقم  ودره  ادتبا  : هک شور  نیا  هب  هکلب  دوب  یندـشن  هک  يربک  ای  يرغـص  سکع  هب  هن  اهتنم  دـیزاس  نهربم  ، ّدر ۀـقیرط 

هجیتن ، دیروآ تسد  هب  ار  لوا  لکش  ، يرغص هب  نآ  ۀمیمض  زا  سکع و  يوتسم  سکع  هب  ار  يربکلا  هضوقنم  سپس  ، دینک لومحملا 
.دیسرب بولطم  هب  ات  دینک  سکع  قفاوم ، ضیقن  سکع  هب  دهد  یم  هک  ار  يا 

ناویحلا ضعب  و« «، ساسح ناویح  لک  :» لاثم.یئزج بلـس  هجیتن  هیئزج و  ۀبلاس  يربک  ، هیلک ۀبجوم  يرغـص  : مجنپ برـض.نیرمت  ّلح 
«. سرفب سیل  ساسحلا  ضعبف  «،» سرفب سیل 

ّدر ۀقیرط  هب  ناهرب 

، ساسحالب ناویحلا  نم  ءیش  ال  :» يرغص لومحم  ضقن 

«، سرف ناویحلا ال  ضعب  :و« يربک لومحم  ضقن 

«، ناویح سرفاللا  ضعب  :» يربکلا هضوقنم  يوتسم  سکع  سپس 

«. ساسحالب سیل  سرفاللا  ضعبف  «،» ساسحالب ناویحلا  نم  ءیش  و«ال  «، ناویح سرفاللا  ضعب  :» لوا لکش  لیکشت  سپس 

.بولطملا وه  اذه  »و  سرفب سیل  ساسحلا  ضعبف  :» هجیتن نیا  قفاوم  ضیقن  سکع  سپس 

زا البق  هک  يوحن  هب  هن  مه  نآ  دیزاس  نهربم  ، ّدر ۀقیرط  هب  ار  یناث  لکش  برض  راهچ  زا  مود  برض  سپـس  لوا و  برـض  نیرمت 5.
ار ّدر  ناهرب  ۀـیقب  سپـس  دـینک  لومحم  ضقن  ، ار نیتمدـقم  لوا  هک  وحن  نیا  هب  هکلب  دـیدرک  یم  لمع  يرغـص  ای  يربک  سکع  هار 

.دیریزگان يوتسم  سکع  يریگراک  هب  زا  برض  ودره  رد  هک  دید  دیهاوخ  ، دینک لابند 

ناـسنا لـک  :» لاـثم.یلک بلـس  هجیتـن  هـیلک و  ۀـبلاس  يربـک  ، هـیلک ۀـبجوم  يرغـص  : مود لکـش  بورـض  زا  لوا  برـض.نیرمت  ّلـح 
«، ناویحب دامجلا  نم  ءیش  و«ال  «، ناویح
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«. دامجب ناسنالا  نم  ءیش  الف  »

سپس « ناویح دامج ال  لک  و« «، ناویحالب ناسنالا  نم  ءیـش  ال  :» مییوگ یم  هدرک  لومحم  ضقن  ار  نیتمدقم  ادتبا  : ّدر ۀقیرط  هب  ناهرب 
رد ناسناب » ناویحـاللا  نم  ءیـش  ـال  :» دوش یم  مینک  یم  سکع  ، يوتـسم سکع  هب  هدـش  هیلک  ۀـبلاس  کـی  هک  ار  يرغـصلا  هضوقنم 
نم ءیـش  و«ال  «، ناویح دامج ال  لک  :» هک دیآ  یم  تسد  هب  لّوا  لکـش  هدرک  همیمـض  ، يربکلا هضوقنم  اب  ار  سکع  نیا  دعب  ۀـلحرم 

سکع ، ار هجیتن  نیا  هک  دوش  یم  ادیپ  يوتسم  سکع  هب  زاین  سپس  « ناسناب دامجلا  نم  ءیـش  الف  :» دهد یم  هجیتن  «، ناسناب ناویحاللا 
.بولطملا وه  »و  دامجب ناسنالا  نم  ءیش  ال  :» مییوگ یم  هدرک  يوتسم 

.یلک بلس  هجیتن  ، هیلک ۀبجوم  يربک  ، هیلک ۀبلاس  يرغص.مود  لکش  زا  مود  برض 

«. ناسناب دامجلا  نم  ءیش  الف  «،» ناویح ناسنا  لک  و« «، ناویحب دامجلا  نم  ءیش  ال  :» لاثم

هضوقنم سپس  «، ناویح الب  ناسنالا  نم  ءیـش  ال  «، » ناویح دامج ال  لک  :» دنوش یم  لومحم  ضقن  نیتمدقم  ادتبا  : ّدر ۀقیرط  هب  ناهرب 
همیمـض يرغـص  لومحملا  هضوقنم  اب  ار  سکع  نیا  «، ناسناب ناویحاللا  نم  ءیـش  ـال  :» مینک یم  يوتـسم  سکع  ار  يربک  لومحملا 

نم ءیـش  :ال  دـهد یم  هجیتن  هک  «، ناسناب ناویحاللا  نم  ءیـش  و«ال  «، ناویح دامج ال  لـک  :» میهد یم  لیکـشت  ار  لوا  لکـش  هدرک و 
.بولطملا وه  و  «، ناسناب دامجلا 

زا دعب  دیزاس  نهربم  ، نیتمدقم ندرک  لومحم  ضقن  لکش  هب  مه  نآ  ، ّدر ۀقیرط  هب  ار  مود  لکـش  بورـض  زا  موس  برـض  نیرمت 6.
.دینک نایب  ار  هجیتن  هب  لوصو  مدع  ّرس  امش  ، دیسر یمن  هجیتن  هب  هک  دید  دیهاوخ  یلحارم  یط 

سرفلا نم  ءیـش  و«ال  «، ناسنا ناویحلا  ضعب  :» لاثم هیلک ، ۀبلاس  يربک  ، هیئزج ۀبجوم  يرغـص  : مود لکـش  زا  مّوس  برـض.نیرمت  لح 
«. سرفب سیل  ناویحلا  ضعبف  «،» ناسناب

«. ناسنا سرف ال  لک  «،» ناسنا الب  سیل  ناویحلا  ضعب  :» نیتمدقم لومحم  ضقن  ّدر  ۀقیرط  هب  ناهرب 

هضوقنم رگا  درادن و  يوتسم  سکع  هیئزج  ۀبلاس  مینک  يوتـسم  سکع  ار  يرغـصلا  هضوقنم  رگا  هک  تسا  نیا  جاتنا  مدع  ّرـس  لاح 
هّتبلا ، تسین زاسراک  هار  نیا  اذل  ، میرادن هیئزج  ود  زا  جتنم  سایق  دوش و  یم  هیئزج  ۀبجوم  نآ  يوتـسم  سکع  ، مینک نینچ  ار  يربکلا 

.دش نایب  دوخ  باب  رد  هک  تسا  اشگراک  ، يربک سکع  شور  فلخ و  ۀقیرط 
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شـش زا  یبرـض  ودره  هک  تسا  امـش  اب  رایتخا  دـینک ، نهربم  فلخ  ناهرب  قیرط  زا  ار  مّوس  لکـش  بورـض  زا  برـض  ود  نیرمت 7.
.دینک باختنا  ار  لکش  نآ  برض 

.یئزج باجیا  هجیتن  هیلک و  ۀبجوم  ودره  يربک  يرغص و  : لّوا برض.نیرمت  ّلح 

«. قطان ناویحلا  ضعبف  «،» قطان ناسنا  لک  «،» ناویح ناسنا  لک  :» لاثم

: فلخ ناهرب 

.ناتروکذملا ناتمّدقملا  قدص  : ضورفم .1

.هجیتنلا تقدص  ناتمّدقملا  قدص  اذا  : اعّدم .2

ال :» هک دـشاب  قداص  هیلک  ۀـبلاس  ینعی  نآ  ضیقن  دـیآ  یم  مزال  دـشابن  قداص  تسا  هیئزج  ۀـبجوم  کی  هک  هجیتن  نآ  رگا  : ناـهرب .3
ناویحلا نم  ءیـش  و«ال  «، قطان ناسنا  لک  :» مییوگ یم  هدرک  همیمـض  روکذـم  یلک  ياربک  اب  ار  ضیقن  نیا  «، قطانب ناویحلا  نم  ءیش 

أـشنم دراد و  ّداضت  لصا  يارغـص  اب  هجیتن  نیا  ، ناویحب ناسنالا  نم  ءیـش  :ال  دـهد یم  هجیتن  هک  ( مود لکـش  زا  لوا  برـض  «،) قطانب
...تسا هجیتن  ضیقن  لاحم 

سیل ناویحلا  ضعبف  «،» سرفب ناسنالا  نم  ءیش  و«ال  ناویح ،» ناسنا  لک  :» دننام هیلک  ۀبلاس  يربک  هیلک و  ۀبجوم  يرغـص.مود  برض 
«. سرفب

اب ار  ضیقن  نیا  « سرف ناویح  لک  :» ینعی دشاب  قداص  دیاب  تسا  هیلک  ۀبجوم  هک  نآ  ضیقن  دنکن  قدص  هجیتن  نیا  رگا  : فلخ ناهرب 
ناسنالا نم  ءیـش  الف  «،» سرف ناویح  لک  و« «، سرفب ناسنالا  نم  ءیـش  ال  :» هک دیآ  یم  دیدپ  مود  لکـش  هدرک  همیمـض  لصا  ياربک 

...دراد تافانم  لصا  يارغص  اب  هجیتن  نیا  « ناویحب
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یطرش ینارتقا  سایق  .2

هراشا

تسا ییانثتسا  ای  لکـش  تئیه و  ثیح  زا  سایق  هک  میتفگ  دش  یم  ثحب  سایق  ماسقا  نوماریپ  هک  سایق  تامّدقم  زا  موس  ۀمّدقم  رد 
: تشاد مسق  ود  ینارتقا  سایق  ینارتقا  ای 

.دش ثحب  تهج  ره  زا  الیصفت  دش و  میسقت  هعبرا  لاکشا  هب  هک  یلمح  ینارتقا  .1

.تسا ثحب  دروم  لصف  نیا  رد  هک  یطرش  ینارتقا  .2

: میزادرپ یم  هتکن  هس  نایب  هب  ثحب  نیا  هب  دورو  زا  لبق 

سایق اّما  دنـشاب  فرـص  ۀّیلمح  يایاضق  زا  ( يربک يرغـص و  ) نآ تامدـقم  ۀـمه  هک  دوب  یـسایق  نآ  یلمح  ینارتقا  : نآ فیرعت.فلا 
رد هک  تسا  هیطرش  نآ  ۀمدقم  ودره  ای  لاح  ، تسین ضحم  ۀیلمح  نآ  تامدقم  ۀمه  ینعی  دشابن  نینچ  هک  تسا  نآ  یطرـش  ینارتقا 

ضرف نیا  رد  هک  هیلمح  يرگید  تسا و  هیطرـش  نآ  ۀمّدقم  کی  لقادح  ای  تسا و  حـضاو  یطرـش  ینارتقا  هب  نآ  ۀیمـست  ، ضرف نیا 
.میا هدیمان  نآ  ءزج  کی  مان  هب  ار  سایق  ّلک  ینعی  ، تسا ءزج  مسا  هب  ّلک  هیمست  باب  زا  زاجم و  یطرش  ینارتقا  هب  نآ  ۀیمست  ، زین

؟ دشن يراذگمان  یلمح  مسا  هب  یطرش  يرگید  یلمح و  یکی  ، دراد همدقم  ود  هک  یسایق  نینچ  ارچ  : دنک لاؤس  یسک  تسا  نکمم 

: هک نیا  نآ  دراد و  طرش  کی  ءزج  مسا  هب  لک  ۀیمست  : تفگ میهاوخ  باوج  رد 

هدـیمان ءزج  نیا  ماـن  هب  اذـل  ، تسا ساـیق  رت  گرزب  ءزج  رتـشیب و  شئازجا  هیطرـش  ۀیـضق  اـم  ثحب  رد  دـشاب و  هسیئر  ءازجا  زا  ءزج 
.تسا زاجم  سپ  ، هدش

: یلمح ینارتقا  اب  یطرش  ینارتقا  تاکرتشم.ب 

.دنتسه طسوا  ربکا و  رغصا و  ینعی  هثالث  دودح  رب  لمتشم  ودره  .1

.دنتسه يربک  يرغص و  ینعی  همدقم  ود  رب  لمتشم  ودره  .2

هتفگ یلمح  ینارتـقا  ۀـمدقم  رد  هـک  ) هناـگ جـنپ  هّماـع  دـعاوق  ، لکـش ره  جاـتنا  طئارــش  اـب  هارمه  هـعبرا  لاکــشا  دروـم  ودره  رد  .3
...و هجتنم  بورض  جاتنا  نیهارب  ، لاکشا ریاس  ندوب  يرظن  لوا و  لکش  ندوب  جاتنالا  یهیدب  ، هجتنم همیقع و  ، هنکمم بورض  (، دش

.تسا يراس  يراج و 

: یلمح اب  یطرش  ینارتقا  ياه  توافت.ج 
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هیطرـش ياـیاضق  رب  یطرـش  ینارتـقا  تسا و  ضحم  هیلمح  ياـیاضق  رب  لمتـشم  تسا  صخـشم  شماـن  زا  هچناـنچ  یلمح  ینارتـقا  .1
.تسا لمتشم 
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ریبعت یلات  مدقم و  هب  یطرـش  ینارتقا  رد  دـندش و  یم  ریبعت  لومحم  عوضوم و  هب  (، ربکا رغـصا و  ) سایق نیّدـح  ، یلمح ینارتقا  رد  .2
ودره نیتمدـقم ، رگا  زین  )و  هعبرا لاکـشا  ساسارب  ) دنتـسه توافتم  یهاگ  یلات و  ، ودره یهاگ  مدـقم و  ، ودره یهاگ  هک  دـنوش  یم 

یم لومحم  ای  عوضوم  هب  ریبعت  زاب  یلات  ای  مدـقم  ياـج  هب  دوب  هیلمح  ود  نآ  زا  یکی  رگا  یلو  ، دـنوش یم  ریبعت  نینچ.دـشاب  هیطرش 
(. همدقم کی  رد  هتبلا  ) دوش

فلتخم ای  لومحم و  ودره  رد  ای  عوضوم و  ، همدقم ودره  رد  ای  هک  دوب  مات  ءزج  ، كرتشم ّدـح  ای  طسوا  الومعم  یلمح  ینارتقا  رد  .3
نایب ـالبق  هک  « دراد شوگ  شوم  »و« دراد شوم  راوید  :» لـثم دـشاب  طـسوا  یکی  رد  ، ماـت ریغ  ءزج  هک  دـمآ  یم  شیپ  تردـن  هب  دوب و 

: دراد دوجو  مسق  هس  تباب  نیا  زا  یطرش  ینارتقا  رد  یلو  ، دش

.تسا مات  ءزج  همّدقم  ودره  رد  طسوا  ای.فلا 

.تسا مات  ریغ  ءزج  همدقم  ودره  رد  ای.ب 

.تسا صقان  ءزج  يرگید  رد  مات و  ءزج  همدقم  ود  زا  یکی  رد  ای.ج 

(. دش دهاوخ  نییبت  لاثم  رکذ  اب  ، یطرش ینارتقا  مّود  میسقت  نایب  رد  ، ماسقا نیا  )

یطرش ینارتقا  رد  يا  هصاخ  طورش  اه  نآ  رب  هوالع  تسا ، ربتعم  مه  یطرـش  رد  ، یلمح ینارتقا  رد  روکذم  ۀصاخ  هّماع و  طورـش  .4
رد الیـصفت  هک...و  دشاب  هیدانع  دیاب  تسا  هلـصفنم  رگا  دـشاب و  هیموزل  دـیاب  تسا  هلـصتم  ۀیطرـش  رگا  هک  نیا  لیبق  زا  تسا  حرطم 

.دش دهاوخ  نایب  هدنیآ  ثحابم 

یطرش ینارتقا  ماسقا 

: تسا یساسا  میسقت  ود  ياراد  یطرش  ینارتقا  سایق 

: يربک يرغص و  ینعی  تامدقم  ثیح  زا  نآ  میسقت.فلا 

: زا دنترابع  هک  دراد  مسق  تشه  ای  جنپ  ثیح  نیا  زا  یطرش  ینارتقا  سایق 

: لاثم دنشاب  هلصتم  هیطرش  ودره  ، نیتمدقم .1

يرغص « ادوجوم راهنلا  ناک  ، هعلاط سمشلا  تناک  املک  »

يربک « ائیضم ملاعلا  ناک  ، ادوجوم راهنلا  ناک  املک  «و 

هجیتن « ائیضم ملاعلا  ناک  ، هعلاط سمشلا  تناک  املکف  »

: لاثم ، دنشاب هلصفنم  هیطرش  ۀیضق  ، همدقم ودره  -2
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يرغص « ادرف نوکی  نا  اّما  اجوز و  ددعلا  نوکی  نا  اّما  امئاد 
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يربک « درفلا جوز  وا  جوزلا  جوز  جوّزلا  نوکی  اّما  امئاد  و«

هجیتن « درفلا جوز  وا  جوزلا  جوز  وا  ادرف  ددعلا  نوکی  نا  اما  امئادف  »

: لاثم ، هلصفنم يربک  ، هلصتم يرغص  .3

هلصتم يارغص  « ددع وهف  هثالث  ءیشلا  اذه  ناک  املک  »

هلصفنم ياربک  « ادرف وا  اجوز  ددعلا  نوکی  نا  اما  امئاد  «و 

هجیتن « ادرف وا  اجوز  نوکی  نا  اّماف  هثالث  ءیشلا  اذه  ناک  امّلکف  »

: لاثم ، هلصتم يربک  ، هلصفنم يرغص  .4

هلصفنم يارغص  « ادرف نوکی  نا  اما  اجوز و  ددعلا  نوکی  نا  اّما  »

هلصتم ياربک  « نییواستمب امسقنم  ناک  اجوز  ددعلا  ناک  املک  «و 

هجیتن « ادرف وا  نییواستمب  امسقنم  ددعلا  نوکی  نا  اّماف  »

: لاثم ، هلصتم يربک  ، هیلمح يرغص  .5

يرغص « قطان ناسنا  لک  »

يربک « اناویح ناک  اقطان  یئیشلا  ناک  املک  «و 

هجیتن « اناویح ناک  اناسنا  ءیشلا  ناک  املکف  »

: لاثم ، هیلمح يربک  ، هلصتم يرغص  .6

يرغص « اناسنا ناک  اناویح  ءیشلا  ناک  اذا  نوکی  دق  »

يربک « بتاک ناسنا  لک  و«

هجیتن « ابتاک ناک  اناویح  ءیشلا  ناک  اذا  نوکی  دقف  »

يرغص « ددع اذه  :» لاثم ، هلصفنم يربک  ، هیلمح يرغص  .7

يربک « ادرف وا  اجوز  ددعلا  نوکی  نا  اّما  امئاد  و«
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هجیتن « درف وا  جوز  اّما  اذهف  »

: لاثم ، هیلمح يربک  ، هلصفنم يرغص  .8

يرغص « ادرف وا  اجوز  ددعلا  نوکی  نا  اما  »

يربک « نییواستمب مسقنم  جوز  لک  و«

هجیتن « نییواستمب امسقنم  وا  ادرف  ددعلا  نوکی  نا  اماف  »

ای نیتمّدـقم  اریز  دوـش  یم  مسق  جـنپ  ، مینک باـسح  یّلک  رگا  هک  تسا  نیا  ، مسق تشه  اـی  جـنپ  : میتـفگ ثحب  لوا  رد  هک  نیا  تـّلع 
لاصتا هب  نیفلتخم  ای  هلصفنم  ای  ، دنتسه هلصّتم 
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ای )و  هدـمآ باسح  هب  یکی  هک  دراد  تروص  ود  عقاو  رد  زین  نیا  هک  ) هلـصّتم هّیلمح و  اـی  )و  دراد تروص  ود  عقاو  رد  هک  ) لاـصفنا و 
نیا هک  ، دوش یم  يریگ  هجیتن  مسق  تشه  نامه  مینک  لیلحت  هیزجت و  رگا  یلو  ، تسا تروص  نامه  هب  زین  نیا  هک  هلـصفنم  هّیلمح و 

.دز دهاوخ  رود  میسقت  نیا  روحم  رب  یطرش  ینارتقا  سایق  ثحابم  مامت  هدنیآ  رد  هدوب و  یساسا  رایسب  میسقت 

رد ای  مات  ریغ  ءزج  ودره  رد  ای  دشاب  مات  ءزج  ، همدقم ودره  رد  نآ  رد  طسوا  هک  نیا  ثیح  زا  یطرـش  ینارتقا  سایق  : رگید میـسقت.ب 
.دوش یم  میسقت  مسق  هس  هب  ؛ مات ریغ  يرگید  رد  مات و  یکی 

لباقم رد  هن  تسا  لوا  لباقم  رد  یمود  مراهچ و  ای  موس  یهاگ  (و  یمود فیلأت  هب  امومع  هیطرـش  يایاضق  هک  میناد  یم  : کلذ ناـیب 
مادکره تسا و  یلات  يرگید  مّدقم و  یکی  هک  دوش  یم  لیکشت  هیلمح  ود  زا  لقاّدح  هیطرش  ره  اریز  ، دنتـسه فلؤم  ( مراهچ موس و 
تابکرم ای  هفرص  تادرفم  زا  هک  تسا  یلوا  فیلات  ، تایلمح فیلأت  لومحم و  ، عوضوم : زا تسا  ترابع  هک  دنراد  یئازجا  ود  نآ  زا 

یم دیدپ  ضحم  تایطرش  ای  هیطرش  هیلمح و  ای  ضحم  تایلمح  زا  هک  تسا  يوناث  فیلات  تایطرـش ، فیلات  ؛و  دیآ یم  دیدپ  هصقان 
لیکـشت (، طرـش تاودا  ندمآ  زا  لبق  ) لصالاب ۀیـضق  ود  زا  هیطرـش  ره  سپ  ، دش روما  نیا  هب  یتاراشا  زین  ایاضق  تامیـسقت  رد  دیآ و 

کی هیلمح و  کی  ای  هیطرـش  ود  ناـیم  دـیاب  هاـگ  نآ  ( لومحم عوضوم و  ) دنتـسه فرط  ود  ياراد  زین  ، لـصالاب هیـضق  ودره  هدـش و 
هدشن و لیکـشت  سایق  هنرگ  دوش و  رارکت  همدقم  ودره  رد  دشاب و  مه  هب  ود  نآ  طبار  هک  دشاب  یکرتشم  ّدـح  طسو و  ّدـح  ، هیطرش
ار هس  نآ  ادـتبا  هک  دوش  یم  ادـیپ  مسق  هس  رابتعا  نیا  هب  تسین و  جراـخ  لاـح  هس  زا  كرتشم  ّدـح  نآ  ؛ دوش یمن  لـصاح  يا  هجیتن 

؟ تسین مادک  ؟و  تسه ام  ثحب  دروم  مسق  مادک  هک  مینک  یم  نایب  میروآ و  یم  لاثم  سپس  هدرک ، نایب 

یلـصا ءازجا  هک  تسا  یلات  ّلک  ای  مّدقم  ّلک  نامه  هیطرـش ، مات  ءزج  زا  روظنم  دشاب  مات  ءزج  ، همدقم ودره  رد  طسو  ّدـح  : لوا مسق 
( شلومحم ای  عوضوم  ) یلات ءزج  ای  ( شلومحم ای  اهنت  نآ  عوضوم  ) مدقم ءزج  نامه  مات  ریغ  ءزج  زا  روظنم  دنتـسه و  هیطرـش  ۀیـضق 

.دوش یم  میسقت  هعبرا  لاکشا  هب  دوخ  نیا  هک  مدقم  مامت  ای  دشاب  یلات  مامت  ای  طسو  ّدح  ینعی  ، تسا

هدیمان لوا  لکش  هک  تسا  يربک  رد  مدقم  مامت  يرغص و  رد  یلات  مامت  ای  طسوا  اریز 
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راهنلا ناک  » هک «، ائیـضم ملاعلا  ناک  ، ادوجوم راهنلا  ناک  اـملک  و« «، ادوجوم راـهنلا  ناـک  ، هعلاـط سمـشلا  تناـک  اـملک  :» لـثم ، دوش یم 
، تسا مود  لکش  هک  تسا  یلات  مامت  همدقم  ودره ، رد  طسوا  ای  تسا و  طسوا  « ادوجوم

«، ادوجوم راهنلا  ناک  ، هعلاط سمشلا  تناک  املک  :» دننام

« ادوجوم راهنلا  ناک  ، ادوجوم لیللا  ناک  امّلک  هتبلا  سیل  »

: دننام ، دوش یم  هدیمان  موس  لکش  هک  تسا  مدقم  مامت  ، همدقم ودره  رد  طسوا  ای  و 

«، ادوجوم راهنلا  ناک  ، هعلاط سمشلا  تناک  املک  »

« ائیضم ملاعلا  ناک  ، هعلاط سمشلا  تناک  املک  و«

سمـشلا تناک  املک  :» دـننام ، تسا مراـهچ  لکـش  هک  تسا  یلاـت  ماـمت  ، مود ۀـمدقم  رد  مدـقم و  ماـمت  ، لوا همدـقم  رد  طـسوا  اـی  و 
«، ادوجوم راهنلا  ناک  ، هعلاط

« هعلاط سمشلا  تناک  ، ائیضم ملاعلا  ناک  املک  و«

زین نیا  هک  ، دشاب یلات  ضعب  ای  ( نآ لومحم  ای  عوضوم   ) مدقم ضعب  ینعی  دـشاب  مات  ریغ  ءزج  ، همدـقم ودره  رد  طسو  ّدـح  : مّود مسق 
: اریز دوش ، یم  میسقت  هعبرا  لاکشا  هب 

مات ریغ  ءزج  ، همدقم ودره  رد  ای  ؛» لوا لکـش   » تسا مود  ۀمدقم  رد  مدقم  مات  ریغ  ءزج  لوا و  ۀـمّدقم  رد  یلات  مات  ریغ  ءزج  ، طسوا ای 
؛» یناث لکش  » تسا یلات 

؛» ثلاث لکش  » تسا مدقم  مات  ریغ  ءزج  ، همدقم ودره  رد  ای  و 

.دراد مان  « عبار لکش  » هک تسا  نیتسخن  لکش  سکع  هب  ای  و 

اریز ، دوش یم  میـسقت  هعبرا  لاکـشا  هب  دوخ  هک  تسا  ماـت  ریغ  ءزج  يرگید  رد  ماـت و  ءزج  همدـقم  کـی  رد  ، طـسوا اـی  :و  موـس مسق 
؛» لوا لکش  » سکعلاب ای  تسا  مود  ۀمدقم  زا  مدقم  مات  ءزج  لوا و  همدقم  زا  یلات  مات  ریغ  ءزج  ، طسوا

ار لاکـشا  ریاس  بیترت  نیمه  هب  ( مود لکـش  ) تسا سکعلاب  ای  مود  ۀـمدقم  یلات  زا  ، مات ءزج  لّوا و  ۀـمدقم  یلات  زا  ، صقان ءزج  اـی  و 
.دییامن هبساحم 

.میروآ یم  یلاثم  کیره  يارب  هناگ  هس  ماسقا  نایب  زا  سپ  کنیا 

: دننام ، دشاب مات  ءزج  همدقم  ره  رد  طسوا  : لوا مسق 
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يرغص « هیفکی امب  عنق  ، القاع ناسنالا  ناک  امّلک  »

يربک « ینغتسا هیفکی  امب  عنق  املک  و«
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هجیتن « ینغتسا القاع  ناسنالا  ناک  املکف  »

لاثم نیا  دیناوت  یم  امش  انمض.تسا  مود  ۀیضق  مدقم  مامت  لوا و  ۀیضق  یلات  مامت  هک  تسا  طسوا  « هیفکی امب  عنق  » ۀلمج لاثم  نیا  رد 
« ...ادوجوم راهنلا  ناک  ، هعلاط سمشلا  تناک  املک  :» لاثم رد  ام  هچ  نانچ  دیریگب  هجیتن  هدرک و  لیدبت  هعبرا  لاکـشا  زا  کیره  هب  ار 

(. دمآ دهاوخ  شیاه  لاثم  ةدنیآ  رد  نیتفلتخم  نیتلصفنم و  اّما  ) تسه نیتلصتم  نیتیطرش  زا  لاثم  کی  ، نیا میدرک و  نینچ 

: لاثم.دشاب كرتشم  ، دوخ مات  ریغ  ءزج  کی  رد  يربک ) يرغص و  ) ناتمدقم دشاب و  همدقم  ودره  مات  ریغ  ءزج  طسوا  : یناث مسق 

يرغص « دلاخ نآرقلاف  ، هزجعم نآرقلا  ناک  اذا  »

يربک « لدبتی دلاخلاف ال  ، ءاقبلا هانعم  دولخلا  ناک  اذا  و«

هجیتن « لدبتی نآرقلاف ال  ، ءاقبلا هانعم  دولخلا  ناک  اذاف  ، هزجعم نآرقلا  ناک  اذاف  »

ءزج همدقم  ودره  رد  تسا و  « دلاخ » ۀملک هدمآ  همدقم  ودره  رد  هک  طسوا  ّدح  ، هتفای لیکـشت  نیتلـصتم  زا  هک  یطرـش  سایق  نیا  رد 
: هک تسا  نیا  روکذم  سایق  زا  قوف  ۀجیتن  ذخا  ۀقیرط.تسا  یلات  عوضوم  ، یمود رد  یلات و  لومحم  ، یلّوا رد  اهتنم  تسا  یلات 

عون زا  یلمح  ینارتقا  سایق  کی  ، رگیدکی اب  هک  مینیب  یم  يربک  ینعی  مود  ۀمدقم  یلات  يرغـص و  ینعی  ، لوا ۀمدقم  یلات  رد  تقد  اب 
«. لدبتی نآرقلاف ال  «،» لدبتی دلاخ ال  لک  و« «، دلاخ نآرقلا  :» هک تروص  نیا  هب  دنهد  یم  لیکشت  ار  لوا  لکش 

تسا ترابع  نآ  مدقم  هک  ، هیطرش ۀیضق  کی  يارب  میهد  یم  رارق  یلات  ار  تسا  مّلسم  جاتنالا و  یهیدب  هک  ، لوا لکـش  زا  هجیتن  نیا 
: ینعی روکذم  یطرش  سایق  ياربک  مدقم  زا 

یم رارق  یلات  ار  هیطرـش  هیـضق  نیا  سپـس  اذک ،) وهف  اذـک  دـلاخ  لک  دـلاخ و  هنال  «) لّدـبتی نآرقلاف ال  ، ءاقبلا هانعم  دولخلا  ناک  اذا  »
: دوش یم  لصاح  بولطم  ۀجیتن  ، يرغص ۀیطرش  مدقم  زا  تسا  ترابع  نآ  مدقم  هک  يا  هیطرش  ۀیضق  کی  يارب  میهد 

«. لدبتی نآرقلاف ال  ءاقبلا  هانعم  دولخلا  ناک  اذاف  ، هزجعم نآرقلا  ناک  اذا  »

ودره هک  یطرـش  ساـیق  کـی  صوصخ  زا  مه  نآ  تسا  ماـت  ریغ  ءزج  ، ودره رد  طـسوا  هک  مود  مسق  زا  هجیتن  ذـخا  ۀـقیرط  دوب  نیا 
ثیح زا  هک  ار  نآ  ماسقا  ریاس  هدرک و  هدنـسب  مسق  نیا  اـب  هطبار  رد  رادـقم  نیمه  هب  اـم  : دـیامرف یم  دـعب  دـشاب  هلـصتم  شا  همدـقم 

نایب لیلد  ود  هب  دراد  مسق  ره  هک  ار  یطورش  نینچمه  دنراد و  یتامیسقت  هعبرا  لاکشا  تامدقم و 
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: مینک یمن 

.ثحابم نیا  اب  هطبار  رد  نخس  ندش  ینالوط  .1

مه صاوخ  يارب  یهاگ  هجیتن  هب  ندیـسر  طـسوا و  لیـصحت  هک  يوحن  هب  ، یطرـش ینارتقا  ساـیق  زا  مسق  نیا  ندوب  عبط  فلاـخم  .2
.لّوا (1) مسق  دننام  دنشاب  هدئافلا  ریثک  عوبطم و  هک  میور  یم  یماسقا  غارس  هب  اذل  ، ماوع هب  دسر  هچ  ات  تسا  لکشم 

ءزج رگید  ۀمدقم  رد  مات و  ءزج  همدقم  کی  رد  طسوا  هک  دنـشاب  كرتشم  تهج  نیا  رد  نآ  ( يربک يرغـص و  ) نیتمدـقم : مّوس مسق 
: دراد ضرف  ود  نیا  ،و  تسا مات  ریغ  صقان و 

زا )و  عوضوم مامت  ای  لومحم  مامت  ای  ) تسا مات  ءزج  نآ  رد  طسوا  هک  هّیلمح  کـی  زا  دـشاب  فلؤم  یطرـش  ساـیق  هک  يدروم  رد  .1
(. یلات ای  مدقم  ءزج  ) تسا مات  ریغ  ءزج  نآ  رد  طسوا  هک  ( هلصفنم ای  هلصتم  ) هیطرش کی 

«. اناویح ناک  اناسنا  ءیشلا  ناک  املکف  «،» اناویح ناک  اقطان  ءیشلا  ناک  املک  و« ؛» قطان ناسنا  لک  :» لاثم

میـسقت لباق  هعبرا  لاکـشا  هب  زین  مسق  نیا  تسا و  مدقم  ءزج  يربک  رد  ،و  یلات مامت  يرغـص  رد  هک  تسا  « قطان » ۀملک طسو  ّدح  هک 
(. دمآ دهاوخ  دعب  هب  مراهچ  ثحبم  رد  نآ  طورش  ماسقا و  مسق و  نیا  حرش  يدوزب  ) تسا

فیلات هیلمح  ود  زا  ینعی  تسا  هطیسب  هیطرـش  ود  نآ  زا  یکی  یلو  ، هدش فیلأت  ضحم  تایطرـش  زا  یطرـش  سایق  هک  يدروم  رد  .2
نآ یلات  هیلمح و  کی  نآ  مدـقم  ـالثم  ینعی  ، هدـش فیلاـت  هیطرـش  کـی  هیلمح و  کـی  زا  هک  تسا  هبکرم  ۀیطرـش  يرگید  هدـش و 

يرگید رد  )و  هطیـسب ۀیطرـش  ) دـشاب مات  ءزج  یکی  رد  دـناوت  یم  طسوا  هک  تسا  ضرف  نیا  رد  اهنت  تسا و  هیطرـش  کی  ، هناگادـج
(. هبّکرم ) دشاب مات  ریغ  ءزج 

يرغص يدس » هتّما  كرتی  الف  ، ایبن هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  ناک  اذاف  ، هّللا نم  هّوبنلا  تناک  اذا  :» لاثم

يربک « ایداه بصنی  نا  بجو  ، يدس هتما  كرتی  مل  اذا  و«

هجیتن « ایداه بصنی  نا  بجو  اّیبن  دمحم  ناک  اذاف  ، هّللا نم  هوبنلا  تناک  اذاف  »

تسا ترابع  یلاصّتا  یطرش  ینارتقا  سایق  نیا  يارغص  دییامرف  یم  هظحالم  هک  نانچ 
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ثحبم کی  زا  نخس  هیلمح  ۀیـضق  رد  هتفای و  بیکرت  هیطرـش  یلات  کی  زا  هیلمح و  مدقم  کی  زا  هک  هبّکرم  ۀیطرـش  ۀیـضق  کی  : زا
تسا انعم  نیا  هب  ای  ؛) ردابتملا وه  (و  دنک یم  نیعم  ادخ  ار  قداص  یّبن  هک  انعم  نیا  هب  ای  ؛ تسا ادخ  فرط  زا  توبن  هک  تسا  يداقتعا 

.�یحُوی ٌیْحَو  ّالِإ 
�

َوُه  ْنِإ  �يوَْهلا  ِنَع  ُقِْطنَی  ا�م  دنک َو  یم  رابخا  دنوادخ  زا  یّبن  هک 

دنوادخ بناج  زا  توبن  اضرف  رگا  هک  تسا  یضرف  هیف  نحن  ام  رد  هدیـسر و  تبث  هب  ثحابم  نیا  ، مالک ملع  ثحابم  رد  لاحره  هب  و 
...دشاب

دنوادخ یبن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  دبع  نب  دمحم  ترـضح  هک  تسا  يداقتعا  ۀلئـسم  کی  زا  نخـس  زاب  يرغـص  یلات  مدـقم  رد 
ضرف اـب  درادـن و  روما  نیا  هب  يراـک  یقطنم  هّتبلا  ، تسین ثحب  ياـج  هدیـسر و  تاـبثا  هب  الیـصفت  ـالک  ملع  رد  هلئـسم  نیا  تسا و 

...دشاب یّبن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  هچ  نانچ  رگا  : هک نیا  هب  درب  یم  شیپ  ار  شراک 

دنوادخ و فرط  زا  يربمایپ  ره  هک  تسا  یتدیقع  هلئسم  کی  زا  نخـس  زاب  تسا  كرتشم  ّدح  طسوا و  هک  يرغـص  یلات  یلات  رد  و 
هک دوب  هدش  بجاو  ضرف و  سدقم  عراش  فرط  زا  مه  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مالسا  ربمایپ  رب  هتشاد و  ییایصوا  ای  یصو  یهلا  رما  هب 
زا مالّـسلا  مهیلع  يدـه  ۀّـمئا  نامه  ینعی  ءایـصوا  نیا  تقیقح  رد  هک  دـنک  بصن  ار  ییامنهار  يداـه و  مدرم  يارب  شیوخ  زا  سپ 

هـصالخ ...َکِّبَر ، ْنِم  َْکَیلِإ  َلِْزنُأ  ا�م  ْغَِّلب  ُلوُسَّرلا  اَهُّیَأ  ا�ی  دنک  غالبا  نیملـسم  هب  ار  نآ  تسا  رومام  ربمایپ  دنبوصنم و  دـنوادخ  فرط 
طاقن زا  یکی  ، نیا هک  دزاس  مولعم  شیوخ  زا  سپ  ار  اه  نآ  فیلکت  دـیاب  دزاسن و  اهر  لـطاب  لـطاع و  فدـه و  یب  ار  تما  هک  نیا 

یم یقطنم  تسا و  مـالک  ملع  هب  طوـبرم  مه  ثحب  نیا  لاـحره  هب  هک  تسا  هعیـش  تنـس و  لـها  ناـیم  یتدـیقع  فـالتخا  ساـسح 
.دش ینعم  لیلحت و  هیزجت و  ، يرغص ءازجا  لاح  هب  ات  سپ  دوش  یم  نانچ  دوش  نینچ  رگا  : دیوگ

نامه هک  دهد  یم  لیکـشت  هیلمح  ۀیـضق  کی  ار ، نآ  مدقم  مامت  هک  تسا  هطیـسب  ۀلـصتم  ۀیطرـش  ۀیـضق  کی  ، سایق نیا  ياربک  اّما 
بـصنی نا  بجو  ) دشاب ربکا  ّدح  هک  دهد  یم  لیکـشت  هیلمح  کی  زین  ار  نآ  یلات  یمامت  و  يدس ) هتما  كرتی  مل  اذا  (و  تسا طسوا 

.دش صخشم  طسوا  ّدح  ربکا و  ّدح  رغصا و  ّدح  هک  لاح  ( ایداه

هدـیدرگ صخـشم  ):.( هطقن هس  یـسدنه  تمالع  اب  قطنملا » » باـتک رد  دـش و  رکذ  ـالبق  هک  « ....هوبنلا تناـک  اذاـف  :» میریگ یم  هجیتن 
.تسا

زا هدرک و  فذح  ار  طسوا  هک  تسا  نیا  هنایماع  دید  زا  يریگ  هجیتن  نیا  ۀقیرط  لاح 
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هجیتن کی  هطباض و  ساسارب  هک  جاتنتـسا  نیا  یقطنم  ۀقیرط  یلو  دوش  یم  لصاح  هجیتن  میـسر و  یم  رخآ  هب  مینک  یم  عورـش  لّوا 
: هک تسا  نیا  دشاب  یعطق  يریگ 

نارتقا زا  هدرک و  نرتقم.دوب  هطیسب  هیطرش  کی  هک  ، يربک لک  اب  تسا  هیطرـش  ۀیـضق  کی  دوخ  هک  ار  يرغـص  یلات  ، لّوا ۀلحرم  رد 
لیکشت مسق  نیا  لّوا  لکش  عون  زا  مه  نآ  ( دشاب مات  ءزج  همدقم  ودره  رد  طسوا  هک  ) لّوا مسق  زا  یطرـش  ینارتقا  سایق  کی  ود  نآ 

: مییوگ یم  تسا و  جاتنالا  یهیدب  هک  میهد  یم 

يرغص « يدس هتما  كرتی  الف  ، اّیبن دمحم  ناک  اذا  »

يربک « ایداه بصنی  نا  بجو  ، يدس هتما  كرتی  مل  اذا  و«

هجیتن « ایداه بصنی  نا  بجو  ، اّیبن دّمحم  ناک  اذاف  »

ۀماقا هب  يزاین  تسا و  قداص  اعطق  روکذم  ۀجیتن  دنتسه  قدصلا  ضورفم  هک  دنشاب  قداص  سایق  نیا  ياربک  يرغص و  رگا  هاگ  نآ 
مّدـقم زا  تسا  تراـبع  نآ  مّدـقم  هک  میهد  یم  رارق  يرگید  هیطرـش  کـی  يارب  یلاـت  ار  هجیتـن  نـیا  مّود  ۀـلحرم  رد.درادـن  ناـهرب 

بولطم هلیـسو  نیدـب  تسا و  مود  ۀیطرـش  نیا  قدـص  شا  همزال  دـشاب  قداص  لوا  ۀـجیتن  نآ  رگا  : مییوگ یم  لّوا و  ساـیق  يارغص 
: هک دوش  یم  لیصحت  ییاهن 

«. ایداه بصنی  نا  بجو  ، اّیبن دمحم  ناک  اذاف  ، هّللا نم  هوبنلا  تناک  اذاف  »

رد مه  نآ  ( دـشاب مات  ریغ  ءزج  يرگید  رد  مات و  ءزج  همدـقم  کـی  رد  طـسوا  هک  ) موس مسق  زا  يریگ  هجیتن  شور  هقیرط و  دوب  نیا 
.نیتلصتم صوصخ  اب  هطبار  رد  دشاب و  هدش  فیلات  ضحم  تایطرش  زا  سایق  : هک مود  ۀبعش  صوصخ 

بورض ، ماکحا ، طورش یمسق  ره  دنوش و  یم  مسقنم  هعبرا  لاکشا  هب  هک  مه  نیتلصتم  دوخ  دشن و  ناونع  نیتفلتخم  نیتلصفنم و  اّما 
ود هک  دشن  لابند  مود  مسق  هک  لیلد  نامه  هب  ، میناسر یم  مامتا  هب  ار  ثحب  نیا  اج  نیمه  رد  دشن و  نایب  مادک  چیه  دراد...و  هجتنم 

.نآ ندوب  عبط  فلاخم  يرگید  ثحابم و  ندش  ینالوط  یکی  : تشاد تهج 

اب رفظم  موـحرم  هک  ، دنتـسه هدـیافلا  ریثـک  عـبط و  قـفاوم  هـک  دـنام  یم  یقاـب  رگید  ضرف  ود  ، مـیدز راـنک  ار  قوـف  ضرف  ود  یتـقو 
: زا دنترابع  ود  نآ  دننک و  یم  نایب  ار  اه  نآ  یتاحیضوت 

.دوب مات  ءزج  همدقم  ودره  رد  طسوا  هک  ، روکذم مسق  هس  زا  لوا  مسق  .1

رد مات و  ءزج  همدقم  کی  رد  طسوا  هک  ، موس مسق  ۀبعش  ود  زا  لوا  ۀبعش  .2

110  : ص

رفظم قطنم  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1193زکرم  هحفص 692 

http://www.ghaemiyeh.com


.دوب فلؤم  ، هیطرش کی  هیلمح و  کی  زا  ام  سایق  انمض  دوب و  مات  ریغ  ءزج  يرگید 

: هک مینک  یم  عورش  اج  نیا  زا  ار  بلطم  مسق  ود  نیا  نایب  يارب 

میسقت ماسقا  رگا  دنوش و  یم  میسقت  مسق  تشه  ای  جنپ  هب  ( يربک يرغـص و  ) تامدقم بسحرب  یطرـش  سایق  : میتفگ لوا  میـسقت  رد 
تسیب و رابتعا  کی  هب  دوش و  یم  لصاح  جـنپ  رد  هس  برـض  زا  هک  تسا  مسق  هدزناـپ  مینک ، برـض  مّود  میـسقت  ماـسقا  رد  ار  لوا 

مـسق هس  زا  دوش و  یم  اـفتکا  مسق  جـنپ  هب  مسق  تشه  زا  یلو  دوش  یم  يریگ  هجیتـن  ، تشه رد  هس  برـض  زا  هک  تسا  مسق  راـهچ 
باب رد  ار  دوخ  ثحب  نیاربانب  دش  دهاوخ  نشور  هک  دراد  یصاخ  دروم  مه  یضرف  ره  دش و  تعانق  ، ضرف ود  هب  مه  يدعب  میـسقت 

: میهد یم  رارق  باب  جنپ  رد  یطرش  ینارتقا  سایق 

؛ هلصتم ۀیطرش  ود  زا  هدمآ  مهارف  یطرش  ینارتقا  سایق.لوا  باب 

؛ هلصفنم ۀیطرش  ود  زا  هدمآ  مهارف  یطرش  ینارتقا  سایق.مود  باب 

؛ هلصفنم کی  هلصتم و  کی  زا  هدمآ  مهارف  یطرش  ینارتقا  سایق.موس  باب 

؛ هلصتم کی  هیلمح و  کی  زا  هدمآ  مهارف  یطرش  ینارتقا  سایق.مراهچ  باب 

.هلصفنم کی  هیلمح و  کی  زا  هدمآ  مهارف  یطرش  ینارتقا  سایق.مجنپ  باب 

تالصتملا نم  فلؤملا  .1

: لاثم.دشاب هلصتم  ۀیطرش  ود  زا  فلؤم  هک  تسا  یطرش  سایق  کی  اب  هطبار  رد  مسق  جنپ  زا  لوا  مسق 

يرغص « ادوجوم راهنلا  ناک  ، هعلاط سمشلا  تناک  امّلک  »

يربک « ائیضم ملاعلا  ناک  ، ادوجوم راهنلا  ناک  امّلک  و«

هجیتن « ائیضم ملاعلا  ناک  ، هعلاط سمشلا  تناک  امّلکف  »

: تسا هعبرا  لاکشا  ياراد  ، هبعش ره  هک  دراد  هبعش  هس  دوخ  ، مسق نیا 

.دشاب مات  ءزج  ودره  رد  طسوا  ینعی  دنشاب  كرتشم  ، مات ءزج  رد  نآ  ۀمدقم  ود  .1

.دنشاب هتشاد  كارتشا  ، مات ریغ  ءزج  رد  نآ  ۀمدقم  ود  .2

.دشاب صقان  ءزج  يرگید  رد  مات و  ءزج  همدقم  کی  رد  طسوا  .3

اذا - هدومرف هریت  طخ  ود  نایم  فنـصم  اذـل  دوش ، نایب  لوا  مسق  اهنت  دـشابن و  حرطم  موس  مود و  مسق  هک  دـش  نیا  رب  ام  راک  ساـسا 
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-. امهنم مات  ءزجب  هاتمدقم  كرتشا 

ماکحا هب  دوش  یم  قحلم  هطقن  هب  هطقن  مدق و  هب  مدق  یطرش  ینارتقا  سایق  نیا  مکح 
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: تسین لیصفت  رارکت و  هب  يزاین  مییوگ و  یم  مه  اج  نیا  میتفگ  اج  نآ  هچره  یلمح و  ینارتقا  سایق 

.دنتسه هعبرا  لاکشا  قّقحم  فلؤم و  ، سایق ودره  دراد و  دوجو  هعبرا  لاکشا  ودره  رد  .1

.دنتسه كرتشم  تیفیک  )و  تیئزج تیلک و  ) تیمک ثیح  زا  ، جاتنا ۀصاخ  هماع و  طورش  رد  .2

ره ۀجیتن  هک  نیا  تسا و  جتنم  برض  دنچ  یلکش  ره  رد  هجتنم و  بورض  همیقع و  بورـض  دراد و  هنکمم  بورـض  هک  ، جیاتن رد  .3
.دنراد كارتشا  زین  ، تسا عبرا  تاروصحم  زا  يا  هیضق  هچ  یلکش 

يرغـص و سکع  نیهارب  نامه  ، نیهارب ) تشاد ناهرب  هب  زاین  هک  يدـعب  لاکـشا  جاتنا  ندوب  يرظن  لوا و  لکـش  جاتنا  تهادـب  رد  .4
كرتشم تاهج  نیا  مامت  رد  یطرـش  یلمح و  ینارتقا  سایق.دنتـسه  كرتشم  ( تسا ضارتفا  ناهرب  ّدر و  ۀـقیرط  ، فلخ ناهرب  ، يربک

ناـمه مـیهد و  هلــصتم  تایطرــش  هـب  ار  هـیلمح  ياــیاضق  ياــج  هـعجارم و  هـعبرا  لاکــشا  هـب  هـک  تـسا  یفاــک  اــهنت  دنتــسه و 
.مینک لامعا  ار  نیهارب  جیاتن و  ، بورض ، لاکشا

ۀیطرـش صوصخم  هک  تسه  مه  یـصاصتخا  ثحب  کی  هک  مینادـب  دـیاب  یلو  میدرک  ثحب  كرتشم  تاهج  رد  اج  نیا  ات  معن  : هلوق
: هک نیا  نآ  تسین و  تالصفنم  زا  فلؤم  یطرش  یلمح و  ینارتقا  رد  هک  تسا  ایاضق  نیا  زا  فلؤم  سایق  هلصتم و 

: تسا مسق  ود  هلصتم  ۀیطرش  هک  میدناوخ  هیطرش  ۀیضق  تامیسقت  باب  رد  اقباس 

دوـب و راـک  رد  همزـالم  عوـن  کـی  ، فرط ود  ناـیم  ینعی  دوـب  هدـش  مکح  ، هقـالع ۀطـساو  هب  تبـسن  ود  لاـصتا  هب  نآ  رد  : هـّیموزل .1
.دوبن یفداصت  ناشعامتجا 

هلصتم ۀیطرش  ود  زا  هک  ثحب  دروم  سایق  باب  رد  لاح.دوب  یعقاو  طابترا  هقالع و  نودب  تبسن  ود  لاصتا  هب  مکح  نآ  رد  : هّیقافتا .2
: تسا روصتم  تروص  هس  دوش  یم  لیکشت 

؛ دنشاب هیموزل  ۀلصتم  ، همدقم ودره  .1

؛ دنشاب هیقافتا  ۀلصتم  ، همدقم ودره  .2

.دشاب هیقافتا  يرگید  هیموزل و  همدقم  کی  .3
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ۀجیتن دوش و  یم  فیلات  نآ  زا  یطرـش  سایق  انیقی  هک  ، تسا نویقطنم  قافتا  دروم  ، لوا تروص  نامه  نقیتم  ردق  ، تروص هس  نیا  زا 
یتاذ و ۀقالع  همزالم و  نامه  ، مه هجیتن  رد  هک  تسا  یتاذ  ۀمزالم  کی  یلات  مدقم و  نایم  همزالم  یهاگ  اهتنم  دـهد  یم  مه  یعطق 
اه هقالع  نیا  ياه  لاثم  ایاضق  باب  رد  هیطرـش  تامیـسقت  رد  مزالت و  ۀقالع  ، تیلولعم ۀقالع  ، تیلع ۀقالع  : دننام تسا  ظوفحم  یلقع 
ای )و  یعرش ۀیطرش  يایاضق  رد  ) سدقم عراش  لعج  زا  هک  تسا  یلعج  يرابتعا و  موزل  کی  ود  نآ  نیب  ۀمزالم  یهاگ  ؛و  میدروآ ار 

ۀلّصتم ۀیطرـش  اه  نیا  ۀمه  لاح  ره  هب  یلو  دوش  یم  یـشان  (، ...یللملا نیب  نیناوق  ییالقع و  ، یفرع يایاضق  رد  ) ملاع ءالقع  رابتعا  زا 
میراد یعقاو  جتنم و  سایق  اه  نآ  زا  دنتسه و  هیموزل 

؟ ریخ ای  دوش  یم  لیکشت  یقطنم  سایق  اه  نیا  زا  ایآ  هک  تسا  فالتخا  هیموزل  کی  هیقافتا و  کی  ای  هیقافتا  يایاضق  باب  رد 

يأر تسا و  دوجوم  نآ  لکـش  ساـیق و  تروص  اـهنت  دوـش و  یمن  لیکـشت  یعقاو  ساـیق  الـصا  مسق  ود  نیا  زا  هک  دـننآرب  یعمج 
یعقاو و ۀـقالع  کی  ( طسوا ربکا و  ، رغـصا ) سایق دودـح  نایم  ، ایاضق هنوگ  نیا  رد  هک  تسا  نیا  ناشلیلد  تسا و  نیمه  ( هر ) فنـصم
مزـال ال ، ساـیق ۀـجیتن  هک  نآ  لاـح  تسا  رادرب  فّلخت  تسا  هیقاـفتا  نوچ  هکلب  دوش  لـصاح  هجیتن  هب  مزج  اـت  تسین  راـک  رد  یتاذ 

.تسین رادرب  فلخت  تسا و  سایق  کفنی 

زا اـمومع  ، مولع تاـسایق  نوچ  تسین  بترتـم  نآ  رب  يا  هدـیاف  اـهتنم  دوش  یم  لیکـشت  ساـیق  ، مه تاـیقافتا  زا  هک  دـننآرب  یعمج  و 
.دوش یم  لیکشت  هیموزل  يایاضق 

هیقافتا مه  هجیتن  انمـض  تسا و  ردان  نآ  دربراک  هدـیاف و  مک  یلو  دوش  یم  لیکـشت  ساـیق  مه  مسق  ود  نیا  زا  هک  دـننآرب  یعمج  و 
ّسخا عبات  هجیتن  نوچ  ، دوب دـهاوخ  هیقافتا  ، هجیتن دوب  هیموزل  يرگید  هیقافتا و  یکی  رگا  دوشن و  لـصا  رب  دـئاز  عرف  اـت  دوب  دـهاوخ 

.تسین (1) ینادنچ  ةدیاف  تایقافتا  ثحب  رد  لاحره  هب  تسا و  نیتمدقم 

تالصفنملا نم  فلؤملا  .2

حرطم مه  زاـب  هیقاـفتا  نوـچ  ) هیداـنع هلـصفنم  ۀیطرـش  ود  زا  هک  تسا  یـسایق  یطرـش  ینارتـقا  ساـیق  ۀـناگ  جـنپ  عاوـنا  زا  مّود  عوـن 
: دننام ، دوش لیکشت  ( تسین

يرغص « ادرف نوکی  نا  اّما  اجوز و  ددعلا  نوکی  نیا  اّما  امئاد  »
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يربک « درفلا جوز  نوکی  نا  اّما  جوزلا و  جوز  جوزلا  نوکی  نا  اّما  امئاد  و«

هجیتن « ادرف وا  درفلا  جوز  وا  جوزلا  جوز  ددعلا  نوکی  نا  ناّما  امئادف  »

نیا هب  ، میراد سایق...و  تالصتم  زا  اهنت  میرادن و  جتنم  سایق  ، هلصفنم ۀیطرـش  ود  زا  هک  دنا  هدرک  نامگ  یخرب  : ههبـش کی  هب  خساپ 
دناعت یهاگ  اهتنم  ، دراد تلالد  ( یلات مدقم و  ) فرط ود  لاصفنا  یفانت و  ، دناعت رب  يرگید  زا  يادـج  ، يا هلـصفنم  هیـضق  ره  هک  لیلد 
ینعی تسا  قدص  رد  اهنت  یهاگ  و  ؛) هیقیقح  ) تسا لاحم  مه  ناشعافترا  لاحم و  ناشعامتجا  ینعی  تسا  بذک  قدـص و  رد  نیفرط 
هعنام ) تسا نکمم  عامتجا  لاحم و  عافترا  ینعی  تسا  بذـک  رد  اهنت  یهاگ  و  ؛) عمجلا هعنام  ) تسا نکمم  عافترا  لاـحم و  عاـمتجا 

میرذگب هک  لیصافت  نیا  زا  یلو  دمآ  دهاوخ  لاثم  اب  زین  همادا  رد  دش و  نایب  ایاضق  تامیسقت  باب  رد  ماسقا  نیا  الیـصفت  هک  (، ّولخلا
یطرـش ینارتقا  سایق  کی  نیتلـصفنم  زا  میهاوخب  رگا  لاح  ، تسه يدـناعت  نیفرط  نایم  اه  نیا  یمامت  رد  هک  تسا  نیا  مّلـسم  ردـق 

زاب هک  ) دوش رارکت  همدقم  ود  ره  رد  هک  دشاب  یکرتشم  ّدح  طسوا و  دیاب  امتح  میزاس  نرتقم  رگیدکی  هب  ار  ود  نآ  میهد و  لیکشت 
نیا دـش  انب  یلو  تسا  صقان  يرگید  رد  مات و  یکی  رد  اـی  صقاـن و  ءزج  همدـقم ، ودره  رد  اـی  ، تسا ماـت  ءزج  ، همدـقم ودره  رد  اـی 
نیا طسو و  ّدح  ربکا و  ّدح  ، رغـصا ّدح  : میراد ّدح  هس  ام  هک  تسا  نیا  هلـصفنم  هیطرـش  ود  لصاح  هاگ  نآ  (، دـشابن حرطم  لیـصافت 

ۀمدــقم صتخم  ءزج  ینعی  رغــصا  ّدــح  اــب  مـه  تــسا  ود  نآ  كرتــشم  ءزج  هدــش و  رارکت  همدــقم  ودره  رد  هــک  طــسو  ّدــح 
یتح ، دراد یفانت  يربک  هب  صتخم  ءزج  ینعی  ربکا  ّدـح  اب  مه  ،و  هدـش لیکـشت  هلـصفنم  کـی  ود  نآ  زا  دراد و  دـناعت  ( يرغـص ) لوا

زا هتشادن و  یفانت  رگیدکی  اب  ود  نآ  دوخ  یلو  دشاب  هتشاد  یفانت  ( ربکا رغصا و  ) رگید ءیش  ود  اب  ( طسوا ) يدحاو ءیش  تسا  نکمم 
: دننام ، یباجیا هن  دشاب  یبلس  ، قح ۀجیتن  دوشن و  لیکشت  هبجوم  ۀلصفنم  کی  ود  نآ 

« اناسنا وا  ارجش  ءیشلا  اذه  نوکی  نا  اّما  »

« اناویح وا  ارجش  ءیشلا  كاذ  نوکی  نا  اّما  »

یلو ، دـهد یم  لیکـشت  ار  هبجوم  ۀلـصفنم  کـی  مادـکره  اـب  دراد و  یفاـنت  « ناوـیح »و« ناـسنا » اـب تسا  طـسوا  هک  « رجـش » اـج نیا  رد 
وا ناـسنا  ءیـشلا  اذـه  اـما  :» تفگ ناوت  یمن  دوش و  یمن  لیکـشت  هبجوم  ۀلـصفنم  اـه  نآ  زا  درادـن و  یفاـنت  « ناویح » اـب « ناـسنا » دوخ

هکلب « اناویح وا  اناسنا  اذه  نوکی  نا  اّما  هتبلا  سیل  :» هک دوش  یم  تسرد  هبلاس  ۀلصفنم  کی  هکلب  « ناویح
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کی زین  ود  نآ  زا  دنـشاب و  هتـشاد  یفاـنت  رگیدـکی  اـب  زین  ود  نآ  دوـخ  تسا  نکمم  ناوـیح و  مه  دـشاب و  ناـسنا  مه  تسا  نکمم 
هک تسا  قداص  دـنراد و  تافانم  « سرف » اب « ناـسنا » هک روکذـم  لاـثم  رد  « ناویح  » ياـج هب  « سرف » دـننام دوش  لیکـشت  هبجوم  ۀلـصفنم 

: مییوگب

«. سرف وا  ناسنا  اذه  اّما  »

ای دنراد  یلاصفنا  ۀطبار  ایآ  هک  دشن  نشور  ام  يارب  نآ  نیّدح  سایق و  نیفرط  ، ربکا ، رغصا عضو  ، مزج عطق و  روط  هب  هک  نیا  لصاح 
تسا و مقع  ۀـناشن  ، هجیتن رد  فالتخا  مسیر و  یمن  یعطق  یمئاد و  تباث و  ۀـجیتن  کی  هب  ام  سپ  ؟ یبلـس ای  یباجیا  ؟ یلاصفنا بلس 

.اعقاو هن  تسا  سایق  اتروص  نیتلصفنم  زا  فلؤم  سایق  عقاو  رد 

ود زا  دنـشاب و  هبجوم  سایق  ۀمدقم  ود  زا  یکی  دیاب  امتح  هک  دوب  مود  ةدعاق  رد  ینارتقا  سایق  ۀماع  دـعاوق  باب  رد  ، بلطم نیا  ریظن 
تـسا يدحاو  ءیـش  طسوا  سپ  دنراد  نیابت  ربکا  اب  طسوا  طسوا و  اب  رغـصا  : تسا نیا  هبلاس  ود  دافم  اریز  ، تسین جتنم  سایق  ، هبلاس
یقالت هن  تسا و  نیابت  لیلد  هن  ، دنشاب نانیابتم  مه  ءیـش  ود  نآ  دوخ  هک  تسین  نآ  لیلد  نیا  یلو  دراد  نیابت  رگید  ءیـش  ود  اب  هک 

یلو «، ناویحب رجشلا  نم  ءیش  و«ال  «، رجشب ناسنالا  نم  ءیش  ال  :» لثم.دنشاب هتشاد  یقالت  رگیدکی  اب  ءیش  ود  نآ  تسا  نکمم  هکلب 
تسا و یبلـس  ، قح ۀـجیتن  میراذـگب  سرف » «،» ناویح » ياـج هب  رگا  تسا و  یباـجیا  قح  ۀـجیتن  دنتـسه و  ناـیقالتم  ناوـیح  اـب  ناـسنا 

.تسا سایق  ندوب  میقع  ۀناشن  ، هجیتن رد  فالتخا 

مه رهاظ  ظفح  میهاوخب  هتـشاد و  دومج  نیتلـصفنم  رهاظ  رب  ام  هک  تسا  حیحـص  یتروص  رد  نخـس  نیا  : دـنیامرف یم  رفظم  موحرم 
ره هک  مینادـب  دـیاب  ار  نیا  یلو  ، میتـفگ هک  یلیلد  ناـمه  هب  دوش  یمن  لـصاح  هجیتـن  هلـصفنم  ود  زا  رهاـظ  ظـفح  اـب  هتبلا  هک  دوشب 
زین هلّوحم  هلـصتم  نآ  هک  تسا  نیا  شا  همزال  دشاب  قداص  هلـصفنم  رگا  هک  تسا  هلـصتم  دـنچ  ای  کی  هب  لیوحت  لباق  يا  هلـصفنم 

هجیتن ار  هلصتم  کی  درک و  فیلات  جتنم  سایق  ، نیتلصتم زا  هدرک و  لوحتم  نیتلـصتم  هب  ار  نیتلـصفنم  ناوت  یم  هاگ  نآ  دشاب  قدص 
هتخاس و لوحتم  هلـصفنم  هب  ار  هجیتن  نیا  سپ  تسا  هلـصفنم  کی  هب  لیوحت  لـباق  ، مه يا  هلـصتم  ره  : مییوگ یم  هاـگ  نآ  دـهد  یم 

ناتلصتم نیا  هک  تسا  نیا  شا  همزال  دنشاب  قداص  لصا  رد  ناتلصفنم  رگا  : هک تروص  نیا  هب  میروآ  یم  تسد  هب  ار  هاوخلد  ۀجیتن 
ۀلصفنم کی  قدص  شا  همزال  دشاب  قداص  هجیتن  رگا  تسا و  قداص  زین  اه  نآ  ۀجیتن  دندوب  قداص  ود  نآ  رگا  دنشاب و  قداص  مه 

.بولطملا وه  اذه  ،و  تسا هلّوحتم 
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ار هلـصفنم  هب  هّلـصتم  لـیوحت  قیرط  هلـصتم و  هب  هلـصفنم  لـیوحت  ۀـقیرط  ادـتبا  روبزم  ساـیق  ثحب  زا  شیپ  تسا  مزـال  اـج  نیا  رد 
: تسا ماقم  ود  رد  ام  ثحب  سپ  ؛ میسانشب

؛ هلصتم ۀیطرش  هب  هلصفنم  ۀیطرش  لیوحت  ۀقیرط  .1

.هلصفنم ۀیطرش  هب  هلصتم  ۀیطرش  لیوحت  ۀقیرط  .2

سپ میرادـن  یثحب  تایقافتا  زا  ام  دـش  هتفگ  البق  هک  نانچ  یلو  هیقافتا  ای  ،و  تسا هیدانع  ای  هلـصفنم  ۀیطرـش  یلک  روط  هب  : لّوا ماـقم 
.1: دوش یم  مسق  هس  يرابتعا  هب  ( دش نایب  ایاضق  تامیسقت  باب  رد  هچ  نانچ  ) هیدانع ۀلصفنم  تاّیدانع و  هب  دوش  یم  رصحنم  ثحب 

ولّخلا هعنام  عمجلا 3. هعنام  هیقیقح 2.

ای ، هیئزج ۀبجوم  ای  هیلک و  ۀبلاس  ای  ، دنتـسه هیلک  ۀبجوم  ای  اریز  ، دنوش یم  میـسقت  مسق  راهچ  هب  عبرا  تاروصحم  ظاحل  زا  مادـکره  و 
رد ار  بلطم  یلو  میتسه  لاثم  هدزاود  دنمزاین  هدعاق  نیاربانب  دیآ و  یم  دیدپ  تروص  هدزاود  راهچ  رد  هس  برض  زا  هیئزج و  ۀبلاس 

مینک یمن  رکذ  ار  هلصفنم  ۀیضق  روس  انمـض  تسا ، اه  هبلاس  زا  لاثم  هس  تابجوم و  زا  نآ  لاثم  هس  هک  مینک  یم  هصالخ  لاثم  شش 
ای دشاب و  هیلک  ۀبجوم  يارب  لاثم  دـیروایب و  ، تسا « ادـبا امئاد و  » هک ار  هیلک  ۀـبجوم  روس  ، تابجوم رد  دـیناوتب  دیـشاب و  دازآ  امـش  ات 

هیئزج ۀبلاس  روس  ای  ، تسا « هتبلا سیل   » هک ار  هیلک  هبلاس  روس  اه  هبلاس  رد  نینچمه  دیروایب  ، تسا « نوکی دق  » هک ار  هیئزج  ۀبجوم  روس 
: مینک یم  نایب  شخب  ود  رد  ار  لاثم  شش  نیا  کنیا.دیروایب  ، دشاب « نوکی دق ال  » هک ار 

.تالصتم هب  هبجوم  تالصفنم  لیوحت  ۀقیرط.لوا  شخب 

.تالصتم هب  هبلاس  تالصفنم  لیوحت  ۀقیرط.مود  شخب 

هدروآ یلاثم  کیره  يارب  ولّخلا و  هعنام  ای  عمجلا و  هعنام  ای  تسا  هیقیقح  ای  ، هیدانع ۀبجوم  هلصفنم  دش  هراشا  هک  نانچ  : تابجوم اّما 
.مینک یم  هبساحم  ار  لیوحت  ۀقیرط  و 

: هبجوم هیقیقح  هلصفنم 

مه ینعی  ، دشاب هدش  مکح  بذـک  رد  مه  قدـص و  رد  مه  تبـسن  ود  دـناعت  لاصفنا و  ، یفانت هب  نآ  رد  هک  تسا  يا  هلـصفنم  ۀیـضق 
«. درف اّما  جوز و  اّما  ددعلا  :» لاثم ، تسا لاحم  عافترا  مه  عامتجا و 

دنراد قفاوت  هلـصفنم  نآ  اب  تیفیک  تیمک و  ثیح  زا  هک  تسا  يا  هلـصّتم  ۀیطرـش  راهچ  مزلتـسم  ، هبجوم ۀـیقیقح  ۀلـصفنم  ره  لاـح 
رگا دنتسه و  هیئزج  زین  هلوحم  ۀیضق  ، دوب هیئزج  لصا  رگا  دنتسه و  هیلک  ۀلّوحم  يایاضق  نیا  دوب  هیلک  ۀلصفنم  ، لصا ۀیضق  رگا  ینعی 
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(. دش دهاوخ  نایب  هدنیآ  رد  اه  هبلاس  ) دنتسه هبجوم  زین  اه  نیا  دوب  هبجوم 

یلات هلـصفنم و  فرط  ود  زا  یکی  نیع  ، مادـک ره  مدـقم  هک  ییاـیاضق  زا  دـنترابع  عبرا  تالـصتم  زا  هلـصتم  ود  : هلـصتم راـهچ  ناـیب 
.تسا هلصفنم  رگید  فرط  ضیقن  ، مادکره

: دوب دنهاوخ  قداص  زین  ریز  ۀلصتم  ود  امتح  ( ضورفم ) دشاب قداص  هلصفنم  نیا  رگا  « درف اّما  جوز و  اما  ددعلا  :» رد الثم 

؛) مود فرط  ضیقن  ، یلات لوا و  فرط  نیع  ، مدقم «) درفب سیل  وهف  اجوز  ددعلا  ناک  اذا  .» 1

(. هلصفنم لوا  فرط  ضیقن  ، یلات مود و  فرط  نیع  ، مدقم «) جوزب سیل  وهف  ادرف  ددعلا  ناک  اذا  .» 2

یـسررب ) دراد تلالد  تبـسن  ود  عافترا  ّولخ و  ۀلاحتـسا  رب  هک  يروطنامه  هیقیقح  هلـصفنم  هک  تسا  نآ  مازلتـسا  قدـص و  نیا  لیلد 
ار شدوجو  ضرف  دش و  ققحتم  تبسن  کی  رگا  ینعی  دراد  تلالد  مه  تبسن  ود  قدص  عامتجا و  ۀلاحتـسا  رب  نینچمه  ( دش دهاوخ 
زا یکی  هلصتم  هیـضق  رد  رگا  اذل  ، تسا نیـضیقن  عامتجا  هنرگ  تسین و  ققحت  لباق  دش و  دهاوخ  یفتنم  رگید  تبـسن  امتح  میدرک ،
درف رگا  تسین و  درف  امتح  دوب  جوز  يددع  رگا  الثم  ، دوب دهاوخ  مدـعلا  ضورفم  رگید  فرط  امتح  دوب  ققحتلا  ضورفم  ، فرط ود 

.دوش یم  لیکشت  هیطرش  ود  سپ  دراد  همزالم  يرگید  مدع  اب  دنک و  یم  قدص  يرگید  ضیقن  اب  مادکره  تسین و  جوز  امتح  دوب 

نآ یلات  هلصفنم و  هیطرش  فرط  ود  زا  یکی  ضیقن  مادکره ، مدقم  هک  ییایاضق  زا  دنترابع  هناگراهچ  تالصتم  زا  رگید  ۀلصتم  ود 
.تسا هلصفنم  رگید  فرط  نیع  ، اه

عومجم هک  دوب  دهاوخ  قداص  مه  ریز  هلـصتم  ود  نآ  لیوحت  رد  امتح  دشاب  قداص  لصا  ۀلـصفنم  رگا  ، روکذـم لاثم  نامه  رد  الثم 
: دوش یم  هلصتم  راهچ 

(. مود فرط  نیع  ، یلات لوا و  فرط  ضیقن  ، مدقم «.) درف وهف  اجوز  ددعلا  نکی  مل  اذا  .» 3

(. لوا فرط  نیع  ، یلات مود و  فرط  ضیقن  ، مدقم «.) جوز وه  ادرف  ددعلا  نکی  مل  اذا  .» 4

لاحم ود  نآ  عامتجا  ) تشاد تلالد  ، قدص رد  تبسن  ود  دناعت  رب  هک  هنوگ  نامه  هبجوم  ۀیقیقح  ۀلصفنم  هک  تسا  نآ  مازلتسا  لیلد 
تبسن ود  دناعت  رب  نینچمه  ( دوب
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مکح فرط  کـی  عاـفترا  یفن و  ، مدـع هب  هلـصتم  ۀیـضق  رد  رگا  نیارباـنب  (، تسا لاـحم  ود  نآ  عاـفترا  ) دراد تلـالد  ، مه بذـک  رد 
يددـع رگا  سپ  ، تسا لاحم  هک  دـیآ  یم  شیپ  نیـضیقن  عافترا  هنرگ  تسا و  رگید  فرط  قدـص  تابثا و  شا  همزال  امتح  ، میدرک

.دوب دهاوخ  جوز  امتح  دوبن  درف  رگا  دوب و  دهاوخ  درف  امتح  دوبن  جوز 

: هبجوم عمجلا  هعنام  ۀلصفنم 

رد تبـسن  ود  عامتجا  ینعی  ، بذک رد  هن  دشاب و  هدـش  مکح  قدـص  رد  طقف  تبـسن  ود  دـناعت  هب  نآ  رد  هک  دوب  يا  هلـصفنم  ۀیـضق 
؛ تسا نکمم  عافترا  یلو  تسا  لاحم  دحاو  ءیش 

«. ارجح وا  ارجش  یئیشلا  نوکی  نا  اّما  :» لاثم

هیقیقح ۀلصفنم  رد  هک  مّود  لوا و  ۀلصّتم  ود  نامه  : زا دنترابع  ود  نآ  تسا و  هقداص  ۀلـصّتم  ود  مزلتـسم  یعمجلا  هعنام  ۀلـصفنم  ره 
، تسا هلصفنم  رگید  فرط  ضیقن  ، نآ یلات  هلصفنم و  فرص  ود  زا  یکی  نیع  ، هلـصتم ۀیطرـش  ۀیـضق  مدقم  ، مادکره رد  هک  دش  نایب 

: دنشاب قداص  ریز  هلصتم  ود  هک  تسا  نیا  شا  همزال  دشاب  قداص  « رجح وا  رجش  اما  ءیشلا  :» ۀلصفنم ۀیضق  رگا  الثم 

؛) مود فرط  ضیقن  ، یلات لوا و  فرط  نیع  ، مدقم «) رجحب سیل  وهف  ارجش  ءیشلا  ناک  اذا  .» 1

(. لوا فرط  ضیقن  ، یلات مود و  فرط  نیع  ، مدقم «) رجشب سیل  وهف  ارجح  ءیشلا  ناک  اذا  .» 2

رب هک  تسا  هیقیقح  ۀلـصفنم  لـثم  ثیح  نیا  زا  تسا  ادـیپ  شمـسا  زا  هک  ناـنچ  عـمجلا  هعناـم  هلـصفنم  هک  تسا  نیا  مازلتـسا  لـیلد 
کی رگا  نیاربانب  ، دوش یم  نیـضیقن  عاـمتجا  بجوم  نوچ  ، تسا لاـحم  عاـمتجا  ینعی  دراد  تلـالد  ، تبـسن ود  ناـیم  عمج  ۀلاحتـسا 
رگا دشابن و  رجح  هک  تسا  نیا  شا  همزال  دوب  رجش  ءیش  نالف  رگا  ینعی  ، دوب دهاوخ  یفتنم  رگید  تبـسن  امتح  ، دش ققحتم  تبـسن 

.دنتسه قداص  هیضق  ود  نیا  سپ  ، تسا تیرجش  مدع  شا  همزال  دوب  رجح 

ۀلصفنم تسین و  قداص  دشاب  رگید  فرط  نیع  ود ، نآ  یلات  هلـصفنم و  فرط  ود  زا  یکی  ضیقن  ، اه نآ  مدقم  هک  رگید  ۀلـصتم  ود 
: تفگ ناوت  یمن  ینعی  تسین  ود  نآ  مزلتسم  ، روکذم

نیع ، یلات لوا و  فرط  ضیقن  ، مدقم «.) رجح وهف  ارجش  ءیشلا  نکی  مل  اذا  .» 3
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؛) مود فرط 

(. لّوا فرط  نیع  ، یلات مود و  فرط  ضیقن  ، مدقم «) رجش وهف  ارجح  ءیشلا  نکی  مل  اذا  .» 4

ات درادـن  تلـالد  ّولخ  عنم  رب  یلو  ، دراد تلـالد  نآ  ۀلاحتـسا  عمج و  عـنم  رب  اـهنت  عـمجلا  هعناـم  ۀلـصفنم  هک  تسا  نآ  بلطم  ّرـس  و 
هن دشاب و  رجـش  هن  تسا  نکمم  ریخ  ، دیآ یم  مزال  نیـضیقن  عافترا  هنرگ  دشاب و  رجح  دیاب  امتح  دوبن  رجـش  ءیـش  نآ  رگا  : مییوگب

.ناویح : لثم دشاب  یموس  ءیش  دشابن و  مادک  چیه  تسا  نکمم  ریخ  ، تسا رجش  امتح  دوبن  رجح  رگا  : مییوگب ای  ؛و  رجح

: هبجوم وّلخلا  هعنام  ۀلصفنم 

عناـمالب عاـمتجا  یلو  تسا  لاـحم  ود  نآ  عاـفترا  طـقف  ینعی  قدـص  رد  هن  ، دوـش یم  مکح  بذـک  رد  تبـسن  ود  یفاـنت  هـب  نآ  رد 
قرغ ندوب و  بآ  رد  یلو  تسا  لاحم  ، دوشب قرغ  لاح  نیا  اب  ، دـشابن بآ  رد  دـیز  ینعی  «، قرغی وا ال  ، ءاملا یف  اّما  دـیز  :» لاـثم ، تسا

هلصفنم و فرط  ود  زا  یکی  ضیقن  ، مادکره مدقم  هک  تسا  يا  هلصتم  ود  مزلتسم  ، ّولخلا هعنام  ۀلـصفنم  ره  لاح.تسین  لاحم  ندشن 
: تسا ریز  هلصتم  ۀیضق  ود  قدص  شا  همزال  دشاب  قداص  روکذم  ۀیضق  رگا  الثم  تسا  هلصفنم  رگید  فرط  نیع  ، ود نآ  یلات 

؛) مود فرط  نیع  ، یلات لوا و  فرط  ضیقن  مّدقم  «) قرغی وهف ال  ، ءاملا یف  دیز  نکی  مل  اذا  .» 3

(. لوا فرط  نیع  یلات  مود و  فرط  ضیقن  ، مدقم «) ءاملا یف  وهف  ، دیز قرغ  اذا  .» 4

یم تلالد  ، بذـک رد  تبـسن  ود  یفانت  رب  هک  تسا  هیقیقح  لثم  تهج  نیا  زا  اهنت  ، ّولخلا هعنام  ۀلـصفنم  هک  تسا  نیا  مازلتـسا  لـیلد 
عاـفترا نوچ  ، دوشب مه  قرغ  دـشابن و  اـیرد  رد  دـیز  تسین  نکمم  رگید  تراـبع  هب  تبـسن ، ود  زا  عقاو  ّولخ  ۀلاحتـسا  رب  ینعی  دـنک 

نیا رب  ، تسا هدوب  بآ  ایرد و  رد  امتح  سپ  دش  قرغ  رگا  دوش و  یمن  مه  قرغ  امتح  دوبن  ایرد  رد  رگا  سپ  دیآ  یم  مزال  نیـضیقن 
.دنتسه قداص  روکذم  ۀلصتم  ود  ساسا 

ناوت یمن  سپ  تسین  قداص  ، دـشاب رگید  فرط  ضیقن  ، ود نآ  یلات  هلـصفنم و  فرط  کی  نیع  ، ود نآ  مدـقم  هک  رگید  ۀلـصتم  ود 
: تفگ

؛» قرغی وهف  ، ءاملا یف  دیز  ناک  اذا  .» 1
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«. ءاملا یف  سیل  وهف  ، دیز قرغی  مل  اذا  .» 2

رد مه  تسا  نکمم  سپ  ، درادن تلالد  عمج  هلاحتسا  رب  یلو  تشاد  تلالد  ولخ  ۀلاحتـسا  رب  ، ولخلا هعنام  هک  تسا  نیا  بلطم  ّرـس  و 
امتح دـش  تابثا  فرط  کی  رگا  هک  تسین  نینچ  دـشاب و  بآ  رد  مه  دوشن و  قرغ  مه  تسا  نکمم  دوشن و  قرغ  مه  دـشاب و  بآ 

.دیآ یمن  مزال  ، یفن « تابثا » زا یلو  دیآ  یم  مزال  ، تابثا « یفن » زا ، دوش یفن  رگید  فرط 

مه تالـصتم  ، عبت هب  دوش و  هیلک  ۀبجوم  ات  دیروایب  ار  « ادـبا امئاد و  » روس ، روکذـم ۀلـصفنم  هس  یمامت  رـس  رب  دـیناوت  یم  امـش  : هتکن )
...امّلک :» دییوگب هدش و  هیلک  ۀبجوم 

باسح تقیقح  رد  (، ...نوکی دق  :» دییوگب مه  تالـصتم  رد  عبت  هب  هک  دوش  هیئزج  ۀبجوم  ات  دیروایب  ار  « نوکی دق  » روس دـیناوت  یم  و 
.دش نشور  تروص  هدزاود  زا  تروص  شش 

: اه هبلاس.مود  شخب 

تروص شـش  هک  هیئزج  ای  دنتـسه  هیلک  ای  مادکره  ّولخلا و  هعنام  ای  عمجلا و  هعنام  ای  دنتـسه  هیقیقح  ای  ، تابجوم دننام  زین  اه  هبلاس 
هیلک و ۀبلاس  هن  دنتسه  هیئزج  ۀبلاس  تالصتم  مزلتسم  ، هیئزج هچ  دنشاب و  هیلک  هچ  ، هبلاس ياه  هلصفنم  هک  تسناد  دیاب  یلو  دوش  یم 

.دش دهاوخ  نشور  همادا  رد  بلطم  ّتلع 

: هبلاس ۀیقیقح  ۀلصفنم 

ود هک  نیا  رب  دنک  یم  تلالد  ، هبجوم سکع  هب  اقیقد  ینعی  دوش  یم  مکح  ابذک  اقدص و  تبسن  ود  دناعت  لاصفنا و  بلـس  هب  نآ  رد 
عامتجا مه  هکلب  عافترا ، بذک و  رد  هن  عامتجا و  قدص و  رد  هن  دنرادن  رگیدـکی  اب  یتافانم  چـیه  ، هبلاس ۀیـضق  رد  روکذـم  تبـسن 

.عافترا مه  تسا و  نکمم 

نییواستم هب  مسقنم  دـشاب و  جوز  ای  ددـع  هک  تسین  نینچ  ؛» نییواستمب امـسقنم  وا  اجوز  ددـعلا  اذـه  نوکی  نا  اـّما  هتبلا  سیل  :» لاـثم
نآ هن  دشاب و  نیا  هن  يددـع  ددع 4 و  لثم  نییواستم  هب  مسقنم  مه  دـشاب و  جوز  مه  يددـع  تسا  نکمم  هکلب  ، سکعلاب ای  دـشابن 

.تسا نکمم  عافترا  مه  عامتجا و  مه  سپ  ددع 3  لثم 

هکلب سکعلاب  اـی  دـشابن  عوفرم  دـشاب و  برعم  اـی  مسا  هک  تسین  نینچ  ؛» اـعوفرم وا  اـبرعم  مسـالا  نوکی  نا  اـّما  هتبلا  سیل  :» دـننام و 
يرگید دشاب  یکی  تسا  نکمم  تاینبم و  لثم  ، دشابن مادک  چیه  تسا  نکمم  ،و  دیز برض  رد  دیز » :» لثم ، دشاب ودره  تسا  نکمم 

.دنتسین عوفرم  یلو  دنتسه  برعم  هک  تارورجم  تابوصنم و  لثم  ، دشابن

قداص لصا  رگا  تسا و  هیئزج  ۀبلاس  ۀلـصتم  ۀیطرـش  راهچ  مزلتـسم  ، هبجوم هیقیقح  هلـصفنم  لثم  ، يا هبلاس  ۀیقیقح  ۀلـصفنم  ره  لاح 
مه تالوحم  نیا  (، ضورفم ) دشاب
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رگید فرط  ضیقن  ، یلات هلصفنم و  فرط  کی  نیع  ناشمدقم  هک  دنتسه  ییاه  نآ  هلـصتم  ود  ، هیـضق راهچ  نیا  زا  دنتـسه و  قداص 
: تسا

؛» عوفرمب سیل  وهف  ، ابرعم مسالا  ناک  اذا  نوکی  دق ال  .» 1

«. برعمب سیل  وهف  ، اعوفرم مسالا  ناک  اذا  نوکی  دق ال  .» 2

لاحم عامتجا  سپ  تسا  هدـش  مکح  ، قدـص ثیح  زا  تبـسن  ود  لاصفنا  بلـس  هب  ، هبلاس هلـصفنم  رد  هک  تسا  نیا  مازلتـسا  لـیلد  و 
دشاب مه  عوفرم  تسا  نکمم  هکلب  ، دشابن عوفرم  امتح  هک  دشاب  نیا  شا  همزال  دوب  برعم  مسا  نالف  رگا  هک  تسین  نینچ  اذل  ، تسین

لک برعم و« مه  تسا و  عوفرم  مه  هکلب  دشابن ، برعم  امتح  دوب  عوفرم  مسا  نالف  رگا  هک  تسین  نینچ  زین  دشابن و  تسا  نکمم  و 
نیع ، ود نآ  یلات  هلصفنم و  فرط  ود  زا  یکی  ضیقن  ود  نآ  مدقم  هک  دنتـسه  ییاهنآ  هلـصّتم  ود  و  ؛» ایّلک سکع  برعم و ال  عوفرم 

: زا دنترابع  تسا و  رگید  فرط 

؛» عوفرم وهف  ، ابرعم مسالا  نکی  مل  اذا  نوکی  دق ال  .» 3

«، برعم وهف  ، اعوفرم مسالا  نکی  مل  اذا  نوکی  دق ال  .» 4

عافترا سپ  ، تسا هدـش  مکح  بذـک  ثیح  زا  تبـسن  ود  لاصفنا  بلـس  هب  ، هبلاس هیقیقح  هلـصفنم  رد  هک  تسا  نیا  مازلتـسا  لـیلد  و 
ای حوتفم  ای  مومضم  هکلب  تسین  مه  عوفرم  ریخ  ، دشاب عوفرم  امتح  دوبن  برعم  یمسا  رگا  هک  تسین  نینچ  اذل  تسین و  لاحم  ودره 

تاـبوصنم و لـثم  ، دـشاب برعم  تسا  نکمم  ریخ  ، دـشاب برعم  اـمتح  دوـبن  عوـفرم  یمـسا  رگا  هک  تسین  نینچ  زین  تـسا و  نکاـس 
.تاینبم لثم  ، دشابن برعم  تسا  نکمم  ،و  تارورجم

هیئزج ۀـبلاس  ۀلـصتم  کـی  مزلتـسم  هـیئزج  هـچ  هـیلک و  هـچ  يا  هبلاـس  ۀلــصفنم  ره  :» دـییوگ یم  بلاوـس  رد  هـک  نـیا  تـلع  : لاؤـس
؟ دشابن هّیلک  ۀبلاس  هلصتم  مزلتسم  ارچ  ؟ تسیچ « تسا

اج نآ  زا  تسین و  قداص  یهاگ  ، یّلک بلس  تروص  هب  یلو  تسا  قداص  هشیمه  هیئزج  ۀبلاس  تروص  هب  هک  تسا  نآ  تلع  : باوج
رگا روکذم  ۀلصتم  راهچ  زا  لوا  ۀلصتم  رد  الثم  ، تسا هیئزج  ۀبلاس  مزلتسم  : مییوگ یم  اذل  ، دنشاب هتشاد  تیلک  دیاب  یقطنم  دعاوق  هک 

هک نآ  ضیقن  نوچ  دوب  دـهاوخ  بذـک  ۀیـضق  «، عوفرمب سیل  وهف  اـبرعم  مسـالا  ناـک  اذا  هتبلا  سیل  :» مییوگب هیلک  ۀـبلاس  تروص  هب 
: تسا قدص  دشاب  یئزج  باجیا 

هب یلو  (، تارورجم ، تابوصنم «) عوفرمب سیل  وهف  ابرعم  مسالا  ناک  اذا  نوکی  دق  »
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.درادن ضقن  هّدام  یئزج  بلس  تروص 

.لاحم هن  تسا  زیاج  عامتجا  ینعی  دوش ، مکح  قدص  رد  تبسن  ود  لاصفنا  بلس  هب  نآ  رد  : هبلاس عمجلا  هعنام  ۀلصفنم 

؛» دوسا ریغ  وا  ضیبا  ریغ  مسجلا  نوکی  نا  اما  هتبلا  سیل  :» لاثم

«. رجش اّما ال  رجح و  ءیشلا ال  نوکی  نا  اما  هتبلا  سیل  :» و

: دوش یم  هبساحم  لوا  لاثم  اهنت  ریز  رد  هک  تسا  هیئزج  ۀبلاس  ۀلصتم  ود  مزلتسم  ، ییاذک هلصفنم  ره  لاح 

؛» دوسا ریغ  سیل  وهف  ، ضیبا ریغ  مسجلا  ناک  اذا  نوکی  دق ال  .» 1

«، ضیبا ریغ  سیل  وهف  ، دوسا ریغ  مسجلا  ناک  اذا  نوکی  دق ال  .2

ۀبلاـس هلـصفنم  هب  هسیاـقم  زا  مازلتـسا  لـیلد  و  تسا ، رگید  فرط  ضیقن  ، یلاـت هلـصفنم و  نیفرط  زا  یکی  نیع  ، مدـقم ودره  رد  هـک 
.دوش یم  نشور  هیقیقح 

: تسین لیذ  ۀیضق  ود  مزلتسم  اّما 

؛» دوسا ریغ  وهف  ، ضیبا ریغ  مسجلا  نکی  مل  اذا  نوکی  دق ال  .» 3

«. ضیبا ریغ  وهف  ، دوسا مسجلا  نکی  مل  اذا  نوکی  دق ال  .» 4

: هبلاس وّلخلا  هعنام  ۀلصفنم 

.تسا نکمم  عافترا  ینعی  ، دوش مکح  بذک  رد  یفانت  بلس  هب  نآ  رد 

؛» دوسا وا  ضیبا  مسجلا  نوکی  نا  اما  هتبلا  سیل  :» لاثم

«. قرغی نا  اّما  رحبلا و  یف  دیز  نوکی  نا ال  اّما  هتبلا  سیل  :» و

: دننک یم  قدص  ریز  ۀلوحم  هلصّتم  ود  ، دشاب قداص  لصا  رگا  هک  مینک  یم  هبساحم  لوا  لاثم  رد 

؛» دوسا ناک  ، ضیبا مسجلا  نکی  مل  اذا  نوکی  دق ال  .» 3

«. ضیبا ناک  ، دوسا مسجلا  نکی  مل  اذا  نوکی  دق ال  .» 4

: تسا بذک  ریز  ۀیضق  ود  یلو 
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«. دوسا نکی  مل  ، ضیبا مسجلا  ناک  اذا  نوکی  دق ال  .» 1

«. ضیبا نکی  مل  ، دوسا مسجلا  ناک  اذا  نوکی  دق ال  .» 2

ۀلـصفنم اب  هلـصتم  تسین و  ام  ثحب  دروم  تایقافتا  هیقافتا ، ای  تسا  هیموزل  ای  هلـصتم  ؛ هلـصفنم هب  هلـصتم  لـیوحت  ۀـقیرط  : مود ماـقم 
رگیدکی هب  لیوحت  لباق  هک  ، هیقافتا
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سپ ، هبلاس ای  دنتـسه  هبجوم  ای  مادـک  ره  هیئزج و  ای  تسا  هیلک  ای  تسا  ثحب  دروم  هک  هیموزل  ۀلـصتم.دنتسین  اـم  رظنّدـم  زین  دنتـسه 
هب ار  اـه  نآ  لـیوحت  ۀـقیرط  هک  دنـشاب  عـبرا  تاروـصحم  ناـمه  هک  دراد  مسق  راـهچ  تـیفیک  تـیمک و  ظاـحل  هـب  هـیموزل  ۀلـصتم 

: مینک یم  نایب  هلحرم  ود  رد  تالصفنم 

ۀلصفنم ۀیطرش  ۀیضق  ود  مزلتسم  ، دشاب قداص  رگا  ییاذک  ۀلصتم  ره  (: هیئزج ای  هیلک  ) هبجوم ۀیموزل  هلصتم  لیوحت  ۀقیرط.لّوا  ۀلحرم 
)و تیئزج تیلک و  ) تیمک ثیح  زا  مه  هلـصفنم  ود  نیا  تسا و  ّولخلا  هعنام  يرگید  عمجلا و  هعنام  ود  نآ  زا  یکی  هک  تسا  قداص 

.دنتسه قفاوم  هلصتم  نآ  اب  ( بلس باجیا و  ) تیفیک مه 

: درک دهاوخ  قدص  ریز  هلصفنم  ود  سپ  دشاب  قداص  «، ادوجوم راهنلا  ناک  ، هعلاط سمشلا  تناک  اذا  » ۀیضق رگا  : لاثم

؛ تسا عمجلا  هعنام  هک  «، ادوجوم راهنلا  نکی  مل  وا  ، هعلاط سمشلا  نوکت  نا  اّما  .» 1

.تسا ّولخلا  هعنام  هک  «، ادوجوم راهنلا  نوکی  وا  ، هعلاط سمشلا  نوکت  نا ال  اّما  .» 2

: تسا روصتم  تروص  راهچ  ، هلصفنم هب  هلصتم  لیدبت  يارب  هک  نیا  حیضوت 

راـهنلا ناـک  نا  اـّما  ،و  هعلاـط سمـشلا  تناـک  نا  اـّما  :» ـالثم ، دـیآ تـسد  هـب  هلــصفنم  دـنچ  اـی  کـی  ، یلاـت نـیع  مدـقم و  نـیع  زا  .1
.ّولخلا هعنام  هن  عمجلا  هعنام  هن  دوش  یم  لیکشت  هیقیقح  هلصفنم  هن  ، تسا تالاحم  زا  يزیچ  نینچ  «. ادوجوم

ریغ زین  نیا  «، ادوجوم راهنلا  نکی  مل  وا  هعلاط  سمـشلا  نوکت  نا ال  اّما  :» ـالثم ، دـیآ دـیدپ  هلـصفنم  ، یلاـت ضیقن  مدـقم و  ضیقن  زا  .2
.تسا نکمم 

راهنلا ناک  ، هعلاط سمشلا  تناک  اذا  » رگا : الثم ، تسا حیحص  نیا  ، دیآ دیدپ  عمجلا  هعنام  هلـصفنم  کی  یلات  ضیقن  مدقم و  نیع  زا  .3
.دشاب قداص  «، ادوجوم راهنلا  نکی  مل  وا  ، هعلاط سمشلا  نوکت  نا  اّما  :» هک تسا  نیا  شا  همزال  دشاب  قداص  «، ادوجوم

تسا و یلات  مزلتسم  ، مّدقم ینعی  تسا  همزالم  یلات  مدقم و  نایم  ، هبجوم ۀیموزل  ۀلصتم  ۀیطرـش  ۀیـضق  رد  هک  تسا  نیا  ضرف  : ناهرب
مزال مئاد و  یلات  دوخ  اب  مدـقم  یتقو  دنتـسه و  نیمزالتم  ای  لولعم  تلع و  ، موزلم مزال و  نوچ  تسه  مه  یلات  دوب  مدـقم  هک  اجره 

ینعی تسا  نیـضیقن  عامتجا  مزلتـسم  نوچ  تسا ، لاحم  ناشعامتجا  دش و  دهاوخن  عمج  یلات  ضیقن  اب  ، مدقم نیا  انیقی  دوب  قدـصلا 
مدـقم دوخ  نایم  هشیمه  ساسا  نیا  رب  ، تسا لاـحم  ضقاـنت  دـنوش و  عمج  رگیدـکی  اـب  یلاـت ، ضیقن  یلاـت و  هک  تسا  نیا  مزلتـسم 

هلصتم
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هک تسا  حیحص  دوش و  یم  لیکشت  عمجلا  هعنام  ۀلـصفنم  کی  ود  نآ  زا  اذل  ، تسا لاحم  عامتجا  تسا و  ضقانت  نآ  یلات  ضیقن  اب 
: مییوگب

؛ دشاب قداص  « ادوجوم راهنلا  ناک  ، هعلاط سمشلا  تناک  اذا  » ۀیضق رگا 

.دشاب قداص  ، زین « ادوجوم راهنلا  نوکی  نا ال  اما  ،و  هعلاط سمشلا  نوکت  نا  اما  » ۀّیضق

؛ دشاب قداص  «، ءاملا یف  وهف  دیز  قرغ  املک  » ۀیضق رگا  : مییوگ یم  ( هر ) فنصم لاثم  رد  و 

دشاب علاط  سمـش  مه  یلوا  رد  هک  ، تسا لاحم  عامتجا  ینعی.دوب  دهاوخ  قداص  ، مه « ءاملا یف  سیل  وا  قرغ  دق  دیز  اما  امئاد  » ۀّیـضق
.دشابن بآ  رد  مه  دوش و  قرغ  دیز  مه  یمود  رد  دشابن و  دوجوم  زور  مه  و 

ناک ، هعلاط سمـشلا  تناک  نا  :» رگا الثم  تسا  زیاج  زین  نیا  هک  دیآ  دـیدپ  ّولخلا  هعنام  ۀلـصفنم  کی  ، یلات نیع  مدـقم و  ضیقن  زا  .4
.دشاب قداص  مه  « ادوجوم راهنلا  ناک  وا  ، هعلاط سمشلا  نوکت  نا ال  اّما  :» هک تسا  نیا  شا  همزال  دشاب  قداص  « ادوجوم راهنلا 

هک ، دـشاب قداص  زین  « ءاملا یف  وه  اما  قرغی و  مل  نا  اّما  :» هک تسا  نیا  شا  همزال  ، دـشاب قداـص  « ءاـملا یف  وهف  دـیز  قرغ  نا  :» رگا اـی 
.تسا ّولخلا  هعنام  ۀلصفنم  کی 

عمج مهاـب  یتـقو  تسا و  لاـحم  ، یلاـت ضیقن  اـب  مدـقم  ندـش  عمج  هک  میتـسناد  عـمجلا  هعناـم  شخب  رد  : مازلتـسا قدـص و  ناـهرب 
چیه رگا  هنرگ  دشاب و  یلات  نیع  دیاب  ای  دشاب و  مدقم  ضیقن  دیاب  ای  ، تسین یلاخ  ود  نآ  زا  یکی  زا  رمالا  سفن  عقاو و  سپ  ، دـندشن
ياج هب  دوش و  عفترم  ، مدقم ضیقن  هک  تسا  نیا  شیانعم  دنوش  عفترم  مهاب  ودره  ینعی  دـشاب  یلاخ  ودره  زا  ، عقاو دنـشابن و  مادـک 

هب دوش و  عفترم  یلات  نیع  تسا و  مدـقم  دوخ  هب  ، مدـقم ضیقن  عفر  سپ  هعفر ،» ءیـش  لک  ضیقن  » نوچ ، دوش هداهن  مدـقم  دوخ  نآ 
عمج مهاب  یلات  ضیقن  مدـقم و  دوخ  هک  تسا  نیا  شیانعم  دـش  زیاج  ود  نآ  عافترا  رگا  لاح  دوش  هتـشاذگ  یلات  ضیقن  نآ  ياـج 
لطاب مزاللا  دنتـسین و  عمج  لـباق  ، یلاـت ضیقن  مدـقم و  هک  دـش  تباـث  ، عمجلا هعناـم  رد  نوچ  تسا  ضرف  فـالخ  نیا  دـنا و  هدـش 

نایب لاثم  رد  هک  يوحن  هب  دوش  یم  تسرد  ّولخلا  هعنام  هلـصفنم  کی  ود  نآ  زا  سپ  تسا  لاـحم  ود  نآ  عاـفترا  هک  هلثم  موزلملاـف 
.دش

هعنام ۀلصفنم  هب  ( هیئزج ای  هیلک  ) ۀبلاس ۀیموزل  ۀلصتم  لیوحت  ۀقیرط.مّود  ۀلحرم 
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سمـشلا تناک  نا  هتبلا  سیل  :» دـشاب قداـص  هیـضق  نیا  رگا  : لاـثم ، تسا هبجوم  ۀلـصتم  لـیوحت  ۀـقیرط  دـننام  ، ّولخلا هعناـم  عمجلا و 
: تسا ریز  هلصفنم  ود  قدص  شا  همزال  «، ادوجوم لیللا  ناک  ، هعلاط

ضیقن یلات  مدقم و  نیع  ، مدقم هک  « ادوجوم لیللا  نوکی  وا ال  هعلاط  سمـشلا  نوکت  نا  اما  هتبلا  سیل  :» هبلاس عمجلا  هعنام  هلـصفنم  .1
؛ تسا یلات 

نیع ، یلات مدقم و  ضیقن  ، مدقم هک  «، ادوجوم لیللا  نوکی  وا  هعلاط  سمـشلا  نوکت  نا ال  اما  هتبلا  سیل  :» هبلاس ّولخلا  هعنام  هلـصفنم  .2
.تسا تابجوم  ۀبساحم  شور  نامه  اه ، هبلاس  ۀبساحم  شور  تسا و  یلات 

زا هک  دندوب  یعدم  یخرب  هک  دوب  دیهمت  هب  طوبرم  تقیقح  رد  دش  ناونع  نونکات  هچ  نآ  هطورـش  تالـصفنملا و  نم  فیلاتلا  : هلوق
اه نآ  لیوحت  زا  سپ  یلو  ، میرادن جتنم  سایق  نیتلصفنم  زا  لقتـسم  روط  هب  : هک میداد  باوج  ام  یلو  میرادن  جتنم  سایق  ، نیتلـصفنم

یتامدقم ثحبم  اج  نیا  ات  دمآ و  نایم  هب  سکعلاب  هلصتم و  هب  هلصفنم  لیوحت  زا  نخس  ، تبسانم هب  میراد و  جتنم  سایق  نیتلصتم  هب 
.دیماجنا لوط  هب 

هطبار نیا  رد  دید  دیاب  هک  دوب  هلصفنم  هیطرـش  ود  رب  لمتـشم  هک  دوب  یطرـش  ینارتقا  سایق  زا  عون  نآ  رد  ثحب  : بلطم لصا  کنیا 
؟ دراد یطورش  هچ  تسا و  حرطم  یثحابم  هچ 

تهج زا  یطرـش  ینارتقا  سایق  ۀـناگ  هس  ماـسقا  زا  موس  مود و  مسق  امـش  هک  تسا  دراو  فنـصم  رب  ضارتعا  نیا  یبلطم  ره  زا  لـبق 
ثحابم مه  نوچ  دـینکن  حرطم  هک  دـیدش  مزتلم  دـیدرکن و  حرطم  (، دـشاب نینچ  یکی  رد  ای  مات  ریغ  ءزج  ودره  رد  طسوا  ) ار طسوا 

هب طوبرم  ماکحا  طورش و  ، ماسقا ، عاونا اب  مسق  ود  نآ  لیلد  نیا  هب  رگا  : مییوگ یم  ام  ، دنتسه عبط  فالخ  مه  تسا و  ینالوط  اه  نآ 
لوق هب  نوچ  دوشن  حرطم  مه  تالـصفنم  تالـصتم و  ای  تالـصفنم  زا  فلؤم  سایق  لیلد ، نیمه  هب  دیاب  سپ  ، دـشن حرطم  مادـکره 

: تاراشا حرش  رد  یسوط  هجاوخ 

تالصتملا نم  تالصفنملا و ال  نم  هفلؤملا  دروی  مل  عبطلا  نم  بیرق  وه  امم  ضعبلا  داریا  یلع  باتکلا  اذه  یف  رصتقا  امل  خیشلا  «و 
هدیعب اهعیمج  نال  تالصفنملا  و 
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(1) عبطلا .» نع 

ضارتعا و رکذ  زا  سپ  هدرک و  ناونع  فنـصم  شخب ، ود  نیا  دیاوف  ترثک  تلع  هب  : مییوگ یم  خـساپ  رد  ؟ دـیدرک حرطم  ارچ  سپ 
: دوش یم  مسق  هس  طسوا  ثیح  زا  نیتلصفنم  زا  فلؤم  سایق  : مییوگ یم  نآ  عفد 

؛ تسا ( مدقم مامت  ای  یلات  مامت  ) مات ءزج  ، همدقم ودره  رد  طسوا  ای  .1

؛ تسا ( یلات ای  مدقم  ضعب  ) مات ریغ  ءزج  ، همدقم ودره  رد  ای  .2

.تسا مات  ریغ  ءزج  ، يرگید رد  مات و  ءزج  ، همدقم ود  زا  یکی  رد  ای  .3

: دراد تروص  شش  نیتلصفنم  زا  فلؤم  سایق  تروص  هس  زا  کیره  رد 

؛ دنتسه هیقیقح  ۀلصفنم  ودره  يربک  يرغص و  ای  .1

؛ دنتسه عمجلا  هعنام  ۀلصفنم  ، همّدقم ودره  ای  .2

؛ دنتسه ولخلا  هعنام  ۀلصفنم  ، همّدقم ودره  ای  .3

؛ تسا عمجلا  هعنام  يرگید  هیقیقح و  ، همدقم ود  زا  یکی  ای  .4

؛ تسا ولخلا  هعنام  یگید  هیقیقح و  ، همدقم ود  زا  یکی  ای  .5

.تسا ّولخلا  هعنام  يرگید  عمجلا و  هعنام  ، همدقم ود  زا  یکی  ای  .6

برـض مهرد  هک  ار  یـساسا  میـسقت  ود  نامه  ؛ هیئزج دنراد و  هیلک  ، هبلاس دنراد و  هبجوم  کیره  هک  نیا  نتفرگ  رظن  رد  نودب  لاح 
موس مسق  شـش  )و  ماـت ریغ  ءزج  ودره  رد  طـسوا  ) مود مسق  شـش  یلو  دوـش  یم  مسق  هدـجیه  شـش ، رد  هس  برـض  لـصاح  ، مینک
یم دـشاب  ماـت  ءزج  ودره  رد  طـسوا  هک  لّوا  مـسق  شخب  شـش  هـب  اـهنت  دـنوش و  یمن  حرطم  ( دـشاب ماـت  ریغ  ءزج  یکی  رد  طـسوا  )

میزادرپ و یم  باتک  نتم  حیضوت  حرش و  هب  العف  ام  هدرواین و  لیـصفت  هب  ار  روص  نآ  ۀمه  فنـصم  ، مه شخب  نیا  رد  هتبلا.میزادرپ 
.میروآ یم  لاثم  لوا  مسق  تروص  شش  يارب  نایاپ  رد 

مدقم اتاذ  ، مدقم ینعی  دنراد  یعبط  رخأت  مدقت و  هلصتم ، هیطرش  ۀیضق  رد  یلات  مدقم و  هک  میدناوخ  ایاضق  تامیسقت  باب  رد  : لوقنف
زا عبطلاب  لولعم  تسا و  مزال  ، یلات موزلم و  ، مدـقم نوچ  تسا  رخؤم  عبطلاب  یلات  دنتـسه و  راگزاس  نآ  اب  عبط  ظـفل و  ، عضو تسا و 

دشاب و هتشاد  یلات  رب  یعبط  مدقت  ، مدقم هک  تسین  یعبط  رخأت  مدقت و  ، هیضق نیفرط  نایم  هلـصفنم  يایاضق  رد  اّما  تسا  رخأتم  تلع 
نایم تالصفنم  رد  هک  تسا  نآ  بلطم  ّرس 
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اب مدقم  هک  يروط  نامه  ، تسا ینیفرط  تبسن  نیا  دنراد و  تافانم  رگیدکی  اب  فرط  ود  ینعی  تسا  یفانت  دناعت و  ، تبسن نآ  نیفرط 
تـسین یعبط  مدقت  اذل  ، دعب ار  يرگید  دروآ و  لوا  ناوت  یم  ار  مادکره  سپ  ، دراد دانع  مدقم  اب  مه  یلات  نینچمه  دراد  دـناعت  یلات 

و (، رکذلا یف  همّدقتل  ) میراذـگ یم  مدـقم  ار  شمان  دروآ  لوا  ار  فرط  ره  نک  تسرد  هیـضق  صخـش  هک  تسا  یعـضو  ، مدـقت هتبلا 
اّما ددعلا  :» مییوگب ای  ؛» درف وا  جوز  اّما  ددـعلا  :» مییوگب هک  تسین  یقرف  )و  لوالا ءزجلا  هولتل  ) تسا یلات  شمان  دروآ  رخآ  ار  مادـکره 
راک رد  یعبط  زایتما  ، هلـصفنم کی  یلات  مدـقم و  ناـیم  هک  يروطناـمه  لاـح.دوش  یمن  ضوع  هجو  چـیه  هب  تبـسن  و  «، جوز وا  درف 

نالف امتح  هک  تسین  راک  رد  یعبط  زایتما  دوش  یم  فیلأت  سایق  کی  ، ود نآ  زا  هک  مه  يا  هلصفنم  ۀیطرـش  ود  نایم  نینچمه  تسین 
نیا زا  سپ  ، دیهد رارق  يربک  ار  يرگید  يرغص و  ار  مادکره  هک  دیدازآ  امش  هکلب  دشاب  يربک  امتح  يرگید  نآ  يرغص و  ، هلصفنم

تسا و صخـشم  مولعم و  نآ  ياربک  يرغـص و  هک  نیتلـصتم  زا  ّفلؤم  سایق  فالخب  دوش ؛ یمن  ادـیپ  هعبرا  لاکـشا  ، ساـیق زا  عون 
.دراد هعبرا  لاکشا 

يربک ، نالف يرغـص و  ، نالف امتح  هک  تسین  یبیترت  ، هلـصفنم ود  نایم  هک  دوب  تاذـلاب  الوا و  میتفگ  لاـح  هب  اـت  هچ  نآ  نکل  :و  هلوق
.میهد رارق  يربک  ار  يرگید  يرغص و  صخشم  روط  هب  ار  هلصفنم  ود  زا  یکی  هک  میوش  یم  رطضم  یهاگ  ضرعلاب  ایناث و  اّما  دشاب 

قیرط نآ  زا  ات  دـنوش  لوحتم  هلـصتم  ود  هب  دـیاب  هکلب  دنتـسین  جـتنم  لقتـسم  میقتـسم و  روط  هب  نیتلـصفنم  هک  اج  نآ  زا  : کلذ نایب 
نآ طورش  ياراد  دیآ و  دیدپ  سایق  لاکشا  زا  یصاخ  لکـش  دیاب  هلّوحم  نیتلـصتم  دوخ  نایم  : مییوگ یم  دوش  لصاح  يریگ  هجیتن 

ات میهد  رارق  يرغص  انیعم  ار  نیتلصفنم  زا  یکی  هک  میوش  یم  رطضم  یهاگ  اذل  ، دوش جتنم  ات  ( ...و مود  ای  لوا  لکش  ) دشاب مه  لکش 
لاکشا زا  یصاخ  لکش  دنناوتب  هدوب و  طیارش  عماج  ، يربک ۀلصفنم  ياه  هلصتم  اب  دوش  یم  جارختسا  وا  زا  هک  ییاه  هلـصتم  هک  نیا 

.تسه ضرعلاب  یلو  تسین  ییاربک  يرغص و  عبطلاب  سپ.دنشاب  هجیتن  جتنم  دننک و  داجیا  ار  هعبرا 

دنا هتفگ  هدرک و  رکذ  یطورش  ، هلصفنم ۀمدقم  ود  زا  فلؤم  سایق  يارب  نویقطنم  طورش  اّما  :و  هلوق
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: زا دنترابع  اه  نآ  نیهارب  اب  طورش  نآ  زا  یخرب  هک  تسین  جتنم  نآ  نودب  طورش و  نیا  اب 

؛ تسین جتنم  سایق  ، دندوب هبلاس  ود  نآ  زا  یکی  ای  ودره  رگا  سپ  دنشاب  هبجوم  هلصفنم  ودره  نیتمّدقم  .1

وا اناویح  نوکی  نا  اما  هتبلا  سیل  ،و  اناویح وا  اناسنا  ءیـشلا  اذه  نوکی  نا  اّما  هتبلا  سیل  : انلوق قدـصل  ناتمیقع  نیتبلاسلا  نالف  :» ناهرب
هبلاس امهیدـحا  تناک  نا  اذـک  ،و  دـناعتلا لصح  اسرف  وا  اناویح  نوکی  نا  اما  هتبلا  سیل  : اـنلوقب يربکلا  اّنلدـب  ول  ،و  مزـالتلا عم  ، اـقطان

يربکلا انلّدـب  ول  ،و  مزالتلا عم  اددـع  وا  ادرف  نوکی  نا  اـما  هتبلا  سیل  ادرف و  وا  اـجوز  ددـعلا  اذـه  نوکی  نا  اـّما  اـمئاد  : اـنلوق قدـصل 
(1) دناعتلا .» تبث  نییواستمب  مسقنم  ریغ  وا  ادرف  نوکی  نا  اّما  هتبلا  سیل  : انلوقب

سایق ۀماع  دـعاوق  نایب  رد  البق  ) تسا لوبقم  طرـش  نیا  دنـشاب و  هیلک  ود  نآ  زا  یکی  ای  ودره  ای  هکلب  دنـشابن  نیتیئزج  ، نیتمّدـقم .2
؛) میدرک نایب  ینارتقا 

.دوب دنهاوخن  جتنم  هنرگ  دشابن و  عمجلا  هعنام  همدقم  ودره  .3

عم اقطان  وا  ارجح  نوکی  نا  اّما  ارجح و  وا  اناسنا  یئیشلا  اذه  نوکی  نا  اّما  : قدصی ّهناف  ، يرخا دناعتلا  هرات و  مزالتلا  لوصحلف  :» ناهرب
(2) دناعتلا .» تبث  ، اسرف وا  ارجح  نوکی  نا  اّما  : انلوقب يربکلا  اّنلدب  ول  ،و  مزالتلا

، تسین جتنم  هیقیقح  ود  زا  سایق  هک  هدش  یعّدم  هدروآ و  انیس  نبا  ار  طرش  نیا  هک  دشابن  هیقیقح  ودره  نیتمّدقم  .4

امزال ناک  نا  ،و  ادـحتا امهل  اضیقن  ناک  نا  طسوالا  ّنال  ، امزالتی وا  ادـحتی  نا  دـّب و  ربکـالا ال  رغـصالا و  ینعا  نیفرطلا  نـال  :» ناـهرب
(3) امهنیب .» دناعتلا  لاحتسا  امهمزالت  وا  نیفرطلا  داحتا  بجو  اذا  ،و  امزالت اعم  امهلوا  امهدحال  ایواسم 

تـسا نیا  رد...و  طورـش  رکذ  اهلاق و  لیق و  نیا  یمامت  أشنم  : دنیامرف یم  ( هر ) رفظم موحرم  ، دنا هدروآ  مه  يرگید  طورـش  نینچمه 
هجیتن دننک و  تسرد  جتنم  سایق  ، تالصتم هب  ود  نآ  لیوحت  نودب  لقتسم و  روط  هب  هلصفنم  ود  زا  دنا  هتساوخ  نویقطنم  هک 
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.تسین جتنم  امیقتسم  هلصفنم  ود  زا  سایق  هک  دیدرک  هظحالم  دیهمت  لئاوا  رد  اقباس  دنا و  هدش  تامحز  نیا  راچد  اذل  ، دنریگب

یم لصاح  بولطم  ۀـجیتن  هلـصتم  ود  زا  هک  دـید  دـیهاوخ  دـیتخاس  لوحتم  بسانم  ۀلـصتم  ود  هب  ار  نیتلـصفنم  دـیتفریذپ و  رگا  اّما 
یم لیکـشت  مه  هبجوم  کی  هبلاس و  کی  زا  ، همدـقم ود  باجیا  تیاعر  نودـب  ینعی  دوش  تاـعارم  طیارـش  نآ  هک  نیا  نودـب  ، دوش

ود زا  ینعی  تسا  جتنم  مه  يدعب  طورـش  تیاعر  نودـب  زین  )و  میتفگ هّماع  دـعاوق  رد  هک  نانچ  تسین  جـتنم  هبلاس  ود  زا  هتبلا ، ) دوش
دجاو دـنیآ  یم  تسد  هب  هک  يا  هلـصتم  ود  هک  نیا  رب  طورـشم  هتبلا  تسا  جـتنم  زین  هیقیقح  ۀلـصفنم  ود  زا  ،و  عمجلا هعناـم  ۀلـصفنم 
طرـش ، نیا رب  هوالع  اّما  دوب  دهاوخن  جتنم  هنرگ  دیآ و  تسد  هب  بولطم  ۀجیتن  ، لکـش نآ  زا  ات  دنـشاب  هعبرا  لاکـشا  زا  یکی  طورش 

.تسین حرطم  يرگید 

نآ هک  میربب  لیوحت  يا  هلصتم  ود  هب  ار  ود  نآ  دیاب  امتح  دنشاب  عمجلا  هعنام  ودره  ، هلصفنم ود  زا  فلؤم  سایق  ۀمدقم  ود  رگا  : لاثم
زا تروص  نیا  ریغ  رد  دنتسه و  جتنم  ضرف  نیا  رد  اهنت  هک  دنشاب  موس  لکش  یلاصتا  یطرش  سایق  کی  ةدنهد  لیکـشت  هلـصتم  ود 

امتح دنشاب  ّولخلا  هعنام  نیتلصفنم  ، نیتمدقم رگا  نینچمه  (. دروآ میهاوخ  ار  شلاثم  ) دنتسین جتنم  هدوبن و  طیارش  عماج  ، لاکـشا ریاس 
(. درک میهاوخ  نایب  ار  نآ  لاثم  ) ...دنشاب موس  لکش  ةدنهد  لیکشت  مه  زاب  هک  دنوش  يا  هلصتم  ود  هب  لوحتم  دیاب 

زا تسا  ترابع  هک  یمومع  طرش  کی  رگم  تسین ، حرطم  یـصاخ  طرـش  چیه  نیتلـصفنم  زا  فلؤم  سایق  باب  رد  ، هک نیا  هصالخ 
هدوب و هعبرا  لاکشا  زا  یلکـش  ةدنهد  لیکـشت  هک  يا  هلـصتم  ود  مه  نآ  میزاس  لوحتم  هلـصتم  ود  هب  ار  نیتلـصفنم  میناوتب  هک  نیا 

.میسرب بولطم  ۀجیتن  هب  ات  دنشاب  لکش  نآ  طورش  يواح 

دنتـسه هلـصفنم  ياربک  يرغـص و  ۀـمزال  هک  ار  ییاـه  هلـصتم  ماـمت  دـیاب  دـیروآ  تسد  هب  ار  حیحـص  هجیتن  دـیهاوخ  یم  رگا  : هتکن
هاوخلد سایق  بولطم و  لکـش  هب  نایم  نیا  رد  ات  دـینک  فیلأت  مهاب  هدرک و  هسیاقم  رگیدـکی  اـب  ار  اـه  نآ  سپـس  دـینک  جارختـسا 

.دیسرب شیوخ  هاوخلد  ۀجیتن  هب  نآ  زا  هتفای و  تسد 

: هلصفنم ود  زا  هدمآ  مهارف  سایق  باب  رد  هجیتن  ذخا  ۀقیرط  : يریگ هجیتن  ۀقیرط 

مسق ود  دشاب و  مات  ءزج  ودره  رد  ، طسوا دنشاب و  كرتشم  مات  ءزج  رد  نآ  نیتمدقم  هک  تسا  یـسایق  صوصخ  رد  ام  ثحب  تسخن 
مسق نیمه  رد  دعب  ؛و  تسین حرطم  رگید 
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: میهد ماجنا  مهرس  تشپ  ار  ریز  ۀلحرم  هس  دیاب  میریگب  يا  هجیتن  سایق  نیا  زا  میهاوخب  رگا  مه 

تالصتم نآ  هب  ، هلصفنم نیا  لیوحت  ناکما  هک  مینک  لیدبت  ییاه  هلصتم  ۀیلک  هب  ، ار يربک  يرغص و  ۀلصفنم  ۀیضق  ود  زا  مادکره  .1
مادـک ره  دـشاب  ولخلا  هعنام  ای  عمجلا  هعنام  رگا  تسا و  هلـصتم  راهچ  هب  لیوحت  لباق  يا  هیقیقح  ره  ، دـشاب هیقیقح  رگا  ـالثم.تسه 
ناهرب لیصفت و  اب  همه  ، تالصتم هب  هبجوم  تالصفنم  لیوحت  ۀقیرط  اب  هطبار  رد  ، لّوا ماقم  رد  هک  دنتسه  هلصتم  ود  هب  لیوحت  لباق 

.دیسر تابثا  هب 

ۀلصفنم زا  هک  یتالصتم  زا  هتسد  نآ  اب  هدش  جارختسا  يرغص  ۀلصفنم  زا  هک  ار  یتالصتم  زا  هتسد  نآ  ، تالصّتم جارختسا  زا  سپ  .2
طیارـش عماج  روص  زا  ضعب  اعبط  هک  مینک  یم  تسرد  سایق  اه  نآ  زا  فیلأت و  رگیدـکی  اب  هدرک و  هسیاقم  هدـش  جارختـسا  يربک 

رد طسوا  دنتسه و  طیارش  عماج  هک  ار  يروص  نآ  ام  دنتسه  جتنم  طیارـش و  عماج  روص  زا  يا  هراپ  یلو  دوب  دنهاوخن  جتنم  هدوبن و 
تروص هب  ار  هاوخلد  ۀجیتن  میهد و  یم  بیترت  هعبرا  لاکـشا  زا  یکی  تروص  هب  یـسایق  اه  نآ  زا  هدرک و  رایتخا  هدش  رارکت  اه  نآ 

ابلاغ هکلب  دشاب  « لطاب » یقب ام  »و  قح  » هجیتن کی  ، تالصتم روص  ۀمه  زا  هک  تسین  نینچ  هک  میناد  یم  زین  ار  نیا  ، میریگ یم  هلـصتم 
.تسا یفاک  دشاب  بولطم  جتنم  هک  مه  تروص  کی  یلو  تسا  جتنم  تروص  کی  زا  شیب 

ۀلـصفنم کی  هب  ، مه ار  هلـصتم  نآ  میدوب  لـیام  رگا  میدرک  جاتنتـسا  ار  یموس  ۀلـصتم  کـی  هلوحم  ۀلـصّتم  ود  زا  هک  نیا  زا  سپ  .3
هجیتن نیتلصفنم  زا  میقتسم  ریغ  دنک و  یم  تیافک  ، یلاصتا ۀجیتن  نامه  میتساوخن  رگا  مینک و  یم  لیدبت  ولخلا  هعنام  ای  عمجلا  هعنام 

.میا هتفرگ  ار 

مود هلصفنم  هلـصتم و  راهچ  هب  ار  یلوا  ۀلـصفنم  ادتبا  ، هجیتن نتفرگ  يارب  دشاب  هدش  فیلأت  هیقیقح  ۀلـصفنم  ود  زا  ام  سایق  رگا  الثم 
، عومجم زا  مینک و  یم  برـض  مهرد  يربک  مسق  راهچ  اب  ار  يرغـص  مسق  راهچ  سپـس  میزاـس ، یم  لوحتم  هلـصّتم  راـهچ  هب  زین  ار 

میـسر یم  هجیتن  نیا  هب  میهد  یم  رارق  قیقحت  هعلاطم و  دروم  ار  مسق  هدزناش  نیا  ۀمه  یتقو  ، دـیآ یم  تسد  هب  سایق  لکـش  هدزناش 
زا یـضعب  هدوب و  طیارـش  عماج  رگید  سایق  تشه  یلو  دنتـسین  هعبرا  لاکـشا  زا  مادک  چیه  طیارـش  عماج  اه  نآ  زا  مسق  تشه  هک 

هتبلا ) .دنتسه شخب  هجیتن  عبار  لکش  زا  یخرب  مود و  لکش  زا  یخرب  ، لوا لکش  زا  یخرب  موس ، لکش 
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ار اهطـسو  ّدح  رگا  دوب و  دهاوخ  جتنم  مسق  تشه  زا  رتمک  میهد  رارق  مات  ءزج  ، ار طسو  ّدح  ( هر ) رفظم موحرم  ثحب  ضرف  قبط  رگا 
(. دش دهاوخ  نایب  لاثم  اب  هک  تسا  جتنم  مسق  تشه  زا  شیب  میریگب  مات  ریغ  مات و  ءزج  زا  معا 

یخرب رد  ،و  تسا ( هیقیقح ود  ، فرط ود  ) نیع ود  نایم  همزالم  ( مسق راهچ  ) اه نآ  زا  یخرب  رد  دنتـسه  جتنم  هک  مه  یماسقا  نآ  انمض 
...لوا لکش  ای  دشاب  موس  لکش  هک  دراد  سایق  لکش  هب  یگتسب  نیا  تسا و  نیضیقن  نایم  همزالم  ( رگید مسق  راهچ  ) اه نآ  زا 

؛ مینک رایتخا  تسا  رت  بسانم  نیتلصفنم  زا  ام  بولطم  اب  هک  ار  لکش  نآ  دیاب  ام  دش و  دهاوخ  رت  حضاو  لاثم  اب  هک 

هلصفنم فرط  ود  زا  یکی  نیع  ، اه نآ  مدقم  هک  يا  هلصتم  ود  هب  ار  مادکره  ادتبا  دیاب  ، تسا عمجلا  هعنام  ود  رب  لمتشم  سایق  رگا  و 
دیدپ سایق  مسق  راهچ  ات  مینک  برض  يربک  هلصتم  ود  رد  ، ار يرغص  هلصتم  ود  سپس  مینک  لیدبت  دشاب  رگید  فرط  ضیقن  ، یلات و 

نیا رد  اهتنم  دشاب  هدش  لیکـشت  ولخلا  هعنام  ود  زا  ام  سایق  رگا  تسا  نینچمه  ؟ تسا میقع  مادـک  جـتنم و  عون  مادـک  مینیبب  دـیآ و 
...تسا رگید  فرط  نیع  اه  نآ  یلات  هلصفنم و  فرط  ود  زا  یکی  ضیقن  ناشمدقم  دوش  یم  لیکشت  هک  ییاه  هلصتم  ، ضرف

عمجلا هعنام  سپس  ،و  هلصتم راهچ  هب  ار  هیقیقح  ۀلصفنم  ادتبا  هدش  لیکـشت  عمجلا  هعنام  کی  هیقیقح و  کی  زا  ام  سایق  رگا  الثم  ای 
جتنم و اه  مادک  مینیبب  دیاب  هک  ، دیآ یم  دیدپ  سایق  تشه  سکعلاب  ای  ، ود رد  راهچ  برـض  زا  میزاس و  یم  لوحتم  هلـصتم  ود  هب  ار 

.میزاس لوحتم  هلصفنم  کی  هب  میتساوخ  رگا  ار  اه  نآ  ۀجیتن  هتفرگ و  ار  اه  جتنم  سپس  ، تسا میقع  اه  مادک 

هعنام کی  عمجلا و  هعنام  کی  زا  رگا  الثم  ای  و  دـشاب ؛ هتفای  لیکـشت  ولخلا  هعنام  کی  هیقیقح و  کی  زا  ام  سایق  رگا  تسا  نینچمه 
یخرب دنتسه و  جتنم  یخرب  هک  دنهد  یم  لیکشت  سایق  راهچ  دنوش و  یم  لوحتم  هلصتم  ود  هب  مادکره  ، دنـشاب هدش  لیکـشت  ولخلا 

.دراد صخش  تقد  تراهم و  هب  لماک  یگتسب  بلطم  ، اج نیا  رد  دنتسین و 

ددرگ و نشور  روص  یمامت  عضو  ات  میروآ  یم  لاثم  هن  دودح  رد  ام  یلو  ، دنا هدرک  هدنـسب  لاثم  کی  هب  ( هر ) رفظم موحرم  نایاپ  رد 
زین عمجلا  هعناـم  ود  زا  هیقیقح و  ود  زا  ، هبلاـس هبجوم و  زا  ، ساـیق تسا و  هدـیاف  یب  روکذـم  طورـش  نآ  هک  دوـش  موـلعم  نمـض  رد 

.دوش یم  لیکشت 
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: هیقیقح ۀلصفنم  ود  زا.لوا  لاثم 

يرغص ؛» ادرف نوکی  نا  اما  اجوز و  ددعلا  نوکی  نا  اما  امئاد  »

يربک « نییواستمب امسقنم  نوکی  نا  اّما  ادرف و  ددعلا  نوکی  نا  اّما  امئاد  و«

: لّوا ۀلحرم  ، دراد هلحرم  هس  ، ود نآ  زا  يریگ  هجیتن  ۀقیرط 

: دوش یم  لوحتم  ریز  ۀلصتم  راهچ  هب  ، لوا ۀلصفنم 

« درفب سیل  وهف  ، اجوز ددعلا  ناک  امّلک  .» 1

« جوزب سیل  وهف  ، ادرف ددعلا  ناک  امّلک  .» 2

« درف وهف  ، اجوز ددعلا  نکی  مل  امّلک  .» 3

« جوز وهف  ، ادرف ددعلا  نکی  مل  امّلک  .» 4

: دوش یم  لوحتم  ریز  ۀلصتم  راهچ  هب  زین  مود  ۀلصفنم 

« نییواستمب مسقنی  الف  ای  نییواستمب  مسقنم  ریغ  ناک  ادرف  ددعلا  ناک  امّلک  .» 5

« درفب سیلف  ، نییواستمب امسقنم  ددعلا  ناک  امّلک  .» 6

« نییواستمب مسقنم  وهف  ، ادرف ددعلا  نکی  مل  امّلک  .» 7

« درف وهف  ، نییواستمب امسقنم  ددعلا  نکی  مل  امّلک  .» 8

رد دنتسه و  میقع  یخرب  جتنم و  یخرب  هک  دیآ  یم  دیدپ  سایق  هدزناش  مود  ۀلصتم  راهچ  رد  لوا  ۀلصتم  راهچ  نارتقا  زا.مّود  ۀلحرم 
: تسا نیضیقن  نایم  همزالم  یخرب  نینیع و  نیب  همزالم  یخرب  اه  جتنم 

یلو تسین  مات  ءزج  هدشن و  رارکت  ودره  رد  طسوا  نوچ  تسین  جـتنم  هک  تسا  نیا  قح  یلو  تسا  جـتنم  فنـصم  ةدـیقع  هب  و 5:  1
تسا و لوا  لکـش  هک  «، نییواستمب ( مسقنم يا  ) مسقنم ریغ  سیل  وهف  ، اجوز ددـعلا  ناک  اـمّلکف  :» هک تسا  نیا  هجیتن  دـشاب  جـتنم  رگا 

.تسا فرط  ود  نیع  ود  نایم  همزالم  انمض  هداد  ار  هجیتن  نیا 

دوب و هبجوم  یکی  رگا  دـشاب و  فلتخم  بلـس  باـجیا و  ثیح  زا  يربـک  يرغـص و  دـیاب  مود  لکـش  رد  نوچ  تسین  جـتنم  و 6:  1
.دنتسه هبجوم  همّدقم  ودره  اج  نیا  رد  هک  دشاب  هبلاس  يرگید 
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انمـض «، نییواستمب مسقنی  وهف  ، اجوز ددعلا  ناک  امّلکف  :» زا تسا  ترابع  هجیتن  ، تسا جتنم  هک  دنا  هداد  لیکـشت  ار  لوا  لکـش  1 و 7:
.دشاب « نییواستمب مسقنم  »و« جوز ددعلا  » هک تسا  نیتلصفنم  فرط  ود  نیع  ود  نایم  همزالم 

132  : ص

رفظم قطنم  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1193زکرم  هحفص 718 

http://www.ghaemiyeh.com


نیتمدقم فالتخا  مود  لکـش  رد  ایناث  تسا و  یبلـس  يرگید  رد  یباجیا  یکی  رد  ، هدشن رارکت  طسوا  الوا  نوچ  تسین  جـتنم  1 و 8:
.درادن مه  ار  طرش  نآ  سایق  نیا  تسا و  مزال  بلس  باجیا و  رد 

: تسا ریز  ۀجیتن  جتنم  هک  دنهد  یم  لیکشت  ار  موس  لکش  2 و 5:

.تسه فرط  ود  ضیقن  ود  نایم  همزالم  انمض  «، نییواستمب مسقنی  الف  ، اجوز ددعلا  نکی  مل  املکف  »

.تسا هدشن  رارکت  طسوا  نوچ  تسین  جتنم  هک  دنهد  یم  لیکشت  ار  مراهچ  لکش  2 و 6:

.تسا هدشن  رارکت  طسوا  نوچ  تسا  میقع  هک  دنهد  یم  لیکشت  ار  موس  لکش  2 و 7:

: تسا ریز  ۀجیتن  جتنم  هک  دنهد  یم  لیکشت  ار  مراهچ  لکش  2 و 8:

.دراد دوجو  همزالم  هلصفنم  فرط  ود  ضیقن  ود  نایم  انمض  «، نییواستمب امسقنم  نوکی  الف  ، اجوز ددعلا  نکی  مل  امّلکف  »

: تسا ریز  ۀجیتن  جتنم  هک  دنهد  یم  لیکشت  ار  لوا  لکش  3 و 5:

.دراد دوجو  همزالم  ضیقن  ود  نایم  زاب  هک  «، نییواستمب مسقنی  الف  ، اجوز ددعلا  نکی  مل  امّلکف  »

.تسین راک  رد  مه  همدقم  ود  فالتخا  و  هدشن ، رارکت  طسوا  نوچ  تسین  جتنم  دنهد و  یم  لیکشت  ار  مود  لکش  3 و 6:

نکی مل  امّلکف  :» هک تسه  مه  لّوا  لکـش  تسا و  جـتنم  فّنـصم  ةدـیقع  هب  میریگب  مات  ریغ  ماـت و  ءزج  زا  معا  ، ار طـسوا  رگا  و 7:  3
.تسین جتنم  زین  نیا  میریگب  مات  ءزج  ، ار طسوا  رگا  یلو  تسه  ضیقن  ود  نایم  همزالم  »و  نییواستمب مسقنی  الف  ، اجوز

.تسین اراد  نیا  هک  تسا  همدقم  ود  فالتخا  مود  لکش  طرش  نوچ  تسین  جتنم  دنهد و  یم  لیکشت  ار  مود  لکش  3 و 8:

.طسوا رارکت  مدع  تلع  هب  تسین  جتنم  یلو  ، دنهد یم  لیکشت  ار  موس  لکش  4 و 5:

: تسا ریز  ۀجیتن  جتنم  ،و  تسا مراهچ  لکش  4 و 6:

دوجو نیع  ود  نایم  ، همزالم هک  «، نییواستمب امسقنم  ناک  اجوز  ددعلا  ناک  امّلکف  »
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.دراد

: دراد ار  ریز  هجیتن  تسا و  موس  لکش  4 و 7:

.تسه نینیع  نیب  همزالم  هک  «، نییواستمب مسقنم  وهف  ، اجوز ددعلا  ناک  امّلکف  »

.طسوا رارکت  مدع  تلع  هب  تسا  میقع  یلو  ، دهد یم  لیکشت  ار  مراهچ  لکش  4 و 8:

.دش نایب  ، زین تسا  ییاهاج  هچ  رد  ضیقن  ود  نینیع و  نایم  همزالم  هک  نیا  دش و  نایب  لماک  روط  هب  میقع  روص  جتنم و  روص 

لیوحت نوناق  ظفح  اب  تسا  هلـصّتم  کی  هک  ار  نآ  ۀجیتن  هتفرگ و  ار  جتنم  تروص  تشه  زا  مادکره  دـیدوب  لیام  رگا.موس  ۀـلحرم 
.دیزاس لّوحتم  ّولخلا  هعنام  ای  عمجلا  هعنام  ۀلصفنم  کی  هب  ۀلصفنم  کی  هب  هلصفنم  هب  هلصّتم 

: عمجلا هعنام  هلصفنم  ود  زا.مّود  لاثم 

؛» اناویح نوکی  نا  اّما  ،و  ارجش نوکی  نا  اّما  ءیشلا  اذه  »

«. ارجح نوکی  نا  اّما  ،و  ارجش نوکی  نا  اّما  ءیشلا  اذه  »

.تسا تالصّتم  هب  تالصفنم  لیوحت  ، يریگ هجیتن  زا  لوا  ۀلحرم 

: دوش یم  لّوحتم  ریز  ۀلصتم  ود  هب  لوا  ۀلصفنم 

؛» ناویحب سیل  وهف  ، ارجش ءیشلا  ناک  اذا  .» 1

؛» ناویحب سیل  وهف  ، اناویح ءیشلا  ناک  اذا  .» 2

: دوش یم  لّوحتم  ریز  ۀلصّتم  ود  هب  زین  مود  ۀلصفنم 

؛» رجحب سیل  وهف  ، ارجش ءیشلا  ناک  اذا  .» 3

«. رجشب سیل  وهف  ، ارجح ءیشلا  ناک  اذا  .» 4

: تسا سایق  راهچ  هک  تالصّتم  زا  سایق  لیکشت  تانارتقا.مود و  ۀلحرم 

: تسا ریز  ۀجیتن  جتنم  هک  دنا  هداد  لیکشت  ار  موس  لکش  1 و 3:

.سکعلاب ای  «، رجحب سیل  وهف  ، اناویح ءیشلا  ناک  اذاف  »
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.تسین همدقم  ود  رد  فالتخا  ایناث  تسا و  هدشن  رارکت  طسوا  الوا  نوچ  ، تسین جتنم  یلو  تسا  مراهچ  لکش  1 و 4:

.تسا هدشن  رارکت  طسوا  نوچ  تسا  میقع  یلو  ، دنهد یم  لیکشت  ار  لّوا  لکش  2 و 3:
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.تسین جتنم  ۀبجوم  ود  زا  هک  دنهد  یم  لیکشت  ار  مود  لکش  2 و 4:

ّولخلا هعنام  ای  عمجلا  هعنام  ۀلـصفنم  کـی  هب  دوب  هلـصتم  کـی  شا  هجیتن  هک  ، ار هجتنم  تروص  نآ  دـیتشاد  لـیامت  رگا.موس  ۀـلحرم 
.دیزاس لّوحتم 

: ّولخلا هعنام  ۀلصفنم  ود  زا.موس  لاثم 

؛» رجش اّما ال  ،و  ناویح ءیشلا ال  اذه  اّما  »

«. رجح اّما ال  ،و  رجش ءیشلا ال  اذه  اّما  و«

.تسا اه  هلصّتم  هب  نیتلصفنم  لیوحت  ، يریگ هجیتن  ۀقیرط  زا  لّوا  ۀلحرم 

: دوش یم  لوحتم  ریز  ۀلصّتم  ود  هب  لوا  ۀلصفنم 

؛» رجش وهف ال  ، اناویح ءیشلا  ناک  اذا  .» 1

«. ناویح وهف ال  ، ارجش ءیشلا  ناک  اذا  .» 2

: تسا لیوحت  لباق  ریز  ۀلصتم  ود  هب  مه  مود  ۀلصفنم 

؛» رجح وهف ال  ، ارجش ءیشلا  ناک  اذا  .» 3

«. رجش وهف ال  ، ارجح ءیشلا  ناک  اذا  .» 4

میقع مادک  جتنم و  مادک  دید  دیاب  هک  دـیآ  یم  دـیدپ  سایق  مسق  راهچ  ، ود رد  ود  برـض  زا  : سایق لیکـشت  تانارتقا.مود و  ۀـلحرم 
؟ تسا

.تسا هدشن  رارکت  طسودح  نوچ  ، تسین جتنم  یلو  تسا  لّوا  لکش  1 و 3:

.درادن ار  نآ  طیارش  نوچ  ، تسین جتنم  یلو  تسا  مود  لکش  1 و 4:

: تسا ریز  ۀجیتن  جتنم  تسا و  موس  لکش  2 و 3:

«. ارجح ناک ال  ، اناویح ءیشلا ال  ناک  اذا  نوکی  دق  »

طسو ّدح  رارکت  مدع  ّتلع  هب  ، تسا میقع  یلو  تسا  عبار  لکش  2 و 4:

(. نآ ریغ  هن  تسا و  جتنم  موس  لکش  طقف  ولخلا  هعنام  ود  ای  عمجلا  هعنام  ود  زا  هنوگچ  هک  دش  نشور  انمض  : هتکن )
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: عمجلا هعنام  کی  هیقیقح و  ۀلصفنم  کی  زا.مراهچ  لاثم 

هیقیقح ۀلصفنم  « ادامج وا ال  ، ادامج ءیشلا  نوکی  نا  اّما  »

عمجلا هعنام  « اناویح وا  ، ادامج ءیشلا  نوکی  نا  اّما  و«

.تسا تالصّتم  هب  تالصفنم  لیوحت  ، يریگ هجیتن  زا  لّوا  ۀلحرم 

: دوش یم  لّوحتم  هلصّتم  راهچ  هب  هیقیقح  ۀلصفنم 

135  : ص

رفظم قطنم  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1193زکرم  هحفص 723 

http://www.ghaemiyeh.com


« ادامج نوکی ال  ،ال  ادامج ءیشلا  ناک  اذا  .» 1

« دامجب سیل  وهف  ، ادامج ءیشلا ال  ناک  اذا  .» 2

« دامج وهف ال  ، ادامج ءیشلا  نکی  مل  اذا  .» 3

« دامج وهف  ، ادامج ءیشلا ال  نکی  مل  اذا  .» 4

: دوش یم  لوحتم  هلصّتم  ود  هب  عمجلا  هعنام  ۀلصفنم  و 

« ناویحب سیل  وهف  ، ادامج ءیشلا  ناک  اذا  .» 5

« دامجب سیل  وهف  ، اناویح ءیشلا  ناک  اذا  .» 6

: سایق لیکشت  نارتقا و  ۀلحرم.مود  ۀلحرم 

سیلف داـمج  ـال  ءیـشلا  نکی  مل  اذا  :» تسا نیا  هجیتن  ، هدـش رارکت  طـسوا  نوچ  دراد  هجیتـن  هدـش و  لیکـشت  مّوس  لکـش  و 5: زا 1 
«. ناویحب

.تسا هدشن  رارکت  طسوا  نوچ  تسین  جتنم  ، دشاب هک  مادکره  لّوا و  ای  مراهچ  لکش  زا 1 و 6:

.تسا هدشن  رارکت  طسوا  نوچ  تسین  جتنم  یلو  ، مراهچ ای  لّوا  لکش  زا 2 و 5:

.تسین جتنم  اذل  دنتسه  هبجوم  ودره  اج  نیا  رد  تسا و  طرش  فیک  رد  همدقم  ود  فالتخا  نوچ  مود و  لکش  زا 2 و 6:

.تسا هدشن  رارکت  طسوا  نوچ  ، تسین جتنم  موس و  لکش  زا 3 و 5:

: تسا ریز  ۀجیتن  جتنم  مراهچ و  ای  لّوا  لکش  زا 3 و 6:

«. دامج وهف ال  ، اناویح ءیشلا  ناک  اذا  »

«. ناویحب سیل  وهف  ادامج  ءیشلا ال  نکی  مل  اذا  :» تسا جتنم  لّوا و  لکش  زا 4 و 5:

.طرش دوبن  طسو و  ّدح  رارکت  مدع  تلع  هب  ، تسین جتنم  مود و  لکش  زا 4 و 6:

.دینک لیدبت  هلصفنم  هب  تسا  هلصّتم  کی  شا  هجیتن  هک  ار  هجتنم  روص  دیدوب  لیام  رگا.موس  ۀلحرم 

: ّولخلا هعنام  کی  زا  هیقیقح و  ۀلصفنم  کی  زا.مجنپ  لاثم 
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« هیقیقح «» ءاملا یف  سیل  وا  ، ءاملا یف  دیز  اّما  »

« ّولخلا هعنام  «» قرغی وا ال  ، ءاملا یف  دیز  اّما  »

هب ّولخلا  هعنام  ۀلصفنم  هلصتم و  راهچ  هب  هیقیقح  ۀلصفنم  : مینک یم  جارختسا  لماک  ، ار مادکره  تالـصّتم  ، يریگ هجیتن  زا  لّوا  ۀلحرم 
؛ دوش یم  لّوحتم  هلصتم  ود 
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(. دینک هبساحم  دوخ  ) دنتسین جتنم  اه  مادک  جتنم و  اه  مادک  دید  دیاب  هک  دوش  یم  جارختسا  ، سایق تشه  اعومجم  و 

: ّولخلا هعنام  کی  زا  عمجلا و  هعنام  ۀلصفنم  کی  زا.مشش  لاثم 

هّکل وا  ۀماج  رب  تسا و  رگید  صخـش  لتق  هب  مهّتم  هک  دنروایب  عرـش  مکاح  دزن  هب  ار  یـصخش  رگا  (: هر ) رفظم موحرم  لاثم  حیرـشت 
تـسا وا  ۀماج  رد  هک  اه  نوخ  نیا  تسا و  اه  نآ  ردـپ  لتاق  صخـش  نیا  هک  دنتـسه  یعّدـم  لوتقم ، ءایلوا  ، دراد دوجو  يزمرق  ياه 
بکرم ، گـنر زمرق  هّکل  نیا  هک  تسا  یعّدـم  هدرک و  راـکنا  ار  لـتق  ، مهّتم دوـخ  تـسا و  اـه  نآ  ياعدـم  قدـص  ۀـناشن  تمـالع و 

؟ دنک تواضق  هنوگچ  عرش  مکاح  اج  نیا  رد.تسا 

جراـخ لاـح  ود  زا  هرخـالاب  : دـیوگ یم  هک  تسا  نیا  مهّتم  ياعّدـم  ّدر  اـی  دـییات  تهج  رد  دـهد  یم  ماـجنا  مکاـح  هک  يراـک  لّوا 
.تسین نکمم  ود  نآ  عمج  هک  تسا  نیا  شیانعم  هک  تسا  عمجلا  هعنام  ۀیضق  کی  نیا  ،و  بّکرم ای  تسا  نوخ  ۀّکل  نیا  ای  : تسین

اب سپ  ) تسا بکرم  اـی  )و  دوش یم  كاـپ  نتـسش  اـب  سپ  ) تسا نوـخ  اـی  ، هّکل نیا  : دـیوگ یم  هدرک و  تسرد  يرگید  ۀیـضق  سپس 
لئاز نتسش  اب  مه  دشابن و  نوخ  مه  هک  ، تسا لاحم  ودره  زا  ولخ  هک  تسا  ولخلا  هعنام  ۀلصفنم  هک  مه  نیا  ( دور یمن  نیب  زا  نتسش 

.دوش

: دوب هلصفنم  ود  جارختسا  درک  هک  يراک  نیلوا  سپ 

؛» ربح وا  مد  اما  هعقبلا  هذه  »

«. لسغلاب لوزت  وا ال  مد  اّما  هعقبلا  هذه  »

: دش دهاوخ  لّوحتم  هلصّتم  ود  هب  هلصفنم  ود  زا  مادکره  ، يریگ هجیتن  زا  لّوا  ۀلحرم 

: دوش یم  لّوحتم  ریز  ۀلصّتم  ود  هب  عمجلا  هعنام  هلصفنم 

؛» ربحب تسیل  یهف  امد  هعقبلا  تناک  املک  .» 1

«. مدب تسیل  یهف  اربح  تناک  املک  .» 2

: دوش یم  لّوحتم  ریز  ۀلصّتم  ود  هب  مه  ّولخلا  هعنام  هلصفنم  و 

؛» لسغلاب لوزت  الف  امد  هعقبلا  نکت  مل  امّلک  .» 3

«. مد یهف  لسغلاب  هعقبلا  تلاز  امّلک  .» 4

جتنم تروص  راهچ  زا  ، تروص ود  هک  دـیآ  یم  دـیدپ  ساـیق  تروص  راـهچ  و 4، هلـصّتم 3  ود  اب  و 2  هلـصّتم 1  ود  زا.مّود  ۀـلحرم 
: زا دنترابع  ود  نآ  هدشن و  رارکت  اهنآ  رد  طسوا  نوچ  ، دنتسین
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.تسا هدشن  رارکت  ود  نآ  رد  طسوا  مامت  نوچ  تسین  جتنم  یلو  دنهد  یم  لیکشت  ار  موس  لکش  1 و 3:

هبجوم نآ  همدـقم  ود  مه  تسا و  هدـشن  رارکت  نآ  رد  طـسوا  مه  نوـچ  تسین  جـتنم  یلو  دـنهد  یم  لیکـشت  ار  مود  لکـش  و 4:  2
.دنتسه

: زا دنترابع  دنتسه و  جتنم  رگید  تروص  ود  یلو 

نیا جتنم  هک  دنهد  یم  لیکشت  لوا  لکش  سایق  کی  میهد  رارق  يربک  ، ار کی  ةرامش  يرغـص و  ، ار راهچ  ةرامـش  ۀّیـضق  رگا  1 و 4:
: تسا هجیتن 

« ربحب تسیلف  لسغلاب  لوزت  هعقبلا  تناک  امّلک  »

: تسا ّولخلا  هعنام  يرگید  عمجلا و  هعنام  یکی  هک  تسا  هلصفنم  ود  هب  لیوحت  لباق  هلصّتم  نیا 

عمجلا هعنام  « اربح نوکت  نا  اّما  لسغلاب و  هعقبلا  لوزت  نا  اّما  .» 1

ّولخلا هعنام  « ربحب تسیل  وا  لسغلاب  لوزت  ّالا  اّما  .» 2

.تسا جتنم  مراهچ  لکش  زا  ، میهد رارق  يربک  ار  راهچ  ةرامش  يرغص و  ار  کی  ةرامش  رگا  و 

: تسا ریز  ۀجیتن  جتنم  هک  دوش  یم  لیکشت  لّوا  لکش  سایق  کی  ، میهد رارق  يربک  ار  مّوس  يرغص و  ار  مود  ةرامش  رگا  2 و 3:

« لسغلاب لوزت  الف  اربح  هعقبلا  تناک  امّلک  »

: زا دنترابع  هک  تخاس  لّوحتم  ّولخلا  هعنام  هلصفنم  کی  عمجلا و  هعنام  ۀلصفنم  کی  هب  ناوت  یم  ار  هلصّتم  نیا  سپس 

عمجلا هعنام  « لسغلاب لوزت  وا ال  اربح  هعقبلا  نوکت  نا  اّما  .» 1

ّولخلا هعنام  « لسغلاب لوزت  وا ال  اربح  نوکت  نا ال  اّما  .» 2

هجیتن لّوا  ساـیق  زا  هک  دنتـسه  يا  هلـصفنم  ود  نیع  دـش  يریگ  هجیتـن  مّود  ساـیق  زا  هک  يا  هلـصفنم  ود  نیا  ، دـییامرف یم  هظحـالم 
، میتفگ اریز  ، تسین مهم  هلـصفنم  رد  مه  نآ  هک  تسا  ( یلات مّدـقم و  ) نیفرط ییاـجباج  لیدـبت و  رد  ناـشقرف  اـهنت  دوش و  یم  يریگ 

.تسین راک  رد  هلصفنم  ءزج  ود  نایم  ، یعبط مّدقت 

میدرک نایب  ار  مزال  لاثم  شش  لاح.دش  شخب  هجیتن  تروص  راهچ  زا  تروص  ود  ، مه ّولخلا  هعنام  کی  عمجلا و  هعنام  کی  زا  سپ 
هک میروآ  یم  رگید  لاثم  هس  نایاپ  رد 
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تسا و جتنم  ، نیتلصفنم زا  فلؤم  سایق  مه  هبلاس  کی  هبجوم و  کی  زا  هک  مینک  تباث  ات  دشاب  هبلاس  يرگید  هبجوم و  ، همدقم کی 
: دنا هتسناد  طرش  یخرب  هک  نانچنآ  دنشاب  نیتبجوم  امتح  هک  تسین  مزال 

: هبلاس يرگید  هبجوم  یکی  هیقیقح و  ۀلصفنم  ، همدقم ودره  : لوا لاثم 

« درف اّما  جوز و  اّما  ددعلا  امئاد  »

« نییواستمب امسقنم  وا  اجوز  ددعلا  نوکی  نا  اّما  هتبلا  سیل  »

جارختــسا ار  مود  لوا و  ۀلــصفنم  تالــصّتم  ماـمت  ادـتبا  ینعی  ، دـینک ارجا  ار  هـلحرم  هـس  ناـمه  جاـتنا  ۀـقیرط  رد  دـیناوت  یم  اـمش 
.دیروآ تسدب  ار  هجتنم  روص  تسا و  برض  هدزناش  دیهد و  لیکشت  سایق  اه  نآ  زا  سپس  ، دینک

: هبلاس يرگید  هبجوم  یکی  عمجلا و  هعنام  ، همّدقم ودره  : مود لاثم 

« سرف وا  ، ناسنا ءیشلا  اذه  اّما  امئاد  »

« اناویح وا  اسرف  ءیشلا  اذه  نوکی  نا  اّما  هتبلا  سیل  »

.تسا حضاو  جاتنا  ۀقیرط  زاب 

: هبجوم ود  نآ  زا  یکی  ّولخلا و  هعنام  ، همدقم ودره  : موس لاثم 

« سرف وا ال  ، ناسنا ءیشلا ال  اذه  اّما  امئاد  »

« ناویح وا ال  ، سرف ءیشلا ال  اذه  نوکی  نا  اّما  هتبلا  سیل  »

هلصفنملا هلصتملا و  نم  فلؤملا  .3

ۀمّدـقم ود  زا  دـشاب  هدـش  مهارف  هک  یطرـش  ینارتقا  سایق  نآ  زا  تسا  تراـبع  یطرـش  ینارتقا  ساـیق  هناـگ  جـنپ  عاونا  زا  مّوس  عون 
ای دشاب  هلصفنم  يربک  هلصّتم و  يرغـص  هک  درادن  قرف.تسا  هلـصفنم  ۀیطرـش  يرگید  هلـصّتم و  ۀیطرـش  ود  نآ  زا  یکی  هک  ، هیطرش

: لاثم ، سکعلاب

« اددع ناک  ، هثالث ءیشلا  ناک  امّلک  »

« ادرف وا  اجوز  ددعلا  نوکی  نا  اما  امئاد  و«

« ادرف وا  اجوز  نوکی  اّماف  هثالث  ءیشلا  ناک  امّلکف  »

ءزج ای  ، همدقم ودره  رد  طسوا  اریز  ، تسا مسق  هس  ياراد  ( نیتلصفنم نیتلـصّتم و  زا  فلؤم  ) یلبق عون  ود  دننام  زین  مّوس  عون  نیا  لاح 
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ار لوا  مسق  اهنت  هک  میدـش  مزتلم  لوا  زا  ام  یلو  تسا  مات  ریغ  يرگید  رد  مات و  همدـقم  کـی  رد  اـی  ،و  ماـت ریغ  ءزج  اـی  تسا و  ماـت 
دروم
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مـسق راـهچ  هب  هعبرا  لاکـشا  ثیح  زا  تسا  ّماـت  ءزج  ، همّدـقم ودره  رد  كرتشم  ءزج  هک  لّوا  مسق  : مییوگ یم  سپ  ، میهد رارق  ثحب 
ود زا  کیره  رد  نآ و  ياربک  ای  تسا  سایق  يارغـص  ای  هلـصتم  ۀیـضق  اریز  تسا  هلـصتم  ۀیطرـش  میـسقت  نیا  أشنم  ، دوش یم  میـسقت 

مادکره هک  دـیآ  یم  دـیدپ  تروص  راهچ  ، ود رد  ود  برـض  زا  هک  نآ  یلات  ای  تسا و  نآ  مدـقم  ، كرتشم ءزج  طسوا و  ای  تروص 
زایتما کی  (، یلات مّدقم و  ) هّیضق ءازجا  نایم  اجنآ  رد  اریز  ، درادن ار  تابـساحم  نیا  هلـصفنم  هیطرـش  اّما  ؛ دنهد یم  لیکـشت  ار  یلکش 

زاب یباسح  مه  نآ  يارب  ، هلـصتم عبت  هب  عقاو  رد  درک و  ضرف  یلاـت  ار  يرگید  مدـقم و  ناوت  یم  ار  مادـکره  تسین و  یتاذ  یعبط و 
.دوش یم  تسرد  اج  نیا  رد  لکش  راهچ  لاحره  هب  درادن  يزیامت  لقتسم  روط  هب  هنرگ  دوش و  یم 

: میناوخ یم  « دیضنلا رهوجلا  » باتک رد  : هتکن

ریغ یکی  رد  اـی  ماـت  ریغ  ءزج  ودره  رد  اـی  ماـت  ءزج  ودره  رد  طـسوا  » فانـصالا هذـه  نم  فنـص  لـک  یف  هـجتنملا  بورـضلا  : لوـقا
هعبرالا ریداقتلا  یلع  ،و  هبلاس وا  هبجوم  اّما  یهف  نیریدـقتلا  الک  یلع  هیقافتا و  وا  هیموزل  اّما  هلـصتملا  نال  ابرـض  نوثالث  هتـس و  «، ماـت

وا هیلک  اّما  یهف  ثالثلا  تاریدـقتلا  یلع  ّولخلا و  هعنام  وا  عمجلا  هعنام  وا  هقیقح  اّما  هلـصفنملا  و.هینامث  هذـهف  هیئزج  وا  هیلک  اّما  یهف 
یقبی ابرض و  رشع  ینثا  وه  نیتیئزج و  نم  فلأتی  ام  اهنم  طقـسی  نکل  ابرـض و  نوعبرا  هینامث و  هذهف  (6*8  - 48) هتس ماسقالاف  هیئزج 

(1) ابرض .» نوثالث  هتس و  جتنملا 

هتشاد يراگزاس  رگیدکی  اب  شیازجا  هک  یسایق  هلصفنم  کی  هلـصّتم و  کی  زا  هک  تسا  حضاو  هجیتنلا  ذخا  هقیرط  هطورـش و  : هلوق
سپ ، دراد تلالد  تبـسن  ود  دـناعت  لاـصفنا و  رب  هلـصفنم  تبـسن و  مود  مزـالت  لاـصتا و  رب  هلـصتم  نوچ  دوش  یمن  لیکـشت  دنـشاب 

: هدش رکذ  هیضق  ود  نیا  زا  ، جتنم سایق  لیکشت  يارب  هقیرط  ود  یلو  دنرادن  رگیدکی  هب  یطابترا 

زا تخاس و  لوحتم  هلـصفنم  کی  هب  ار  هلـصّتم  ناوت  یم  : دـنیوگ یم  میراد  جـتنم  ساـیق  ، مه هلـصفنم  ود  زا  دـندقتعم  هک  اـه  نآ  .1
.دندش نیتلصفنم  جاتنا  رکنم  هدرکن و  لوبق  ار  انعم  نیا  یهورگ  یلو  دیسر  هجیتن  هب  نیتلصفنم 
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طیارش عماج  جتنم و  سایق  کی  هلـصتم  ود  عومجم  زا  داد و  عاجرا  هلـصتم  کی  هب  ناوت  یم  ار  هلـصفنم  هک  دننآرب  نویقطنم  ۀمه  .2
زا یکی  طورـش  ياراد  نیتلـصّتم  دـیاب  اـمتح  اـهتنم  تفرگ  ار  بولطم  ۀـجیتن  داد و  لیکـشت  دـشاب  هعبرا  لاکـشا  زا  یکی  ياراد  هک 

یلا هلصفنملا  دّرب  ّالا...جاتنالا  مئتلی  ال  :» دنیامرف یم  اذل  ، تسا نیمه  فنصم  يأر  هک  دوب  دنهاوخ  میقع  هنرگ  دنشاب و  هعبرا  لاکـشا 
: مینک یم  نایب  لاثم  هس  بلاق  رد  ار  بلطم  « هلصتم

: هّیموزل هلصّتم  کی  هیقیقح و  هلصفنم  کی  زا.لوا  لاثم 

يرغص « ادرف نوکی  نا  اّما  اجوز و  نوکی  نا  اّما  ددعلا  »

يربک « نییواتسمب مسقنم  وهف  ، اجوز ددعلا  ناک  اذا  »

: مینک یم  لّوحتم  ریز  هلصتم  راهچ  هب  ار  هیقیقح  ۀلصفنم  يریگ  هجیتن  يارب.لّوا  ۀلحرم 

« درفب سیلف  ، اجوز ددعلا  ناک  اذا  .» 1

« جوزب سیل  وهف  ، ادرف ددعلا  ناک  اذا  .» 2

« درف وهف  ، اجوز ددعلا  نکی  مل  اذا  .» 3

« جوز وهف  ، ادرف ددعلا  نکی  مل  اذا  .» 4

: میقع جتنم و  تانارتقا.مّود  ۀلحرم 

: تسا ریز  هجیتن  جتنم  هک  دنهد  یم  لیکشت  ار  موس  لکش  : کی ةرامش  اب  لصا  ۀلصتم 

« درفب سیلف  نییواستمب  امسقنم  ددعلا  ناک  اذا  »

.تسا هدشن  رارکت  طسوا  نوچ  ، تسین جتنم  لّوا و  ای  مراهچ  لکش  : ود ةرامش  اب  لصا  هلصّتم 

.تسا هدشن  رارکت  طسوا  نوچ  تسین  جتنم  موس و  لکش  : هس ةرامش  اب  لصا  ۀلصّتم 

: تسا ریز  هجیتن  جتنم  هک  دنهد  یم  لیکشت  ار  لّوا  ای  مراهچ  لکش  : راهچ ةرامش  اب  لصا  ۀلصّتم 

« نییواستمب مسقنم  وهف  ادرف  نکی  مل  اذا  » ای «، درفب سیلف  نییواستمب  امسقنم  ناک  اذا  »

: هلصتم يربک  عمجلا و  هعنام  هلصفنم  يرغص.مّود  لاثم 

« رجش اّما  ،و  ناسنا اّما  ءیشلا  »

رفظم قطنم  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1193زکرم  هحفص 732 

http://www.ghaemiyeh.com


« اناویح ناک  اناسنا  ءیشلا  ناک  اذا  »
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: مینک یم  لّوحتم  ریز  ۀلصّتم  ود  هب  ار  هلصفنم.لّوا  ۀلحرم 

« رجشب سیل  وهف  ، اناسنا ءیشلا  ناک  اذا  .» 1

« ناسناب سیل  وهف  ، ارجش ءیشلا  ناک  اذا  .» 2

: مییوگ یم  مینک و  یم  نایب  ار  تانارتقا.مود  ۀلحرم 

: تسا جتنم  دیآ و  یم  دیدپ  موس  لکش  ، کی ةرامش  هّیضق  اب  لصا  ۀلصّتم  نارتقا  زا 

؛» رجشب سیلف  اناویح  ءیشلا  ناک  اذاف  »

رارکت طسوا  مادک  چیه  رد  مراهچ و  ای  تسا  لّوا  لکـش  ای  نوچ  ، میرادن جتنم  سایق  ، ود ةرامـش  ۀیـضق  اب  لصا  ۀلـصّتم  نارتقا  زا  اّما 
.تسا هدشن 

: هلصّتم کی  زا  ّولخلا و  هعنام  هلصفنم  کی  زا.مّوس  لاثم 

« دوسا ریغ  اّما  ضیبا و  ریغ  اّما  مسجلا  »

« رصبلا رونل  اقرفم  نوکی  الف  ضیبا  ریغ  مسجلا  ناک  اذا  »

: مینک یم  لیدبت  ریز  ۀلصّتم  ود  هب  ار  روکذم  ۀلصفنم.لّوا  ۀلحرم 

« دوسا ریغ  وهف  ، ضیبا مسجلا  ناک  اذا  .» 1

« ضیبا ریغ  وهف  ، دوسا مسجلا  ناک  اذا  .» 2

: مینک یم  لیصحت  ار  جتنم  ریغ  جتنم و  تانارتقا.مود  ۀلحرم 

ۀلصتم اب  نآ  نارتقا  زا  یلو  ؛ تسا هدشن  رارکت  طسوا  نوچ  ، دوش یمن  لصاح  يا  هجیتن  کی  ةرامش  ۀلـصتم  اب  لصا  هلـصّتم  نارتقا  زا 
« رصبلا رونل  اقّرفم  نوکی  الف  دوسا  مسجلا  ناک  اذا  :» تسه مه  جتنم  هک  دوش  یم  لیکشت  لوا  لکش  ، ود ةرامش 

دیهد عاجرا  مه  هلصفنم  هب  ار  هلصّتم  نیا  دیدوب  لیام  رگا 

درادن و رت  شیب  یمومع  طرش  کی  دشاب  جتنم  دهاوخب  رگا  هلصفنم  کی  هلصتم و  کی  زا  ّفلؤم  سایق  ام  ةدیقع  هب  مهضعب  :و  هلوق
.دنهد لیکشت  طیارش  عماج  سایق  کی  لصا  ۀلصتم  اب  هک  تسا  يا  هلصتم  کی  هب  هلصفنم  لیدبت  نآ 

: دنا هدومرف  یسوط  نیدلا  ریصن  هجاوخ  دننام  گرزب  نویقطنم  زا  ضعب  یلو 
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هکلب دشابن  هبلاس  نآ  ۀلصفنم  هک  تسا  جتنم  یماگنه  هلصفنم  هلصّتم و  زا  فلؤم  سایق 
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.دوب (1) دهاوخن  جتنم  هدش و  ادیپ  هجیتن  رد  فالتخا  هنرگ  دشاب و  هبجوم 

: دنیامرف یم  یّلح  همّالع  زا  يوریپ  هب  رّفظم  موحرم 

.تسین ربتعم  دراوم  عیمج  رد  درادن و  قالطا  تیمومع و  یلو  تسا  ربتعم  دراوم  رت  شیب  رد  طرش  نیا 

ۀلـصتم کی  هب  (، هیئزج هچ  هیلک و  هچ  ) مینک لیدـبت  هلـصّتم  کی  هب  ار  نآ  میهاوخب  دـشاب و  هبلاس  رگا  ام  ۀلـصفنم  ۀّیـضق  : کلذ نایب 
جاتنا هب  حداق  هکلب  درادـن  جاـتنا  رد  یـشقن  بارعا و  زا  یلحم  هعبرا  لاکـشا  باـب  رد  هیئزج  ۀـبلاس  دوش و  یم  لّوحتم  هیئزج  ۀـبلاس 
جتنم الصا  هیئزج  ۀبلاس  لوا  لکش  رد  میهد ، لیکـشت  ار  لّوا  لکـش  ، ۀیئزج ۀبلاس  ۀلـصّتم  لصا و  ۀلـصتم  زا  میهاوخب  رگا  اریز  تسا ،
لکش ياربک  طرـش  هک  دوش  یم  عقاو  يربک  ای  ؛و  تسا يرغـص  باجیا  لوا  لکـش  طرـش  هک  دوش  یم  عقاو  يرغـص  ای  نوچ  ، تسین

زا مراهچ  طرش  زاب  میهد  لیکشت  راهچ  لکـش  میهاوخب  رگا  تسین و  جتنم  سپ  درادن  ار  مادک  چیه  هیئزج  ۀبلاس  تسا و  تیلک  لوا 
.دنشابن هیئزج  ۀبلاس  مادک  چیه  نآ  تامّدقم  هک  دوب  نیا  ، عبار لکش  ۀناگ  جنپ  طورش 

ۀبلاـس يربـک  هیلک و  ۀـبجوم  يرغـص  ) مّوس لکـش  بورـض  زا  مجنپ  برـض  مود و  لکـش  بورـض  زا  مراـهچ  برـض  رد  اـهنت  ، هتبلا
لیلق رداـن و  رایـسب  برـض  ود  نیا  یلو  تسا  جـتنم  هیئزج  ۀـبلاس  «(، سرفب سیل  ناویحلا  ضعب  ساـسح و  ناوـیح  لـک  :» لـثم ، هیئزج

اب یلو  تسا  طرش  ندوبن  هبلاس  دشاب و  هبلاس  دیابن  هلـصفنم  تفگ  ناوت  یم  هحماسم  اب  سپ  ( مودعملاک ردانلا  (و  دنتـسه لامعتـسالا 
.درادن ّتیلک  طرش  نیا  هک  دوش  یم  نشور  رظن  ّتقد 

هبلاس ّولخلا  هعنام  « اسرف وا  اناسنا  اذه  نوکی  نا  اّما  هتبلا  سیل  :» لاثم

هبجوم ۀلصتم  « اناویح ناک  ، اناسنا اذه  ناک  امّلک  و«

یتقو لیوحت  زا  سپ  لدـب و  ۀلـصتم  ود  هب  لصا  ۀلـصفنم  لیوحت  زا  تسا  ترابع  جاتنا  قیرط  هک  اریز  دنتـسین  جـتنم  همدـقم  ود  نیا 
.تسین جتنم  هدوبن و  طیارش  عماج  هک  مینک  یم  هظحالم  میزاس  یم  نرتقم  ود  نآ  زا  مادکره  اب  ، ار لصا  ۀلصتم 

« سرف وهف  ، اناسنا اذه  نکی  مل  اذا  نوکی  دق ال  :» لیوحت لصا  اّما 

« ناسنا وهف  ، اسرف اذه  نکی  مل  اذا  نوکی  دق ال  .» 2

دیدپ موس  لکش  میزاس  نرتقم  کی  ةرامش  ۀلصّتم  اب  ار  لصا  ۀلصّتم  رگا  : نارتقا اّما 
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؛ تسا هدشن  رارکت  نآ  رد  طسوا  نوچ  ، تسین جتنم  هک  دیآ  یم 

مراهچ لکش  ، يربک ار  ود  ةرامش  میهد و  رارق  يرغص  ، ار لصا  ۀلصتم  هچ  نانچ  میزاس  نرتقم  مّود  ۀلـصّتم  اب  ار  لصا  ۀلـصّتم  رگا  و 
دناوت یم  هن  تسین و  جتنم  هیئزج  ۀبلاس  ود  نآ  زا  مادک  چیه  رد  دوش و  یم  لیکـشت  لّوا  لکـش  مینک  سکع  رگا  هک  دیآ  یم  دیدپ 

ناک اقطان  اذـه  ناک  اـمّلک  :» مییوگب میراذـگب و  ار  ریز  ۀلـصتم  ۀیـضق  ، لـصا ۀلـصتم  ياـج  هب  رگا  اـّما  ، يربک هن  دوش و  عقاو  يرغص 
هیئزج و ۀبجوم  يربک  هیئزج و  ۀبلاس  يرغص  هک  دیآ  یم  دیدپ  مود  لکش  زا  مراهچ  برض  ، ود ةرامش  ۀیـضق  هب  نآ  نارتقا  زا  «، اناسنا

«، قطان وهف  اسرف  اذه  نکی  مل  اذا  نوکی  دق ال  :» تسا یئزج  بلس  مه  هجیتن 

رد هلـصتم  هب  هلـصفنم  ندوب  لیوحت  لباق  اّما  تسین  طرـش  دروم  ود  رد  یلو  تسا  طرـش  هلـصفنم  ندوبن  هبلاس  دراوم  بلغا  رد  سپ 
.دراد تیطرش  اج  همه 

هلصّتملا هیلمحلا و  نم  فلؤملا  .4

هک ) هلصّتم ۀیطرش  کی  هّیلمح و  هّیضق  کی  زا  هک  تسا  یطرش  سایق  زا  عون  نآ  ، یطرش ینارتقا  سایق  ۀناگ  جنپ  عاونا  زا  مراهچ  عون 
هّیلمح و زا  ّفلؤم  سایق.دـشاب  هدـش  لیکـشت  (، تسین مّهم  نیا  یلو  سکعلاب  یهاگ  تسا و  هلـصتم  ، يربک هیلمح و  ، يرغـص یهاگ 

مات ریغ  يرگید  رد  مات و  ءزج  یکی  رد  ای  مات  ریغ  ءزج  ، ودره رد  ای  مات  ءزج  ، همدـقم ودره  رد  طـسوا  اـی  هک  درادـن  مسق  هس  هلـصتم 
مـسق ود  تسا و  مات  ریغ  ءزج  هشیمه  ، هیطرـش رد  مات و  ءزج  ، هّیلمح رد  طسوا  هک  نیا  نآ  تسا و  مسق  کـی  هب  رـصحنم  هکلب  ؛ دـشاب

تاودا ظاـحل  نودـب  لـصا و  رد  ، هیطرـش ءزج  تسا  درفم  هشیمه  (، لومحم اـی  دـشاب  عوضوم  ) هیلمح ءزج  اریز  ، تسین روصتم  رگید 
اریز دشاب  مات  ریغ  ءزج  ودره  رد  ای  مات  ءزج  ودره  رد  ، كرتشم ءزج  طسودح و  هک  درادن  ناکما  اذل  تسا  هیلمح  هیـضق  کی  ، طرش

.دشاب مات  ودره  رد  كرتشم  ءزج  ات  تسین  دحتم  درفم  کی  اب  هیضق  کی 

: تسین جراخ  لاح  ود  زا  نآ  هلصتم  ۀیطرش  نوچ  ، دوش یم  مسق  راهچ  ، هعبرا لاکشا  ثیح  زا  زین  سایق  زا  عون  نیا  : نآ ماسقا 

ضعب ای  هلـصّتم و  مدـقم  ضعب  كرتشم  ءزج  ای  روکذـم  تروص  ود  زا  کـیره  رد  هک  نآ  ياربک  اـی  ؛2.و  تسا سایق  يارغـص  ای  .1
مسق راهچ  اعومجم  هک  تسا  هلصتم  یلات 
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ءزج هک  یتروـص  ود  : زا دـنترابع  هک  تسا  يرتـشیب  هدافتـسا  ياراد  رت و  کـیدزن  عـبط  هب  مـسق  ود  ، مـسق راـهچ  نـیا  زا  دوـش و  یم 
.يربک هچ  دشاب و  يرغص  ام  ۀلصتم  هچ  دشاب  هلصتم  یلات  ضعب  ، اه نآ  رد  كرتشم 

زا دیاب  میشاب  هتشاد  هعبرا  لاکشا  زا  یکی  تروص  هب  جتنم  سایق  کی  هلـصتم  کی  هیلمح و  کی  زا  میهاوخب  رگا  : هجیتن ذخا  ۀقیرط 
: مینک يوریپ  ریز  ۀلحرم  ود 

ینارتقا سایق  کی  ، ود نآ  زا  میزاس و  نرتقم  هدـش  عقاو  نآ  رد  كرتشم  ضعب  هک  هلـصتم  فرط  نآ  اب  ار  هیلمح  ۀیـضق.لوا  ۀـلحرم 
هک میریگب  يا  هجیتن  میهد و  لیکشت  ( دشاب مهارف  شطورش  لکش  مادک  هک  دراد  یگتسب   ) هعبرا لاکـشا  زا  یکی  تروص  هب  یلمح 

.دوب دهاوخ  هیلمح  هیضق  کی  مه  هجیتن  ارهق 

تـسین نآ  رد  كرتـشم  ءزج  هک  هلـصتم  هیطرـش  رگید  فرط  اـب  ، تسا هیلمح  کـی  هک  ار  یلمح  ینارتـقا  ساـیق  ۀـجیتن.مود  ۀـلحرم 
رد هک  میهد  لیکـشت  رگید  ۀیطرـش  ۀیـضق  کـی  هداد و  رارق  هجیتـن  یلاـت  ار  فرط  نآ  اـی  فرط  نآ  یلاـت  ار  هجیتـن  هدرک و  همیمض 

.تسا رما  نیمه  هّلصتم  هیلمح و  زا  فلؤم  سایق  ییاهن  ۀجیتن  ، عقاو

يرغص « اردان ناک  ، ابهذ ندعملا  ناک  امّلک  » .فلا لاثم 

يربک « نیمث ردان  ّلک  و«

هجیتن « انیمث ناک  ، ابهذ ندعملا  ناک  امّلکف  »

همیمـض تسا  نآ  رد  كرتشم  ضعب  هک  ، يرغـص ۀیطرـش  یلات  اب  تسا  هیلمح  کی  هک  ار  روکذـم  ياربک  ادـتبا  : يریگ هجیتن  ۀـقیرط 
سپ «،» تسا تمیقنارگ  یمک  زیچره  و« «، تسا مک  ، الط ندـعم  :» میهد یم  لیکـشت  لوا  لکـش  زا  یلمح  ینارتقا  سایق  کـی  هدرک و 

« تسا اهبرپ  الط  ندعم 

امّلکف :» هک دوش  یم  لصاح  ییاهن  ۀجیتن  هدرک و  همیمـض  تسا  كرتشم  زا  یلاخ  ءزج  هک  لوا  هیطرـش  مدقم  هب  ، ار هجیتن  نیا  سپس 
« انیمث ناک  ، ابهذ ندعملا  ناک 

يرغص « تسین راوخ  لیلذ و  يا  هدازآ  چیه  » .ب لاثم 

يربک « تسا لیلذ  درب  یم  رس  هب  رهش  ای  تکلمم  نآ  رد  هک  یناسنا  ره  سپ  ، دشاب هناملاظ  تموکح  ، تموکح هک  نامز  ره  و«

«. دوب دنهاوخن  اج  نآ  رد  نادرمدازآ  زا  يدحا  ، دوب هناملاظ  یتموکح  هاگره  سپ  »

(. دنا هدش  مادعا  ای  دنرب و  یم  رس  هب  نادنز  دیعبت و  رد  ای  نوچ  )
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لیکشت مود  لکش  سایق  کی  تسا  وا  رد  كرتشم  دح  هک  يربک  یلات  ای  تسا  هیلمح  کی  هک  يرغـص  زا  ادتبا  : يریگ هجیتن  ۀقیرط 
: میهد یم 

«، لیلذب رارحالا  نم  دحا  «ال 

«، لیلذ دلبلا  یف  دوجوم  لک  و«

« دلبلا یف  دوجومب  رارحالا  نم  دحا  الف  »

امّلکف :» میروآ یم  تسد  هب  تسا  ام  بولطم  هک  ار  هیطرـش  ۀیـضق  کی  هدرک و  همیمـض  يربک  ۀیطرـش  مدـقم  اب  ار  هجیتن  نیا  سپس 
«. دلبلا یف  دوجومب  رارحالا  نم  دحا  الف  هملاظ  هموکحلا  تناک 

دشاب یطورش  ياراد  دیاب  ، ندش جتنم  يارب  یمسق  ره  ، دش مسق  راهچ  هب  هلصّتم  کی  هّیلمح و  کی  زا  ّفلؤم  سایق  : سایق نیا  طورش 
.دنمان یم  « جاتنا طورش  » ار اه  نآ  هک 

یم افتکا  دـندوب  کیدزن  عبط  هب  هک  یمـسق  ود  طورـش  رکذ  هب  اهنت  دـنوش و  یمن  ضّرعتم  ار  ماسقا  نآ  ۀـمه  طورـش  ، رفظم موحرم 
هچ دـشاب  هلــصتم  هیطرــش  یلاـت  ضعب  ، ودره رد  كرتـشم  ءزج  طـسوا و  هـک  يدروـم  ود  زا  دـندوب  تراـبع  مـسق  ود  نآ  دــننک و 

ۀلـصتم يارب  لاثم ب  تسا و  يرغـص  ۀلـصتم  يارب  فلا  لاـثم  ) میدروآ لاـثم  مادـکره  يارب  هک  يربک  هچ  دـشاب و  يرغـص  ، هلـصّتم
(. يربک

: دنتسه جتنم  ، طرش ود  اب  مسق  ود  نیا  کنیا 

سایق کی  - هدوب هیلمح  کی  (، ندش هیطرش  ءزج  زا  لبق  ) لصالاب زین  نآ  هک  - هلصّتم ۀیطرـش  یلات  اب  ، لصا ۀیلمح  ۀیـضق  زا.لوا  طرش 
هیلمح و زا  رگا  سپ  ، دوش لیکشت  ( دشاب مه  لکـش  نآ  طورـش  يواح  هک  یلاحرد  ) هعبرا لاکـشا  زا  یکی  تروص  هب  یلمح  ینارتقا 
رد ینعی  ، دوب نینچ  فلا و ب  لاثم  ود  رد  هک  دوب  دهاوخ  جتنم  مراهچ  عون  زا  مسق  نآ  هتبلا  دش  لیکـشت  یـسایق  نینچ  ، هلـصتم یلات 

هیلمح و زا  مه ، مّود  لاثم  رد  دوب و  مه  جتنم  هک  دش  تسرد  لوا  لکش  ینارتقا  سایق  کی  هیلمح  ۀیضق  هلـصتم و  یلات  زا  لوا  لاثم 
.دوب جتنم  هک  دش  لیکشت  ( لوا ای  مود  برض  ) مود لکش  ینارتقا  سایق  کی  ، هیطرش یلات 

دوب هبلاـس  رگا  سپ  ، دـشاب هبجوـم  ، اـم ۀلـصتم  ۀیطرـش  : هک تسا  نآ  ۀـمدقم  لوا و  طرـش  لّـمکم  تقیقح  رد  مود  طرـش.مود  طرش 
.دوش یمن  لیکشت  طیارش  عماج  یلمح  ینارتقا  سایق  کی  ، هلصتم نیا  یلات  هیلمح و  زا  نوچ  ، تسین جتنم  لیوحت  نودب  امیقتسم و 
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هلّوحم و ۀیـضق  ) لومحم ضقن  نوناق  قیرط  زا  هبجوم ، ۀلـصّتم  هب  هبلاـس  ۀلـصّتم  لـیوحت  نآ  تسا و  جـتنم  ، تروص کـی  رد  هچرگا 
ءادـتبا هک  تروص  نیا  هب  تسا  ( هدـش ضقن  لومحم  فلاـخم و  تیفیک  ثیح  زا  قفاوم و  تیمک  ثیح  زا  لـصا  ۀیـضق  اـب  هضوـقنم 

هب هّیلمح  مامـضنا  زا  هاگ  نآ  میروایب  ار  نآ  ضیقن  ینعی  مینک  ضقن  ار  هبلاس  یلات  میزاس و  لّوحتم  هبجوم  کی  هب  ار  هبلاـس  ۀلـصتم 
هک دوش  یم  لیکـشت  ( لکـش نامه  طورـش  ندوب  اراد  اب  هارمه  ) هعبرا لاکـشا  زا  یکی  زا  یلمح  ینارتقا  سایق  کی  ، هلـصّتم نیا  یلات 

.دوب دهاوخ  مه  جتنم 

تسا و هدـش  عقاو  يرغـص  هک  تسا  هیلک  ۀـبلاس  ۀلـصّتم  ۀیطرـش  کی  «، رارحا سانلا  ضعبف  ، هرئاج هلوّدـلا  تناک  اذا  هتبلا  سیل  :» لاثم
نآ یلات  اریز  ، تفرگ هجیتن  ناوت  یمن  ود  نیا  زا  امیقتسم  هک  ، تسا هدش  عقاو  لومحم  هک  تسا  هّیلمح  کی  « ّرح دیعس  لک  و  :» هیـضق
زا هدـش و  عقاو  لومحم  ودره  رد  « ّرح  » ۀـملک ینعی  طسوا  هک  دـنهد  یم  لیکـشت  ار  مود  لکـش  یلمح  ساـیق  ، هّیلمح نیا  اـب  هلـصتم 

هبجوم ودره  روکذم  لاثم  رد  هک  دنـشاب  هتـشاد  فالتخا  بلـس  باجیا و  ثیح  زا  همدـقم  ود  هک  تسا  نیا  لکـش  نآ  جاتنا  طیارش 
ۀیـضق اب  نآ  لومحملا  هضوقنم  هتبلا  مینک  لومحم  ضقن  ۀیلک  ۀبجوم  کی  هب  ار  هیلک  ۀبلاس  ۀلـصّتم  رگا  اّما  ؛ تسین جتنم  اذل  دنتـسه ،

: مییوگ یم  دنهد و  یم  لیکشت  ار  جتنم  سایق  کی  هیلمح 

یم سپـس  تسه  مه  لومحملا  هضوقنم  مراهچ و  عون  سایق  يارغـص  نیا  «، رارحاب سانلا  نم  ءیـش  الف  هرئاج  هلودـلا  تناک  اـمّلک  »
کی تسا  هبجوم  هیلک  هیلمح  هک  ساـیق  ياربک  نیا  اـب  تسا  هیلک  هیلمح  ۀـبلاس  هک  هلـصّتم  نآ  یلاـت  زا  »و  ّرح دیعـس  ّلـک  :و« مییوگ

نم ءیـش  الف  «،» ّرح دیعـس  لک  و« «، رارحاب سانلا  نم  ءیـش  ال  :» هک میهد  یم  لیکـشت  نآ  طورـش  ظفح  اـب  مود  لکـش  یلمح  ساـیق 
«. ءادعسب سانلا 

الف ، هرئاج هلودـلا  تناک  امّلکف  :» هک میریگ  یم  ار  ییاـهن  ۀـجیتن  هدومن و  هلـصّتم  رگید  ءزج  ۀمیمـض  ار  هجیتن  نیا  هلحرم  نیرخآ  رد 
«. ءادعسب سانلا  نم  ءیش 

تالالدتـسا رد  یناوارف  تیمها  دوش  یم  لیکـشت  هلـصتم  کی  هّیلمح و  کـی  زا  هک  یطرـش  ینارتقا  ساـیق  زا  مراـهچ  عون  نیا  : هیبنت
سایق ود  هب  تسا و  ساـیق  ود  زا  بکرم  ، تسا یملع  نیهارب  نیرت  مهم  زا  هک  فلخ  ناـهرب  هک  تهج  نیا  زا  اـصوصخ  ، دراد یملع 

.تسا دیفم  مه  يدعب  ثحابم  يارب  عون  نیا  ظفح  اذل  ، تسا مراهچ  عون  نیمه  زا  ، ود نآ  زا  یکی  هک  دوش  یم  لحنم 
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: هلصفنملا هّیلمحلا  نم  فلؤملا  .5

هلصفنم هیطرـش  ۀمدقم  کی  هیلمح و  ۀمدقم  کی  رب  لمتـشم  هک  تسا  یـسایق  ، یطرـش ینارتقا  سایق  ۀناگ  جنپ  عاونا  زا  عون  نیرخآ 
هیلمح و لماش  هک  مراهچ  عون  دـننام  زین  مجنپ  عون  نیا.سکعلاـب  اـی  دـشاب  هلـصفنم  يربک  هیلمح و  يرغـص  هک  درادـن  یقرف  ، دـشاب

ءزج رگید  ۀمدقم  رد  مات و  ءزج  ۀمدقم  کی  رد  ، نآ رد  طسو  ّدح  هک  نیا  نآ  درادـن و  رتشیب  مسق  کی  طسوا  ظاحل  زا  ، دوب هلـصتم 
رد طسودـح  : هک تسین  روصتم  نآ  رد  رگید  مسق  ود  تسا و  صقان  ءزج  ، هلـصفنم رد  مات و  ءزج  ، هیلمح رد  هک  نیا  هب  تسا  مات  ریغ 

ءازجا هک  دـش  هتفگ  مراـهچ  عوـن  زاـغآ  رد  هک  تسا  ناـمه  بلطم  لـیلد  ،و  دـشاب صقاـن  ءزج  ودره  رد  اـی  ماـت  ءزج  ، همدـقم ودره 
ۀیضق کی  ، هلاصالاب مادکره  ( یلات مدقم و  ) هلصفنم ءازجا  دوب و  دنهاوخ  درفم  ظفل  دنشاب  طسوا  مادکره  ( لومحم عوضوم و  ) هیلمح

ای عوضوم و  طقف  ینعی  هیلمح  مات  ءزج  هیلمح و  ۀیـضق  کی  ینعی  ، هلـصفنم مات  ءزج  اذـل  ، دـنراد لومحم  عوضوم و  دنتـسه و  هیلمح 
.تسین لوقعم  ودره  رد  صقان  ءزج  ای  ود  ره  رد  مات  ءزج  رد  كارتشا  هک  تسا  یهیدب  ؛ لومحم

مدقم ءزج  مه  ، هیلمح مات  ءزج  مه  ینعی  دوش  یم  رارکت  هلـصفنم  ءازجا  ۀـمه  رد  ، طسو ّدـح  كرتشم و  ءزج  یهاگ  : مجنپ عون  ماسقا 
هلـصفنم ءزج  کی  رد  ، طسوا یهاـگ  تسا و  رت  کـیدزن  یمدآ  عبط  هب  رایـسب و  تلاـح  نیا  هک  تسا  نآ  یلاـت  ءزج  مه  ،و  هلـصفنم

ردان رایـسب  دـشاب  هتـشاد  لاثم  قادـصم و  رگا  اـی  تسا  ضرف  فرـص  مسق  نیا  هتبلا  ، یلاـت ضعب  اـی  تسا  مدـقم  ضعب  اـی  هک  هدـمآ 
کی ای  هلـصفنم  ءزج  ودره  اب  هک  ام  ۀـیلمح  ۀیـضق  تروص  ود  نیا  زا  کی  ره  رد.دـنراد  هجوت  یلبق  مسق  هب  رفظم  موحرم  اذـل  ، تسا

یم داجیا  هعبرا  لاکـشا  دیآ و  یم  دیدپ  تروص  راهچ  عومجم  رد  هک  ، نآ ياربک  ای  تسا  سایق  يارغـص  ای  دراد  تکرـش  نآ  ءزج 
هک یمـسق  زا  تسا و  يربک  ، هیطرـش يرغـص و  ، هیلمح هک  یعون  زا  مه  نآ  تسا  لوا  لکـش  عون  زا  دـنروآ  یم  هک  یلاثم  اّما  ، ددرگ

: هک دنراد  تکراشم  ءازجا  ۀمه  رد  هیطرش  اب  هیلمح 

يرغص « ددع هثالثلا  »

يربک « درف وا  جوز  اّما  ددعلا  امئاد  و«

هجیتن « درف وا  جوز  اّما  هثالثلا  امئادف  »

ظفل رهاظ و  رد  تسا  طسوا  هک  « ددع » ۀملک نآ  ۀلصفنم  رد  هچرگا  سایق  نیا  رد 
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ددعلا اّما  جوز و  ددعلا  اّما  امئاد  :» تسا نینچ  ریدقت  )و  روکذملاک ردقملا  ) تسه ریدقت  رد  یلو  هدشن  رارکت  هلـصفنم  ءزج  ودره  رد 
رد ددع » » دـیاب اذـل  ، دراد لومحم  عوضوم و  يا  هیلمح  ره  دـشاب و  هیلمح  ۀیـضق  کی  دـیاب  هناگادـج  ، هلـصفنم فرط  ره  نوچ  «، درف

.تسا ربتعم  دشاب و  روکذم  ای  ردقم  ، فرط ودره 

رد ار  هیلمح  رگید  ءزج  سپـس  ، مینک یم  فذـح  هلـصفنم  ءزج  ود  هیلمح و  زا  دـشاب  « ددـع » ۀـملک هک  ار  طسوا  : يریگ هجیتن  ۀـقیرط 
«. درف اّما  جوز و  اما  هثالثلاف  : مییوگ یم  هداد و  رارق  هلصفنم  صتخم  ءزج  ود  رانک  رد  (، تسا هلصفنم  هیطرش  کی  مه  نآ  هک  ) هجیتن

يرغص « جوز هعبرالا  :» رگید یلاثم 

يربک « درفلا جوز  وا  جوزلا  جوز  جوزلا  نوکی  نا  اّما  امئاد  و«

هجیتن « درفلا جوز  وا  جوزلا  جوز  هعبرالا  نوکی  نا  اما  امئادف  »

يرغص « درف هثالثلا  :» رگید یلاثم  و 

يربک « جوزلا درف  اّما  درفلا و  درف  درفلا  نوکی  نا  اما  امئاد  و«

هجیتن « جوزلا درف  اما  درفلا و  درف  اّما  هثالثلاف  »

يریگ هجیتن  هدروآ و  لاثم  اه  نآ  طورـش  تیاعر  اب  ، رگید لاکـشا  زا  دـیناوت  یم  امـش  یلو  تسا  لوا  لکـش  زا  امومع  اه  لاثم  نیا 
.دینک

همتاخ

لامجا هب  ار  بلطم  اه  نآ  ۀمه  هکلب  هدشن  یلصفم  ثحب  نادنچ  ، هیمّلع ياه  هزوح  یـسرد  بتک  رد  هیطرـش  تاینارتقا  صوصخ  رد 
: لیبق زا  دنا  هدرک  نایب 

دیضنلا رهوج  ، یـسوط ۀجاوخ  سابتقالا  ساسا  لیبق  زا  یـسرد  ریغ  بتک  رد  اّما  ، هّللا دبع  یلوم  ۀیـشاح  ، هموظنم حرـش  ، هیـسمش حرش 
کی شخب ، نیا  رد  ام  تقیقح  رد.تسا  هدش  ثحب  لصفم  هدرتسگ و  رایسب  روما  نیا  يزار  نیدلا  بطق  علاطملا  حرـش  ، یلح ۀمالع 

نآ هب  هن  ؛و  تسا ّلخم  زاجیا  هک  میدرک  افتکا  یـسرد  ياه  باتک  هب  رـصتخم  زجوم و  رادقم  نآ  هب  هن  ، میدرک رایتخا  ار  یطـسو  هار 
عفنلا ریثک  يرورـض و  ثحابم  نیرت  مهم  هکلب  تسا  ّلمم  ندـش  ینالوط  هک  میدـش  ثحب  دراو  لّوطم  ياه  باـتک  لیـصفت  لوط و 

.میتخادرپ دشاب  عبط  هب  برقا  هک  یشخب  نآ  هب  اعون  هدرک و  ناونع  ار  هیطرش  تاینارتقا 
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ییانثتسالا سایقلا  .3

هراشا

: دوش یم  مسق  ود  ، يرابتعا هب  سایق  یلک  روطب 

زا ؛و  دنناسر یم  هجیتن  هب  ار  ام  (، يربک يرغص و   ) لصا ۀمدقم  ود  زا  دنتسه و  جتنم  امیقتسم  هک  ییاه  سایق  : طیـسب ای  لماک  سایق  .1
رتـشیب ساـیق  کـی  نوچ  دـنیوگ و  لـماک  ساـیق  نآ  هب  تسین  یجراـخ  ۀـمدقم  کـی  رب  فقوتم  اـه  نآ  ندوـب  جـتنم  هک  تهج  نآ 

.دنیوگ یم  طیسب  نآ  هب  ، تسین

دنتسین و جتنم  ( جراخ زا  تناعتسا  نودب  ) یجراخ ۀمدقم  ۀمیمض  نودب  ییاهنت و  هب  هک  دنتـسه  ییاه  سایق  : بکرم ای  صقان  سایق  .2
سایق : نوچمه دـنراد  مان  بکرم  صقان و  اذـل  ، دـنهد یم  لیکـشت  سایق  ود  هدـمآرد و  ندوب  سایق  کـی  زا  ، همدـقم نآ  ۀمیمـض  اـب 

.درک میهاوخ  نایب  يدوزب  سایق  ثحابم  تاقحلم  رد  هک...و  فلخ  ، تاواسم

ییانثتسا ینارتقا 2. .1: دراد هبعش  ود  لماک  سایق  ای  لوا  عون  اّما 

.دش ثحب  لیصفت  هب  هک  یطرش  یلمح 2. .1: تشاد هبعش  ود  دوخ  زین  ینارتقا 

.تسا نآ  هب  طوبرم  ثحابم  ییانثتسا و  سایق  ینعی  لماک  ياه  سایق  عاونا  زا  یکی  هب  عجار  ام  ثحب  کنیا 

ییانثتسا سایق  فیرعت  .1

ییانثتسا (1) سایق  فیرعت  .1

رد ، دراد هجیتن  رد  هک  يا  هدام  تئیه و  نامه  اب  ینعی  ، لعفلاب ( دراوم اب  بسانتم  ) هجیتن ضیقن  اـی  هجیتن  دوخ  نآ  رد  هک  تسا  یـسایق 
هب یلو  دـمآ  یم  سایق  تامدـقم  رد  هوقلاـب  هداـم و  هب  نآ  ۀـجیتن  هک  ینارتقا  ساـیق  لـباقم  رد  ) دـشاب هدـش  رکذ  ساـیق  لّوا  ۀـمدقم 

(. دوبن تامدقم  رد  شتیلعف  تروص و  ، تئیه

ییانثتسا سایق  فیلأت  .2

ای مود  ۀمدقم  (، هلصفنم ای  هلصتم  ) هیطرش ۀیـضق  کی  هشیمه  يرغـص  ای  لوا  ۀمدقم.دوش  یم  لیکـشت  همدقم  ود  زا  هشیمه  سایق  نیا 
.تسا هیلمح  کی  مه  هجیتن  تسا و  ءانثتسا  رب  لمتشم  ۀیلمح  کی  يربک 

لعفلاب ، نآ ضیقن  ای  هجیتن  دوخ  ییانثتسا  سایق  رد  هک  میدوب  هتفگ  البق  : لاؤس
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رد شا  هداـم  تئیه و  هب  ینعی  لـعفلاب  نآ  ضیقن  اـی  هجیتن  دوخ  هک  تسا  تـالاحم  زا  : مییوگ یم  لاـح  هدـمآ  تامدـقم  زا  یکی  رد 
ءیشلا فیرعت  هک  يروط  نامه  اریز  ، تسا مّلسم (1) نآ  قدص  هک  لقتسم  ۀمدقم  کی  تروص  هب  مه  نآ  ، دشاب هدمآ  سایق  ۀمدقم 

رد بوـلطم  دوـخ  ینعی  تسا  بوـلطم  هب  هرداـصم  مه  هسفنب  ءیـشلا  تاـبثا  نینچمه  ، تسا لاـحم  لـطاب و  ، يرود فـیرعت  هـسفنب ،
یم فـیرعت  رد  هنوـگچ  امـش  نیارباـنب  تـسا  لاـحم  زین  نـیا  مـینک  یم  تاـبثا  شدوـخ  هـب  ار  شدوـخ  هدـمآ و  شدوـخ  تامدـقم 

؟ تسین بولطم  هب  هرداصم  نیا  ایآ  ؛ هدمآ همدقم  رد  نآ  ضیقن  ای  هجیتن  دوخ  : دییامرف

دراو لاکشا  دوب  هدمآ  قدصلا  ضورفم  قدصلا و  مّلسم  ّلقتـسم و  ، همدقم کی  تروص  هب  نآ  ضیقن  ای  هجیتن  رگا  اریز  ، ریخ : باوج
هدمآ و لقتـسم  یمزج و  تروص  هب  « هجیتن » رد ،و  هدمآ لقتـسم  ریغ  هّمدـقم و  ءزج  کی  تروص  هب  « سایق ۀـمدقم  » رد هجیتن  یلو  دوب 

کی ، نآ لوا  ۀمدقم  هشیمه  هک  تسا  نیا  یئانثتسا  سایق  فیلأت  تیفیک  : مییوگ یم  هدرک و  هدافتسا  بلطم  نیا  زا  تسا  زیچ  ود  نیا 
میناد یم  هدمآ و  تامدقم  رد  ( نآ یلات  ای  مدقم  ) هیطرش نآ  ءزج  تروص  هب  ، هجیتن هک  - هلصفنم هچ  هلصتم  هچ  - تسا هیطرـش  ۀیـضق 

ات دـشاب  هیطرـش  مود  ۀیـضق  هک  نآ  رگم  ، دوش عـقاو  رگید  ۀیـضق  ءزج  يا  هیـضق  تسین  نکمم  تسا و  هیـضق  کـی  ، هجیتـن دوـخ  هک 
ییانثتـسا ۀمدقم  کی  ( يربک ) مود ۀمدقم  اما  ، تسا هیطرـش  امتح  لوا  ۀمدقم  سپ  ، دیآرد لالقتـسا  زا  دوش و  نآ  یلات  ای  مدقم  ، یلّوا

هک ، دنا هتـشاذگ  ییانثتـسا  ار  سایق  نیا  مان  ، ساسا نیمه  رب  ، تسا « نکل » ۀـملک ءانثتـسا و  تادا  رب  لمتـشم  هک  يا  همدـقم  ینعی  تسا 
ار و ضیقن  ، ضیقن یهاگ  ،و  دـهد یم  هجیتن  ار  رگید  فرط  نیع  دوش و  یم  ءانثتـسا  فرط  کـی  نیع  یهاـگ  : دراد یفلتخم  لاکـشا 

.دش دهاوخ  نایب  لیصفت  هب  دوخ  ياج  رد  روص  نیا  یمامت  هک  ، ار نیع  ، ضیقن یهاگ  ار و  ضیقن  ، نیع یهاگ 

ییانثتسا سایق  میسقت  .3

عون ود  هب  یئانثتسا  سایق  سپ  ، هلصفنم ای  تسا  هلصتم  ای  هیطرـش  تسا و  هیطرـش  کی  هشیمه  ییانثتـسا  سایق  يارغـص  هک  اج  نآ  زا 
: دوش یم  میسقت  یساسا 

یلاصّتا ییانثتسا  سایق  .1
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یلاصفنا ییانثتسا  سایق  .2

ییانثتسا سایق  طورش  .4

: دشاب ریز  ۀناگ  هس  طیارش  ياراد  هک  تسا  جتنم  یتروص  رد  ، یلاصفنا هچ  دشاب و  یلاصتا  هچ  سایق  نیا 

جتنم ۀیئزج  ۀمدقم  ود  زا  یلو  ، تسا جتنم  ۀیئزج  کی  هیلک و  ۀمدقم  کی  زا  ،و  هیلک ۀـمدقم  ود  ینعی  : همّدـقم ود  زا  یکی  ّتیلک.فلا 
.میتفگ ینارتقا  سایق  ۀماع  دعاوق  باب  رد  هچ  نآ  ریظن.تسین 

: میناوخ یم  هیسمشلا  حرش  رد  : طرش نیا  ناهرب 

نوکی نا  لـمتحا  نارمـالا  یفتنا  ول  هناـف  عفرلا  وا  عضولا  هیلک  يا  ءانثتـسالا  هیلک  وا  هیطرـشلا  هیلک  اـما  وـه  نیرمـالا و  دـحا  اـهثلاث  و 
وا هیطرـشلا  یئزج  دحا  تابثا  نم  مزلی  الف  رخآ  ضعب  یلع  ءانثتـسالا  عاضوالا و  ضعب  یلع  [ هلـصفنم رد  ] دانعلا وا  [ هلـصتم رد  ] موزللا

سایقلا جتنی  ّهناف  هعضو  ءانثتسالا و  تقو  هنیعب  وه  امهعضو  لاصفنالا و  لاصتالا و  تقو  ناک  اذا  ّالا  مهللا  هئافتنا  وا  رخآلا  توبث  هیفن 
.هتمرکاف (1) تقولا  کلذ  یف  رمع و  عم  مدق  هنکل  هتمرکا  رمع و  عم  رهظلا  تقو  یف  دیز  مدق  نا  انلوقک  هرورض  ذئنیح 

سایق رد  هچ  نآ  ریظن  دـشاب  هیدانع  تسا  هلـصفنم  رگا  هیموزل و  تسا  هلـصتم  رگا  : دـشابن هیقافتا  ، ساـیق ۀیطرـش  ۀیـضق  صوصخ.ب 
.دش هتفگ  یطرش  ینارتقا 

: طرش نیا  رابتعا  ناهرب 

یلع فوقوم  اهبذـک  وا  هیقافتالا  قدـصب  ملعلا  نال  هلـصفنم  تناک  نا  هیدانع  هلـصّتم و  تناک  نا  هیموزل  هیطرـشلا  نوکی  نا  اـهیناث  و 
.رودلا (2) مزلی  هیقافتالا  نم  هبذکب  وا  نیفرطلا  دحا  قدصب  ملعلا  دیفتس  اولف  هبذک  وا  اهیفرط  دحا  قدصب  ملعلا 

ضقن هار  زا  دـشاب  هبجوم  هب  لـیوحت  لـباق  تسا  هبلاـس  رگا  : مییوـگ یم  هلـصتم  صوـصخ  رد  دـشاب و  هبجوـم  اـم  ۀیطرـش  ۀیـضق  ج:
.دش هتفگ  مراهچ  عون  یطرش  ینارتقا  سایق  رد  هک  لومحملا 
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: طرش نیا  رابتعا  لیلد 

وا موزللا  بلس  هبلاسلا  هیطرشلا  ینعم  ناف  عفرلا  عضولا و ال  ائیـش ال  جنتنی  مل  هبلاس  تناک  ول  اهناف  هبجوم  هیطرـشلا  نوکی  نا  امهدحا 
.همدع (1) وا  رخآلا  دوجو  همدع  وا  امهدحا  دوجو  نم  مزلی  مل  دانع  وا  موزل  نیرما  نیب  نکی  مل  اذا  دانعلا و 

ییانثتسا سایق  ماکحا  .5

: تسا روصتم  ( یلاصفنا هچ  یلاصتا و  هچ  ) ییانثتسا سایق  ره  رد  لامتحا  راهچ  : همدقم

؛ مدقم نیع  ءانثتسا  ای  نآ  تابثا  ای  مدقم  عضو  .1

؛ یلات نیع  ءانثتسا  ای  تابثا و  ای  یلات و  عضو  .2

؛ مدقم ضیقن  ءانثتسا  ای  نآ و  بلس  ای  مدقم و  عفر  .3

.نآ ضیقن  ءانثتسا  ای  نآ و  یفن  ای  یلات و  عفر  .4

.دنتسه جتنم  زین  لامتحا  ود  جتنم و  لامتحا  ود  ، لامتحا راهچ  نیا  ۀعومجم  زا 

یلاصتا ییانثتسا  سایق  ماکحا 

رگید ترابع  هب  ای  دـهد و  یم  هجیتن  ار  یلات  تابثا  مدـقم  تابثا  اـی  ، دـهد یم  هجیتن  ار  یلاـت  عضو  ، مدـقم عضو  .1: جتنم لامتحا  ود 
.دهد یم  هجیتن  ار  یلات  نیع  ، مدقم نیع  ءانثتسا 

«. ناویح وهف  ؛ ناسنا هنکل  ، ناویح وهف  اناسنا  دیز  ناک  نا  :» لاثم

« مصتعم وهف  ؛ راج هنکل  ، امصتعم ناک  ایراج  ءاملا  ناک  املک  :» ای و 

دهاوخ ققحم  ، مه مزال  دبای  قّقحت  دوش و  تابثا  ، موزلم اجره  تسا و  مزال  ، یلات موزلم و  ، مدقم هبجوم  ۀلصتم  هیطرـش  رد  : جاتنا لیلد 
.تسین لولعم  نودب  تلع  تسا و  تالاحم  ءزج  موزلم  زا  مزال  كاکفنا  نوچ  دش 

ضیقن ءانثتـسا  زا  میـسر و  یم  مدـقم  بلـس  هـب  یلاـت  بلــس  زا  رگید  تراـبع  هـب  ؛ مـیریگ یم  هجیتـن  ار  مدـقم  عـفر  ، یلاـت عـفر  زا  .2
.میریگ یم  هجیتن  ار  مدقم  ضیقن  ، یلات

« ناسناب سیل  وهف  ، ناویحب سیل  هنکل  ، اناویح ناک  اناسنا  اذه  ناک  نا  :» لاثم

« راجب سیل  وهف  ؛ مصتعمب سیل  هنکل  ، امصتعم ناک  ایراج  ءاملا  ناک  امّلک  :» الثم ای 

153  : ص

رفظم قطنم  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1193زکرم  هحفص 747 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12193/KOLI/AKS BARNAMEH/#content_note_153_1
http://www.ghaemiyeh.com


،ص 174. هیسمش حرش  ( . 1 - 1

رفظم قطنم  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1193زکرم  هحفص 748 

http://www.ghaemiyeh.com


.دوب دهاوخن  مه  موزلم  ، دشابن مزال  اجره  تسا و  مزال  ، یلات موزلم و  ، مّدقم : جاتنا لیلد 

اب اج  نیا  رد  هک  تسا  يواسم  مزال  ، مزال یهاگ  مزال و  ، یلات تسا و  موزلم  ، مدـقم اریز  ، دـهد یمن  هجیتن  ار  یلاـت  عفر  ، مّدـقم عفر  .3
وهف ؛ ناسناب سیل  هّنکل  اکحاض  ناک  اناسنا  اذـه  ناک  نا  :» رد « کحاض »و« ناـسنا » دـننام دوش  یم  یفتنم  مه  مزـال  ، موزلم ندـش  یفتنم 

«. کحاضب سیل 

: دننام ، دشاب دوجوم  تسا  نکمم  دوش و  یمن  یفتنم  ّمعا  مزال  ، ّصخا موزلم  ءافتنا  اب  تسا و  معا  مزال  ، مزال یهاگ  اّما 

يرغص « هدوجوم هرارحلا  تناک  ، هعلاط سمشلا  تناک  املک  »

يربک « هعلاطب تسیل  سمشلا  ّنکل  »

رثا رد  ، دیشروخ عولط  نودب  تسا  نکمم  و.تسا  دیـشروخ  عولط  ، معا مزال  ترارح  نوچ  « هدوجوم هرارحلا  سیلف  :» دهد یمن  هجیتن 
؛ دوش داجیا  ترارح  زین  ندیود  ای  شتآ و  ندرک  نشور 

تسا و معا  ناویح  نوچ  «، ناویحب سیل  وهف  :» دـهد یمن  هجیتن  « ناسناب سیل  هّنکل  ، اناویح ناک  ، اناسنا اذـه  ناک  نا  :» میتفگ رگا  الثم  ای 
؛ دیآ یمن  مزال  معا  یفن  ، صخا یفن  زا 

مـصتعم نوچ  «، مصتعمب سیل  وهف  :» دـهد یمن  هجیتن  « راـجب سیل  هنکل  ، امـصتعم ناـک  اـیراج  ءاـملا  ناـک  اـمّلک  :» میتفگ رگا  ـالثم  اـی 
.دشاب ریثک  دکار  بآ  : هک تسا  قّقحت  لباق  مه ، يراج  بآ  نودب  تسا و  معا  ، ندوب

دــشاب مـعا  ، مزــال تـسا  نـکمم  تــسا و  مزــال  ، یلاــت موزلم و  ، مدــقم اریز  دــهد  یمن  هجیتــن  ار  مدــقم  عــضو  ، یلاــت عــضو  .4
نکل :» تفگ ناوت  یمن  دیآ و  یمن  مزال  صخا  تابثا  ، معا تابثا  زا  تسا  حضاو  ، » لبق لاثم  هس  رد  ماصتعا  تیناویح و  ، ترارح : لثم
عولط نودـب  دـشاب  ترارح  دـیاش  نوچ  راج » وهف  ، مصتعم هنکل  ،» ناسنا وهف  ناویح  ءیـشلا  نکل  «،» هعلاط سمـشلاف  هدوجوم  هرارحلا 

: هدعاق راهچ.تسا  میقع  ، تروص ود  جتنم و  ، تروص ود  سپ.نایرج  نودب  دشاب  مصتعم  ، ناسنا نودب  دشاب  تیناویح  ، دیشروخ

؛ دیآ یم  مزال  معا  تابثا  ، صخا تابثا  زا  .1

؛ دیآ یمن  مزال  معا  یفن  ، صخا یفن  زا  .2
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؛ دیآ یم  مزال  صخا  یفن  ، معا یفن  زا  .3

؛ دیآ یمن  مزال  صخا  تابثا  ، معا تابثا  زا  .4

یلاصفنا ییانثتسا  سایق  ماکحا 

: دوش یم  مسق  هس  هلصفنم  ۀیضق  هک  اج  نآ  زا 

ّولخلا هعنام  عمجلا 3. هعنام  هیقیقح 2. .1

: دنک یم  ادیپ  تروص  هس  ، مه یلاصفنا  ییانثتسا  سایق  سپ 

؛ دشاب هیقیقح  ۀلصفنم  سایق  يارغص  هک  اج  نآ  .1

؛ دشاب عمجلا  هعنام  ، يرغص هک  اج  نآ  .2

.دشاب ّولخلا  هعنام  ، يرغص هک  اج  نآ  .3

یلات و عفر  ، مدقم عضو  ینعی  دوب  دهاوخ  جـتنم  روکذـم ، لامتحا  راهچ  زا  کیره  دـشاب  هیقیقح  ۀلـصفنم  ، يرغـص رگا  : لّوا تروص 
ۀلـصفنم رد  هک  تسا  نآ  تلع  دـهد و  یم  هجیتـن  ار  مدـقم  عفر  ، یلاـت عـضو  یلاـت و  عـضو  مدـقم ، عـفر  مدـقم و  عـضو  ، یلاـت عـفر 

دوش بلس  یفتنم و  دیاب  امتح  يرگید  دش  تابثا  ققحتم و  مادکره  هجیتن  رد  تسا  لاحم  هیـضق  فرط  ود  عافترا  عامتجا و  ، هیقیقح
.دوش یم  تابثا  امتح  يرگید  دش  بلس  کیره  و 

« ادرف وا  اجوز  ددعلا  اذه  نوکی  نا  اّما  :» لاثم

« درفب سیل  وهف  «،» جوز هّنکل  .» 1

« جوزب سیل  وهف  «،» درف هنکل  .» 2

« درف وهف  «،» جوزب سیل  هنکل  .» 3

« جوز وهف  «،» درفب سیل  هنکل  .» 4

ود اّما  ؛ تسین جتنم  رگید  لامتحا  ود  تسا و  جتنم  لامتحا  راهچ  زا  لامتحا  ود  ، دشاب عمجلا  هعنام  ۀلصفنم  ، يرغـص رگا  : مّود تروص 
: جتنم لامتحا 

.دهد یم  هجیتن  ار  یلات  عفر  ، مدقم عضو  .1

.دهد یم  هجیتن  ار  مدقم  عفر  یلات  عضو  .2
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: میقع لمامتحا  ود  اما  و 

.دهد یمن  هجیتن  ار  یلات  عضو  ، مدقم عفر  .1

.دهد یمن  هجیتن  ار  مدقم  عضو  مه  یلات  عفر  .2
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دـش دـهاوخ  بلـس  امتح  يرگید  دوش  ققحتم  هک  مادـکره  نیاربانب  تسا  لاحم  ، قدـص رد  فرط  ود  عامتجا  ، عمجلا هعنام  رد  : لیلد
مادـک چـیه  دوش و  عـفترم  تسا  نکمم  زین  نآ  هکلب  دـیآ  یمن  مزـال  يرگید  تاـبثا  ، یکی ءاـفتنا  زا  اذـل  ، تسین لاـحم  عاـفترا  یلو 

.دنشابن

« رجح نوکی  نا  اّما  ،و  رجش اذه  نوکی  نا  اّما  :» لاثم

جتنم « رجحب سیل  وهف  «،» رجش هّنکل  .» 1

جتنم « رجشب سیل  وهف  «،» رجح هنکل  .» 2

میقع « رجح وهف  «،» رجشب سیل  هنکل  .» 3

میقع « رجش وهف  «،» رجحب سیل  هنکل  .» 4

.ناویح دننام  دشاب  یثلاث  ءیش  رجش و  هن  دشاب  رجح  هن  دیاش  هک  تسا  نیا  میقع  تلع 

لامتحا ود  اّما  ؛ میقع لامتحا  ود  تسا و  جتنم  لامتحا  راهچ  زا  لامتحا  ود  زاب  دـشاب  ّولخلا  هعنام  ۀلـصفنم  ، يرغـص رگا  : مّوس تروص 
: جتنم

.تسا یلات  عضو  جتنم  ، مّدقم عفر  .1

.تسا مدقم  عضو  جتنم  ، یلات عفر  .2

: میقع لامتحا  ود 

.تسین یلات  عفر  جتنم  ، مدقم عضو  .1

.تسین مدقم  عفر  جتنم  ، یلات عضو  .2

یم تابثا  امتح  رگید  فرط  دـش  بلـس  فرط  کـی  رگا  سپ  ، تسا لاـحم  مهاـب  فرط  ود  عاـفترا  ءاـفتنا و  ، ّولخلا هعناـم  رد  : ناـهرب
.دوش تابثا  مه  يرگید  تسا  نکمم  دش  تابثا  یکی  رگا  ینعی  ، تسین لاحم  ققحت  رد  تبسن  ود  عامتجا  یلو  ؛ دوش

« رجح اّما ال  ،و  رجش اذه ال  اّما  :» لاثم

جتنم « رجح وهف ال  «،» رجش الب  سیل  هنکل  .» 1

جتنم « رجش وهف ال  «،» رجح الب  سیل  هنکل  .» 2
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جتنم ریغ  « رجح الب  سیل  وهف  «،» رجش هنکل ال  .» 3

جتنم ریغ  « رجش الب  سیل  وهف  «،» رجح هنکل ال  .» 4

« قرغی نا ال  اّما  ،و  رحبلا یف  اّما  دیز  :» رگید لاثم 

جتنم « قرغی وهف ال  «،» رحبلا یف  سیل  هنکل  .» 1
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جتنم « رحبلا یف  وهف  «،» قرغ دق  هنکل  .» 2

میقع « قرغی وهف  «،» رحبلا یف  هنکل  .» 3

میقع « رحبلا یف  سیل  وهف  «،» قرغی هنکل ال  .» 4

: هک تسا  نآ  مقع  ّتلع  و 

.دوشن قرغ  دشاب و  ایرد  رد  تسا  نکمم 

رتـشیب اـی  ءزج  هس  ياراد  یهاـگ  اـّما  دـش  رکذ  شلاـثم  هک  تسا  ءزج  ود  ياراد  اـم  ۀلـصفنم  یهاـگ  ، هیقیقح ۀلـصفنم  باـب  رد  : هتکن
هجیتن ار  ءازجا  ۀیقب  دادـعت  هب  هیبلـس  تایلمح  ، فارطا زا  یکی  نیع  ءانثتـسا  اجنیا  رد  فرح ، اما  ، لعف اما  ، مسا اما  هملکلا  :» دـننام ، تسا

.دهد یم 

کی شا  هجیتن  ، ءازجا زا  یکی  ضیقن  ءانثتـسا  یلو  لعفب » سیل  وهف  «،» فرحب سیل  وهف  :» دـهد یم  هجیتن  «، مسا هنکل  :» میتفگ رگا  الثم 
میتساوخ رگا  هرابود  »و  فرح وا  ، لعف اما  وهف  :» دهد یم  هجیتن  «، مساب سیل  هنکل  :» میتفگ رگا  الثم  ؛ تسا ءازجا  ۀیقب  دادعت  هب  هلـصفنم 

وا لـعف  اـما  هملکلا  هذـه  :» مییوگ یم  هدرک  شیاـمزآ  هداد و  رارق  رگید  ییانثتـسا  ساـیق  يارغـص  ار  هلـصفنم  نیا  دوش  یعطق  هجیتن 
...و « فرح وهف  ؛ لعفب سیل  هنکل  » ای «، فرحب سیل  وهف  ؛ لعف هنکل  ، فرح

اج نیا  رد  «، ماع وا  هصاخ  یـضرع  وا  لصف  وا  سنج  وا  عون  اما  ناسنالا  :» الثم.دشاب ءزج  جـنپ  ياراد  ام  ۀیـضق  تسا  نکمم  یهاگ  و 
نیع ءانثتـسا  رگا  هک  تروص  نیا  هب  میهد  ماـجنا  لالدتـسا  هلحرم  راـهچ  دـیاب  ، میرگب یمزج  هجیتـن  میـسرب و  یکی  هب  میهاوخب  رگا 

یـضرعب ، هصاخ یـضرعب  ، لـصفب ، سنجب سیل  وهف  :» تشاد میهاوخ  هبلاـس  ۀـیلمح  راـهچ  ، هیقب دادـعت  هب  «، عون هنکل  :» میتفگ میدرک و 
: میتفگ میدرک و  ءانثتسا  ار  ضیقن  رگا  ،و  ماع

هرابود « هصاخ وا  ، لصف وا  ، سنج وا  ، عون اما  ناسنالاف  :» هک تسا  یئزچ  راهچ  ۀلصفنم  ۀیضق  کی  شا  هجیتن  «، ماع یـضرعب  سیل  هنکل  »
تبـسن نایب  رد  رگید  راـب  کـی  هک  لالدتـسا  زا  هقیرط  نیا  تسا و  عون  ـالثم  هک  نیا  هب  دوش  یهتنم  اـت  میهد  یم  لیکـشت  لالدتـسا 

لیثمت باب  رد  ) تسا فورعم  میـسقت  ربس و  ای  دیدرت  نارود و  ۀـقیرط  مان  هب  دـش  هدافتـسا  نآ  زا  یلک  موهفم  ود  ضیقن  ود  نایم  ، اه
نآ ۀیمست  هجو  یلک  ود  نیضیقن  نایم  اه  تبـسن  باب  رد  ) تسا فورعم  مه  « ءاصقتـسا ۀقیرط  » مان هب  )و  دمآ دهاوخ  شا  هیمـست  هجو 

(. دش نایب 
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سایق قحاول  : همتاخ

هراشا

: زا دنترابع  هصالخ  روط  هب  هک  دش  نییبت  هلحرم  هس  رد  سایق  باب  یلصا  ثحابم 

.هعبرا لاکشا  یلمح و  ینارتقا  سایق.لوا  ۀلحرم 

.نآ ماسقا  یطرش و  ینارتقا  سایق.مود  ۀلحرم 

.نآ ماسقا  ییانثتسا و  سایق.موس  ۀلحرم 

مهم اتبـسن  هک  ار  اه  سایق  عاونا  زا  عون  راهچ  ، هدرـشف روط  هب  مینک و  یم  ثحب  باب  نیا  تاقحلم  زا  ، سایق ثحابم  ۀمتاخ  رد  کنیا 
: مینک یم  نایب  دنتسه  یلالدتسا  نوگانوگ  ياه  شناد  مولع و  رد  یناوارف  دربراک  ياراد  هدوب و 

.تاواسم سایق  فلخ 4. ای  فلخ  سایق  هبکرم 3. ياه  سایق  ریمض 2. ای  رمضم  سایق  .1

رمضم سایق 

یم یقطنم  دسیون  یم  یقطنم  ، دیوگ یم  نخس  یقطنم  ناسنا  دراد  ياج  یعیبط  يرطف و  روط  هب  یناسنا  ره  تشرس  داهن و  رد  قطنم 
.دنک یم  ثحب  شنایفرطا  اب  یقطنم  دشیدنا و 

رد ، دراوم رتـشیب  رد  اـه  ناـسنا  ساـسا  نیمه  رب  ، تسین یباـستکا  هداد و  رارق  اـه  ناـسنا  تشرـس  رد  دـنوادخ  ار  رکفت  قطن و  يورین 
یم هدافتـسا  ییانثتـسا  ینارتـقا و  یقطنم  ياـه  ساـیق  زا  دنـسیون  یم  رگیدـکی  هـب  هـک  یلوـمعم  ياـه  هماـن  یتـح  راتـشون و  ، راـتفگ

الماک هدش  نیجع  وا  حور  اب  یقطنم  دـعاوق  هک  یقطنم  صخـش  یلو  دنـشاب  هتـشادن  رما  نیا  هب  هجوت  ، دوخ تسا  نکمم  یتح  ، دـننک
.دننک یم  نایب  یقطنم  سایق  ةویش  هب  ار  دوخ  نانخس  دارفا  هنوگچ  هک  دراد  هجوت 

یقطنم تروص  نآ  ، تاقوا بلاغ  رد  هک  تسا  نیا  بلطم  اـّما  تسین  دـیدرت  ياـج  میتسه  دـنم  هرهب  ساـیق  زا  اـم  هک  نیا  لـصا  سپ 
نآ تامدـقم  ۀـمه  الوا  هک  تسا  نآ  سایق  یقطنم  یعیبط و  لکـش  ، میزاس یمن  مزتلم  نادـب  ار  دوخ  مینک و  یمن  تاعارم  ار  ساـیق 
نیا یلو  ( دوش رکذ  هجیتن  سپـس  يربک و  دـعب  ، يرغـص لوا  الثم  ) دـنوش هدروآ  یـصاخ  شنیچ  اب  ایناث  دوش و  هدروآ  هجیتن  اب  هارمه 

ار نآ  تحارـص  هب  هدـش و  فذـح  لالدتـسا  ۀـجیتن  ای  )و  يربک ای  يرغـص   ) تامدـقم زا  یخرب  یهاـگ  دوش و  یمن  تاـعارم  لـکش 
: تسا لماع  دنچ  زا  یشان  رامضا  فذح و  نیا.میدوش  یمن  ضرعتم 
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انئمطم تسا و  یحـضاو  بلطم  کی  هک  نیا  باسح  هب  هدرک و  دامتعا  بلطم  تهادـب  حوضو و  رب  سیاـق  لدتـسم و  صخـش.فلا 
.دروآ یمن  ار  نآ  ، درک دهاوخ  تفایرد  بطاخم  دوخ 

تفایرد ار  بلطم  هراشا  کی  اب  هک  تسا  يدنمـشناد  شوهزیت و  ، هداعلا قوف  ناسنا  کی  بطاخم  ، دشاب قیقد  بلطم  مه  رگا  ای  و.ب 
ایاضق اهربخ و  ، اهادتبم ۀمه  دیابن  هغبان  يارب  تسا و  توافتم  الماک  یلومعم  درف  کی  اب  هثحابم  اب ، انیـس  نبا  اب  هثحابم  الثم  دنک  یم 

.درادن ینسح  تامدقم  ۀمه  ندروآ  اذل  (، ...و درک  حیرصت  ار 

یلبق لالدتـسا  تامدـقم  زا  یکی  ای  هجیتن  هک  نیا  زا  دـش  لفاغ  الماک  دوب و  يرگید  بلطم  لابند  هب  سیاق  صخـش  هک  نیا  اـی  و.ج 
«، نایسنلا ّلحم  ناسنالا  تسا و« هدرکن  رکذ  ار  دوخ 

هب ار  هجیتن  تامدقم و  یعیبط  بیترت  یهاگ  هک  يروط  هب  ، دـشاب تامدـقم  زا  ضعب  فذـح  لماع  دـناوت  یم  نآ  لاثما  رما و  هس  نیا 
ار يربک  دـعب  يرغـص و  لوا  هک  نیا  ياج  هب  ، دروآ یم  تامدـقم  رب  مدـقم  ار  نآ  نایاپ ، رد  هجیتن  رکذ  ياـج  هب  ـالثم  ، دـنز یم  مه 

نیا ندنادرگرب  هاگآ  ریغ  دارفا  يارب  اسب  هچ  ،و  دنک یم  نایب  ار  يرغـص  سپـس  یلک و  ياربک  لوا  هدومن و  سکع  ار  بلطم  دروایب 
تامدقم زا  یکی  ای  هجیتن  هک  یسایق  نآ  لاح.دشاب  راوشد  سب  يراک  یقطنم  لماک  سایق  کی  بیترت  نآ و  یعیبط  لکش  هب  سایق 

نآ یّلک  ياربک  هک  یسایق  نآ  صوصخ  ،و  دوش یم  هدناوخ  « رمضم سایق  » مان هب  نویقطنم  حالطصا  رد  دشاب  ریدقت  رد  فذح و  نآ 
.دراد زین  « ریمض سایق  » مان هب  دوخ  هب  صوصخم  مسا  کی  ، روکذم مان  رب  هوالع  دشاب  ردقم  فوذحم و 

: دنا هدرک  نایب  يربک  فذح  يارب  لماع  ود  یلح (1) ۀمالع  یسوط و  هجاوخ  لیبق  زا  قطنم  ملع  نادنمشناد 

تاعارم رب  برع  يانب  هک  «، لّد لّق و  ام  مالکلا  ریخ  تسا و« رتهب  دشاب  رصتخم  زجوم و  مالک  هچره  : راصتخا زاجیا و  تیاعر  يارب  .1
«. مرتحم دیزف  ؛ مرتحم ملاع  لک  ،و  ملاع دیز  :» هدوب لصا  رد  هک  «، مرتحم وهف  ، ملاع دیز  :» دنیوگ یم  الثم  تسا  راصتخا 

: تسا هدش  فذح  « ثدحم ریغتم  لک  «و  یلک ياربک  هک  «، ثدحم وهف  ، ریغتم ملاعلا  :» ای و 
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یم فذـح  شبذـک  ندرک  ناهنپ  نآ و  يور  نتـشاذگ  شوپرـس  يارب  یلو  تسا  بذـک  ، یلک ياربک  عقاو  رد  ینعی  : هطلاغم يارب  .2
: دننام ، دننک

تسا و درگ  بش  ینالف  » ینعی «، صّـصلتم لیللاب  فوطی  نم  لـک  و  :» تسا نیا  یلک  ياربک  هک  «، صّـصلتم وهف  ، لـیللاب فوطی  نـالف  »
دشاب درگ  بش  یـصخش  تسا  نکمم  نوچ  تسا  بذک  ، فوذحم یّلک  ياربک  هک  « تسا دزد  ینالف  سپ  تسا  دزد  يدرگ  بشره 

: میروآ یم  لاثم  دنچ  ریمض ، رمضم و  سایق  فیرعت  اب  ییانشآ  زا  سپ...و  دشاب  سیلپ  هکلب  ، دشابن دزد  یلو 

اریز ، تسا ناسنا  صخـش  نیا  :» دننام دشاب  هدمآ  يرغـص  رب  مدـقم  ، مه هجیتن  انمـض  دـشاب و  هدـش  فذـح  یّلک  ياربک  هک  اج  نآ  .1
«. تسا قطان 

«. تسا ناسنا  صخش  نیا  سپ  تسا ؛ ناسنا  يرّکفم  قطان و  ره  ،و  تسا قطان  صخش  نیا  :» هدوب نینچ  لصا  رد 

ناسنا یقطان  ره  اریز  ، تسا ناسنا  صخـش  نیا  :» دـشاب يربک  رب  مدـقم  هجیتن  انمـض  هدـش و  فذـح  لالدتـسا  يارغـص  هک  اج  نآ  .2
«. تسا

.تسا ناسنا  صخش  نیا  سپ  ؛ تسا ناسنا  یقطان  ره  ،و  تسا قطان  صخش  نیا  :» هدوب نینچ  لصا  رد 

ره اریز  ، تسا قطان  صخـش  نیا  :» دـشاب هدـش  فذـح  هجیتن  یلو  دـشاب  هدـمآ  دوخ  صاخ  بیترت  هب  يربک  يرغـص و  هک  اـج  نآ  .3
«. تسا ناسنا  یقطان 

لاثم دـیناوت  یم  امـش.درادن  رکذ  هب  يزاین  ، حوضو تلع  هب  هجیتن  نیا  هک  «، ناسنا اذـهف  ؛ ناسنا قطان  لک  قطان و  اذـه  :» هدوب لصا  رد 
.دیروایب مه  يرگید  ددعتم  ياه 

: هیقیدصت تالوهجم  باستکا  ۀقیرط  لیلحتلاب  تامدقملا  بسک  : هلوق

ۀمتاخ رد  هک  دـننک  یم  نایب  ار  مّلعت  میلعت و  فلتخم  ياه  هویـش  ءاحنا و  یقطنم  ياه  باتک  همتاخ  رد  ـالومعم  یقطنم  نادنمـشناد 
: زا دنترابع  هک  دنروآ  یم  ار  هقیرط  راهچ  هدش و  وگزاب  بلطم  نیا  هینامث  سوؤر  زا  نماث  رما  رد  هّللا  دبع  یلوم  ۀیشاح 

.ناهرب شور  .4( تاروصت باب  صوصخم  ) دیدحت شور  لیلحت 3. هیزجت و  شور  بیکرت 2. میسقت و  شور  .1

لوهجم کی  هب  ام  یتقو  هک  تسا  نیا  رد  ثحب  : مییوگ یم  همّدقم  نیا  ظفح  اب 
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جاتحم طقف  ، یقیدصت تالوهجم  زا  یخرب  هک  تسا  حضاو  ؟ مینک مولعم  هب  لیدبت  ار  نآ  ات  میـشیدنایب  هنوگچ  میـسر  یم  یقیدـصت 
.تسا نآ  فارطا  زا  حیحص  روصت  کی  هب 

لالدتسا هب  يزاین  دوش و  لصاح  قیدصت  نآ  لابند  هب  مینک و  روصت  ار  ود  نآ  نیب  تبـسن  لومحم و  ، عوضوم هک  تسا  یفاک  ینعی 
تسخن سپ  ؛ دنتسه لالدتسا  هشیدنا و  ، رکف دنمزاین  هکلب  دنوش  یمن  مولعم  فارطا  رّوصت  اب  ام  یقیدصت  تالوهجم  عون  یلو  ، تسین

.میوش انشآ  هشیدنا  رکف و  اب  دیاب 

جنپ راودا  لحارم و  هبترم  ود  لاح  هب  ات  هک  دیراد  دای  هب  امتح  باتک  نیا  ناگدـنناوخ  امـش  : دـنیامرف یم  رفظم  موحرم  ساسا  نیا  رب 
يرورـض و هب  مادـکره  ،و  قیدـصت روـصت و  هب  ملع  میـسقت  رد  ، باـتک لـیاوا  رد  راـب  کـی  میا  هدرک  ناـیب  امـش  يارب  ار  رکف  ۀـناگ 
هدرک و لیلحت  هیزجت و  ار  رکف  تقیقح  ، تبـسانم هب  دـشاب و  رظن  رکف و  هب  جاـتحم  هک  تسا  نآ  يرظن  : میتفگ اـج  نآ  رد  هک  ، يرظن

رکفن فیک  : هک دوب  حرطم  لاؤس  نیا  هک  ، تمـسق ثحبم  رد  فّرعم  ثحابم  رخاوا  رد  مّود  راب  ؛و  میدرک نایب  ار  نآ  فلتخم  لـحارم 
ام اج  نآ  رد  ؟) میسانشب ار  نآ  میبای و  هار  ءیش  کی  فیرعت  تیهام و  ، تقیقح هب  ات  مشیدنایب  هنوگچ  ) يروصتلا لوهجملا  لیصحتل 

باـستکا ۀـقیرط  هک  میداد  هدـعو  اـجنامه  رد  مـیدرک و  وگزاـب  ار  رکف  هناـگ  جـنپ  لـحارم  زاـب  هدرک و  داهنـشیپ  ار  لـیلحت  ۀـقیرط 
رکف و هناگ  جـنپ  لحارم  هدرک و  افو  هدـعو  هب  هک  هدیـسرارف  نآ  تقو  نونکا  دـمآ و  دـهاوخ  دوخ  ياـج  رد  یقیدـصت  تـالوهجم 

یئانثتسا یطرش و  ، یلمح ینارتقا  زا  ، تسا تئیه  ظاحل  زا  اه  سایق  عاونا  تخانش  زا  سپ  نیا  هتبلا  ) مینک هدایپ  باب  نیا  رد  ار  هشیدنا 
(. دنتشاد مادکره  هک  یطورش  اب 

؟ تسیچ هیقیدصت  تالوهجم  باستکا  هار  : لاؤس

نیا زا  لّوا  ۀـلحرم  ود  هک  ، مینک یط  ار  هناگ  جـنپ  لـحارم  دـیاب  هزاـت  تاـمولعم  هب  ندیـسر  هطبار و  نیا  رد  ندیـشیدنا  يارب  : باوج
: تسا يدعب  هلحرم  هس  لوهجم  بسک  يارب  رکفت  یلصا  شخب  دنتسه و  هشیدنا  رکف و  زاس  هنیمز  همدقم و  ، لحارم

ددصرد هداتفین و  رکف  هب  ، دراد یلکشم  هک  دنکن  ساسحا  دوشن و  وربور  یلوهجم  اب  ناسنا  ات  دیدرت  نودب  : لکـشم اب  ندش  هجاوم  .1
زین بیبـط  هب  هعجارم  هجلاـعم و  ددـصرد  دـنکن  سمل  ّسح و  دوخ  دوجو  رد  ار  ضرم  اـت  هک  یـضیرم  دـننام  ) دـیآ یمنرب  نآ  ّلـح 

ایآ هک  تسین  ینعم  نیا  تفتلم  الصا  هک  یهجوت  یب  لفاغ و  ناسنا  نیاربانب  (، دیآ یمنرب 
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.دتفیب جالع  رکف  هب  ات  دنک  لکشم  ساسحا  دوش و  وربور  لوهجم  اب  دیاب  ، دوب دهاوخن  هراچ  هار  لابند  هب  ؟ هن ای  دراد  یلکشم 

روظنم اج  نیا  رد  يروصت  هن  تسا  یقیدصت  تقیقح  کی  ام  لوهجم  لکشم و  راب  نیا  هک  تسا  نیا  ضرف  : لکشم عون  تخانـش  .2
ای ؟ تسا هیلمح  يایاضق  زا  ایآ  هک  میسانشب  ار  یقیدصت  لوهجم  نیا  ، لکش تئیه و  ظاحل  زا  هک  تسا  نیا  لکشم  عون  هب  تفرعم  زا 
هک تسا  هلودعم  ۀیضق  ایآ  زاب  ؟و  تسا هبلاس  ای  ؟ تسا یباجیا  تبسن  ياراد  هبجوم و  ایآ  لاحره  رد  ؟و  هلـصفنم ای  ؟و  هلـصتم ۀیطرش 
ریغ ای  تسا  ههجوم  يایاضق  زا  ایآ  ؟و  هلـصحم ای  ؟و  هدـش عقاو  ودره  اـی  لومحم  ، عوضوم ءزج  هدرک و  لودـع  نآ  رد  بلـس  فرح 

...و ؟ هبکرم ای  ؟ تسا هطیسب  تاهجوم  زا  ایآ  ؟ ههّجوم

زا ؟ یلمع اـی  ؟ تسا يرظن  مولع  زا  اـیآ  ؟ تسا فراـعم  موـلع و  زا  عوـن  مادـک  زا  اـم  لوـهجم  نیا  هک  میـسانشب  زین  هّداـم  ظاـحل  زا  و 
هدافتـسا نآ  رد  سمخ  تاعانـص  زا  کیمادک  دعاوق  زا  دیاب  و...و  ؟ یلدج ای  ؟ تسا یناهرب  مولع  زا  ؟ تالوقنم زا  ای  ؟ تسا تالوقعم 

...و دنشاب  تامّلسم  زا  تسا  یلدج  رگا  ینیقی و  نآ  تامدقم  دیاب  تسا  یناهرب  رگا  ؟ دوش

رـس تشپ  ار  هلحرم  نیا  اـت  هک  تسا  هشیدـنا  رکف و  تامدـقم  زا  یکی  مه  لکـشم  عون  اـب  یهاـگآ  هلحرم و  نیا  یط  دـیدرت  نودـب 
تئیه ظاحل  زا  ، لکـشم عون  تخانـش  رد  ار  ام  ایاضق  ثحابم  هناتخبـشوخ  ، دش میهاوخن  يدعب  لحارم  ّیط  هب  قفوم  زگره  میراذـگن 

ثحابم نینچمه  مینک  هدافتـسا  یطرـش  ینارتقا  زا  تسا  هیطرـش  رگا  یلمح و  ینارتقا  سایق  زا  تسا  هیلمح  رگا  ات  ، دـننک یم  کمک 
تفرعم ود  نیا  لابند  هب  ات  دـنک  یم  يرای  هّدام  ظاـحل  زا  لکـشم  عون  تخانـش  رد  ار  وا  لدتـسم  صخـش  تقد  سمخ و  تاـعانص 

.دنک لکشم  ّلح  هعجارم و  لوهجم  اب  بسانتم  تامولعم  هب  دناوتب 

هجاوم لکـشم  اب  هک  نیا  زا  سپ  ینعی.دیآ  یم  یتامدقم  ۀـلحرم  ود  لابند  هب  هک  تسا  رکف  تکرح  نیلوا  ، تقیقح رد  هلحرم  نیا  .3
لوهجم نآ  اب  بسانتم  هک  ار  هچ  نآ  هعجارم و  یقیدصت  تامولعم  هب  ، لوهجم لح  يارب  نهذ  ، میداد صیخـشت  ار  نآ  عون  میدـش و 

«. يدابعلا یلا  هکرح  رکفلا  » تسا يدابم  يوس  هب  ، بولطم زا  تکرح  ینعی  ، رکف یلصا  ۀلحرم  نیتسخن  نیا  ، دنک یم  لیصحت  تسا 

رب هک  يا  هرود  نیرت  لکشم  نیرت و  مهم  : تامولعم نایم  رد  لقع  ریس  تکرح و  .4
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نیا رد  هک  يدنمـشیدنا  ره  دـنوش  یم  زاتمم  نارگید  زا  رکفم  ياـه  ناـسنا  هک  تسا  اـج  نیا  تسا و  هلحرم  نیمه  درذـگ  یم  رکف 
بیقعت ، نآ یهیدب  تامدقم  ّدحرس  ات  ار  شیوخ  لوهجم  ، یملع ریـس  نیا  رد  دناوتب  دیامن و  لماک  ار  شتاقیقحت  تمالـس  هب  هلحرم 

يارب.دوش یمن  مولعم  هب  لیدـبت  وا  لوهجم  زگره  دوشن  قفوم  هلحرم  نیا  رد  سکره  تسا و  هدیـسر  شیوخ  دوـصقم  هب  هتبلا  دـنک 
.لوهجم اب  بسانتم  تامولعم  بسک  هرود و  نیا  رد  تیقفوم 

هـس رد  شور  نیا  ؛ لیلحتلاب تامدقملا  بسک  : ینعی دوب  نیمه  مه  ثحب  ناونع  هک  دننک  یم  داهنـشیپ  ار  « لیلحت ۀقیرط  » رفظم موحرم 
: دوش یم  ارجا  شخب 

نآ یلمح  ینارتقا  سایق  قیرط  زا  میهاوخ  یم  و  «، مسج ناسنالا  :» الثم ، تسا هّیلمح  ۀیـضق  کی  ام  لوهجم  هک  مینک  ضرف  : لّوا شخب 
: تسا ماگ  هس  نتشادرب  هب  جاتحم  هلحرم  نیا  دوخ  میزاس  مولعم  هب  لیدبت  ار 

عوضوم و زا  بکرم  هیلمح  ۀیـضق  ره.تسا  هیلمح  ۀیـضق  کـی  اـم  بوـلطم  هک  تسا  نیا  ضرف  : بوـلطم لـیلحت  هیزجت و  : لّوا ماـگ 
یم رظن  رد  ادج  ار  « مسج ادج و« ار  « ناسنا » روکذم ۀیـضق  رد  الثم  ، تسا رگیدکی  زا  ود  نیا  يزاسادـج  راک  نیلوا  هک  ، تسا لومحم 
ّدح » نآ تامدقم  رد  دـشاب  « بولطم عوضوم   » هچ نآ  ره  هک  میناد  یم  مه  ار  نیا  انمـض  ، مهاب طبترم  ۀیـضق  کی  ناونع  هب  هن  میریگ 

دوب و دهاوخ  « ربکا ّدح  » شتامدقم رد  دشاب  « بولطم لومحم  » هچ نآ  ره  تسا و  يرغـص  نآ  رب  لمتـشم  ۀیـضق  دوب و  دهاوخ  « رغـصا
.تسا يربک  نآ  رب  لمتشم  ۀیضق 

؛ میهد یم  ماجنا  لمع  راهچ  ، لومحم عوضوم و  زا  مادکره  يور  ؛ لیلحت هیزجت و  زا  سپ  : مّود ماگ 

: میروآ یم  تسد  هب  ار  ریز  بلاطم  عوضوم  يارب 

رما جـنپ  نیا  زا  عضوم  کی  تالومحم  نوچ  ) ماع ضرع  صاخ و  ضرع  ، لصف ، سنج ، عون : تسا لمح  لـباق  ناـسنا  رب  هچ  نآ  ماـمت 
« ...و مسج  ، کحاض ، ناویح قطان ، ناسنالا  :» دننام (، تسین نوریب 

« ...و ناسنا  قطانلا  «،» ناسنا بتاکلا  «، » ناسنا دیز  :» دننام ، دشاب لمح  لباق  اه  نآ  رب  ناسنا  ، هک ار  هچ  نآ  مامت  .2

...و « دامجب سیل  «،» رجشب سیل  ناسنالا  «، » سرفب سیل  ناسنالا  » دننام ، تسا بلس  لباق  ، عوضوم نیا  زا  هچ  نآ  مامت  .3
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: دننام ، دشاب بلس  لباق  اه  نآ  زا  ناسنا  هک  ار  هچ  نآ  مامت  .4

...و « ناسناب سیل  رجحلا  «،» ناسناب سیل  ءامسلا  «،» ناسناب سیل  سرفلا  »

: میروآ یم  تسد  هب  ار  ریز  بلاطم  لومحم  يارب  و 

« ...و نکمم  ، رهوج ، ّزیحتم مسجلا  :» دننام ، دشاب لمح  لباق  مسج  رب  هچ  نآ  مامت  .1

...و « مسج ءاملا  «،» مسج رجشلا  «،» مسج رجحلا  :» دننام ، دشاب لمح  لباق  اه  نآ  رب  مسج  هک  هچ  نآ  مامت  .2

...و « مسجب سیل  لقعلا  «، » مسجب سیل  سفنلا  :» دننام ، دشاب بلس  لباق  اه  نآ  زا  مسج  هک  هچ  نآ  مامت  .3

...و « میدقب سیل  « » لقعب سیل  مسجلا  :» دننام ، دنشاب بلس  لباق  مسج  زا  اه  نآ  هک  هچ  نآ  مامت  .4

يایاضق زا  يا  هظحالم  لباق  دادعت  ، نآ لومحم  بولطم و  عوضوم  زا  مادـکره  بناج  رد  هک  دـید  میهاوخ  اهراک  نیا  ماجنا  زا  سپ 
.تسا ام  رایتخا  رد  هبلاس  هبجوم و 

هچ هبلاس و  هچ  ، لومحم ای  عوضوم و  ناونع  هب   ) هدـمآ اه  نآ  رد  « بولطم عوضوم  » هک ار  ییایاضق  کت  کت  موس  ماگ  رد  : مّوس ماگ 
لومحم زین  اه  نآ  رد  لومحم  هچ  ، هبلاس هچ  هبجوم و  هچ  ) هدـش ذـخا  اه  نآ  رد  « بولطم لومحم   » هک ییایاضق  کت  کت  اـب  ( هبجوم

میدش هیـضق  ود  نتفای  هب  قفوم  رگا  هاگ  نآ  میراذگ  یم  مه  رانک  يربک  يرغـص و  تروص  هب  هدومن و  هسیاقم  ( عوضوم هچ  دشاب و 
زین ار  لّوا  لکش  طیارش  انمـض  هدش و  عقاو  « بولطم لومحم  » يارب عوضوم  «، بولطم عوضوم   » تالومحم زا  یلومحم  اه  نآ  رد  هک 

: الثم مینک  یم  لیصحت  ار  بولطم  هداد و  لیکشت  لّوا  لکش  اج  نیا  رد  ، دنتسه اراد 

«. مسج ناسنا  لکف  ؛ مسج ناویح  لک  ،و  ناویح ناسنا  لک  »

تـشاد مه  ار  مود  لکـش  طیارـش  دوب و  هدش  عقاو  « بولطم لومحم  » لومحم «، بولطم عوضوم  » تالومحم زا  یلومحم  رگا  نینچمه 
یم الثم  تسین  جـتنم  یلکـش  نینچ  «، مسج ناسنالا  :» ینعی ، رظندروم بولطم  هب  تبـسن  اهتنم  میهد  یم  لیکـشت  ار  مود  لکـش  ساـیق 
مود لکـش  رد  هک  میتـفگ  هعبرا  لاکـشا  طیارـش  رد  یلو  مسج ،» ناـسنا  لـکف  ؛ رهوج مسج  لـک  ،و  رهوج ناـسنا  لـک  :» تفگ ناوـت 

لاح دهد و  یمن  یباجیا  ۀجیتن  دشاب  هبلاس  یکی  رگا  اج  نیا  رد  تسا و  مزال  ( نیخ ) بلس باجیا و  رد  همدقم  ود  فالتخا 
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.تسا یباجیا  ام  بولطم  هک  نآ 

اراد مه  ار  موس  لکش  طیارش  دوب و  هدش  عقاو  « بولطم لومحم  » يارب عوضوم  «، بولطم عوضوم  » تاعوضوم زا  یعوضوم  رگا  زاب  و 
ناسنا لکف  مسج ؛ قطان  لک  ،و  ناسنا قطان  لک  :» لثم میریگ  یم  ار  بولطم  ۀجیتن  هداد و  بیترت  ار  موس  لکش  سایق  اج  نیا  رد  ، دوب

«. مسج

مه ار  مراهچ  لکـش  طیارـش  دوب و  هدـش  عقاو  « بولطم لومحم  » يارب لومحم  «، بولطم عوضوم  » تاـعوضوم زا  یعوضوم  رگا  زین  و 
ناسنالا ضعبف  ؛ قطاـن مسجلا  ضعب  ،و  ناـسنا قطاـن  لـک  :» ـالثم میریگ  یم  هجیتن  هداد و  لیکـشت  ار  یمراـهچ  لکـش  ساـیق  دوب  اراد 

(. نیاک نیخ  ای  غک  نیم  ) درادن ار  مراهچ  لکش  طورش  نوچ  ، تسین جتنم  زین  نیا  یلو  «، مسج

يایاضق لکشم  ّلح  صوصخ  رد  لیلحت  ۀقیرط  دوب  نیا.دنتسه  ام  بولطم  جتنم  هک  میریگ  یم  کمک  یلاکـشا  نا  زا  لاحره  رد  و 
لابند دیاب  هنرگ  بولطملا و  وهف  (، روکذم ياه  لاثم  دننام  ) میدش قفوم  هار  نیا  زا  رگا  هاگ  نآ  ، یلمح ینارتقا  سایق  قیرط  زا  هیلمح 

....و ناهرب  شور  ، میسقت بیکرت و  شور  : لیبق زا  میشاب  يرگید  هار 

: الثم ، تسا هیطرش  ۀیضق  کی  ام  یقیدصت  لوهجم  هک  مینک  یم  ضرف  : مّود شخب 

کی هب  ار  هیطرـش  ۀیـضق  هچ  نانچ  رگا  اج  نیا  رد  ؟ هن ای  دراد  دوجو  همزالم  ملاع  ییانـشور  سمـش و  عولط  نایم  ایآ  هک  میناد  یمن 
ینارتقا سایق  قیرط  زا  (، دـش نایب  سکعلاب  هیطرـش و  هب  هیلمح  عاـجرا  ثحاـبم  رد   ) تسا نآ  ۀـمزال  هک  میداد  عاـجرا  هّیلمح  ۀیـضق 
بولطم ۀیطرـش  ۀیـضق  هدومن و  رهاظ  ظفح  میتساوخ  رگا  یلو  ؛ دـش رکذ  هک  تسا  ناـمه  بلطم  دوش و  یم  لالدتـسا  نادـب  یلمح ،

لیلحت ۀقیرط  نامه  ، هقیرط اهتنم  مینک  لالدتـسا  یطرـش  ینارتقا  سایق  هار  زا  دیاب  مینک  ءاقبا  ندوب  هیطرـش  تروص  نامه  هب  ، ار دوخ 
: دراد ماگ  هس  هک  تسا 

هّیلمح ۀیـضق  کی  هسفن  ّدح  یف  مادـکره  هک  مینک  یم  ادـج  رگیدـکی  زا  ار  روکذـم  ۀیـضق  یلات  مدـقم و  زا  کیره  ادـتبا  : لّوا ماگ 
«. ءییضم ملاعلا  «،» هعلاط سمشلا  :» ینعی ، دنتسه

: میهد یم  ماجنا  لمع  راهچ  یلات  مدقم و  زا  مادکره  يور  : مّود ماگ 

: مدقم يور  اّما 
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؛ مینک یم  لیصحت  ار  نآ  تاموزلم  مامت  .1

؛ میروآ یم  تسدب  ار  نآ  مزاول  مامت  .2

؛ مینک یم  لیصحت  ار  نآ  ضیقن  تاموزلم  مامت  .3

.میروآ یم  تسد  هب  ار  نآ  ضیقن  مزاول  مامت  .4

یم تسد  هب  ، هیطرـش يایاضق  زا  يا  هظحالم  لباق  دادـعت  فرط  ره  رد  هجیتن  رد.میهد  یم  ماجنا  ار  لمع  راهچ  نیمه  زین  یلات  يور 
.میروآ

یلاـت » بناـج ۀیطرـش  ياـیاضق  کـیاکی  اـب  میا  هدروآ  تسد  هـب  مدـقم  بناـج  رد  هـک  ار  يا  هیطرـش  ياـیاضق  کـیاکی  : موـس ماـگ 
اب هارمه  هعبرا  لاکـشا  زا  یلکـش  تروص  هب  هک  مادـکره  زا  ، مینک یم  تسرد  يربـک  يرغـص و  میهد و  یم  رارق  مه  راـنک  « بولطم
هب ، میزاس یم  نشور  ار  نآ  عضو  هدمآ و  لوهجم  غارس  هب  امیقتسم  ، میدرک لیصحت  لوهجم  اب  بسانتم  مولعم  ود  ، لکـش نآ  طیارش 

: لاثم ناونع 

يرغص « ادوجوم راهنلا  ناک  ، هعلاط سمشلا  تناک  امّلک  »

يربک « ائیضم ملاعلا  ناک  ، ادوجوم راهنلا  ناک  امّلک  و«

هجیتن « ائیضم ملاعلا  ناک  ، هعلاط سمشلا  تناک  امّلکف  »

ار نآ  عضو  ییانثتـسا  سایق  قیرط  زا  میهاوخ  یم  تسا و  هیلمح  ۀیـضق  کـی  اـم  یقیدـصت  لوهجم  هک  مینک  یم  ضرف  : موس شخب 
.مییامن لکشم  ّلح  هدرک و  مولعم 

ییانثتسا سایق  ) هلصتم ۀیطرـش  ای  هک  تسا  هیطرـش  کی  ییانثتـسا  سایق  ره  لّوا  ۀمدقم  هشیمه  : مییوگ یم  همّدقم  باب  زا  اج  نیا  رد 
تسا ( نکل ۀملک  ) ءانثتسا رب  لمتشم  هیلمح  ۀیضق  کی  نآ  مّود  ۀمدقم  ؛و  تسا ( یلاصفنا ییانثتسا  سایق  ) هلصفنم ۀیطرـش  ای  )و  یلاصتا

.تسا هیلمح  کی  زین  هجیتن  و 

: تسا جتنم  لامتحا  ود  روصتم  لامتحا  راهچ  زا  یلاصتا  ییانثتسا  رد 

.دهد یم  هجیتن  ار  یلات  نیع  ، مدقم نیع  ءانثتسا  .1

.دهد یم  هجیتن  ار  مدقم  ضیقن  ، یلات ضیقن  ءانثتسا  .2

ود مادـکره  دـشاب  ولخلا  هعنام  ای  عمجلا  هعنام  رگا  تسا و  جـتنم  نآ  لامتحا  راـهچ  ره  دـشاب  هیقیقح  هلـصفنم  رگا  زین  یلاـصفنا  رد 
(. تسا هدش  نایب  لاثم  اب  هارمه  بلاطم  نیا  هتشذگ  ثحابم  رد  ) دنراد جتنم  لامتحا 
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، ار بولطم  نآ  ، یلاصّتا ییانثتسا  سایق  هار  زا  میهاوخب  رگا  ، همدقم نیا  ظفح  اب 
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: میرادرب ماگ  ود  دیاب  مینک  ّلح 

؛ مینک یم  لیصحت  ، ار بولطم  نیا  تاموزلم  مامت  : سپ تسا  ام  بولطم  « تسا ناویح  دیز  » مینک یم  ضرف  : لّوا ماگ 

؛ میروآ یم  تسد  هب  ّمعا  هچ  يواسم و  هچ  ، ار بولطم  نیا  مزاول  مامت 

؛ مینک یم  لیصحت  ار  نآ  ضیقن  تاموزلم  مامت 

.میروآ یم  تسد  هبمه  ار  بولطم  ضیقن  مزاول  مامت 

.تسا ام  رایتخا  رد  هیطرش  يایاضق  يدایز  دادعت  ، هجیتن رد 

میتفای يا  هیـضق  ، ایاضق نایم  زا  رگا  تسا  ام  بولطم  بسانم  کی  مادک  مینیبب  ات  میجنـس  یم  ار  هیطرـش  يایاضق  کت  کت  : مّود ماگ 
: لاثم ، میریذپ یم  لالدتسا  ناونع  هب  ار  هیضق  نامه  (، دشاب ام  بولطم  هک  ) داد هجیتن  ار  یلات  نیع  ، نآ مدقم  نیع  ءانثتسا  هک 

يرغص « ناویح وهف  ، اناسنا دیز  ناک  نا  »

يربک « ناسنا هنکل  »

هجیتن « ناویح وهف  »

هار زا  هاگ  نآ  «، ارجـش نوکی  الف  ، اناسنا اذـه  ناک  نا  :» مییوگ یم  «، تسین ناسنا  ءیـش  نالف  :» هک دـشاب  نیا  اـم  بولطم  اـضرف  رگا  و 
سایق هار  زا  میهاوخب  رگا  و  «، اناسنا نوکی  ـالف  ؛ رجـش هنکل  :» مییوگ یم  ینعی  میریگ  یم  هجیتن  ار  مدـقم  ضیقن  ، یلاـت ضیقن  ءانثتـسا 

: میراد یمرب  ماگ  ود  زاب  مینک  ّلح  ار  بولطم  ، یلاصفنا ییانثتسا 

یقرف مینک  یم  لیـصحت  ، تسه دناعت  ود  نآ  نیب  دنتـسه و  دناعم  نآ  ضیقن  اب  ای  ، ام بولطم  اب  هک  ار  ییاهزیچ  مامت  ءادتبا  : لّوا ماگ 
هعنام ) بذـک رد  اهنت  ای  و  (، عمجلا هعنام  ) قدـص رد  اهنت  ای  و  (، هیقیقح هلـصفنم  ) ود ره  ، بذـک قدـص و  رد  دـناعت  نیا  هک  دـنک  یمن 

.دشاب ّولخلا )

ءزج ضیقن  ، ءزج ره  نیع  ءانثتسا  هار  زا  سپس  ، میهد یم  لیکشت  هلـصفنم  يایاضق  ، نآ ضیقن  ای  تادناعم  اب  بولطم  نیا  زا  : مّود ماگ 
: هک تسا  نیا  ام  بولطم  الثم  ؛ هلصفنم مسق  هس  زا  مسق  ره  رد  روصتم  تالامتحا  بسح  هب  ، میریگ یم  هجیتن  ار  رگید 

: مییوگ یم  سپس  «، درف ددعلا  اذه  :» تسا نیا  تادناعم  زا  یکی  «، جوز ددعلا  اذه  »

يرغص « درف اّما  جوز و  اما  ددعلا  »

يربک « درفب سیل  هنکل  »

رفظم قطنم  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1193زکرم  هحفص 765 

http://www.ghaemiyeh.com


167  : ص

رفظم قطنم  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1193زکرم  هحفص 766 

http://www.ghaemiyeh.com


هجیتن « جوز وهف  »

ياه ساـیق  زا  کـیره  رد  هک  تسا  یطیارـش  طـباوض و  تیاـعر  رد  ّمهم  ۀـتکن  تسا و  یکی  دراوم  اـه و  لاـثم  ۀـمه  رد  شور  نیا 
.دراد دوجو  یلاصفنا  یلاصتا و  ییانثتسا  ، یطرش ، یلمح ینارتقا 

تـسا تراـبع  نآ  دوـش و  یم  زاـغآ  مجنپ  ۀـلحرم  دیـسر  ناـیاپ  هب  تیقفوـم  تفارظ و  ، تـقد اـب  مراـهچ  ۀـلحرم  هـک  نـیا  زا  سپ  .5
و »... تسا ینایاپ  ماگ  هک  ، مولعم هب  نآ  لیدـبت  بولطم و  لوهجم و  تمـس  هب  هدـمآ  تسد  هب  بساـنتم  تاـمولعم  زا  رکف  تکرح  : زا

.دوب یقیدصت  تالوهجم  باستکا  ۀقیرط  نیا  «. دارملا یلا  يّدابم  نم 

بکرم ياه  سایق 

: تسا ثحبم  هس  لماش  هک  ، تسا بکرم  ياه  سایق  ، سایق ۀمتاخ  رد  مّود  ثحب 

نآ میسقت  بکرم 3. سایق  فیرعت  همدقم 2. دیهمت و  .1

يرغـص و ) نآ تامدـقم  يدابم و  دـیاب  اـمتح  دزاـس  لیدـبت  مولعم  هب  ، ار بولطم  دـشاب و  جـتنم  ، یلالدتـسا میهاوخب  رگا  : دـیهمت اـّما 
، میـسرن تایهیدب  هب  رگا  دنرادن و  لالدتـسا  هشیدنا و  ، رکف هب  زاین  هک  تسا  نآ  تایهیدب  یگژیو  اریز  ، دوش متخ  تاّیهیدب  هب  ( يربک

يدابم هلـسلس  کی  میا  هدیـسر  نادب  هک  هچ  نآ  هکلب  ، دش دـهاوخن  مولعم  ام  يارب  یلوهجم  زگره  میورب و  شیپ  تیاهن  یب  ات  دـیاب 
رد.دوش یم  هدوزفا  ام  یلوا  لوهجم  رب  رگید  لوهجم  نارازه  اهدص و  یقیدـصت  مولعم  کی  بسک  ياج  هب  تسا و  یهانتمان  يرظن 
تقیقح کی  زا  تخانـش  ، تاقیدـصت هچ  تاروصت و  شخب  رد  هچ  نیاربانب  ، تسا رارق  نیا  زا  بلطم  مه  يروصت  تاـمولعم  هلـسلس 

هنرگ تسا و  يرورـض  یهیدب و  تاقیدـصت  تاروصت و  هلـسلس  کی  هب  نآ  ندـش  یهتنم  ورگ  رد  یقیدـصت  ای  يروصت و  لوهجم 
: تسا هنوگود  تایهیدب  هب  ندش  یهتنم  هتبلا.دوش  مولعم  هب  لیدبت  ام  يارب  یبولطم  هک  دوب  دهاوخ  لاحم 

اب بسانتم  یهیدب  یقیدصت  مولعم  ود  میبای و  یم  تسد  یقیدصت  مولعم  ود  هب  ، رما ءادتبا  نامه  زا  میقتسم  هطـساو و  نودب  یهاگ  .1
دوش و یم  متخ  اج  نیمه  هب  قیقحت  راک  تروص  نیا  رد  ، مینک یم  هدافتـسا  مولعم  نیا  بسک  هار  رد  اه  نآ  زا  هک  میبای  یم  بولطم 

: لاثم ؛ تسین رتشیب  سایق  کی  عقاو  رد  هک  دنمان  « طیسب سایق  » ار یسایق  نینچ  مان 

يرغص تسا  ءزج  هب  لک  تبسن  ، نآ ةرجح  نالف  هب  هسردم  نامتخاس  نیا  ۀعومجم  تبسن 
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يربک « تسا رتگرزب  دوخ  ءزج  زا  يا  هعومجم  لک و  ره  و«

هجیتن « تسا مظعا  اهنت  هرجح  نآ  زا  ، هعومجم نیا  سپ  »

.تسا یقطنم  ۀناگ  شش  تایهیدب  زا  بولطم  نیا  ۀمدقم  ودره  هک 

لالدتـسا هب  يزاین  دنـشاب و  یهیدب  همدقم  ود  ره  ام  ضرف  رد  هک  دوب  ساسا  نیا  رب  دش  حرطم  تاسایق  شخب  رد  لاح  هب  ات  هچ  نآ 
(. طیسب سایق  ) .دنشاب هتشادن 

تایهیدب هب  میقتـسم  رما و  ودـب  رد  میروآ  تسد  هب  لوهجم  اب  بسانتم  تامولعم  میهاوخ  یم  لیلحت  هیزجت و  اب  یتقو  یهاگ  یلو  .2
، ریغتم ملاعلا  :» رد الثم  ، دنتسه یباستکا  يرظن و  نآ  ۀمدقم  ودره  ای  )و  يربک ای  يرغص   ) لالدتسا ۀمّدقم  ود  زا  یکی  هکلب  میسر  یمن 

لالدتـسا هب  جاتحم  نآ  یّلک  ياربک  یلو  دـشاب  سوسحم  یهیدـب و  نآ  يارغـص  هک  ضرف  رب  «، ثداح ملاعلاف  ؛ ثداـح ریغتم  لـک  و 
بلاغ هک  روط  نامه  دنتـسه  یباستکا  لالدتـسا  ۀمدقم  ودره  «، رهوج ناسنا  لکف  ؛ رهوج قطان  لک  ،و  قطان ناسنا  لک  :» رد ای  تسا و 

ود نآ  هکلب  دوش  یمن  متخ  اجنیدـب  تاـقیقحت  هک  تسا  اـج  نیا  دنتـسه  لـیبق  نیمه  زا  نوگاـنوگ  مولع  رد  تالالدتـسا  تاـسایق و 
اه نآ  لیدبت  اه و  نآ  ّلح  تهج  دیاب  هدوب و  يرگید  بولطم  کی  دوخ  هدش  هماقا  یلـصا  بولطم  يارب  هک  ود  نآ  زا  یکی  ، همدقم
ود دنمزاین  دنـشاب  یبسک  همدقم  ودره  رگا  دوب و  دـهاوخ  لالدتـسا  کی  هب  زاین  دـشاب  یبسک  یکی  رگا  هاگ  نآ  ، میـشوکب مولعم  هب 
زین اه  نآ  رگا  تسا و  مامت  بلطم  ، دندوب یهیدـب  دوخ  همدـقم  ود  نیا  لالدتـسا  تامدـقم  يدابم و  رگا  سپ  ، دوب میهاوخ  لالدتـسا 
یم لیکـشت  ار  همدقم  راهچ  هک  اه  نآ  دادعت  هب  تسا  نکمم  یّتح  ، دوب دنهاوخ  لالدتـسا  هب  جاتحم  زاب  ، دندوب یبسک  یکی  اب  ودره 

کی هب  هک  ینامز  ات  دبای  یم  همادا  تالالدتسا  تالیلحت و  نیا  روط  نیمه  میشاب و  هتشاد  رگید  لالدتـسا  راهچ  هب  زاین  مه  ام  ، دنهد
هنوگ نیا  مان  لاح.میزاس  لیدبت  مولعم  هب  ار  نآ  مییایب و  یلصا  بولطم  تمـس  هب  هدرک  عورـش  تایهیدب  زا  ،و  دوش متخ  یهیدب  رما 

رد الثم  ، تسا هدش  لیکشت  سایق  دنچ  ای  ود  زا  تقیقح  رد  نوچ  ، تسا « بکرم ياه  سایق  » رگیدکی لوط  رد  هبّترتم و  تالالدتسا  زا 
رد نیلثم  عامتجا  مزلتسم  هک  نیا  لیلد  هب  تسا  لیحتـسم  ، دحاو كولمم  رب  دحاو  نآ  رد  ، ّلقتـسم کلام  ود  عامتجا  :» دنیوگ یم  هقف 

يرغص « تسا دحاو  ءیش 

يربک « تسا عنتمم  دحاو  ءیش  رد  نیلثم  عامتجا  و«

هجیتن « تسا لاحم  ییاذک  نیکلام  عامتجا  سپ  »
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: دوش یم  هتفگ  باوج  رد  ؟ تسا لاحم  نیلثم  عامتجا  لیلد  هچ  هب  : میسرپ یم  سپس 

يرغص « دوش یم  یهتنم  نیضیقن  عامتجا  هب  نیلثم  عامتجا  »

يربک « تسا لاحم  نیضیقن  عامتجا  و«

.میدیسر هجیتن  هب  لالدتسا  ود  اب  ، هجیتن « تسا لاحم  نیلثم  عامتجا  سپ  »

هـسفن یلع  ءیـشلا  فقوت  مزلتـسم  رود  : هک نیا  لیلد  هب  تسا  لاحم  لطاب و  رود  :» هک میراد  یمالک  بتک  یلقع و  مولع  رد  ـالثم  اـی 
يرغص « تسا

يربک « تسا لاحم  هسفن  یلع  ءیشلا  فقوت  و«

هجیتن « تسا لاحم  رود  سپ  »

؟ تسا لاحم  هسفن  یلع  ءیش  فقوت  لیلد  هچ  هب  : میسرپ یم  سپس 

.تسا لاحم  نیا  و  تسا ، هسفن  یلع  ءیشلا  مدقت  مزلتسم  ، هسفن یلع  ءیشلا  فقوت  اریز  : دوش یم  هتفگ 

؟ تسا لاحم  شدوخ  رب  ءیش  مدقت  ارچ  : میسرپ یم  زاب 

هـس اب  هک  ؛ تسا لاحم  رود  سپ  تسا  لاـحم  يرما  هک  تسا  نیـضیقن  عاـمتجا  مزلتـسم  ، شدوخ رب  ءیـش  مدـقت  اریز  : دوش یم  هتفگ 
مهرس و تشپ  تسا  نکمم  نینچمه  ، تسا بکرم  لالدتـسا  هس  زا  ام  سایق  میدرک و  یهتنم  تاّیهیدب  هب  ار  بلطم  ، لالدتـسا هلحرم 

.میسرب بولطم  هب  ات  میهد  ماجنا  لالدتسا  هد  ات  هاگ  ، ّبترم

دوجو تابثا  : ریظن تسا  اعّدم  تبثم  القتسم  مادک  ره  هک  دروآ  لالدتـسا  دنچ  اعّدم  کی  يارب  ، مه ضرع  رد  ناوت  یم  یهاگ  : هتکن )
کی یهاگ  یلو  ؛ دـنیوگ یمن  بکرم  ياه  سایق  ار  اه  نیا  هک...و  مظن  ناهرب  ، بوجو ناکما و  ناهرب  ، نیقیدـص ناهرب  هار  زا  عناص 

(. تسا « بکرم سایق  لالدتسا  نیا  مان  دنشاب  جتنم  ات  دوش  تیبثت  دیاب  ادجادج  نآ  تامدقم  هک  میروآ  یم  اعّدم  رب  لالدتسا 

: فیرعت اّما 

هب ندیسر  يارب  اه  نآ  ۀمه  زا  هک  تسا  هتفای  لیکشت  سایق  دنچ  ای  ود  زا  تقیقح  رد  هک  تسا  یلالدتـسا  سایق و  نآ  بکرم  سایق 
: بکرم سایق  ماسقا.دوش  یم  هدافتسا  بولطم  کی 

.لوصفم سایق  لوصوم 2. سایق  .1

هب ءاهتنا  ات  نآ  ياه  لالدتسا  لحارم  یمامت  رد  هک  تسا  یبکرم  سایق  : لوصوم سایق 
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ۀجیتن هدشن و  فذح  طسو  زا  يزیچ  ،و  هدش رکذ  نآ  ۀجیتن  اب  لالدتـسا  ره  ( يربک يرغـص و  ) تامدقم تساکو  مک  نودب  ، تایهیدب
.تسا هدش  هدافتسا  يدعب  ۀلحرم  ياربک  ای  يرغص  ناونع  هب  ، هلحرم ره 

ناسنا لکف  ؛ مسج مان  لک  ،و  مان ناسنا  لک  :» مینک یم  لالدتـسا  نینچ  نآ  يارب  و  «، مسج ناسنا  لک  :» هک تسا  نیا  اـم  بولطم  : لاـثم
؟ تسا یمان  ناسنا  لیلد  هچ  هب  : هک دراد  لاؤس  ياج  لالدتسا  نیا  يارغص  یلو  «، مسج

ۀجیتن ریز  قیرط  هب  ، لالدتـسا ود  عومجم  زا  هاگ  نآ  «، مان ناـسنا  لـکف  ، ماـن ناویح  لـک  ،و  ناویح ناـسنا  لـک  :» مییوگ یم  باوج  رد 
: میریگ یم  ار  ییاهن 

« مان ناسنا  لکف  ؛ مان ناویح  لک  ،و  ناویح ناسنا  لک  .» 1

« مسج ناسنا  لکف  ؛ مسج مان  لک  ،و  مان ناسنا  لک  .» 2

ام بولطم  رفظم  موحرم  لوق  هب  ای  ، تسا هدمآ  تسد  هب  ییاهن  بولطم  هدش و  عقاو  مّود  لالدتسا  يارغـص  ، یلوا لالدتـسا  ۀجیتن  هک 
: مینک یم  لالدتسا  نینچ  نآ  يارب  و  «، تسا يّوق  رایسب  تاساسحا  فطاوع و  ياراد  يرعاش  ره  :» هک تسا  نیا 

نارعاش لیلد  هچ  هب  میـسرپ  یم  هاگ  نآ  «، هفطاعلا يوق  رعاش  لکف  ؛ هفطاعلا يوق  وهف  ملأتی  نم  لک  و  (، ندش هدرزآ  ) ملأتی رعاش  لک  »
ملأـتم يرعاـش  ره  سپ  ؛ تـسا ّملأـتم  یـساّسح  ره  ،و  تـسا ساّـسح  يرعاـش  ره  :» دوـش یم  لالدتــسا  باوـج  رد  ؟ دـنوش یم  ملأـتم 
يرعاش ره  :» هک میـسر  یم  هاوخلد  ۀجیتن  هب  لالدتـسا  ود  اب  هداد و  رارق  روکذـم  ۀـلحرم  يارغـص  ار  هلحرم  نیا  ۀـجیتن  سپـس  «، تسا

«. تسا يوق  رایسب  فطاوع  تاساسحا و  ياراد 

فذح الومعم  یطسو  ییادتبا و  ياه  عطقم  جیاتن  هکلب  هدشن  رکذ  نآ  ياه  لالدتـسا  تامدقم  ۀمه  هک  تسا  یـسایق  : لوصفم سایق 
.میسر یم  ییاهن  ۀجیتن  هب  ات  دوش  یم  افتکا  « اهارغص  » ای »و  یلک ياهاربک  » ندروآ هب  اهنت  هدش و 

: مییوگب لّوا  لاثم  رد  الثم 

«. مسج ناسنا  لکف  :» هک میریگب  هجیتن  سپس  «، مسج مان  لک  »3.و« مان ناویح  لک  »2.و« ناویح ناسنا  لک  .» 1

: مییوگب مود  لاثم  رد  ای 

«. هفطاعلا يوق  رعاش  لکف  :» هک میریگب  هجیتن  ات  «، هفطاعلا يوق  ، ملأتی نم  لک  »3.و« ملأتی ساسح  لک  »2.و« ساسح رعاش  لک  .» 1
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.2« تسا هسفن  یلع  ءیشلا  فقوت  مزلتسم  رود  .» 1: مییوگب رود  لاثم  رد  ای 

لاحم نیضیقن  عامتجا  »4.و« تسا نیضیقن  عامتجا  مزلتـسم  ییاذک  مدقت  »3.و« تسا هسفن  یلع  ءیشلا  مدقت  مزلتـسم  ییاذک  فقوت  و«
: میریگب هجیتن  سپس  «، تسا لطاب  یهیدب و 

«. تسا لطاب  لاحم و  رود  سپ  »

رتشیب.میدـید ود  نآ  نیب  هک  یتوافت  اب  یلو  میتفرگ  یم  هلوصوم  تاسایق  زا  هک  میریگ  یم  ار  هجیتن  نامه  هلوصفم  تاـسایق  زا  هتبلا 
اهنآ رد  یطسو  جیاتن  هک  تسا  لوصفم  بکرم  ياه  سایق  عون  زا  دریذپ و  یم  ماجنا  بکرم  سایق  تروص  هب  مولع  رد  تالالدتـسا 

سایق لصا  هب  عجار  يرصتخم  بلاطم  نیا.تسا  نآ  تهادب  حوضو و  رب  لدتـسم  دامتعا  ، مه فذح  نیا  تلع  هتبلا  ، دوش یم  فذح 
ساـیق : لـیبق زا  دـنراد  یـصوصخب  ياـه  ماـن  ، یقطنم بـکرم  تاـسایق  زا  يا  هراـپ  هـک  تـسناد  دـیاب  کـنیا  ، دوـب قـطنم  رد  بـکرم 

...و تاواسم  ، فلخ

یم حیضوت  اهنآ  ةرابرد  يرصتخم  هتخادرپ و  اهنآ  زا  هنومن  ود  هب  امـش  رتشیب  یهاگآ  اهنآ و  زا  یخرب  تیمها  رطاخ  هب  اجنیا  رد  هک 
میریگ یم  هجیتن  کی  نایاپ  رد  میروآ و  یم  همدـقم  رتشیب  ای  راهچ  ای  هس  یهاگ  هک  ، هلوصفم تاسایق  رد  دـینکن  روصت  : هتکن ) .میهد

(. تسا هدش  نایب  رمضم  تروصب  یخرب  هک  تسا  لالدتسا  دنچ  هکلب  دنتسه  لالدتسا  کی  همه 

فلخ سایق 

يارب ، لالدتـسا قرط  هک  هعبرا  لاکـشا  زا  ، موس لکـش  تاهیبنت  زاغآ  رد  لّوا  راب  هک  ، تسا « فلخ سایق  » بکرم ياـه  ساـیق  زا  یکی 
هک دوب ، فلخ  سایق  ۀقیرط  نیمه  دش  نایب  اجنآ  رد  هک  یناگمه  یلوا و  ۀقیرط  میدرک و  یم  نایب  ار  هعبرا  لاکـشا  زا  کیره  جاتنا 
رد مود  راـب  ؛و  میدرک هدافتـسا  موس  لکـش  زا  مجنپ  برـض  مود و  لکـش  زا  ، مراـهچ برـض  جاـتنا  نتخاـس  نهربم  تهج  رد  نآ  زا 

ۀیطرش ۀیضق  کی  زا  دشاب  هدش  مهارف  هک  دوب  یسایق  نآ  مراهچ  مسق  ، دش میسقت  مسق  جنپ  هب  هک  دوب  یطرـش  ینارتقا  سایق  ثحابم 
سایق ود  هب  فلخ  سایق  هک  میدرک  هراشا  نآ  رد  ،و  ناـیب یهیبنت  مسق  نآ  ناـیاپ  رد  ،و  يربک ۀـیلمح  ۀیـضق  کـی  يرغـص و  ۀلـصتم 

اددـجم ار  هتـشذگ  بلاطم  هک  تسا  اجب  رایـسب  کنیا.تسا  یطرـش  ینارتقا  مراهچ  عون  نیمه  زا  نآ  لّوا  سایق  هک  دوش  یم  لـحنم 
.میوش فلخ  سایق  ثحب  دراو  لماک  یگدامآ  اب  ات  مینک  رارکت 

هار زا  الثم.تسا  يرشابم  میقتسم و  یهاگ  ، بولطم کی  رب  لالدتسا  یلک  روط  هب 
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.تسا يرشابم  ریغ  میقتسم و  ریغ  یهاگ  میریگب و  هجیتن  ار  ملاع  ثودح  امیقتسم  ، يریغتم ره  ثودح  ملاع و  ریغت 

الثم ، دیامن لالدتـسا  هدـیچ و  يربک  يرغـص و  شیوخ  بولطم  يارب  امیقتـسم  هک  نیا  زا  تسا  زجاع  ناسنا  یهاگ  : هک نیا  حیـضوت 
يریبدـت دراوم  هنوگ  نیا  رد  دـنک  لالدتـسا  دـناوت  یمن  امیقتـسم  ، تسا دّرجت  ياراد  هقطان  سفن  یناسنا و  حور  : هک نیا  تابثا  يارب 

بولطم ضیقن  ، مکحتسم نیهارب  اب  ،و  دریگ یم  ددم  يرشابم  ریغ  میقتسم و  ریغ  ۀقیرط  زا  هدرب و  راک  هب  هنالقاع  يدنفرت  هدیشیدنا و 
ۀمدـقم نیا  ۀمیمـض  هب  ) دریگ یم  هجیتن  ار  شیوخ  بولطم  قدـص  تیناقح و  ، بولطم ضیقن  لاطبا  هار  زا  هدرک و  لاـطبا  ار  شیوخ 

يدام یتقو  ،و  نآ ندوب  يّدام  لاطبا  رب  ینبم  دـنروآ  یم  يا  هلّدا  ، حور تابثا  يارب  ـالثم  ( تسا لاـحم  نیـضیقن  عاـفترا  ، هک یجراـخ 
درادن ناکما  نوچ  ، دریگ یم  هجیتن  ار  نآ  دّرجت  ، دنتسین يزغم  ياه  لولس  نیمه  تاّیلک  ۀکردم  ةوق  هک  دش  تباث  دش و  لاطبا  ندوب 

یم شیپ  نیـضیقن  عافترا  هنرگ  دوش و  یم  تباث  نآ  مدـع  سپ  دـش  لطاب  ندوب  يّدام  یتقو  ، دـشابن يدام  دـشاب و  يّدام  يزیچ  هک 
تابساحم نیا  اب  (. درک میهاوخ  نایب  ار  نآ  ۀیمست  هجو  هدنیآ  رد   ) دنیوگ « فلخ سایق  » ار سایق  نیا  مان  ، تسا لطاب  لاحم و  هک  دیآ 

: تفگ نینچ  فلخ  سایق  فیرعت  رد  ناوت  یم 

.دنک یم  تابثا  ام  يارب  ار  بولطم  دوخ  ، بولطم ضیقن  لاطبا  هار  زا  هک  تسا  یبکرم  سایق  « فلخ سایق  »

ضیقن لاطبا  قیرط  زا  بولطم  تابثا  هار  ؟و  درک تابثا  ، نآ ضیقن  لاـطبا  هار  زا  ار  بولطم  ناوت  یم  هنوگچ  : ساـیق تیفیک  زا  لاؤس 
؟ تسا مادک 

نآ جاـتنا  تهج  هک  هعبرا  لاکـشا  زا  يدراوم  هب  میدرگ  یم  زاـب  مینک  ناـیب  ار  نآ  ۀـقیرط  هک  نیا  زا  لـبق  : دـیامرف یم  رفظم  موحرم 
نآ مینک و  یم  لابند  نآ  اب  ار  ثحب  هدیزگرب و  لاثم  ناونع  هب  ار  دّدعتم  دراوم  نآ  زا  یکی  میدرک و  هدافتـسا  فلخ  سایق  زا  ، دراوم

بلس مه  هجیتن  دوب و  هیلک  ۀبجوم  يربک  هیئزج و  ۀبلاس  يرغص  هک  مود  لکش  برض  راهچ  زا  مراهچ  برض  زا  تسا  ترابع  دراوم 
.دوب یئزج 

ۀقیرط زا  ، تروص نیا  ندوب  جـتنم  تابثا  يارب  قطانب ،» سیل  ناویحلا  ضعبف  ؛ ناـسنا قطاـن  لـک  ،و  ناـسناب سیل  ناویحلا  ضعب  :» ـالثم
: مینک یم  نایب  ار  بلطم  ، هویش ود  هب  مینک و  یم  هدافتسا  فلخ  ناهرب 
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: دراد هلحرم  هس  ناهرب  نیا  هصالخ  روط  هب  : ناهرب لامجا  .1

.روکذم ياربک  يرغص و  ینعی  همدقم  ود  قدص  : ضورفم.لوا ۀلحرم 

.تسا قداص  زین  اه  نآ  ۀجیتن  امتح  دندوب  قداص  ، همدقم ود  رگا  : اعّدم.مود ۀلحرم 

بلـس ضیقن  ) دشاب قداص  نآ  ضیقن  هک  تسا  نیا  شا  همزال  دـشابن  قداص  اعدـم  ای  بولطم  نیا  رگا  : ناهرب ۀـصالخ.موس  ۀـلحرم 
لطاـب لاـحم و  فـلخ و  مزلتـسم  ، ضیقن قدـص  اریز  ، دـشاب قداـص  دـناوت  یمن  بوـلطم  ضیقن  نـکل  )و  تـسا یلک  باـجیا  ، یئزج

ات ) دـشاب قداص  بولطم  دوخ  دـیاب  سپ  ( تسا ضرف  فالخ  نیا  دوش و  یم  لـصا  ساـیق  ۀـمدقم  ود  زا  یکی  بذـک  مزلتـسم  ) تسا
(. دیاین شیپ  نیضیقن  عافترا 

رد نآ  ۀمزالم  تابثا  يارب  هک  تسا  یلاصتا  ییانثتـسا  سایق  کی  دش  رکذ  هک  ناهربلا  هصالخ  نایب و  نیا  : دیامرف یم  رفظم  موحرم 
نآ ، میتفر شیپ  فلخ  موزل  هار  زا  هدـش  زاغآ  « نکل » ۀـملک اب  هک  نآ  ياربک  تابثا  يارب  نیـضیقن و  عاـمتجا  عاـفترا و  هار  زا  ، يرغص

ینارتقا سایق  هار  زا  هک  ؟ دیآ مزال  ضرف  فلخ  امتح  ، دـنک قدـص  بولطم  ضیقن  رگا  لیلد  هچ  هب  هک  دـیآ  یم  شیپ  لاؤس  نیا  هاگ 
دوخ ، نآ مّدقم  هک  تسا  يا  هلـصتم  هیطرـش  نآ  يارغـص  هک  ، ینارتقا سایق  کی  مه  نآ  مینک  یم  تابثا  ار  نآ  هدمآ و  شیپ  یطرش 

ۀیـضق کـی  نآ  ياربـک  ،و  بولطم ضیقن  نآ  یلاـت  و.یفنم  تروص  هب  هکلب  نآ  تبثم  یباـجیا و  تروـص  هب  هن  یلو  تسا  بوـلطم 
.میریگ یم  ار  بولطم  ۀجیتن  هلیسو  نیدب  تسا و  قدصلا  ضورفم  ۀیلمح 

.میهد یم  حیضوت  هلحرم  راهچ  رد  مینک و  یم  حرش  یلاثم  بلاق  رد  ار  هقیرط  نیا  ، بلطم لماک  حوضو  يارب  : ناهرب لیصفت  .2

امتح ، دـشابن قداـص  بولطم  نیا  رگا  مییوگ  یم  لاـح  «، قطاـنب سیل  ناویحلا  ضعب  :» ینعی دوب  یئزج  بلـس  اـم  بولطم.لوا  ۀـلحرم 
زا یکی  اب  ار  ضیقن  نیا  سپس  «، قطان ناویح  لک  :» ینعی تسا  هیلک  ۀبجوم  کی  هیئزج  ۀبلاس  ضیقن  درک و  دهاوخ  قدص  نآ  ضیقن 
هک سایق  نآ  یلک  ياربک  اب  ، دشاب طیارش  عماج  هک  نیا  يارب  هدرک و  همیمض  ( دوب مود  لکـش  تروص  هب  هک  ) لصا سایق  ۀمدقم  ود 
یم رارق  « يربـک » ار لـصا  ياربـک  نآ  »و  يرغـص » ار بولطم  ضیقن  نیا  هک  تروص  نیا  هب  مینک  یم  همیمـض  دوب  هیلک  ۀـبجوم  کـی 

قطاـن لـک  ،و  قطاـن ناوـیح  لـک  :» هک تروـص  نیا  هب  مـیهد  یم  لیکـشت  لوا  لکـش  ساـیق  کـی  ، هـیلک ۀـبجوم  ود  نـیا  زا  مـیهد و 
«. ناسنا ناویح  لکف  ؛ ناسنا
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هک میسر  یم  هجیتن  نیا  هب  هدرک  هسیاقم  ، يرغص ینعی  لصا  سایق  رگید  ۀمدقم  اب  ، ار لوا  لکـش  زا  هدمآ  تسد  هب  ۀجیتن.مّود  ۀلحرم 
زا ضعب  :» دـیوگ یم  لـصا  يارغـص  هک  یلاـحرد  «، تسا ناـسنا  یناویح  ره  :» دـیوگ یم  ۀـجیتن  نوچ  دنتـسه  ضقاـنتم  مهاـب  ود  نیا 
هک تسا  بذاک  لصا  يارغص  : مییوگب دیاب  ای  تسین  جراخ  لاح  ود  زا  سپ  ، تسا لاحم  نیـضیقن  عامتجا  »و  دنتـسین ناسنا  تاناویح 

بذاک هجیتن  نیا  مییوگب  دیاب  ای  دشاب و  قداص  لصا  يارغـص  هک  میا  هتـشاذگ  نیا  رب  ار  ضرف  لّوا  زا  نوچ  تسا  ضرف  فلخ  نیا 
.نّیعتملا وه  اذه  تسا و 

؟ تسیچ هجیتن  نیا  بذک  أشنم.مّوس  ۀلحرم 

.تسا جاتنالا  ّیهیدب  روما  زا  لوا و  لکش  ، لکش نوچ  ریخ  ؟ تسا سایق  لکش  ، أشنم ایآ 

، تسا قدصلا  ضورفم  ، لصا ياربک  نوچ  ریخ  ؟ تسا لصا  ياربک  مامضنا  نالطب  أشنم  ایآ 

سپ ، لطاب هجیتن  ضیقن  : مییوگ یم  هک  هدـش  حرطم  يرغـص  تروص  هب  لالدتـسا  نیا  رد  هک  تسا  بولطم  ضیقن  نالطب  أـشنم  سپ 
.بولطملا وه  تسا و  قداص  بولطم  دوخ 

مینک یم  نایب  نآ  یعانص  لکـش  هب  ار  فلخ  ناهرب  نایاپ ، رد  هطبار  نیا  رد  یفاک  حیـضوت  لیلحت و  هیزجت و  زا  سپ.مراهچ  ۀلحرم 
: تسا حرطم  نایب  ود  اج  نیا  رد  و 

.دنا هتسناد  سایق  ود  زا  بکرم  ار  فلخ  سایق  هک  هّللا  دبع  یلوم  ۀیشاح  نایب.لّوا 

هلصتم و کی  زا  هن  ) دنا هتـسناد  هلـصتم  ود  زا  فلؤم  ار  یطرـش  ینارتقا  سایق  اهتنم  ، تسا ییانثتـسا  مود  ؛و  یطرـش ینارتقا  لوا  سایق 
: لکش نیا  هب  ( هیلمح کی 

بولطملا تبثی  مل  ول  «،» لاـحملا تبثل  بوـلطملا  تبثی  مل  وـلف  ؛ لاـحملا تبثل  هضیقن  تبث  وـل  ،و  هضیقن تبثل  بوـلطملا  تبثی  مل  وـل  »
«. تباث بولطملاف  ؛ تباثب سیل  لاحملا  نکل  ، لاحملا تبثل 

ناویحلا ضعب  رگا  :» تروص نیا  هب  هتـسناد  ّفلؤم  هّیلمح  کی  هلـصتم و  کـی  زا  ار  ینارتقا  ساـیق  هک  روهـشم  فنـصم و  ناـیب.مود 
تسا و بولطم  نآ  ضیقن  « قطان ناویح  لک  ،» نوچ ،) يرغـص « دـشاب قطان  یناویح  ره  دـیاب  سپ  دـنکن  قدـص  (، بولطم ) قطانب سیل 

برض رد  تسا  قدصلا  ضورفم  مه  نیا  ) هک « تسا یناسنا  یقطان  ره  :» هک تسا  نیا  يرغص  نیا  ياربک  ( تسا لاحم  نیضیقن  عافترا 
امتح دشاب  نینچ  اجکره  و  (، مود لکش  زا  مراهچ 
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فذـح طسوا  ، هجیتن رد  هاگ  نآ  تسا  « قطان  » ۀـملک نآ  دوب و  دـهاوخ  مات  ریغ  ءزج  ، يرگید رد  مات و  ءزج  ، همدـقم کـی  رد  طـسوا 
سایق کی  لوا  سایق  نیا  هک  « دـشاب ناـسنا  یناویح  ره  » دـیاب سپ  ، دـنکن قدـص  « قطاـنب سیل  ناویحلا  ضعب  » رگا : مییوگ یم  هدـش و 
يرغـص ، اج نیا  رد  لوا  سایق  ۀـجیتن  هک  تسا  یلاصتا  ییانثتـسا  سایق  کـی  مود  ساـیق  ؛و  تسا نآ  مراـهچ  عون  زا  یطرـش  ینارتقا 

« تسا بذاک  دشاب  ناسنا  یناویح  ره  نکل  ،و« يرغص « تسا ناسنا  یناویح  ره  سپ  دنکن  قدص  قطانب  سیل  ناویحلا  ضعب  » رگا : تسا
ضورفم « ناسناب سیل  ناویحلا  ضعب   » ینعی ، نآ ضیقن  هک  تسا  نآ  بذـک  لیلد  )و  هدـمآ شیپ  یلات  ضیقن  هار  زا  هک  یلک  ياربک  )

.تسا لاحم  نیضیقن  عامتجا  تسا و  قدصلا 

.بولطملا وه  اذه  ّنال  ( تسا مدقم  ضیقن  هک  هجیتن  ) دنک قدص  « قطانب سیل  ناویحلا  ضعب  » دیاب سپ 

.فلخ فلخ 2. .1: دراد مسا  ود  فلخ  سایق  : هیمست هجو 

ار شمان  اذـل  دوش  یم  رجنم  لاـحم  هب  ، بولطم ضیقن  قدـص  ضرف  رباـنب  ساـیق  نیا  هک  رظن  نآ  زا  تسا و  لاـحم  ياـنعم  هب  : فلخ
.دنا هتفگ  فلخ  سایق 

هار زا  ینعی  ، میسر یم  بولطم  هب  بولطم  رـس  تشپ  زا  ام  سایق  نیا  رد  نوچ  ور و  شیپ  ینعی  ماما  لباقم  رد  رـس  تشپ  ینعی  : فلخ
.دنا هتفگ  زین  فلخ  ار  شمان  اذل  میسر  یم  بولطم  هب  ضیقن  لاطبا 

تاواسم سایق 

هبکرم تاسایق  زا  ایآ  هک  تسا  هدش  ثحب  ،و  تسا تاواسم  سایق  دراد  يرایسب  دربراک  هک  ، مهم لکـشم و  ياه  سایق  عاونا  زا  یکی 
.میسر یم  سایق  باب  ثحبم  نایاپ  هب  ثحب  نیا  اب  ؟ طئاسب زا  ای  تسا 

: تسا حرطم  ثحب  دنچ  تاواسم  سایق  رد 

دناسر یمن  ییاهن  ۀجیتن  یلصا و  فده  هب  ار  ام  هیلوا  ياربک  يرغص و  زا  امیقتـسم و  هک  تسا  یـسایق  نآ  ، تاواسم سایق  : فیرعت .1
.تسا جتنم  ، یجراخ ۀمدقم  کی  ۀمیمض  ۀطساو  هب  هکلب 

نییبت ریز  فورعم  لاثم  اب  ار  نآ  ساـیق  نیا  حرط  يادـتبا  زا  هک  دـنا  هدـیمان  مسا  نیا  هب  ور  نآ  زا  ار  تاواـسم  ساـیق  : ۀیمـست هجو  .2
هب فورح  تروص  هب  لاثم  لصا  «. يواسم ، يواسملا يواسم  :» هک دوب  همدقم  نیا  نآ  هک  دندرب  راک  هب  یجراخ  ۀـمدقم  کی  هدرک و 

نیا
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: تسا لکش 

يرغص « تسا يواسم ب  فلا  »

يربک « تسا يواسم ج  و«ب 

هجیتن « تسا يواسم ج  يواسم  فلا  سپ  »

.یئاهن ۀجیتن  « تسا يواسم ج  فلا  » سپ « تسا يواسم  ، يواسم يواسم  و«

رایـسب تاواسم  سایق  ۀنماد  تفگ  دیاب  میرذگب  هک  تهج  نیا  زا  هنرگ  دـنا و  هدرک  رایتخا  سایق  نیا  يارب  ار  روکذـم  مان  اج  نیا  زا 
: هک تسا  تهباشم  ةدعاق  یهاگ  و  ؛» لثامم ، لثامملا لثامم  :» هک تسا  ثلث  امم  ةدعاق  یهاگ  یجراخ  ۀمدقم  نآ  هدوب و  عیسو 

معالا معا  ، صخا صخالا  صخا  ، مزال مزاللا  مزال  ، ءزج ءزجلا  ءزج  : لیبق زا  تسا  يرگید  دـعاوق  یهاـگ  و  ؛» هباـشم ، هباـشملا هباـشم  »
تـشاذگ زین...و  تلثامم  اـی  تهباـشم  ساـیق  ار  نآ  ماـن  ، تبـسانم هب  ناوت  یم  سپ...و  مسقم  مسقملا  مسقم  ، موقم موقملا  موقم  ، معا

.دریگ یم  ماجنا  يراذگمان  یتبسانم  نیرت  مک  هب  یهاگ  تسین و  ّمهم  هیمست  لصا  یلو 

: لاثم دنچ 

هجیتن « تسا رصانع  زا  ناسنا  سپ  ،» يربک « تسا رصانع  زا  هفطن  ،و« يرغص « تسا هفطن  زا  ناسنا.فلا 

هجیتن « تسا ناسنا  زا  یئزج  مسج  سپ  ، » يربک « تسا ناسنا  زا  یئزج  ناویح  ،و« يرغص « تسا ناویح  ءزج  مسج  » .ب

: تاواسم سایق  ندوب  میقع  جتنم و  ای  بذک  قدص و  .3

نآ رگا  هک  دوش  یم  همیمـض  نادب  هک  تسا  یجراخ  ۀمدقم  نآ  بذک  قدـص و  ورگ  رد  ، تاواسم سایق  ندوب  میقع  ای  ندوب  جـتنم 
.تسا میقع  سایق  دشاب  بذاک  رگا  تسا و  جتنم  سایق  نیا  دشاب  قداص  همدقم 

يواسملا يواسم  : لیبق زا  دـش  هراشا  اه  نادـب  هیمـست  هجو  نمـض  هک  یتامدـقم  نامه  : زا دـنترابع  دنتـسه  هقداص  هک  یتامدـقم  اـّما 
دیز سپ  ؛ تسا دلاخ  لثامم  رکب  ،و  تسا رکب  لثامم  دیز  :» لاثم رد  لثامم  لثامملا  لثامم  دـش و  نایب  ،ب و ج  فلا لاثم  اب  هک.واسم 

...و ءزج  ءزجلا  ءزج  هباشم و  هباشملا  هباشم  و  «، تسا دلاخ  لثامم 

سایق تامدـقم  نیزا  هک...و  نیابم  نیباملا  نیاـبم  ثلث ، ثلثلا  ثلث  ، فصن فصنلا  فصن  : لـیبق زا  ، دنـشاب بذاـک  هک  یتامدـقم  اـّما 
: مییوگب رگا  الثم  ، تسین جتنم  تاواسم 
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ددع فصن  ود  ددـع  سپ  : هک میریگب  هجیتن  میناوت  یمن  « تسا تشه  ددـع  فصن  ، راهچ ددـع  ،و  تسا راهچ  ددـع  فصن  ، ود ددـع  »
هن تسا  عبر  ، فصن فصن  نوچ  ، تسا طـلغ  هک  «، فصن فصنلا  فصن  :» هک تسا  یجراـخ  ۀـمدقم  نیا  بذـک  ّتلع  ؛و  تسا تفه 

.فصن

ددـع ثلث  هس  ددـع  سپ  :» تفرگ هجیتن  ناوت  یمن  تسا ،» تفه  تسیب و  ددـع  ثلث  هن  ددـع  و« «، تسا هن  ددـع  ثلث  هس  ددـع  :» اـی و 
.تسا « ثلث ، ثلثلا ثلث  :» یجراخ ۀمدقم  بذک  جاتنا  مدع  تلع  و  «، تسا تفه  تسیب و 

نیا مقع  تلع  و  «، تسا قطاـن  نیاـبم  مه  ناـسنا  سپ  :» تفگ ناوت  یمن  « تسا قطاـن  نیاـبم  سرف  و« «، تسا سرف  نیاـبم  ناـسنا  :» اـی و 
و.رقب ، سرف ناسنا ، : لثم تسا  نیابم  ، نیابم نیابم  یهاگ.درادـن  تیلک  اریز  ، تسا نیابم  نیابملا  نیابم  : یجراخ ۀـمدقم  بذـک  ، ساـیق

.قطان ، سرف ، ناسنا : لثم نیابم  هن  تسا  يواسم  ، نیابم نیابم  یهاگ 

: تاواسم سایق  لیلحت  هیزجت و  .4

هن ، تسین قبطنم  لکـش  تئیه و  ثیح  زا  سایق  عاونا  زا  مادک  چیه  اب  شیرهاظ  لکـش  تلع  هب  دش  هدهاشم  هک  نانچ  تاواسم  سایق 
يایاضق زا  نوچ  ، تسا یطرش  ینارتقا  سایق  شمان  هن  ؛و  تسین ءانثتـسا  رب  لمتـشم  نوچ  تشاذگ  ییانثتـسا  سایق  ار  شمان  ناوت  یم 

سایق رد  اریز  ، تسا نآ  ۀـعبرا  لاکـشا  زا  مادـکره  رابتعا  هب  تسا  یلمح  ینارتقا  سایق  شمان  هن  ؛و  تسا هتفرن  راک  هب  نآ  رد  هیطرش 
رد ای  ،و  دشاب عوضوم  مامت  همدقم  ودره  رد  ای  ، دوش رارکت  همدـقم  ودره  رد  انعم  اظفل و  ، لامک مامت و  هب  طسوا  دـیاب  یلمح  ینارتقا 

سایق رد  اّما  ، دشاب سکعلاب  ای  لومحم  مامت  يرگید  رد  عوضوم و  مامت  یکی  رد  ای  ،و  دـشاب مات  ءزج  لومحم و  مامت  همدـقم  ود  ره 
( يرغص ) نآ لوا  ۀمدقم  رد  ، روکذم فورعم  لاثم  نامه  رد  الثم  ، تسا طسو  ءزج  رد  هکلب  تسین  طسو  مامت  رد  « كارتشا ،» تاواسم

: مییوگ یم 

هکلب هدـماین  طـسوا  لومحم و  ماـمت  مود  ۀـمدقم  رد  یلو  ، تسا لومحم  يواـسم ب» عوضوم و« « فـلا » هک «، تسا يواـسم ب  فـلا  »
: میا هتفگ  ینعی  ، هدش رکذ  نآ  زا  یئزج 

اذـل ، هدـماین « يواسم » ظفل هک  تسا  يواسم ب»  » ۀـملک طسوا  مامت  ، نآ ماـمت  هن  تسا  طـسوا  ءزج  «ب» ۀـملک »و  تسا يواـسم ج  «ب 
.تسین مه  ینارتقا  سایق  دعاوق  قفاوم 

ماظن ياراد  مظتنم و  سایق  کی  هب  هرک و  لیلحت  هیزجت و  ار  نآ  میراچان  لصا  نیمه  يور 
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جتنم ددرگرب و  یعیبط  لکـش  هب  ات  مینک  سایق  ۀمیمـض  ار  یجراخ  ۀمدقم  نآ  هک  تسا  نیا  شهار  ،و  میهد عاجرا  یقطنم  لکـش  و 
: مییوگب الثم  ، دوش

«، تسا يواسم ج  يواسم  فلا  سپ  ؛ تسا يواسم ج  ،و ب  تسا يواسم ب  فلا  »

« تسا يواسم ج  فلا  سپ  ؛ واسم يواسملا  يواسم  ،و  تسا يواسم ج  يواسم  فلا  »

بلطم نیاربانب  هدـشن  رارکت  لماک  ، لوا ۀـلحرم  ياربک  رد  ، مه زاب  طسوا  هدـشن و  میظنت  سایق  یقطنم  لکـش  زونه  همه  نیا  اـب  یلو 
رد اه  نآ  ۀمه  دنشاب و  لماک  طسو  ّدح  ياراد  نآ  تامدقم  ۀمه  هک  مینادرگرب  یسایق  هب  ار  نآ  ات  مینک  هچ  هک  هدش  هدیچیپ  يردق 

ساـیق ؟ دـنک ادـیپ  ار  یقطنم  مـظن  نـیا  هـک  مـیهد  لیکـشت  یـسایق  عوـن  هـچ  زین  ؟و  طـسوا ءزج  رد  هـن  دنـشاب  کیرـش  طـسوا  ۀـمه 
: هک تسا  نیا  هراب  نیا  رد  انیس  نبا  ةدیقع  ؟ یلمح ای  ؟ یطرش ینارتقا  ؟ ییانثتسا

.تسا راوشد  دشاب  حیحص  ۀجیتن  جتنم  هک  مظتنم  سایق  کی  هب  سایق  نیا  لالحنا 

ياه سایق  زا  ار  نآ  تسا  نکمم  : هک دـنا  هدروآ  لامتحا  ود  ؟ هیطیـسب ای  تسا  هبکرم  تاسایق  زا  ساـیق  نیا  اـیآ  هک  نیا  رد  نینچمه 
.دنا (1) هداد  حیضوت  ار  ودره  میروآ و  باسح  هب  تابکرم  زا  تسا  نکمم  میرامشب و  هطیسب 

ود زا  تقیقح  رد  تسا و  هبکرم  تاسایق  ۀـلمج  زا  فلخ ) سایق  لـثم  ) مه تاواـسم  ساـیق  : هک تسا  نیا  رفظم  موحرم  ةدـیقع  اـّما  و 
.دنتسه جاتنالا  یهّیدب  یلمح و  ینارتقا  سایق  ۀعبرا  لاکشا  زا  لوا  لکش  عون  زا  مه  نآ  سایق  ودره  هک  تسا  هدش  لیکشت  سایق 

: لّوا سایق 

يرغص « تسا يواسم ب  فلا  »

يربک « تسا يواسم ج  يواسم  يواسم ب  ره  و«

هجیتن « تسا يواسم ج  يواسم  فلا  سپ  »

ياربک اّما  تسا و  قدصلا  ضورفم  تسا و  هدنام  یقاب  هدروخن  تسد  هک  تسا  لصا  سایق  لّوا  ۀمدقم  نامه  ، يرغـص سایق  نیا  رد 
: هک تسا  نیا  ضرف  مه  یفرط  زا  و  ؛» تسا يواسم ب  فلا  :» هک تسا  نیا  ضرف  یفرط  زا  هک  هدمآ  تسد  هب  هار  نیا  زا  یلک 
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: هک تفرگ  هجیتن  ناوت  یم  ود  نیا  زا  میتشاد  لصا  سایق  ياربک  رد  هک  « تسا يواسم ج  «ب 

نیا هب  و  «، تسا يواسم ج  زیچ  نآ  هک  دوخ ب) ینعی  ) تسا يزیچ  اب  يواسم  ( فلا دوخ  ینعی  ) دـشاب يواـسم ب  هک  يزیچره  سپ  »
.دوش یم  لصاح  روکذم  ۀجیتن  ددرگ و  یم  لیکشت  مه  یلک  ياربک  بیترت 

: مود سایق 

يرغص « تسا يواسم ج  يواسم  فلا  »

يربک « واسم يواسملا  واسم  و«

هجیتن « تسا يواسم ج  فلا  سپ  »

هک تسا  « يواسملا يواسم  » ۀلمج طسوا  هدش و  همیمض  هک  یجراخ  ۀمدقم  نآ  يربک  ، لّوا سایق  ۀجیتن  نامه  يرغـص  ، سایق نیا  رد 
.طیسب هن  تسا  هبکرم  تاسایق  زا  تاواسم  سایق  هک  بولطملا  وه  تسا و  هداد  مه  ار  روکذم  ۀجیتن  هتبلا  هدش و  رارکت  الماک 
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ءارقتسا .2

هراشا

زا هک  لیثمت  ءارقتسا 3. سایق 2. .1: تسا عوـن  هس  تجح  هک  دـش  ناـیب  لکـش  تئیه و  ثیح  زا  تّجح  ثحب  ، مـجنپ باـب  زاـغآ  رد 
عوـمجم رد  سایق.دـش  ثحب  تسا  یقطنم  تـجح  نـیرت  مـهم  هـک  ، ساـیق ةراـبرد  سپـس  هـئارا و  یلاـمجا  فـیرعت  کـی  مادـکره 

.دوب همتاخ  کی  یلصا و  ثحبم  هس  ، همدقم کی  : لماش

: تسا حرطم  ثحب  دنچ  « ءارقتسا » ینعی تجح  ۀناگ  هس  ماسقا  زا  مود  مسق  ةرابرد  کنیا 

: ءارقتسا فیرعت  يوغل و  يانعم  .1

لاغتشا ءارق  ندومیپ  هب  ای  دشاب و  يرما  يوجتـسج  رد  هیرق  هب  هیرق  ناسنا  ینعی  تسا  ییامیپ  هیرق  يانعم  هب  برع  تغل  رد  « ءارقتـسا »
عبتت و ار ، یلک  کی  قیداصم  تایئزج و  زا  یخرب  ماکحا  ، ناسنا نهذ  هک  نیا  زا  تسا  ترابع  نویقطنم  حالطـصا  رد  دشاب و  هتـشاد 

الثم ، دـیامن جارختـسا  طابنتـسا و  ار  يا  هّماع  ةدـعاق  یلک و  مکح  کی  تایئزج  نیا  زا  دروآ و  تسد  هب  ار  اه  نآ  هدرک و  لیـصحت 
، نینچمه مه  شوگرخ  ، نینچمه مه  سرف  ، دنابنج یم  ار  شیوخ  نییاپ  ّکف  اذغ  ندیوج  ماگنه  رد  ناسنا  هک  مینک  یم  هدهاشم 

لفـسالا هکف  كرحی  ناویح  لک  :» هک نیا  نآ  میـسر و  یم  یلک  ۀـجیتن  کی  هب  میا  هدومن  ءارقتـسا  هک  يدراوم  نیا  ۀـعومجم  زا...و 
«. غضملا دنع 

هدـهاشم هدرک و  يرامـشرس  ار  اه  هداوناخ  زا  يدایز  ةّدـع  ، رهـش کی  ياه  هداوناخ  دارفا و  زا  یمومع  يرامـشرس  کی  رد  الثم  اـی 
یلک ۀجیتن  کی  هب  اه  هداوناخ  زا  یهجوت  لباق  ةدـع  مکح  ندروآ  تسد  هب  هار  زا  هاگ  نآ  دنتـسه  ناملـسم  اه  نآ  ۀـمه  هک  میدرک 

« ...و دنتسه  ناملسم  رهش  نیا  مدرم  ۀمه  :» هک نیا  نآ  میسر و  یم 

امومع هیلک  ۀبلاس  ای  ، هیلک ۀبجوم  تروص  هب  هچ  میراد  عونتم  روما  فلتخم و  مولع  رد  اه  ناسنا  ام  هک  يا  هیلک  دعاوق  هماع و  ماکحا  ۀـیلک  .2
دنتسه ءارقتسا  رب  ینتبم 

ام يور  شیپ  هک  یهار  میتسین و  بیغ  هب  ملاع  اه  ناسنا  ام  اریز  ، میـسر یم  هیلک  دـعاوق  نآ  هب  ، تایئزج حفـصت  ءارقتـسا و  ياپ  اـب  و 
يدحاو مکح  ياراد  هیرقتـسم  دارفا  نیا  ۀـمه  میدـید  هک  یتقو  دارفا  کیاکی  مکح  صحفت  زا  سپ  هک  تسا  ءارقتـسا  نیمه  تسه 

تفـص نالف  ياراد  ، سنج نالف  عاونا  اـی  عون  نـالف  دارفا  ۀـمه  مییوگ  یم  هدرک و  جاتنتـسا  ار  یلک  ةدـعاق  کـی  اـه  نیا  زا  دنتـسه 
.دنتسه
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.دومن میهاوخ  حرطم  دوخ  ياج  رد  هک  دش  دهاوخ  رت  لماک  ثحب  نیا  نآ  ّلح  اب  هک  تسا  حرطم  يا  ههبش  اج  نیا  رد 

: سایق اب  ءارقتسا  توافت  .3

هب ار  یلک  مکح  ، تایئزج مکح  لیـصحت  ۀطـساو  هب  میـسر و  یم  یلک  هب  تایئزج  زا  ماع و  هب  صاخ  زا  هشیمه  ام  ءارقتـسا  باـب  رد 
.میسر یم  دنشاب  هّماع  دعاوق  نامه  هک  عیسو  تمس  هب  ، دودحم زا  تسا و  يدوعص  ام  نهذ  ریس  ینعی  میروآ  یم  تسد 

تایئزج مکح  ، یلک مکح  ۀطساو  هب  میسر و  یم  تایئزج  هب  یلک  زا  هشیمه  ینعی  تسا  ءارقتـسا  سکع  هب  بلطم  ، سایق باب  رد  اّما 
« تسا مسج  ناسنا  سپ  «،» تسا مسج  یناویح  ره  و« «، تسا ناویح  ناسنا  :» مییوگ یم  الثم  میروآ  یم  تسد  هب  مه  ار 

هب یّلک  زا  یلوزن و  نهذ  ریس  ، میا هدومن  تابثا  تسا  ناویح  درف  هک  « ناسنا » يارب ار  « تیمسج » تسا یلک  هک  « تیناویح » ۀطـساو هب  هک 
يارغص مه  یهاگ  یلک و  ياربک  دراوم  رثکا  رد  ) هیلک ۀمدقم  کی  رب  دیاب  راچان  یـسایق  ره  هک  تسا  نآ  بلطم  ّرـس  تسا و  یئزج 

سایق ۀماع  دعاوق  رد  ) تسین جتنم  هیئزج  ۀمدقم  ود  زا  دشاب و  لمتشم  ( تشذگ اه  نآ  ۀجتنم  بورـض  رد  هعبرا  لاکـشا  رد  هک  ، یلک
دوش یم  عقاو  ، هجیتن عوضوم  نامه  هک  رغـصا  يارب  مکح  ، یلک نیا  ۀطـساو  هب  هک  تسا  نیا  یلک  ياربک  نیا  زا  فدـه  )و  دـش ناـیب 

.ددرگ تباث 

: ءارقتسا ماسقا  .4

: تسا مسق  ود  رب  یلک  روط  هب  ءارقتسا 

ۀمه رصاح  وا  ءارقتـسا  هدروآ و  تسد  هب  ار  یلک  کی  قیداصم  تایئزج و  مامت  لاح  ، ةدننکءارقتـسا هک  تسا  نآ  مات  ءارقتـسا.فلا 
«. ناویح اما  تابن و  اما  دامج و  اّما  مسجلا  :» الثم ، دشابن ینثتسم  مه  درف  کی  یتح  هک  يا  هنوگ  هب  دشاب  دارفا 

« درف اما  جوز و  اّما  ددعلا  :» ای

...و «، فرح اما  لعف و  اما  مسا و  اّما  هملکلا  :» الثم ای  و 

نینچ ، نویقطنم روهـشم  لوق  هب.تسا  روآ  نیقی  اـم  يارب  ساـیق  دـننام  دراد و  ینیقی  یملع و  شزرا  دوـش  لـصاح  ماـت  ءارقتـسا  رگا 
هک میناد  یم  دوـش و  یم  هدافتـسا  اـه  نآ  زا  نیهارب  رد  هک  ددرگ  یمرب  مّـسقم  ساـیق  هـب  هدوـب و  ساـیق  عاوـنا  زا  یعوـن  ییارقتـسا 

.تسا ینیقی  تامدقم  ياراد  ینیقی و  رما  ، ناهرب

هلصفنم و هیطرش  يارغص  کی  زا  هشیمه  هک  تسا  یطرـش  ینارتقا  ياه  سایق  عون  زا  (، لیعفت باب  لوعفم  ای  لعاف  مسا  ) مّسقم سایق 
نآ رد  هلصفنم  ءازجا  ددع  هب  هک  ییاربک 
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: لاثم.دوش یم  لیکشت  ، هتفر راک  هب  هیلمح 

يرغص « ناویح وا  ، تابن وا  ، دامج اما  مسجلا  »

يربک « زیحتم ناویح  لک  زیحتم و  تابن  لک  ،و  زیحتم دامج  لک  »

هجیتن « زیحتم مسج  لکف  »

دنامب و یقاب  دوخ  لاح  هب  هلصفنم  ۀیضق  دیاب  هک  مینک  یم  يروآدای  انمض.تسا  هیلمح  ۀیـضق  هس  يربک  ، سایق نیا  رد  هک  دینیب  یم 
.دوشن عاجرا  هلصتم  کی  هب 

رد دوش و  یم  لحنم  سایق  نیدـنچ  هب  ، هلـصفنم ءازجا  دادـعت  هب  مسقم  سایق  نیا  تقیقح  رد  : دـنیامرف یم  یقرواـپ  رد  رفظم  موحرم 
: تفگ ناوت  یم  روکذم  لاثم 

؛» زیحتم مسجلا  ضعبف  «،» زیحتم دامج  لک  و« «، دامج مسجلا  ضعب  » .لوا

؛» زیحتم مسجلا  ضعبف  «،» زیحتم تابن  لک  و« «، تابن مسجلا  ضعب  » .مود

«. زیحتم مسجلا  ضعبف  «،» زیحتم ناویح  لک  و« «، ناویح مسجلا  ضعب  » .موس

: هک تسا  یعیبط  ۀفسلف  زا  هطبار  نیا  رد  رفظم  موحرم  لاثم 

يرغص « راد علض  ای  تسا  يورک  ای  یلکش  ره  »

يربک « تسا یهانتم  زین  یعلضم  ره  ،و  تسا داعبا  یهانت  ياراد  يورک  لکش  ره  و«

هجیتن « تسا ریذپ  نایاپ  یهانتم و  یلکش  ره  سپ  »

یلک قیداصم  تایئزج و  مظعا  شخب  مکح  هکلب  هدرکن  عبتت  ار  یلک  کی  تایئزج  ۀمه  مکح  رگشواک  صخـش  : صقان ءارقتـسا.ب 
نایب ءارقتـسا  فیرعت  اب  هطبار  رد  هک  ثحب  لوا  لاثم  ود  دـننام  تسا  هتفاـی  تسد  یلک  مکح  کـی  هب  اـه  نآ  زا  هدومن و  صحفت  ار 

.دش

هکلب میا  هدیدن  ار  یلک  دارفا  مامت  ام  اریز  تسین ، روآ  نیقی  دروآ و  یم  نامگ  ام  يارب  رثکادـح  صقان  ءارقتـسا  : دـنا هتفگ  نویقطنم 
نیا ياراد  هک  دنـشاب  يدارفا  ای  درف  ، اه هدیدن  نایم  رد  دـیاش  دـندحتم و  قفتم و  مهاب  یمکح  رد  هک  میا  هدـید  ار  يا  هدـمع  شخب 

شیـالاب کـف  هکلب  دـهدن  تکرح  ار  نییاـپ  کـف  ، ندـیوج ماـگنه  رد  هک  دـشاب  یناوـیح  دـیاش  : لوا لاـثم  رد  ینعی  دنـشابن  مـکح 
يدوهی ، یحیـسم هدوبن و  ناملـسم  هک  دـشاب  يا  هداوناخ  رهـش  نیا  رد  دـیاش  : مود لاثم  رد  ای  ، ییایرد گنهن  حاـسمت و  لـثم  ، دـبنجب
ءارقتسا هک  دنا  هدرک  يریگ  هجیتن  نویقطنم  دروآ و  یمن  بلطم  هب  مزج  هدوبن و  روآ  نیقی  دریذپ  یم  ضقن  هّدام  نوچ  اذل  ، دشاب...و
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ام : ءاهقف لوق  هب  ) درادن يا  هدیاف  هک  مه  صقان  ءارقتسا  تسین و  نکمم  مات 
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ار ثحب  نیا  هک  رتهب  هچ  سپ  ( تسین دیفم  تسا  نکمم  هک  نآ  تسین و  نکمم  تسا  دیفم  هک  نآ  ؛ دصقی مل  عقو  ام  عقی و  مل  دـصق 
.میربب نایاپ  هب  اج  نیمه 

حرطم ههبش  ناونع  تحت  الیذ  مجنپ  ثحبم  رد  هک  دنراد  يدیدج  بلاطم  هدرکن و  هدنسب  نیا  هب  نیرخاتم  عون  رفظم و  موحرم  یلو 
.دش دهاوخ 

: نآ ّلح  راوشد و  شکرس و  يا  ههبش  .5

یم هجیتن  اـه  نآ  زا  هدرک و  حرطم  بیترت  هب  هک  تسا  یتامدـقم  رب  ینتبم  هجوت  لـباق  یـساسا و  رایـسب  ۀهبـش  نیا  : ههبـش لـصا  اـّما 
: میریگ

یمالک و یلوصا و  ، یفسلف ، یلقع بلاطم  رب  لالدتسا  هار  نیرت  یلصا  نیرت و  لماک  ، نیرتهب یلالدتسا  ياه  هویش  عاونا  نایم  رد.فلا 
نیا دش و  هتفگ  سایق  باب  رد  الیصفت  هک  تسا  یقطنم  سایق  لالدتسا  ةویش  نامه  ، یلقن یلقع و  فلتخم  مولع  رد  تالالدتسا  هیلک 
مات ءارقتسا  رگم  دنرادن  ار  شزرا  نیا  لیثمت  ءارقتسا و  اّما  ) تسا ینیقی  یعطق و  جیاتن  دیفم  تئیه  ظاحل  زا  هک  تسا  یلالدتـسا  اهنت 

یمرب لوا  عون  سایق  زا  یعون  هب  زاب  هک  ، نآ روص  یـضعب  رد  صقان  ءارقتـسا  رگم  )و  مّسقم سایق  ) دـش عاجرا  ساـیق  زا  یعون  هب  هک 
و (. ددرگ یمرب  سایق  زا  یعون  هب  هک  دمآ  دهاوخ  يدوزب  زین  نآ  هک  دوش  همات  ّتلع  زارحا  هک  لیثمت  دراوم  زا  يا  هراپ  لثم  ددرگ و 

.دراد يدربراک  شزرا  یناهرب  مولع  رد 

نیتبلاس اـی  نیتیئزج  نیتبجوم  ياربک  يرغـص و   ) هیئزج ۀـمدقم  ود  زا  ، جـتنم ساـیق  هاـگ  چـیه  هک  میتفگ  ، ساـیق هماـع  دـعاوق  رد.ب 
تـسا سایق  مقع  ۀناشن  هک  دـیآ  یم  شیپ  هجیتن  رد  فالتخا  نوچ  ، دوش یمن  لیکـشت  هیئزج ) ۀـبلاس  کی  هبجوم و  کی  ای  نیتیئزج 

(. هیلک ۀبلاس  ای  هیلک  ۀبجوم  ) دنشاب هتشاد  ّتیلک  نآ  تامدقم  زا  یکی  ای  همدقم  ودره  دیاب  امتح  هکلب 

هب یهار  چیه  نیا  زج  ام  تسا و  ینتبم  ، تایئزج ءارقتسا  رب  راچان  يا  هیلک  ۀیضق  ماع و  ةدعاق  ره  هک  دش  هراشا  ءارقتسا  ثحبم  رد.ج 
.میرادن هیلک  دعاوق  لیصحت  يوس 

: دنوش یم  مسق  ود  هماع  دعاوق.د 

مات ءارقتسا  ، هّماع دعاوق  زا  مسق  نیا  رد  ؛ تسا ءارقتسا  ءاصحا و  لباق  یناسآ  هب  تسا و  روصحم  دودحم و  اه  نآ  دارفا  هک  یتایلک  .1
: تسین نوریب  مسق  جنپ  زا  مینک  یم  هسیاقم  دارفا  اب  یتقو  ار  یلک  هک  نیا  لثم  دوب  دهاوخ  مه  روآ  نیقی  هتبلا  هک  ، تسا نکمم 

(: ماع ضرع  ، صاخ ضرع  ، لصف ، سنج ، عون )
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یـشتآ ره  » ای « دوش یم  يراج  نییاپ  تمـس  هب  الاب  زا  یبآ  ره  :» لیبق زا  دنتـسه  ءاصحا  لباق  ریغ  یهانتمان و  دارفا  ياراد  هک  یتایّلک  .2
...و « تسا رت  گرزب  نآ  ءزج  زا  يا  هعومجم  ره  » ای « تسا هدنزوس 

یهانتمان اه  نآ  دارفا  هک  تسا  يدـعاوق  نیمه  عون  زا  دور  یم  راـک  هب  ساـیق  رد  هک  اـم  ۀـیلک  ياـیاضق  هماـع و  دـعاوق  رتشیب  لاـح 
ینعی صقان  ءارقتـسا  اهنت  تسین و  نکمم  ، یلک نآ  تایئزج  مامت  ءارقتـسا  ینعی  مات  ءارقتـسا  يدراوم  نینچ  رد  یعیبط  روط  هب  ، تسا

.تسا نظ  دیفم  مه  صقان  ءارقتسا  هک  تسا  نکمم  نآ  دارفا  بلغا  ای  يا  هدع  لاح  لیصحت 

تـسا ام  رایتخا  رد  یملع  ره  رد  باب و  ره  رد  هک  يا  هیلک  دـعاوق  دوش  یم  مولعم  : هک میـسر  یم  هجیتن  نیا  هب  همدـقم  راـهچ  نیا  زا 
( نآ ياربک  ای  یلک و  يارغـص  ای  ) ینظ تامدـقم  زا  ام  تاسایق  رثکا  ، هجیتن رد  ، دنتـسه ینظ  تاقیدـصت  دـعاوق و  هلـسلس  کی  اـبلاغ 

عبات اج  همه  هشیمه و  هجیتن  نوچ  ،و  تسا یّنظ  تاقیدـصت  تاداـقتعا و  هلـسلس  کـی  مه  تاـسایق  نیا  لوصحم  هک  ، هتفاـی لیکـشت 
مسا ( اه نآ  الثم 90 % ) مینک یم  هدافتـسا  نآ  زا  فلتخم  نونف  مولع و  رد  ام  هک  ینیهارب  رثکا  مییوگب  دیاب  سپ  تسا  تامدقم  ّسخا 

رد تسا  تامولعم  مینک  یم  رکف  هک  ام  تاـمولعم  دنتـسین و 90 % روآ  نیقی  یناهرب و  لالدتـسا  تقیقح  رد  هنرگ  دنراد و  ار  ناهرب 
بلطم هرگ  ؟ تسیچ ّلح  هار  ؟ دوش یم  مزتلم  ، مزال نیا  هب  یـسک  ؟و  تسا لوبق  لباق  بلطم  نیا  ایآ  لاح  تسین  شیب  یتاـنونظم  عقاو 

...و ؟ تسا اجک  رد 

نیا ّلـح  هار  نادـجولاب  ، ریخ ؟ تسا روآ  نـیقی  ماـت و  ءارقتـسا  ۀـلوقم  زا  اـم  ياهارقتـسا  رثـکا  : مییوـگب هـک  تـسا  نـیا  ّلـح  هار  اـیآ 
عـضو هدرک و  هدهاشم  ار...و  ملاع  ياه  ناسنا  ، ملاع ياه  شتآ  ، ملاع ياه  بآ  ۀـمه  نم  هک  دوش  یعّدـم  دـناوتب  هک  تسیک  ، تسین

؟ ما هدومن  ءارقتسا  ار  اه  نآ 

دراوم عون  زا  مه  صقان  ءارقتـسا  هک  مینک  اعّدا  هتفگ و  ار  يدیدج  نخـس  ، میدق نویقطنم  فالخرب  هک  تسا  نیا  ّلح  هار  هک  نیا  ای 
نیقی صقان  ءارقتسا  تسا  نکمم  هنوگچ  هک  دیوش  هدز  تفگـش  رایـسب  نخـس  نیا  زا  رما  ودب  رد  امـش  تسا  نکمم  ؟ تسا روآ  ملع 

راکفا و يارب  هک  دینادب  دیرادنپن و  رخآ  نخس  لزنم و  یحو  ار  ناینیشیپ  ياه  هتفگ  هک  مینک  یم  هیصوت  امـش  هب  ام  یلو  ؟ دشاب روآ 
دنزومایب ار  اه  نآ  دیاقع  ءارآ و  اهنت  ناگدنیآ  ات  دنا  هتفگن  ناگتشذگ  ار  زیچ  همه  دراد و  دوجو  نخس  نادیم  زین  امش  ياه  هشیدنا 

نارگید هب  و 
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نخـس ، شناد ملع و  ناگرزب  هچرگا  ، میا هچوک  کی  مخ  ردنا  زونه  ام  ریخ.تسا  هتفریذـپ  نایاپ  هار  هک  دـننک  نامگ  ،و  دـننک لقتنم 
دـشاب و روآ  نیقی  اّما  صقان  ییارقتـسا  تسا  نکمم  هک  میتسه  یعّدـم  ام.تسا  یهانتمان  ملع  یلو  دـنا  هتفگ  هدـنزرا  رایـسب و  ياـه 
اه نآ  دارفا  زا  یلیلق  شخب  اهنت  هک  یلاحرد  میراد ، نیقی  نآ  هب  هک  تسا  هیلک  يایاضق  هماع و  دعاوق  زا  يرایـسب  اعدـم  نیا  دـهاش 

: مینک یم  هراشا  هنومن  دنچ  هب  نونکا  ، میا هدرکن  هدهاشم  ار  اه  نآ  دارفا  تیرثکا  هدرک و  ءارقتسا  ، ار

شخب انادجو  هک  یلاحرد  میرادن  يدیدرت  نیرت  کچوک  یهیدـب ، رما  نیا  رد  »و  تسا رت  گرزب  ءزج  زا  لک  :» هک میناد  یم  همه  .1
.تسا ناهنپ  ام  دید  زا  اه  نآ  تیرثکا  میا و  هدرک  ءارقتسا  هدید و  ار  ملاع  ياه  لک  ءزج و  زا  یلیلق 

هدـیدن و زگره  ار  ملاع  ياهراهچ  ود و  ۀـمه  هک  یلاح  رد  ، میرادـن يدـیدرت  نیا  رد  »و  تسا راهچ  فصن  ود  :» هک میناد  یم  همه  .2
.درک میهاوخن  هدرکن و  ءارقتسا  دید و  میهاوخن 

نم دوش  یعّدم  هک  دمآ  دهاوخن  هدماین و  اه  ناسنا  زا  يدـحا  هک  یلاحرد  « تسا هدـنزوس  ملاع  رد  یـشتآ  ره  :» هک میناد  یم  همه  .3
.ما هدومزآ  ار  اه  نآ  ندوب  هدنزوس  هدرک و  سمل  ار  ایند  ياه  شتآ  ۀمه 

دیدرت مکح  نیا  رد  يا  هّرذ  دباتـش و  یم  یقاب  راید  هب  هدرک و  عادو  ار  یناف  راد  یناسنا  ره  «، دریم یم  یناـسنا  ره  :» میناد یم  همه  .4
.میا هدرکن  ءارقتسا  ، ار ناسنا  داحآ  ۀمه  عضو  انیقی  هک  یلاحرد  میرادن 

كاردا و ار  نیـضقانتم  ياه  عافترا  اه و  عاـمتجا  ۀـمه  هک  یلاـحرد  « تسا لاـحم  نیـضیقن  عاـفترا  عاـمتجا و  :» هک میناد  یم  همه  .5
.میا هدومنن  هدهاشم 

مزج عطق و  زین  يرظن  ماع  دعاوق  زا  يریثک  هب  ام  هک  تسا  نآ  رتالاب  نیا  زا  یلو  تسا  یهیدب  ماع  دعاوق  اعون  میدرمـشرب  هک  اه  نیا 
سپ ؛ میا هدرکن  عبتت  ار  دارفا  ۀمه  لاح  هک  یلاحرد  ، ...و دنتسه  مسج  اه  ناسنا  ۀمه  دنتـسه ، قطان  اه  ناسنا  ۀمه  : هک نیا  لثم  میراد 

ءارقتـسا ره  هن  هتبلا  ؛ دـشاب ملع  دـیفم  مه  صقان  ءارقتـسا  تسا  نکمم  هک  مینک  داجیا  ار  رکف  نیا  امـش  نهذ  رد  میتسناوت  اج  نیا  اـت 
.تخادرپ میهاوخ  اه  نآ  نایب  هب  ، ههبش ّلح  رد  هک  دنتسه  ملع  دیفم  ، ءارقتسا عاونا  زا  یخرب  هکلب  یصقان 

ههبش عفر  ماقم  رد  « ...نکمی لهف  » ۀلمج زا  رفظم  موحرم  عقاو  رد  : ههبش ّلح 
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عون راـهچ  رب  صقاـن  ءارقتـسا  : دـنیامرف یم  بلاـطم  نآ  لـیمکت  ماـقم  رد  اـج  نیا  رد  هک  دـندمآرب  نآ  باوـج  يارب  يزاـس  هنیمز  و 
: زا دنترابع  اه  نآ  و  تسا ) روآ  نامگ  نآ  عون  کی  اهنت  هک  ) تسا

کی قیداصم  زا  یخرب  ، يرقتسم ناسنا  هک  نیمه  ینعی  دشاب  ینتبم  ، یلک دارفا  ضعب  ندید  هدهاشم و  رب  طقف  هک  یصقان  ءارقتـسا  .1
دنتسه مکح  نالف  تفص و  نالف  ياراد  اه  نآ  یگمه  هک  دیـسر  هجیتن  نیا  هب  ، داد رارق  نیب  هّرذ  ریز  هدهاشم و  ار  اهنآ  رثکا  ای  یلک 

فیرعت رد  روکذم  لاثم  ریظن  ، دـنک تابثا  یلک  نآ  دارفا  عیمج  يارب  ار  فصو  نیا  هدرک و  جارختـسا  هیلک  ةدـعاق  کی  اج  نیا  زا  و 
رد هک  درک  هدهاشم  ار...و  لاغـش  ، گنلپ ، ریـش ، دنفـسوگ ، رتش ، واگ ، بسا ، ناسنا : زا تاناویح  عاونا  زا  عون  نیدنچ  یناسنا  : هک ءارقتـسا 

يریگ هجیتن  کی  اج  نیا  زا  ( دـننابنج یم  ار  دوخ  نیریز  رفز  : انیـس نبا  لوق  هب  ) دـنهد یم  تکرح  ار  نییاپ  کف  ، اذـغ ندروخ  ماگنه 
یلقع ظاحل  زا  هک  تسا  ادـیپ  « دـنهد یم  تکرح  ار  نییاپ  کف  اذـغ  ندـیوج  ماگنه  رد  ملاع  تاناویح  مامت  :» دـیوگب هدومن و  یلک 

زا یعون  دـیاش  هک  تسا  ضقن  لباق  ( يرگید ساـسا  هیاـپ و  چـیه  رب  هن  دـشاب  ینتبم  ضعب  ةدـهاشم  فرـص  رب  هک  ) یجاتنتـسا نینچ 
میدق نویقطنم  لاح  دوب  دهاوخن  روآ  نیقی  هجیتن  رد  )و  هدـش اعّدا  بلطم  نیا  گنهن  دروم  رد  هچ  نانچ  ) دنـشابن هنوگ  نیا  تاناویح 
مـسق نیا  هب  اهنت  ، صقان ءارقتـسا  زا  نانآ  اریز  ، دوب مسق  نیمه  ناشروظنم  ، تسا روآ  نظ  صقان  ءارقتـسا  : دنتفگ یم  قلطم  لوق  هب  هک 

.دندش یمن  ضرعتم  دروآ  میهاوخ  ریز  رد  هک  ار  يدعب  ماسقا  هدومن و  هدنسب 

نیا ینعی  تسا  یبای  تلع  لیلعت و  يرگید  تایئزج و  زا  ضعب  ةدهاشم  نامه  یکی  هک  دشاب  رما  ود  رب  ینتبم  هک  یصقان  ءارقتـسا  .2
لابند هب  سپـس  تسا  فصو  نالف  ياراد  ، درف نالف  الثم  هک  دـید  دومن و  لیـصحت  ار  دارفا  زا  يا  هدـع  مکح  يرقتـسم  صخـش  هک 

تیـصاخ یگژیو و  نـالف  دوجو  فصو ، نـالف  یعقاو  تلع  هک  دیـسر  هجیتـن  نیا  هب  هتخادرپ و  قیقحت  هب  فـصو  نیا  یقیقح  ّتلع 
صخـش هتبلا  هک  تسا  اـج  نیا  ؛ تسه تیـصوصخ  نیا  ، نآ عوـن  تعیبـط و  تاذ ، رد  هکلب  درادـن  درف  نیا  هب  یـصاصتخا  هـک  تـسا 
تیـصاخ نیا  ياراد  دارفا ، ۀـمه  نوچ  ، تسا تباـث  عون  نیا  دارفا  ماـمت  يارب  ، مکح نیا  هک  دـنک  یم  مکح  عطق  مزج و  اـب  يرقتـسم 

ضعب هکلب  ، هتـسجن ار  دارفا  ۀـمه  امتح  سپ  ، تسا تـالاحم  ءزج  هماـت  ّتلع  زا  ، لولعم فّلخت  ، لـقع مکح  هب  مه  یفرط  زا  دنتـسه و 
یّتح ، هدید ار  دارفا 
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ّتلع تفاـیرد  زا  سپ  هـتبلا  هـک  ، هداد مـیمعت  ار  مـکح  ، تـّلع لیــصحت  هار  زا  یلو  هدرک  هدــهاشم  ار  درف  کـی  اـهنت  تـسا  نـکمم 
.تسین مه  رادرب  دیدرت  تسا و  هتسیاب  اج و  هب  الماک  میمعت  نیا  ، یعقاو

هاـیگ نـالف  هـک  دـبای  یمرد  هـبرجت  هـب  ، دـنک یم  شیاـمزآ  یـسررب و  ، هعلاـطم ییوراد  ناـهایگ  رما  رد  یـصخش  دـینک  ضرف  : لاـثم
هن هدرک  شیامزآ  درف  دـنچ  ای  کی  رد  اـهنت  دـنک و  یم  عفترم  ار  جازم  تسوبی  تسا و  لهـسم  ـالثم  تسا  رثا  نـالف  ياراد  ، ییوراد
رثا نالف  هجیتن  رد  ،و  یتاذ تیصاخ  نالف  ياراد  هایگ  نیا  هک  هدروآ  تسد  هب  ار  یعقاو  تلع  هتشگ و  تلع  لابند  هب  یلو  دارفا ، ۀمه 

...و تسین  یصاخ  نامز  هب  رصحنم  تسا و  رثا  نیا  ياراد  هشیمه  ، صاخ هایگ  نیا  : دیوگ یم  یلک  تروص  هب  اج  نیا  رد  هک  ، تسا

یعقاو ّتلع  لیصحت  صقان و  ءارقتسا  ، شیامزآ هار  زا  ، هدیدرگ رشب  بیـصن  خیرات  لوط  رد  هک  یملع  تافاشتکا  ۀیلک  : ثحب لیمکت 
ناـغمرا همه  نآ  هدرب و  یپ...و  ءایـشا  صاوخ  ضارما و  لـلع  هب  هار  نیمه  زا  یعیبط  مولع  نادنمـشناد  ملاـع و  ناکـشزپ  ، تسا هدوب 

مینک یم  هفاضا  نینچمه.دنراد  تیعطق  هدوبن و  ضقن  لباق  ، یّلک ماکحا  نیا  هک  مینک  یم  رارکت  مه  زاب.دنا  هدروآ  رـشب  يارب  یملع 
الثم تسا  لّلعم  ءارقتسا  عون  نیمه  زا  ، دریگ یم  همشچرس  نامتادهاشم  زا  میراد و  امش  نم و  هک  یتاقیدصت  ماکحا و  زا  يریثک  : هک

»و دنوش یم  ریزارـس  نییاپ  هب  الاب  تهج  زا  ملاع  ياه  بآ  ۀـیلک  :» مییوگ یم  عطق  روط  هب  یلو  میا  هدـیدن  ار  ملاع  ياه  بآ  ۀـمه  ام 
وترپ رد  هک  تسا  رما  کی  یعقاو  ّتلع  تفایرد  ،و  بلطم ّرـس  زا  یهاگآ  رطاخ  هب  اهنت  یمزج  ماکحا  نیا  میرادن و  يدـیدرت  نیا  رد 

(. ممعت هّلعلا  ) دنک یم  ادیپ  شرتسگ  میمعت و  مه  مکح  ، تلع

ساسارب هتفایرد و  ار  رما  نالف  یعقاو  تلع  هک  هتشادنپ  هدیسر و  يا  هجیتن  هب  ققحم  صخش  ، نامز زا  يا  ههرب  رد  تسا  نکمم  : هتکن
تفایرد رد  هک  دوش  تفتلم  هدرب و  شیوخ  هابتـشا  هب  یپ  رتشیب  تاـقیقحت  اـب  يدـعب و  لـحارم  رد  یلو  دـنک  رداـص  یلک  مکح  ، نآ

یتقو ات  یلو  ، دنک یم  بسک  دیدج  شناد  هتشگرب و  یلبق  مکح  زا  ءاطخ  فشک  زا  سپ  تسا  یعیبط  هک  ، هتفر ههار  یب  یعقاو  ّتلع 
.درادن دیدرت  هیلک  ةدعاق  یلک و  ياربک  نایب  رد  ( دشاب هابتشا  عقاو  رد  دنچره  ) دراد یلوا  مکح  هب  نیقی  هک 

ءارقتـسا دروم  دنچ  ای  کی  رد  الثم  دشاب  ینتبم  تسا  هیلقع  ۀـیلّوا  تایهیدـب  زا  هک  یلقع  یهیدـب  رما  کی  رب  هک  یـصقان  ءارقتـسا  .3
تسا رت  گرزب  ءزج  زا  لک  ، هک میا  هدید  هدومن و 
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هک « دنتسه رت  گرزب  دوخ  ءزج  زا  ملاع  رد  اه  لک  ۀمه  :» هک مینک  یم  مکح  یلک  تروص  هب  یلقع  یهیدب  رما  کی  ۀناوتـشپ  هب  یلو 
زاب دشابن  راک  رد  هدهاشم  ءارقتـسا و  مه  دروم  کی  رگا  یتح  اریز  ، تسا نوریب  ءارقتـسا  ۀـلوقم  زا  تقیقح  رد  نیا  تفگ  دـیاب  هتبلا 

سپ...و « ناعمتجی ناضیقنلا ال  «،» ءزجلا نم  مظعا  لکلا  :» هک مینک  مکح  هناعطاق  ، تبسن لومحم و  ، عوضوم روصت  درجم  هب  میناوت  یم 
.تسا يراج  اه  نآ  ریغ  رد  ءارقتسا  هدوبن و  ءارقتسا  هب  جاتحم  الصا  هک  دنتسه  یلقع  تایهیدب  لیبق  زا  ، مه هماع  روما  زا  یشخب 

ءارقتسا ار  درف  دنچ  ای  کی  ینعی  دشاب  ینتبم  ، یّلک کی  تایئزج  نایم  رد  لماک  تهباشم  تلثامم و  دوجو  رب  هک  یصقان  ءارقتـسا  .4
ادیپ تسد  هیلک  ةدعاق  کی  هب  دنتـسه  مه  دننام  ینیوکت  یعیبط و  ، یتاذ تیـصوصخ  نیا  رد  عون  نیا  دارفا  ۀـمه  هک  نیا  زا  هدومن و 

.تسین رادربدیدرت  دوب و  دهاوخ  یعطق  یمزج و  یمکح  زین  نیا  هک  مینک 

نیریش و رایسب  هک  دینیب  یم  ، دیروخ یم  ار  غاب  ياهرانا  زا  هناد  دنچ  ای  کی  دیوش و  یم  يرانا  غاب  دراو  امش  دینک  ضرف.فلا  لاثم 
اب دنراد  ینیریش  معط  ملاع  رانا  تاغاب  ۀمه  » ای غاب  نیا  ای  تخرد  نیا  ياهرانا  یمامت  هک  نیا  هب  دینک  یم  مکح  ، دنتـسه معط  شوخ 

یتاذ و فاصوا  رد  رانا  یلک  قیداصم  ۀـمه  هک  نیا  تهج  زا  یلو  دـیا  هدرکن  ءارقتـسا  ار  رت  شیب  رانا  دـنچ  ای  کی  زج  ةزم  هک  نیا 
سپ «، ءاوس زوجی  اـمیف ال  زوجی و  اـمیف  لاـثمالا  مکح  :» باـب زا  دیـسر  یم  یلک  مکح  کـی  هب  دـنراد  تهباـشم  تلثاـمم و  ینیوکت 

نآ دارفا  ۀـمه  فصو  مه  ( هیـصخش هیدرف و  تایـصوصخ  هل  درف  وه  امب  یلکلا ال  نم  درف  وه  امب  ) یلک زا  درف  کـی  مکح  فصو و 
.تسین ثحب  لحم  هک  تسه  توافت  ضرعلاب  هچرگ  ، تسین ظاحل  نیا  زا  یلک  دارفا  نایم  یتوافت  تسا و 

تسا ملاع  رد  میسرت  لباق  ياه  ثلثم  لک  زا  درف  کی  ثلثم  نیا  دینک  یم  میسرت  ذغاک  يور  رب  ار  یثلثم  امـش  دینک  ضرف.ب  لاثم 
کی هب  اج  نیا  زا  ،و  همئاق ۀیواز  ود  اب  تسا  يواسم  ثلثم  نیا  یلخاد  يایاوز  ۀعومجم  هک  دینک  یم  تباث  یسدنه  ناهرب  اب  هاگ  نآ 

لیصحت ار  لکش  کی  مکح  اهنت  هک  نیا  اب  تسا » همئاق  ۀیواز  ود  اب  ربارب  ثلثم  ره  یلخاد  يایاوز  ةزادنا  :» هک دیسر  یم  یلک  هجیتن 
دـیهد و یم  یلک  مکح  کـی  ، ثلثم رگید  لاکـشا  اـب  ثلثم  لکـش  نیا  ناـیم  لـماک  تهباـشم  تلثاـمم و  ظاـحل  هب  یلو  دـیا  هدرک 

.دیرادن هدعاق  نیا  رد  مه  يدیدرت 
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ینتبم صقان  ءارقتسا  نآ  تسا و  نظ  دیفم  ،و  تسین رؤآ  نیقی  اه  نآ  زا  لوا  مسق  اهنت  ، صقان ءارقتـسا  ۀناگراهچ  ماسقا  نایم  زا  : هجیتن
عون هک  مینک  یم  يروآدای  انمض.دیدومرف  هظحالم  هک  نانچ  دنتسه  روآ  نیقی  امومع  ءارقتسا  ماسقا  ریاس  اّما  ، دوب هدهاشم  فرص  رب 

هب دـیدج  نوـیقطنم  حالطـصا  رد  ، یباـی تلع  لـیلعت و  رب  ینتبم  ءارقتـسا  زا  دوـب  تراـبع  هک  ، ءارقتـسا ۀـناگراهچ  عاوـنا  نـیا  زا  مود 
ثحابم نآ  شیاجنگ  ، رصتخم نیا  هک  دراد  یـصصخت  ینف و  ، هدرتسگ ثحابم  تسا و  فورعم  « یملع ثحب  قیرط  ای  طابنتـسا و  » مان

.درادن (1) ار 
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لیثمت .3

یم ناونع  بیترت  هب  هک  تسا  حرطم  ثحب  هس  نآ  اب  ۀـطبار  رد  هک  تسا  « لـیثمت » لکـش تئیه و  ظاـحل  هب  تجح  عاونا  زا  ، موس عون 
: دوش

ءیـش نآ  زراب  فاصوا  زا  یفـصو  رد  ، رگید ءیـش  هب  یئیـش  ندرک  هیبشت  يانعم  هب  برع  تغل  رد  لـیثمت  : لـیثمت فیرعت.لوا  ثحب 
هب ءیش  ود  زا  یکی  مکح  زا  ام  نهذ  هک  تسا  نیا  نویقطنم  حالطصا  رد  »و  تسا ریش  لثم  تعاجـش  رد  دیز  :» مییوگ یم  الثم  ، تسا

كرتشم و ردـق  کی  دوجو  ساسا  رب  لاقتنا  نیا  ،و  دزاس نشور  زین  ار  نآ  تیعـضو  هلیـسو  نیدـب  دوش و  لـقتنم  رگید  ءیـش  مکح 
رد مکح  نآ  توبث  لیلد  هب  ، یئزج کی  رد  یمکح  تابثا  زا  تسا  ترابع  لـیثمت  رگید  ریبعت  هب  ، دـشاب عوضوم  ود  نآ  ناـیم  عماـج 

یئزج کی  لاح  زا  رگید  ریبعت  هب  زاب  ؛و  دراد دوجو  یتهابش  هجو  ود  نآ  نایم  هتشاد و  تهباشم  لوا  یئزج  نآ  اب  هک  يرگید  یئزج 
.ندرک لالدتسا  رگید  یئزج  لاح  رب 

ود نیا  هچ  ، رگید عوـضوم  لاـح  رب  یعوـضوم  لاـح  زا  لالدتـسا  : مییوـگب هک  تسا  نآ  رتـهب  تسین و  لـماک  یئزج  هب  ریبـعت  : هتکن )
یم هراشا  نآ  هب  ثحب  نیا  لاثم  رد  هک  ذـیبن  رمخ و  لثم  دنـشاب  یلک  ودره  ای  ناسنا و  نآ  ناـسنا و  نیا  لـثم  دنـشاب  یئزج  عوضوم 

(. مینک

هماع و ءاهقف  نایم  دـننک و  یم  حرطم  نییلوصا  ءاهقف و  هک  تسا  یـسایق  نامه  ، عقاو رد  دـنیوگ  یم  نویقطنم  هک  یلیثمت  نیا  اـنمض 
عبانم زا  ،و  یعرـش ماکحا  هلّدا  زا  یکی  ار  نآ  هدوب و  سایق  رادـفرط  ابلاغ  هّماع  ءاهقف  : تسا فالتخا  نآ  تیجح  اـب  هطبار  رد  هصاـخ 

هیلع قداصلا  دمحم  نب  رفعج  ماما  هژیوب  هعیـش ، موصعم  نایاوشیپ  زا  يوریپ  هب  هیماما  نادنمـشناد  یلو  دنرمـش  یمرب  طابنتـسا  هقف و 
يدوبان لالحمضا و  ۀیام  تعیرـش  رد  سایق  هب  لمع  هک  دننآرب  دننک و  یم  یفن  تدش  هب  ار  نآ  تیجح  هدش و  سایق  رکنم  مالّـسلا 

.ددرگ (1) یم  مالسا  تعیرش  ماکحا 

تسا بارش  دننام  یتسم  رکس و  رد  يراذگریثأت  ثیح  زا  عاقف  ای  (، امرخ بارش  ) ذیبن هک  میدرک  زارحا  جراخ  زا  ام  دینک  ضرف  : لاثم
هار زا  مه  یفرط  زا  دوش و  یم  لقع  لاوز  یتسم و  بجوم  مه  ذیبن  دزاس  یم  شوهدم  تسم و  ار  شبراش  بارش  هک  يروطنامه  و 
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بارش لثم  مه  عاقف  ای  ذیبن  : مییوگب هک  تسا  نیا  لیثمت  يانعم  لاح  ، تسا مارح  مالسا  رد  بارـش  هک  هدش  تباث  ام  رب  یعرـش  لیلد 
هتفگ نینچ  تقیقح  رد  دنتـسه و  کیرـش  راکـسا  فصو  رد  ودره  هک  نیا  لیلد  هب  تسا  همرحلا  لـمتحم  لقادـح  اـی  تسا و  مارح 

«. ذیبنلا یف  دوجوم  وه  راکسالا و  هتمرح  هلع  مارح و  رمخلا  نال  مارح  ذیبنلا  :» میا

: دور یم  نیب  زا  لیثمت  دشابن  مادکره  هک  تسا  راوتسا  نکر  راهچ  رب  یلیثمت  ره  : لیثمت ناکرا.مود  ثحب 

تباث ، ربتعم ینظ  اـی  یعطق  لـیلد  هب  تسا و  زرحم  مولعم و  اـم  يارب  شمکح  هک  تسا  یلوا  عوضوم  اـی  یئزج  : هب هبـشم  اـی  لـصا  .1
.روکذم لاثم  رد  « رمخ » دننام هدیدرگ 

تسا و عوضوم  نیا  يارب  یلوا  عوضوم  مکح  تابثا  ، لیثمت نیا  زا  لّثمم  فدـه  هک  تسا  یمّود  عوضوم  اـی  یئزج  : هبـشم اـی  عرف  .2
.دوش یم  هدیمان  عرف  « عاقف ای  ذیبن  » روکذم لاثم  رد  ، دزاس نشور  ار  نیا  عضو  دهاوخ  یم  هلیسو  نیدب 

رد هطساو  نامه  هک  دراد  دوجو  ( مود لوا و  عوضوم   ) عرف لصا و  نایم  هک  تسا  یتهابـش  تهج  : كرتشم ردق  ای  هبـش  هجو  ، عماج .3
فـصو ، عماـج نآ  روکذـم  لاـثم  رد  میناـشکب و  عرف  هب  ار  لـصا  مکح  میهاوـخ  یم  ، عماـج نـیا  ۀطـساو  هـب  اـم  ینعی  تـسا  تاـبثا 

.تسا « راکسا »

يارب مکح  نآ  تابثا  ، لالدتـسا نیا  زا  یلـصا  روظنم  تسا و  تباث  لـصا  يارب  ینیقی  روط  هب  هک  تسا  یلومحم  اـی  فصو  : مکح .4
دقعنم لالدتـسا  لیثمت و  هتبلا  دـندوب  هناگراهچ  ناکرا  نیا  یمامت  يدروم  رد  رگا  لاح  روکذـم ، لاـثم  رد  « تمرح » دـننام ، تسا عرف 

زگره...و دوبن  یئزج  ود  نایم  ، یعماج ردـق  ای  دوبن  زرحم  ام  يارب  ، لصا مکح  ـالثم  دـش  لـتخم  ناـکرا  نیا  زا  یکی  رگا  دوش و  یم 
.دش دهاوخن  ققحم  لیثمت 

؟ دنک یم  تسرد  لامتحا  ، رثکادح ای  ؟و  تسا روآ  نامگ  ای  ؟ تسا روآ  نیقی  لیثمت  ایآ  : لیثمت ینیقی  یملع و  شزرا.موس  ثحب 

ادعب هک  تهابـش  هوجو  تیوقت  لیلعت و  هناوتـشپ  نودب  ) نآ تطاسب  اب  تسا  لیثمت  هک  تهج  نآ  زا  لیثمت  : دنیامرف یم  رفظم  موحرم 
یمکح دیاش  : هک میهد  یم  لامتحا  افرـص  ینعی  دنک  یم  داجیا  « لامتحا » ناسنا يارب  رثکاّدح  هک  تسا  يا  هلّدا  نآ  زا  (، دـمآ دـهاوخ 

اب یگژیو  دنچ  ای  کی  رد  زیچ  ود  هک  نیا  فرـص  هب  هک  تسا  نآ  بلطم  لیلد  دوش و  تباث  زین  عرف  يارب  هدش  تباث  لصا  يارب  هک 
هب یتح  ای  هناعطاق و  ناوت  یمن  دندوب  كرتشم  رگیدکی 
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زا یکی  يارب  یمکح  ره  هجیتن  رد  ات  دنراد  كارتشا  رگیدکی  اب  فاصوا  عیمج  رد  زیچ  ود  نیا  امتح  هک  دش  یعّدـم  نامگ  تروص 
.دشاب تباث  مه  يرگید  يارب  دش  تباث  ود  نآ 

دـنک و یم  هاـگن  یـصاخ  زرط  هب  ، تسا هرهچ  رد  يا  هژیو  طوطخ  دـنلبّدق و  ياراد  هک  دیـسانش  یم  ار  یمرجم  صخـش  امـش  : لاـثم
كورچو و نیچ  ، تسا دقدنلب  ینعی  تسا  اه  یگژیو  نیمه  ياراد  هک  دینیب  یم  ار  يرگید  صخش  سپـس  ، تسا تداع  نالف  ياراد 

مکح ، نظ هب  یتح  ای  عطق و  هب  ، تافـص زا  يا  هراپ  رد  ود  نیا  كارتشا  ضحم  هب  دـیناوت  یم  اـیآ...و  تسا  ناـنچ  شا  هرهچ  طوطخ 
یمن كرتشم  ، تافص ۀمه  ، تداع ای  تفـص  دنچ  ای  کی  رد  تهباشم  فرـص  هب  ، زگره تسا ؟ مرجم  مه  صخـش  نیا  سپ  هک  دینک 

.تسا روآ  لامتحا  لیثمت  هک  مینک  یم  اعّدا  ام  هک  تسا  اج  نیا  ؛ دوش

لصا نایم  تهابش  تاهج  هک  تسا  يدراوم  رد  نآ  میسر و  یم  نامگ  ّدحرس  هب  هتفر و  رتارف  یماگ  مه  لامتحا  زا  یهاگ  معن  : هلوق
هب یهاگ  هدـش و  رت  يوق  روکذـم  لامتحا  ددرگ  نوزفا  تهابـش  تاـهج  هزادـنا  ره  هک  تسا  یعیبط  ، دـشاب رتداـیز  رت و  يوق  عرف  و 

دیاش یلو  دنشاب  مه  لثم  تافص  رد 90 % اضرف  اریز  ، تسین ینیقی  مه  زاب  یلو  دسر  یم  تسه  نیقیولت  یلات  هک  نامگ 99 % ّدحرس 
هن تسا  روآ  نامگ  نوناق  نیا  دوخ  یلو  «، بلغالا معالاب  ءیـشلا  قحلی  نظلا  :» دـیوگ یم  هبلغ  نوناق  دنـشاب و  تواـفتم  نآ 10 % رد 

.روآ نیقی 

نیمه زا  زین  دننک  یم  هدافتسا  نآ  زا  مرجم  تخانش  یـسانش و  مرج  دراوم  رد  تسا و  جیار  ایند  رد  هزورما  هک  یـسانش  هفایق  هلئـسم 
یـصخش هیبش  ( ...و ناهد  ، وربا ، مشچ ، یناشیپ ) يدایز ياه  یگژیو  تاهج و  زا  هک  دـینک  روصت  ار  یکدوک  لاثم  ناونع  هب  تسا  باب 

قیرط نیا  زا  اعرش  تسا و  صخـش  نیا  ردارب  ای  دنزرف  ، كدوک نیا  امتح  : تفگ عطق  روط  هب  ناوت  یمن  اه  نیا  فرـص  هب  یلو  تسا 
هک دنا  هدید  هدومن و  ریگتسد  ار  يدایز  نئاخ  دارفا  هطوبرم  نیرومأم  تسا و  فئاخ  ، نئاخ صخـش  الثم  ای  ؛ ددرگ یمن  تباث  تبـسن 

یلدزب وسرت و  ، هانگ یب  صخـش  هب  رگا  لاح  ، درپ یم  اه  نآ  ةرهچ  زا  گنر  دنتـسه و  فئاخ  دنا  هتـشاد  هک  یتنایخ  تهج  هب  اه  نآ 
هناعطاق ناوت  یم  ایآ...و  دنک  ادیپ  نابز  تنکل  هدرک و  ندیزرل  عورش  درف  نآ  ، سردآ ندیـسرپ  لثم  يداع  لاؤس  کی  اب  هک  هدیـسر 

تسا ییاه  یگژیو  ياراد  هک  میسانش  یم  ار  یصخش  الثم  ای  ؛ دوش یم  لصاح  نظ  رثکادح  ، ریخ ؟ تسا...و قفانم  ، مرجم زین  وا  تفگ 
تسا يرورش  رایسب  ای  کین  رایسب  ناسنا  انمض  و 
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رگا هکلب  زگره  ؟ تسا نسحم  ای  مرجم  زین  نیا  تفگ  هناعطاق  ناوت  یم  ایآ  اـه  یگژیو  ناـمه  اـب  يرگید  درف  هب  میدیـسر  میدـمآ و 
نع ینغی  نظلا ال  نا  :» لقع مکح  نآرق و  صن  هب  یلو  دوش  یم  لصاح  ناسنا  يارب  ینامگ  کی  دش  دایز  كرتشم  تافـص  ، رثکادح

.دیسر تقیقح  عقاو و  هب  ناوتن  ، نامگ ياپ  اب  ائیش ؛» قحلا 

: هنا ریغ  : هلوق

نیقی زارحا و  جراخ  زا  ام  هک  تسا  يدروم  رد  نآ  دسر و  یم  نیقی  ۀجرد  هب  هتشذگ و  ، نظ یتح  لامتحا و  ۀلحرم  زا  بلطم  یهاگ 
لـصا رد  ، مکح نیا  توبث  یقیقح  هماـت و  تلع  اـعقاو  تسا  دوـجوم  ودره  عرف  لـصا و  رد  هک  عماـج  ردـق  تهج و  نـالف  هک  مینک 

یم ادـیپ  نیقی  هک  تسا  اـج  نیا  ، دراد دوجو  مه  عرف  دروم  رد  یتساـک  نودـب  ، ّتلع نیمه  هک  مینک  زارحا  سپـس  تسا و  رما  نیمه 
ۀمات تلع  اضرف  تسا و  هّمات  ّتلع  رادـم  رئاد  ، امدـع ادوجو و  مکح  هک  نیا  باب  زا  تسا  تباـث  مه  عرف  يارب  لـصا  مکح  هک  مینک 
عرف هب  لصا  مکح  امتح  سپ  تسا ، تـالاحم  زا  زین  هماـت  تلع  زا  لولعم  فلخت  تسه و  زین  عرف  رد  دوب  لـصا  رد  هچ  ناـنچ  ، مکح
لصا هکلب  درادن  انعم  عرف  لصا و  رگید  ، یّلک ياربک  لیـصحت  هّمات و  تلع  زارحا  زا  سپ  : تفگ دیاب  تقیقح  رد  دنک و  یم  تیارس 
ياربک قیبطت  دنیآ و  یم  رامش  هب  ماع  نوناق  نآ  قیداصم  زا  مه و  ضرع  رد  عوضوم  ود  نیا  زا  مادکره  تسا و  یّلک  ياربک  نامه 

عوضوم نالف  رکذ  ، ضرف نیا  رد.دنتـسین  نارگید  زا  ، مسا قدـص  هب  قحا  یلوا و  مادـک  چـیه  تسا و  ناسکی  قیداصم  ۀـمه  رب  یلک 
ضحم لیثمت  یلیثمت  نینچ  تقیقح  رد  زاب  دوب و  دـهاوخ  هنومن  لاثم و  باـب  زا  افرـص  هتـشادن و  یتیعوضوم  تیـصوصخ و  ، صاـخ

،و لوا لکش  سایق  هب  ددرگ  یمرب  زین  نآ  دشاب و  لّلعم  ءارقتـسا  هک  ددرگ  یمرب  ءارقتـسا  هناگراهچ  عاونا  زا  مود  عون  هب  هکلب  هدوبن 
.تسا روآ  نیقی  باب  نیا  زا 

؛» مارح رمخلاف  ، مارح رکسم  لک  ،و  رکسم رمخلا  :» لاثم

؛» مارح عاقفلاف  ؛ مارح رکسم  لک  ،و  رکسم عاقفلا  »

«. مارح ذیبنلاف  ؛ مارح رکسم  لک  ،و  رکسم ذیبنلا  »

میمعت ار  مکح  اـت  میباـی  تسد  ، لـصا رد  مکح  نآ  یعقاو  تلع  هب  میناوـت  یم  یهار  هچ  زا  هک  تـسا  اـج  نـیا  رد  یلـصا  ۀـتکن  اـّما 
يونعم و روما  هب  دـسر  هچ  اـت  تسا  راوشد  سب  يرما  زین  تاـسوسحم  یعیبـط و  روما  رد  یتـح  ، یعقاو تلع  لیـصحت  اـفاصنا  ؟ میهد

دهاوخ هیضرف  يروئت و  کی  هب  هیبش  رتشیب  بلاطم  نیا  هک  تسا  اج  نیا  ، یعیبط ءاروام 
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یملع رابتعا  شزرا و  تسا  ققحتم  هک  نآ  درادـن و  یجراـخ  ققحت  تسا  دنمـشزرا  هک  نآ  هجیتن  رد  سوملم  تیعقاو  کـی  اـت  دوب 
.درادن

: تابثا اما  : هلوق

تـسا نیا  نویقطنم  لاثم  ،و  دوب یجراخ  تاعوضوم  روما و  رد  یلوصا  سایق  یقطنم و  لیثمت  اب  طاـبترا  رد  میتفگ  لاـحب  اـت  هچ  نآ 
یهقف سایق  هب  يا  هراشا  اّما  و  «، دوب دهاوخ  ثداح  لیلد  نیمه  هب  مه  نامـسآ  سپ  ؛ تسا لّکـشم  نوچ  تسا ، ثداح  نامتخاس  :» هک

.میشاب هتشاد 

لها بتکم  رد  یلو  دنرامـش  یم  یعرـش  ماکحا  جـجح  هلدا و  زا  ار  اه  نآ  دنتـسه و  لئاق  شزرا  سایق  عاونا  همه  يارب  تنـس  لـها 
تـسا رهاوظ  باب  زا  هکلب  دـیمان  سایق  ار  نآ  ناوت  یمن  تقیقح  رد  تسا و  ربتعم  ( یعطق تیولوا  ) تیولوا سایق  هعیـش  ءاهقف  تیب و 
شاداـپ رتـشیب  ریخ  راـک  یلوا  قیرط  هب  سپ  « ، ُهَرَی ًاْریَخ  ٍهَّرَذ  َلـا�ْقثِم  ْلَـمْعَی  ْنَمَف  : » دـننام تسا  تجح  ، ءـالقع یعطق  ءاـنب  مکح  هب  هک 

هّلعلا صوصنم  سایق  نینچمه...و  تسا  مارح  نیدلاو  لتق  متـش و  برـض و  یلوا  قیرط  هب  سپ  « ، ٍّفُأ ا�مَُهل  ْلُقَت  �الَف   » دننام ای  ،و  دراد
یعقاو ۀفـسلف  مالّـسلا  مهیلع  همئا  ینعی  تعیرـش  تاروتـسد  ماکحا و  نانّیبم  لوسر و  ادـخ و  ینعی  سدـقم  عراش  دوخ  ناـیب  رد  هک 
هتفاـی مه  رگید  عوضوم  رد  ، ار تلع  نیمه  اـم  هدـش و  ناـیب  عوـضوم  نـالف  ( مکح تمکح  هن  هماـت و  تلع  ناوـنع  هب  مه  نآ  ) مکح

تساجن اب  تاقالم  دّرجم  هب  هاچ  بآ  :» هک هدش  دراو  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  عیزب  نبا  ۀحیحـص  رد  الثم  میراد  يّدعت  قح  سپ  ، میا
هداـم ياراد  هاـچ  بآ  ؛ هداـم هل  ّنـأل  :» هک هدروآ  ار  ّتلع  ترـضح  دوـخ  سپـس  (، تـسین لـیلق  بآ  مـکح  رد  (و  دوـش یمن  سجنتم 

زا ام  « مّمعت هلعلا  :» مکح هب  هک  لیلق  بآ  هن  تسا  يراج  بآ  مکح  رد  ور  نیازا  تسا و  نیمز  يور  ياه  بآ  هب  لـصو  ینعی  «، تسا
هک یبآ  ره  ینعی  ءیـش » هدـسفی  عساو ال  وهف  هدام  هل  ءاـم  لـک  :» مییوگ یم  هدومن و  جارختـسا  یلک  ياربک  کـی  لـیلعت ، ناـیب  نیا 
بآ سپ  ، دنک یمن  دـساف  ار  وا  یتساجن  هک  دراد  ار  مکح  نیمه  دـشاب...ای  ّرک  ، يراج بآ  هب  لصو  دـشاب و  هناوتـشپ  هدام و  ياراد 
نیا هـک...و  روـط  نـیمه  مـه  ناتــسهوک  هوـبنا  فرب  زا  هدــنوش  يراـج  بآ  ، تـسا لـصو  نوـچ  دراد  ار  مـکح  نـیمه  مـه  ماـمح 

ءام :» مییوگ یم  دوش و  یم  قبطنم  يواسم  روط  هب  قیداصم  ۀمه  رب  یلک  ياربک  نآ  دوش و  یم  یلک  ياربک  لیـصحت  بجوم  « تلع »
عساو هدام  هل  ءام  لک  ،و  هدام هل  مامحلا  ءام  «،» ءیش هدسفی  عساو ال  رئبلا  ءامف  ؛ ءیش هدسفی  عساو ال  هدام  هل  ءام  لک  ،و  هدام هلرئبلا 
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...و « ءیش هدسفی  عساو ال  مامحلا  ءامف  ؛ ءیش هدسفی  ال 

روآ نیقی  يدنمـشزرا و  هک  تسا  لوا  لکـش  یناـهرب  ساـیق  عون  زا  هکلب  هدوبن  فرـص  لـیثمت  عون  زا  یلالدتـسا  نینچ  تقیقح  رد 
.ددرگ یم  لخاد  یقطنم  یناهرب  سایق  رد  نوریب و  یهقف  سایق  زا  رگید  نایب  هب  ، تسا مّلسم  نآ  ندوب 

یم ربتعم  ار  نآ  تنـس  لها  هک  ، هّلعلا طبنتـسم  سایق  مان  هب  تسا  هماع  زا  هصاـخ  زاـیتمالا  هب  اـم  هک  دراد  دوجو  ساـیق  زا  یموس  عون 
نینچ دنیوگ  یم  هدش  دراو  سایق  نیا  لاطبا  ّدر و  رد  مالّسلا  مهیلع  نیموصعم  زا  هک  رتاوتم  رابخا  زا  يوریپ  هب  هعیش  اهقف  یلو  دنناد 

نینچمه دریگ  ماجنا  تعیرـش  بحاص  طسوت  دیاب...و  تمرح  بوجو و  زا  ماکحا  نایب  لصا  هک  يروط  نامه  تسا و  لطاب  یـسایق 
ۀفـسلف اه و  كالم  هب  میناوت  یمن  شیوخ  رـصاق  لقع  اب  نیدهتجم  ام  ددرگ و  نایب  عراش  دوخ  طسوت  دیاب  زین  ماکحا  ياهطانم  نایب 

.مینک (1) هدافتسا  نآ  زا  میناوتب  ات  میسرب  ماکحا  یعقاو 

زا دـنا  هدروآ  یقطنم  لیثمت  یهقف و  سایق  يدنمـشزرا  رب  ینبم  ینیهارب  هلّدا و  یقطنم  نادنمـشناد  یلوصا و  نادنمـشناد  : همتاخ رد 
هقف لوصا  لیبق  زا  یلوصا  انیس و  نبا  تاراشا  لثم  یقطنم  لصفم  بتک  رد  هک...و  ، دیدرت نارود و  ۀقیرط  ، میـسقت ربس و  ناهرب  لیبق 

(. مینک یم  يراددوخ  اه  نآ  حرش  زا  ام  هدشن  نایب  نوچ  اج  نیا  رد  درک و  وجتسج  دیاب...و 

.سایق ءارقتسا و  لیثمت و  ثحابم  نایاپ 
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سایق باب  تانیرمت 

: دننک یم  حرطم  باب  نیا  تانیرمت  ناونع  هب  ار  رما  هدجیه  ، سایق باب  ثحابم  نایاپ  رد 

دنتسه و ینهذ  دوجو  نیرکنم  يا  هدع  تسا  ینهذ  دوجو  ۀلئسم  تسا  حرطم  هفـسالف  نایم  رد  هک  یقیقد  ثحابم  هلمج  زا  نیرمت 1.
: تسا لیلد  نیا  اه  نآ  ۀلمج  زا  هک  دنراد  یلیالد  دوخ  ياعدم  تابثا  يارب  ینرکنم  ، نآ تبثم  يا  هدع 

روصت اب  مرگ و  ، ترارح كاردا  روصت و  اب  ام  نهذ  هک  تسا  نآ  شا  همزال  دنـشاب  دوجوم  نهذ  طـیحم  رد  ، قیاـقح تاـیهام و  رگا 
ای خارف و  ، دنوامد هوک  لثم  یمیظع  ءیش  روصت  اب  درگ و  ، ریدتسم ءیش  روصت  اب  تسار و  میقتـسم ، ءیـش  روصت  اب  درـس و  ، تدورب
ار روکذـم  تاریثأت  دـیاب  دـنوش  روصت  نهذ  رد  روما  نیا  رگا  تسا و  رثا  أـشنم  ، دوجو نوچ  ) دوش...و گـنت  ، کـچوک ءیـش  روصت 

هدشن...و ریس  ، يریس روصت  اب  کنخ و  ، امرس روصت  اب  مرگ و  ، امرگ روصت  اب  یسک  اعقاو  اریز  ، تسا لطاب  مزال  نیا  یلو  ( دنشاب هتشاد 
صخـشم هک  تسا  نآ  نیرمت  نیا  زا  اـم  فدـه  اـج  نـیا  رد.ددرگ  یم  لـطاب  زین  ( نتـشاد ینهذ  دوـجو  ) موزلم سپ  ، دـش دـهاوخن  و 

.دینک نایب  ار  نآ  یقطنم  بیترت  مظن و  اب  ؟و  تسا یقطنم  لالدتسا  عاونا  زا  عون  مادک  ، لالدتسا نیا  : دینک

: میظنت اّما.نیرمت  ّلح 

يرغص « ...و ادراب  اراح و  نهذلا  ناکل  نهذلا  یف  هدوجوم  تایهاملا  تناک  ول  »

يربک « رومالا هذه  كاردا  عم  ادراب  اراح و  نوکی  نهذلا ال  نکل  «و 

هجیتن « نهذلا یف  هدوجومب  تسیل  تایهاملاف  »

.میریگ یم  هجیتن  ار  مدقم  ضیقن  ، یلات ضیقن  ءانثتسا  هار  زا  هک  تسا  یلاصتا  ییانثتسا  سایق  عون  زا  لالدتسا  نیا  : عون اّما  و 

امکح يوس  زا  یناوارف  تایرظن  لاوقا و  هطبار  نیا  رد  هک  تسا  دـنوادخ  ملع  ۀلئـسم  ، مالک ملع  رد  قیقد  ثحاـبم  زا  یکی  نیرمت 2.
هک دنراد  یلیالد  نآ  تابثا  تهج  دنناد و  یم  وا  ملع  ار  دنوادخ  هیلامج  هیلامک و  تافص  زا  یکی  یهلا  ۀفـسالف  عون  هدش و  هضرع 

: تسا ریز  ةدعاق  هب  کسمت  اه  نآ  ۀلّدا  زا  یکی 

: نابز یسراپ  رعاش  لوق  هب  و  «، دوش یمن  یئیش  یطعم  یئیش  دقاف  »

شخب یتسه  زا  هتفایان  تاذ 

؟ شخب یتسه  دوش  هک  دناوت  یک 
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یهت بآ  دوب ز  هک  يربا  کشخ 

یهد بآ  تفص  يو  زا  دیان 

یتاذ ضرف  رب  تسا و  بکرم  لعج  هب  لوعجم  سپ  ، تسین ام  یتاذ  ملع  نوچ  ) تسا هداد  ملع  اه  ناسنا  ام  هب  دنوادخ  : لالدتـسا نایب 
یطعم یئیـش  دـقاف  :» يرطف لقع  مکح  هب  مه  یفرط  زا  )و  ...تسا هدـش  داجیا  تاذ  عبت  هب  هک  تسا  طیـسب  لعج  هب  لوعجم  زاب  ، ندوب
ءاـطعا اـم  هب  ار  لاـمک  نیا  هک  تسا  قـالطالا  یلع  ملاـع  دوخ  دـنوادخ  دوش  یم  مولعم  : هک میریگ  یم  هجیتـن  سپ  « دوش یمن  یئیش 
یقطنم لکـش  هب  هنوگچ  ؟و  تسیچ لالدتـسا  نیا  عون  : دـینک صخـشم  امـش  هک  تسا  نآ  نیرمت  نیا  زا  فدـه  لاـح.تسا  هدوـمرف 

؟ دوش یم  میظنت 

یم هجیتن  ار  مدـقم  ضیقن  ، یلاـت ضیقن  ءانثتـسا  هار  زا  هک  تسا  یلاـصتا  ییانثتـسا  ساـیق  عون  زا  ، لالدتـسا نیا  : عون اـما.نیرمت  ّلـح 
: میظنت اّما.دهد 

يرغص « ملعلا انیف  قلخ  امل  املاع  یلاعت  هّللا  نکی  مل  ول  »

يربک « ملعلا انیف  قلخ  هنکل  و«

هجیتن « ملاع یلاعت  وهف  »

اه ثاریم  ریاــس  زا  ریغ  ندرب  ثرا  نـیا   ) نـکل دــنناربمایپ و  ناــثراو  نادنمــشناد  : هـک میناوــخ  یم  فورعم  ثیدــح  رد  نـیرمت 3.
تـسا نیا  فده  لاح.دنا  هدرب  ثرا  هب  ار  ناربمایپ  قالخا  ملع و  هکلب  دنا  هدربن  ثرا  هب  ار  كالما  لاوما و  ناربمایپ  زا  ءاملع  (، تسا

؟ تسا عون  مادک  زا  تسه  رگا  ؟و  ریخ ای  تسا  یقطنم  لالدتسا  کی  نخس  نیا  ایآ  : دینک صخشم  هک 

فرط تابثا  هب  ، فرط کی  ضیقن  ءانثتسا  هار  زا  هک  تسا  یلاصفنا  ییانثتـسا  سایق  عون  زا  یقطنم و  لالدتـسا  کی  هّتبلا.نیرمت  ّلح 
: ریز نایب  هب  میسر  یم  رگید 

يرغص قالخا » ملع و  رد  ای  اه و  نیمزرس  لاوما و  رد  ای  دنناربمایپ  ناثراو  نادنمشناد  »

يربک « دنتسین ءایبنا  ثراو  كالما  لاوما و  رد  نکل  و«

هجیتن « دنتسه ثراو  قالخا  ملع و  رد  سپ  »

هراشا ینهذ  دوجو  نیتبثم  ۀـلّدا  زا  یکی  هب  نیرمت  نیا  رد.دـش  هراشا  ینهذ  دوجو  نیرکنم  ۀـلّدا  زا  یکی  هب  لوا  نیرمت  رد  نیرمت 4.
.تسا هدش 

نیا اب  ، تسا تالاحم  زا  ، جراخ رد  اه  نآ  عوضوم  هک  ، میراد یباجیا  تاقیدـصت  ایاضق و  هلـسلس  کی  ، ام هک  تسین  یکـش  : یفرط زا 
: مییوگ یم  الثم  مینک  یم  تابثا  ، نآ يارب  ار  یلومحم  هداد و  رارق  « عوضوم  » ار لیحتسم  رما  نیا  ام  دوجو 
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؛ تسا نیدض  عامتجا  زا  ریغ  نیضیقن  عامتجا 

؛ تسا لاحم  نیدض  عامتجا  ، تسا لاحم  نیضیقن  عامتجا 

...و تسا  لطاب  رود  ؛ تسا دوجولا  عنتمم  يرابلا  کیرش 

.دنتسه دوجولا  عنتمم  جراخ  رد  ، یلقع تهادب  ای  ناهرب  مکح  هب  اه  نیا  یمامت  هک  یلاحرد 

تـسا قداص  لومحم  ءافتنا  هب  یهاگ  هک  هبلاـس  فـالخرب  ) دـشاب « دوجوم » شعوضوم دـیاب  ، هقداـص ۀـبجوم  ۀیـضق  ره  : مود فرط  زا 
نیرمت رد  هک  تسا  « تیعرف » فورعم ةدعاق  بلطم  ّتلع  »و  ملاعب سیل  هّللا  نبا  :» لثم عوضوم  ءافتنا  هب  یهاگ  »و  مئاقب سیل  دـیز  :» لثم

.تسین نکمم  نآ  يارب  لومحم  دوجو  ، عوضوم دوجو  نودب  هک  دش  دهاوخ  ناونع  مجنپ 

.دنرادن یجراخ  دوجو  تاعوضوم  نیا  : موس يوس  زا 

نهذ ، ایاضق نیا  عوضوم  دوجو  فرظ  دوش  یم  مولعم  سپ  ، ینهذ ای  تسا  یجراخ  ای  « یلقع رـصح  » مکح هب  دوجو  : مراـهچ ۀـیحان  زا 
.نآ ریغ  هن  تسا و 

یم قبطنم  یقطنم  ياهرایعم  نیزاوم و  اب  هنوگچ  لالدتـسا  تامدقم و  نیا  : دـینک صخـشم  هک  تسا  نآ  نیرمت  نیا  زا  فدـه  لاح 
« ...نکی مل  امل  «و  ۀـملک : هک مینک  یم  ییامنهار  ار  امـش  انمـض  ؟ بکرم ای  تسا  طیـسب  سایق  ایآ  ؟و  تسا یـسایق  عون  هچ  زا  ؟و  دوش

.تسا ییانثتسا  سایق  کی 

لکـش یلمح  ینارتقا  عون  زا  لوا  سایق  هتفای و  لیکـشت  سایق  ود  زا  هک  تسا  بکرم  سایق  کی  لالدتـسا  نیا  عقاو  رد.نیرمت  ّلـح 
.دوش یم  تابثا  رگید  فرط  نیع  ، فرط کی  ضیقن  ءانثتسا  اب  هک  تسا  یلاصفنا  ییانثتسا  عون  زا  مود  سایق  لوا و 

: لوا سایق  میظنت  اّما 

يرغص « دنتسه هبجوم  ۀیضق  ، روکذم يایاضق  »

يربک « تسا عوضوم  دوجو  یعدتسم  يا  هبجوم  ۀیضق  ره  و«

هجیتن « دنتسه عوضوم  دوجو  یعدتسم  ایاضق  نیا  سپ  »

يرغص « جراخ رد  ای  تسا  نهذ  رد  ای  اه  نآ  يارب  عوضوم  دوجو  :» مّود سایق 

يربک « تسین جراخ  رد  نکل  »

هجیتن « تسا نهذ  رد  سپ  »
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اعدـم نیا  تابثا  يارب  هفـسالف  تسا و  عوضوم  دوجو  دـنمزاین  هبجوم  ۀیـضق  ره  : دـش هراـشا  بلطم  نیا  هب  لـبق  نیرمت  رد  نیرمت 5.
: هک دنا  هدرک  کسمت  « تیعرف نوناق  » هب

ّلحم نودب  لاح  ضورعم و  نودب  ضرع  فوصوم و  نودـب  فصو  «. عوضوملا : يا هل  تبثملا  توبث  یعدتـسی  ءیـشل  ءیـش  توبث  »
؟ دوش یم  میظنت  هنوگچ  ؟و  تسا یقطنم  لالدتسا  عاونا  زا  عون  مادک  نیا  : دینک صخشم.تسین  نکمم 

.تسا لوا  لکش  یلمح  ینارتقا  سایق  عون  زا  لالدتسا  نیا  : عون اّما.نیرمت  ّلح 

: میظنت اّما 

يرغص « ءیشل ءیش  توبث  وه  هبجوملا  هیضقلا  »

يربک « هل تبثملا  توبث  یعدتسی  ءیشل  ءیش  توبث  و«

هجیتن « هل تبثملا  توبث  یعدتست  هبجوملاف  »

.دینک نایب  مه  ار  سایق  نیا  عون  ، میظنت زا  سپ  هداد و  رارق  یقطنم  سایق  کی  لکش  بلاق و  رد  ار  ریز  ةدنکارپ  يایاضق  نیرمت 6.

عقاو قباطم  وا  نخـس  ) تسا قح  رب  یـسک  نینچ  هک  اریز  ، دوش یمن  عقاو  بولغم  دـشاب  یناـهرب  تجح  ياراد  هک  یـسک  : اـیاضق اـّما 
.دوش یمن  بولغم  دشاب  قح  بحاص  قح و  رب  هک  یناسنا  ره  و  (، تسا

هراـشا نادـب  مه  رمـضم  ساـیق  رد  هک  هتفرگ  تقبـس  همدـقم  ود  رب  هجیتن  هدـش و  لـصاح  بیترت  رد  لـالتخا  تقیقح  رد  : میظنت اـّما 
: تسا ریز  رارق  هب  یلصا  لکش.دش 

يرغص « قح یلع  هّیناهربلا  هجحلا  بحاص  »

يربک « بلغی قحلا ال  بحاص  و«

هجیتن « بلغی هیناهربلا ال  هجحلا  بحاصف  »

.تسا نآ  لّوا  لکش  زا  یلمح و  ینارتقا  عون  زا  سایق  نیا  : عون اّما  و 

ۀیضق نیا  زا  امش  «، بلغی اهبحاصف ال  هیناهرب  هجحلا  تناک  اذا  :» الثم دوب  هیطرـش  ۀیـضق  کی  تروص  هب  ، لّوا ۀیـضق  دینک  ضرف  : هتکن
هنوگچ سایق  عون  ؟و  دیروآ یم  تسد  هب  تامدقم  زا  کی  مادـک  زا  ار  هجیتن  نیا  ؟و  دـینک یم  تسرد  یقطنم  سایق  هنوگچ  هیطرش 

؟ دوب دهاوخ 

ود زا  فلؤم  مسق  زا  تسا  نکمم  هک  تسا  یطرـش  ینارتقا  عون  زا  دوش  یم  لیکـشت  ضرف  نیا  رد  هک  یـسایق  : تفگ دیاب  خـساپ  رد 
: نایب نیا  هب  دشاب  هلصتم 
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يرغص « قح یلع  اهبحاصف  هیناهرب  هجحلا  تناک  اذا  »

يربک « بلغی وهف ال  قح  یلع  ناسنالا  ناک  اذا  و«

هجیتن « بلغی اهبحاصف ال  هیناهرب  هجحلا  تناک  اذاف  »

: نایب نیا  هب  دشاب  فلؤم  هیلمح  کی  هلصتم و  کی  زا  تسا  نکمم  و 

يرغص « قح یلع  اهبحاصف  هیناهرب  هّجحلا  تناک  اذا  »

يربک « بلغی قح ال  بحاص  لک  و«

هجیتن « بلغی اهبحاصف ال  هیناهرب  هجحلا  تناک  اذاف  »

.دینک صخشم  مه  ار  سایق  عون  هداد و  رارق  یقطنم  سایق  کی  بلاق  رد  ار  ریز  يایاضق  افطل  نیرمت 7.

سپ درادن  تیـشخ  دنوادخ  زا  دلاخ  ياقآ  هک  رذـگهر  نآ  زا  نکل  ،و  دنـسرت یم  دـنوادخ  زا  ، ملاع ناگدـنب  ارـصحنم  : هدومرف نآرق 
.تسین ناملاع  ةزمز  زا  دوش  یم  مولعم 

: میظنت اّما.نیرمت  ّلح 

يرغص « هّللا یشخی  وهف  املاع  ناسنالا  ناک  اذا 

يربک « هّللا شخی  مل  ادلاخ  نکل  »

هجیتن « ءاملعلا نم  سیل  وا  ملاعب  سیل  وهف  »

.تسا هداد  هجیتن  ار  مدقم  ضیقن  ، یلات ضیقن  ءانثتسا  اب  هک  تسا  یلاصتا  ییانثتسا  سایق  عون  زا  : عون اما 

؟ تسا عبرا  تاروصحم  ۀمه  جتنم  ، لکش مادک  یقطنم  ۀعبرا  لاکشا  زا  نیرمت 8.

.دش نایب  لیصفت  هب  دوخ  باب  رد  هک  دراد  يا  هجیتن  نینچ  هک  تسا  لوا  لکش  اهنت  : نیرمت لح 

ای ، دندوب هیئزج  ۀیضق  کی  ، جتنم بورض  نآ  ۀمه  هک  دندوب  جتنم  بورض  زا  برض  شش  ، هعبرا لاکـشا  زا  موس  لکـش  رد  نیرمت 9.
؟ تسا هیئزج  هشیمه  لکش  نیا  جیاتن  هک  تسیچ  ّتلع  : دییوگب امش  لاح  ، هیئزج ۀبلاس  ای  هیئزج و  ۀبجوم 

تامدقم سخا  عبات  ۀجیتن  دوب و  هیئزج  ۀیـضق  ، همدقم ود  زا  یکی  تروص  شـش  زا  تروص  راهچ  رد  : هک تسا  نآ  ّتلع.نیرمت  ّلح 
بلس ای  باجیا  تروص  هب  تسا و  ربکا  زا  « معا » رغـصا یهاگ  هک  رطاخ  نیا  هب  زاب  دندوب  هیلک  ود  ره  هک  مه  تروص  ود  رد  ؛و  تسا
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»و قطاـن ناوـیح  لـکف  :» تفگ ناوـت  یمن  هک  تسا  موـس  لکـش  « قطاـن ناـسنا  لـک  ،و  ناوـیح ناـسنا  لـک  :» ـالثم ، تسا هیئزج  هشیمه 
.تسا قداص  «، قطان ناویحلا  ضعب  » هتبلا

؟ تسا جتنم  يربک  ندوب  هیئزج  دوجو  اب  ، هعبرا لاکشا  زا  لکش  مادک  نیرمت 10.

ود نیا  ياه  برض  ریاس  رد  اّما  (، مود برض  ) مراهچ لکـش  )و  مجنپ مراهچ و  برـض  ) موس لکـش  بورـض  زا  ضعب  رد.نیرمت  ّلح 
.تسا ربتعم  ، يربک تیلک  ، مود لوا و  لکش  جتنم  ياه  برض  ۀیلک  رد  زین  لکش و 

لیکشت جتنم  سایق  هیئزج  ۀیـضق  ود  زا  دشاب و  هیلک  رگید  ۀمدقم  دیاب  امتح  دوب  هیئزج  سایق  ۀمدقم  ود  زا  یکی  رگا  ارچ  نیرمت 11.
؟ دوش یمن 

ۀـصالخ «. نیتیئزجلا نم  جاتنا  ال  :» هک دش  نایب  بلطم  لیلد  لصفم  روط  هب  موس  ةدعاق  رد  ، سایق هماع  دعاوق  نایب  رد  البق  : نیرمت ّلح 
ۀجیتن اذل  ، نانیابتم ای  دنتسه  نایقالتم  ایآ  هک  میوش  عطاق  ربکا  رغـصا و  لاح  هب  میناوت  یمن  ام  ، ود ره  تیئزج  دوجو  اب  : هک نیا  بلطم 

.درادن یعطق 

ای دـشاب  هیئزج  ۀیـضق  دـناوت  یم  يربک  (، مود لکـش  ياه  برـض  زا  یـضعب  رد  ) دوب هبلاس  سایق  کـی  يارغـص  رگا  اـیآ  نیرمت 12.
؟ ارچ ؟ ریخ

نیا بلطم  ۀصالخ.دش  نایب  سایق  ۀماع  دعاوق  زا  مجنپ  ةدعاق  رد  بلطم  ناهرب  دشاب و  هیلک  ۀیضق  دیاب  امتح  يربک  ، ریخ.نیرمت ّلح 
ۀجیتن نانیابتم و  ای  تسا  قح  ، یباـجیا ۀـجیتن  دنتـسه و  ناـیقالتم  هجیتن  رد  ربکا  رغـصا و  اـیآ  میناد  یمن  ، دـشاب هیئزج  يربک  رگا  : هک

؟ تسا قح  ، یبلس

؟ میسرب هجیتن  هب  هداد و  لیکشت  سایق  میناوت  یم  هنوگچ  ریز  ۀلصفنم  ۀیضق  ود  زا  نیرمت 13.

.تسا هیقیقح  ۀلصفنم  ۀیضق  کی  هک  «، لهاج وا  ملاع  اّما  ناسنالا  » .فلا

.تسا ّولخلا  هعنام  ۀیضق  کی  هک  «، دیعس وا  لهاج  اّما  ناسنالا  » .ب

.میریگ یم  هجیتن  قیرط  نآ  زا  میهد و  یم  عاجرا  هلصتم  هب  ار  اه  هلصفنم  ادتبا.نیرمت  لح 

: دوش یم  لوحتم  ، هلصّتم ۀیضق  راهچ  هب  هیقیقح  ۀلصفنم 

« لهاجب سیلف  املاع  ناسنالا  ناک  اذا  .» 1

« ملاعب سیلف  الهاج  ناسنالا  ناک  اذا  .» 2
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« لهاج وهف  املاع  ناسنالا  نکی  مل  اذا  .» 3

« ملاع وهف  الهاج  ناسنالا  نکی  مل  اذا  .» 4

هب تسا  رگید  فرط  نیع  نآ  یلات  فرط و  ود  زا  یکی  ضیقن  ، نآ مدقم  هک  دوش  یم  لوحتم  ، هلـصتم ود  هب  زین  ولخلا  هعنام  ۀلـصفنم 
: نایب نیا 

« دیعس وهف  ، الهاج ناسنالا  نکی  مل  اذا  .» 5

« لهاج وهف  ، ادیعس ناسنالا  نکی  مل  اذا  .» 6

لیکشت یلاصتا  یطرش  ینارتقا  سایق  تشه  هداد و  رارق  يربک  ، ار ود  نیا  زا  مادکره  يرغص و  ، ار هیضق  راهچ  نآ  زا  مادکره  سپس 
کی هب  مه  ار  هجیتن  نآ  میتساوخ  رگا  دعب  ، تسا جتنم  دوب  هدش  رارکت  لماک  ، يربک يرغـص و  رد  طسوا » » مادکره رد  هک  ، میهد یم 

.میهد یم  عاجرا  هلصفنم 

.تسا جتنم  ةرامش 6  اب  ةرامش 2  ۀیضق  تسا و  جتنم  ، جنپ ةرامش  اب  کی  ةرامش  ۀیضق  الثم 

؟ میهد لیکشت  جتنم  سایق  کی  ریز  ۀلصفنم  ود  زا  تسا  نکمم  ایآ  نیرمت 14.

.ولخلا هعنام  « دوش یمن  قفوم  ناحتما  رد  ای  دنک و  یم  ششوک  یعس و  زومآ  شناد  ای  » .فلا

.عمجلا هعنام  « دیامن یم  یلبنت  یتسس و  ای  دنک و  یم  ششوک  زومآ  شناد  ای  » .ب

: میهد یم  عاجرا  هلصّتم  ود  هب  ار  لوا  ۀلصفنم.نیرمت  ّلح 

« ناحتمالا یف  حجنی  وهف ال  بلاطلا  عسی  مل  اذا  .» 1

« یعسی وهف  ناحتمالا  یف  حجن  اذا  .» 2

: تسا رگید  فرط  ضیقن  ، یلات هلصفنم و  فرط  ود  زا  یکی  نیع  ، مّدقم هک  میهد  یم  عاجرا  هلصّتم  ود  هب  مه  ار  مود  ۀلصفنم 

« نواهتمب سیلف  ، ایعاس بلاطلا  ناک  اذا  .» 3

« یعاسب سیلف  ، انواهتم بلاطلا  ناک  اذا  .» 4

.تسین مادک  تسا و  جتنم  مادک  مینیبب  ات  میهد  یم  لیکشت  سایق  راهچ  ، ود نیا  اب  ود  نآ  زا  سپس 

نینظ مود  صخش  ، ّدح زا  شیب  رارصا  نیا  زا  ، دبلط یم  یلام  کمک  وا  زا  رارـصا  اب  هتفر و  يرگید  صخـش  دزن  یـصخش  نیرمت 15.
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نیا : هک تسا  نیا  لاؤس.تشادـن  رارـصا  همه  نیا  هنرگ  دـنک و  یم  يّدـکت  تسا و  « تفـصادگ » هکلب تسین  ادـگ  مدآ  نیا  دوش  یم 
؟ دوش یم  یلصاح  یقیرط  هچ  هب  جاتنتسا 

: دریگ یم  هجیتن  ار  مدقم  لاطبا  یلات ، لاطبا  اب  هک  دهد  یم  لیکشت  یلاصتا  ییانثتسا  سایق  کی  عقاو  رد.نیرمت  ّلح 

يرغص « بلطلاب ّحلا  امل  اقحتسم  اذه  ناک  ول  »

يربک « بلطلاب ّحلا  هنکل  و«

هجیتن « قحتسمب سیل  وهف  »

لباق ، لومحم ضقن  قیرط  زا  تیفیک  رییغت  تیمک و  ءاقب  اـب  عبرا  تاروصحم  ۀـمه  هک  دـش  ناـیب  لومحم  ضقن  باـب  رد  نیرمت 16.
هنوگچ هناگراهچ  نیهارب  نآ  : هک تسا  نیا  لاؤس  لاح.میدرک  هماقا  یناهرب  مادـکره  لومحم  ضقن  نایب  يارب  سپـس  دنتـسه  ضقن 

؟ بکرم ای  دنتسه  طیسب  سایق  ایآ  ؟و  دنتسه لالدتسا  عون  مادک  زا  ؟و  دنوش یم  میظنت 

نیا هب  تسا  طیـسب  سایق  عون  زا  یطرـش و  ینارتقا  سایق  کی  نآ  ناهرب  دوب و  هیلک  ۀـبلاس  ، هیلک ۀـبجوم  لومحم  ضقن.نیرمت  ّلـح 
: تروص

يرغص « دوب دهاوخ  قداص  زین  نآ  ضیقن  سکع  ، دشاب قداص  ضورفم  رگا  »

يربک « دوب دهاوخ  قداص  زین  نآ  يوتسم  سکع  دوب  قداص  نآ  ضیقن  سکع  رگا  و«

هجیتن « درک دهاوخ  قدص  مه  يوتسم  سکع  دوب  قداص  ضورفم  رگا  سپ  »

ضقن ناهرب  نینچمه.یلاصتا  ییانثتـسا  یطرـش و  ینارتقا  سایق  ود  زا  تسا  بکرم  عقاو  رد  ، هیئزج ۀـبجوم  لومحم  ضقن  ناهرب  اّما 
رد لاثم  اب  بلطم  نیا  لیصفت.دوش  یم  هتسناد  شلومحم  ضقن  یطرش  ینارتقا  طیسب  سایق  هب  ، مه هیئزج  ۀبلاس  هیلک و  ۀبلاس  لومحم 

.تسا هدمآ  دوخ  صاخ  باب 

.دیزاس قبطنم  سایق  دعاوق  رب  ار  ضیقن  سکع  نیهارب  نیرمت 17.

ضیقن سکع  زین  ماسقا  نیا  هک  تشاد  ضیقن  سکع  عبرا ، تاروصحم  زا  مسق  هس  هیئزج  ۀبجوم  زا  ریغ  هصالخ  روط  هب.نیرمت  لح 
.دش نایب  طوبرم  باب  رد  نآ  لیصفت  هک  تسا  هبّکرم  تالالدتسا  اعون  مه  نیهارب  تشاد و  فلاخم  قفاوم و 

عاجرا هلـصتم  ود  زا  فلؤم  یطرـش  ینارتقا  سایق  کی  تاواـسم و  ساـیق  کـی  هب  ، ار هیلک  ۀـبجوم  لومحم  ضقن  ناـهرب  نیرمت 18.
.دیهد

: تاواسم سایق  اّما.نیرمت  ّلح 
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يرغص « تسا نآ  ضیقن  سکع  قدص  مزلتسم  ، ضورفم قدص  »

يربک « تسا يوتسم  سکع  قدص  مزلتسم  ضیقن  سکع  قدص  و«

«. مزلتسم مزلتسملا  مزلتسم  ؛و  تسا يوتسم  سکع  قدص  مزلتسم  مزلتسم  ، ضورفم قدص  سپ  »

هجیتن «. تسا يوتسم  سکع  قدص  مزلتسم  ضورفم  قدص  سپ  »

: یطرش سایق  اّما 

.دشاب قداص  مه  نآ  ضیقن  سکع  هک  تسا  نآ  شا  همزال  دشاب  قداص  ضورفم  رگا 

.تسا نآ  يوتسم  سکع  قدص  شا  همزال  دشاب  قداص  ضیقن  سکع  رگا  و 

.دشاب قداص  مه  نآ  يوتسم  سکع  تسا  مزال  دشاب  قداص  ضورفم  رگا  سپ 
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سمخ تاعانص  مشش  باب 

هراشا

: تسا هدش  میظنت  شخب  هس  رد  قطنملا  ةدنزرا  باتک 

.باب هس  لماش  ؛ تاروصت ثحب  یتامدقم و  ثحابم  : لّوا شخب  .1

.تئیه ظاحل  زا  تّجح  ایاضق و  : لماش ؛ تاقیدصت نوماریپ  : مود شخب  .2

هیملع ياه  هزوح  یسرد  لوادتم  بتک  رد  تسا  سمخ ) تاعانص  ) باب کی  رب  لمتـشم  هک  سمخ  تاعانـص  ثحبم  : موس شخب  .3
تاعانـص هک  دنا  هتفگ  رـصاعم  گرزب  ۀفـسالف  یخرب.تسا  هدش  نایب  هاتوک  رایـسب  هّللا  دبع  یلوم  ۀیـشاح  هیـسمش و  حرـش  لیبق  زا 

یم اج  هب  ّتنس  هدرک و  بجاو  كرت  : تفگ دیاب  باسح  نیا  اب.تسا  بحتسم  لفن و  ۀلزنم  هب  ثحابم  هیقب  بجاو و  ۀلزنم  هب  سمخ 
میسرت ضیقن و  سکع  ، يوتسم سوکع  ، اهنآ ضئاقن  نایب  سپس  ، هبّکرم هطیسب و  تاهجوم  نایب  ایاضق و  ثحابم  رد  الباقتم  و.میروآ 

.دشاب هتشاد  یترورض  هک  نیا  نودب  ، دنا هدرب  راک  هب  ار  دوخ  شالت  رثکادح  ، قیقد هدیچیپ و  رایسب  ياه  لودج 

تاعانـص ثحابم  رد  دنا و  هدرک  ناونع  مزال  رادـقم  هب  ار  ایاضق  ثحابم  هدومیپ و  ار  طسو  هار  اه  تمـسق  نیا  رد  ( هر ) رفظم موحرم 
.درک میهاوخ  حرش  ار  نآ  یهلا  لضف  هب  هک  دنا  هدرک  ناونع  ار  شخب  نیا  ثحابم  ایوگ  حّقنم و  ینایب  اب  ، سمخ

دیهمت

هراشا

تهج ود  زا  لالدتسا  ماقم  رد  رکف  ياطخ.تسا  هشیدنا  رکف و  رد  ياطخ  زا  نهذ  ظفح  ، قطنم دعاوق  تیاعر  زا  فده  هک  میناد  یم 
: رگید ترابع  هب  ، تسا ریذپ  ناکما 

وا ۀـشیدنا  ياهماگ  دـیاش  هک  تسا  رطخ  ضرعم  رد  دـیدهت و  دروم  هتـسویپ  هیحان  ود  زا  لالدتـسا  هشیدـنا و  ماـگنه  رکّفتم  ناـسنا 
: دنک یم  همیب  هیحان  ودره  زا  ار  رکف  ، قطنم دعاوق  دنک و  طوقس  ههاریب  اطخ و  فوخم  ياه  هّرد  هب  هدیزغل و 

لالدتسا لکش  تئیه و  ۀیحان  .1

تـسد بولطم  ۀـجیتن  هب  هدـیچ و  يربک  يرغـص و  هداد ، بیترت  سایق  تسا  وا  هاوخلد  هک  يوحن  ره  هب  یناـسنا  ره  هک  تسین  نینچ 
لکـش تئیه و  ثیح  زا  ار  یقطنم  دـعاوق  دزیرب و  یقطنم  حیحـص  ياه  بلاق  رد  ار  اهنآ  هداد و  ناماس  شراکفا  هب  دـیاب  هکلب  ، دـبای

ات ( ...و انعم  اظفل و  طسوا  رّرکت  ، يربک تیّلک  ، يرغص باجیا  لیبق  زا  ) دنک تاعارم 
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.دش دهاوخ  میقع  سایق  طورش  نیا  تاعارم  نودب  هنرگ  دوش و  جتنم  وا  سایق 

فقو ار  دوخ  یعـس  مامت  باب  نآ  رد.دوب  هدـش  نیودـت  روظنم  نیمه  يارب  قطنملا  باتک  ۀـناگ  شـش  باوبا  زا  مجنپ  باب  ثحاـبم 
هژیو طئارش  دودح و  ( یئانثتـسا ، یطرـش ، یلمح ینارتقا  ) سایق عاونا  زا  یعون  ره  يارب  میدرک  سایق  يویه  یلکـش و  حیحـص  راتخاس 

.دوش یم  اطخ  راچد  تئیه  ظاحل  زا  انیقی  دنک  یچیپرس  اهنآ  زا  یسک  رگا  دوش و  تاعارم  دیاب  هک  میدرک  حرطم  ار  يا 

يرغـص عقاو  رد  ایآ  هک  میتشادـن  لالدتـسا  تایربک ) تایرغـص و  ) ۀـیقیدصت يدابم  سایق و  الثم  داوم  اب  يراک  چـیه  مجنپ  باب  رد 
سفن و لاعفنا  ریثأت و  بجوم  افرـص  ای  تسا  سفن  ناعذا  قیدـصت و  بجوم  ایآ  قدـص  ضرف  رب  ؟ هبذاک اـی  تسا  هقداـص  يا  هیـضق 

دیفم ای  تسا  ینیقی  یمزج و  داقتعا  دـیفم  ایآ  دـشاب  داقتعا  قیدـصت و  دـیفم  هک  ضرف  رب  ؟ تسا یطاسبنا  یـضابقنا و  لمعلا  سکع 
...و ؟ تسا نظ 

لکش يور  هتفرگ و  قدصلا  ضورفم  تاهج  نیا  زا  ار  يدابم  هکلب  ، دوبن حرطم  دراوم  نیا  الـصا  دوب  نینچ  نیا  زین  يربک  بناج  رد 
: میتفگ مه  سایق  فیرعت  رد  اذل  ،و  میدرک یم  وگتفگ  اهنآ  تئیه  و 

طرش هب  مجنپ  باب  رد  روکذم  دعاوق  ،و  تشاد هراشا  هتکن  نیمه  هب  تمّلـس  یتم  ۀملک  نیا  هک...تمّلـس  یتم  ایاضق  نم  فلؤم  لوق 
.درادن لالدتسا  هّدام  هب  يراک  تسا و  لالدتسا  تئیه  ثیح  زا  رکف  ياطخ  نماض  ، تاعارم

لالدتسا تامدقم  يدابم و  ّداوم و  هیحان  .2

یناهرب سایق  زا  الثم.تسا  ام  راظتنا  دروم  یـصاخ  ۀجیتن  مادـکره  زا  دـنراد و  یماسقا  عاونا و  اه  سایق  اه و  لالدتـسا  هک  میناد  یم 
عانقا و بجوم  هک  میراد  راظتنا  یلدـج  سایق  زا  ، درواـیب بولطم  هب  نیقی  دوش و  نومنهر  تقیقح  عقاو و  هب  ار  اـم  هک  میراد  راـظتنا 

یصاخ تامدقم  يا  هجیتن  ره  هب  مصخ  ندیسر  یسایق و  ره  يارب  هک  تسا  یعیبط.دلامب  كاخ  هب  ار  وا  غامد  هدش و  مصخ  تاکسا 
.دوش تاعارم  باب  نیا  دعاوق  دیاب  هک  تسا  مزال 

تاهج نیا  دـیاب  ؟ روآ نامگ  ای  تسا  روآ  نیقی  ایآ  یلو  تسا  یقیدـصت  ءدـبم  هیـضق و  کی  يرغـص  دوخ  ، لکـش زا  رظن  عطق  ـالثم 
توافتم نآ  مدع  قیدصت و  هدافا  ظاحل  زا  ، تامدقم داوم و  هک  تسین  یکش.دوش  نشور  يربک  ّتیعـضو  دیاب  نینچمه  ، دوش نشور 

: یسوط هجاوخ  لوق  هب.دنتسه 
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ریغ وا  ، امزاج اقیدـصت  یـضتقی  نأ  امإ  لّوالا  ،و  امهدـحأ یـضتقی  الوا  ، قیدـصتلا ریغ  اریثأت  وأ  ، اقیدـصت یـضتقت  نأ  اـمإ  هّیـضقلا  نأ 
وهف ببـسلا  هبـشی  امل  نوکی  ام  ،و  تامّلـسملا وهف  ببـسل  نوکی  ام  ،و  ببـسلا هبـشی  اـمل  وا  ببـسل ، نوکی  نا  اـمإ  مزاـحلا  مزاـجلا و 

اریثات یضتقی  ام  ،و  هجو نم  تالوبقملا  يأرلا و  ئداب  یف  تاروهـشملا  وه  اهعم  ام  ،و  تانونظملا وه  مزاجلا  ریغ  اهریغب و  تاهبـشملا 
.هدئافلا (1) مدعل  لمعتست  الف  اریثات  اقیدصت و ال  یضتقی  ام ال  و  تالّیخملا ، وهف  قیدصتلا  ریغ 

الثم ینعی.دشاب  توافتم  شداوم  ظاحل  هب  سایق  یلو  ، دـشاب دـحاو  تئیه  اسب  هچ  میرادـن و  لالدتـسا  تئیه  هب  يراک  شخب  نیا  رد 
.تسا یطسفس  ای  يرعش  ، یلدج ، یباطخ رگید  ياج  تسا و  یناهرب  سایق  اج  کی  یلو  تسا  لّوا  لکش  ، سایق لکش  اج  همه 

: دنرثؤم مهاب  همه  هک  تسا  لماع  هس  هباطخ  ،و  هطلاغم ، رعش ، لدج ، ناهرب مسق  جنپ  هب  هّدام  ظاحل  زا  سایق  میسقت  أشنم 

؛ ندوبن ندوب و  روآ  نیقی  ثیح  زا  تامّدقم  توافت  فالتخا و  .1

(. هریغ نیقی و  ) دنهد یم  هک  یجیاتن  ثیح  زا  تامّدقم  فالتخا  .2

.مصخ عانقا  یهاگ  تسا و  عقاو  هب  ندیسر  ، فده یهاگ  هک  ، ضارغا رد  فالتخا  .3

عاونا و نآ  رد  مینک و  یم  ناـیب  يا  همدـقم  باـب  نیا  رد.تسا  سمخ  تاعانـص  ماـسقا  نیمه  ةراـبرد  شخب  نیا  رد  ، اـم ثحب  لاـح 
يدابم زا  یملع  ریبعت  هب  -و  دشاب هتشاد  یفانصا  دیاش  یمـسق  ره  هک  - دوش یم  حرطم  دنراد  دربراک  لالدتـسا  رد  هک  ییایاضق  ماسقا 
ثحابم لصف  جنپ  رد  سپس...و  ؟ دنتـسه تانونظم  زا  ودره  ای  دنتـسه  روآ  نیقی  ودره  ایآ  هک  مینک  یم  وگتفگ  یـسایق  ره  ۀیقیدصت 

: میریگ یم  یپ  ار  سمخ  تاعانص 

.ناهرب تعنص  ، لّوا لصف 

.لدج تعنص  ، مود لصف 

.هباطخ تعنص  ، موس لصف 

.رعش تعنص  ، مراهچ لصف 

.هطلاغم تعانص  ، مجنپ لصف 
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همّدقم

هراشا

هتسد ود  هیواز  کی  زا  ، دنتـسه هیقیدصت  تامولعم  مالک  کی  رد  تایربک و  ، تایرغـص لماش  هک  سایق  تامدقم  یقیدصت و  يدابم 
: دنوش یم 

.یهیدب يرورض و  .1

.یباستکا يرظن و  .2

لوبق زا  لجا  اهنآ  نأش  تسین و  نایب  لالدتـسا و  هب  يزاین  ، اهنآ قیدـصت  تهج  هک  یئایاضق  : زا دـنترابع  هیرورـض  هیقیدـصت  يداـبم 
.تسا لصاح  لیصحت  ندرک  لالدتسا  اهنآ  رب  فصو  نیا  اب  دنتسه و  حضاو  مولعم و  دوخ  هب  دوخ  نوچ.تسا  لالدتسا 

نایب دنمزاین  هکلب  ، تسین لّجسم  مولعم و  نهذ  رکف و  يارب  اهنآ  قیدصت  هک  یتایربک  تایرغـص و  : زا دنترابع  هّیرظن  هیقیدصت  يدابم 
.دنتسه لالدتسا  و 

هلـسلس کی  دیاب  هرورـضلاب  هکلب  ، دشاب تّجح  لیلد و  دـنمزاین  ملاع  رد  یقیدـصت  هیـضق و  ره  ءانثتـسا  نودـب  هک  تسین  نینچ  هتبلا 
اهنآ هب  ات  تاقیدصت  ریاس  دشاب و  اهنآ  هب  زین  ایاضق  ریاس  تیمولعم  هدوب و  یتاذ  اهنآ  تیمولعم  هک  میشاب  هتـشاد  يا  هیهیدب  يایاضق 
همه هک  درادن  ناکما  میـشاب و  هتـشاد  هیهیدب  ۀـمولعم  تامدـقم  هلـسلس  کی  دـیاب  امتح  هکنیا  رب  لیلد.دـنوشن  مولعم  دـنوشن  یهتنم 

رد دبا  ات  مینک و  یمن  ادیپ  تسد  یقیدصت  ملع  هب  تقو  چیه  دنـشاب  يرظن  تامولعم  مامت  رگا  هک  تسا  نآ  دنـشاب  يرظن  تامولعم 
.مینام یم  یقیدصت  لهج 

: مییوگ یم  یفسلف  یقطنم و  مظنم  نایب  هب.تسا  لطاب  نادجولاب  ، نخس نیا  هک  یلاحرد 

لطاب ودره  هک  ، لسلـست ای  دیآ  یم  مزال  ، رود ای  دنوشن  یهتنم  یهیدـب  مولعم  چـیه  هب  دنـشاب و  يرظن  ، هیقیدـصت تامولعم  ۀـمه  رگا 
.تسا

: میسرپ یم  ثداح  ملاعلا  ۀیضق  رد  الثم 

؟ يرظن ای  تسا  یهیدب  هیضق  نیا  ایآ 

: مییوگ یم  ، تسا يرظن  : دییوگب رگا  بولطملا و  وهف  تسا  یهیدب  هک  دریذپب  رگا 

: زا دنترابع  هک  رگید  ۀمدقم  ود  هار  زا  تفگ  دیهاوخ  ؟ هدش ادیپ  نآ  هب  ملع  اجک  زا 

؟ يرظن ای  دنتسه  یهیدب  اه  نیا  دوخ  میسرپ  یم  هدرک و  همدقم  ود  نیا  هب  مالک  لقن  ، ثداح ریغتم  لک  2.و  .ریغتم ملاعلا  .1
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همدقم ود  نیا  هب  یهار  هچ  زا  : مینک یم  رارکت  ار  لاوئـس  ، دنتـسه يرظن  : دییوگب رگا  ،و  بولطملا تبثف  دنتـسه  یهیدـب  : دـییوگب رگا 
؟ دیدش هاگآ 
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.لاحم تسا و  رود  تفگ  میهاوخ  میا  هدروآ  تسد  هب  ملاع  ثودح  هار  زا  ار  ود  نیا  دیئوگب  رگا 

تسا رود  ای  روط  نیمه  دوش و  یم  اهنآ  هب  مالک  لقن  ، میا هدرک  لیصحت  رگید  همدقم  راهچ  لالدتسا و  ود  هب  ار  اه  نیا  دییوگب  رگا 
، دیـسر میهاوخن  یمولعم  چیه  هب  مه  ماجنارـس  ، تفر دهاوخ  تیاهن  یب  ات  تامدـقم  ایاضق و  ۀلـسلس  هک  تسا  لسلـست  ای  ،و  لاحم و 

.دنلطاب ودره  لسلست  رود و  اریز 

ام یلا  یهتنی  نا  دـّب  ضرعلاب ال  ام  لک  ) مکح هب  دوش  یم  یهتنم  اهنآ  هب  يرظن  يایاضق  همه  هک  میراد  يا  هیهیدـب  ياـیاضق  اـم  سپ 
یهتنم اهنآ  هب  دیاب  لالدتسا  ره  دوش و  یم  هدیمان  تالالدتسا  بلاطم و  تامدقم  هسیقا و  يدابم  داوم و  هک  هیهیدب  يایاضق  (. تاذلاب

: فنص تشه  زا  دنترابع  دوش 

.تاینیقی .1

.تانونظم .2

.تاروهشم .3

.تایمهو .4

.تاملسم .5

.تالوبقم .6

.تاهبشم .7

.تالیخم .8

.مینک یم  نایب  ( دنراد فانصا  اه  نآ  زا  ضعب  انایحا  هک  ) نآ فلتخم  بعش  اب  همدقم  رد  ، ار فنص  تشه  نیا 
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تاینیقی

هراشا

یم ینیقی  قیدـصت  سفن  يارب  هک  دنتـسه  یئایاضق  اهنآ  دنتـسه و  تاینیقی  ، یهیدـب يایاضق  ۀـناگ  تشه  ماسقا  زا  لّوا  مسق  : همدـقم
.دور یم  راک  هب  ّصخا  معا و  يانعم  ود  هب  نیقی  دنروآ و 

تبـسن زا  یتبـسن  ماـکحا و  زا  یمکح  هب  ناـسنا  هکنیا  قـلطم  ینعی  ، مزاـج داـقتعا  قـلطم  : زا تسا  تراـبع  هملک  معا  ياـنعم  هب  نیقی 
داهتجا يور  زا  ای  دوش  لصاح  دیلقت  يور  زا  مزج  هچ  تقباطم  ضرف  رب  ،و  هن ای  دشاب  عقاو  قباطم  وا  مزج  هچ  ، دوش عطاق  مزاج و  ، اه

.دوش یم  زین  دیلقت  بکرم و  لهج  لماش  ینعم  نیا  هب  نیقی  سپ.لالدتسا  و 

: دشاب یگژیو  هس  ياراد  هک  ، یسفن قیدصت  داقتعا و  صوصخ  : زا تسا  ترابع  هملک  صخا  يانعم  هب  نیقی 

ار عقاو  هکلب  تسین  عقاو  قباطم  بکرم  لهج  هب  لهاج  داقتعا  نوچ  دوش  یم  جراخ  بکرم  لهج  ، دـیق نیا  اب  ؛ دـشاب عقاو  اب  قباطم  .1
.دناد یمن  هک  دناد  یمن  هتخانشن و 

هداد لباقم  فرط  لامتحا  مه  دـصرد  کی  یّتح  هک  دـشاب  دـصرددص  یمزج و  يداـقتعا  ینعی  ؛ دوشن هداد  وا  رد  ضیقن  لاـمتحا  .2
.دراد فالخ  لامتحا  نوچ  دوش  یم  جراخ  نظ  دیق  نیا  اب  ، دوشن

هب دیلقت  اب  هک  ار  یمزاج  داقتعا  ، دیق نیا  اب  ، دشاب هدمآ  تسد  هب  تامدقم  بابـسا و  لالدتـسا و  هار  زا  ینعی  ؛ دـشابن دـیلقت  يور  زا  .3
.درک جراخ  دشاب  هدمآ  تسد 

دنـشاب اراد  ار  روکذم  ياهیگژیو  امومع  دیاب  ، دش دهاوخ  ناونع  ادـعب  هک  یتاّینیقی  تسا و  روظنم  صخا  يانعم  هب  ، نیقی ام  ثحب  رد 
.دوب دنهاوخن  ثحب  ّلحم  هنرگ  و 

دنترابع هیاپ  ود  نآ.دش  دهاوخ  هابت  نیقی  دور  نیب  زا  مادکره  هک  تسا  راوتـسا  یـساسا  هیاپ  ود  رب  صخا  يانعم  هب  نیقی  : کلذ نایب 
: زا

هب قیدصت  رانک  رد  هکلب  ( دراد دوجو  زین  نظ  رد  هک  داقتعا  قلطم  اهنت  هن  ) دـنک ادـیپ  داقتعا  هیـضق  دافم  نومـضم و  هب  صخـش  ؛ فلا
دوش یم  لصاح  یلّمأت  كدنا  اب  هک  ) لعفلا نم  هبیرقلا  هوقلاب  ای  لعفلاب  ینعی  دوش  همیمض  نادب  مه  يرگید  مکح  داقتعا و  ، نومضم

نیدـب ) تسا یمزج  درادـن و  ضیقن  لامتحا  ، داـقتعا دروم  نومـضم  نیا  ،و  تسا نیمه  مکح  هک  دوش  دـقتعم  ( دـسر یم  ّتیلعف  هب  و 
(. دش جراخ  نظ  هلیسو 

تسین صخألا  ینعملاب  نیقی  هب  رصحنم  دراد و  دوجو  اه  نیقی  ۀمه  رد  رصنع  نیا 
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.تسه زین  دیلقت  رد  هکلب 

: تسا هنوگود  ، هیضق نومضم  هب  یمزج  داقتعا  نیا  هک  تسنآ  مود  رصنع  ب:

هدـش ادـیپ  نیقی  ساسا  نیا  رب  هتـشاد و  نانیمطا  نامیا و  يرگید  راـتفگ  هب  ینعی  هدـش  لـصاح  نارگید  زا  دـیلقت  اـب  هک  يداـقتعا  .1
رامیب ،و  تسا ملاس  یضرم  عونره  زا  ای  ، تسا ضرم  نالف  ياراد  هک  دیوگ  یم  شرامیب  هب  یتانیاعم  زا  سپ  یقذاح  بیبط  الثم.تسا 

.درادن دیدرت  نآ  رد  هدرک و  رواب  ار  يو  صیخشت 

دراو اب  دنازرلن و  ار  نآ  اهدابدنت  هک  تسین  مکحم  هوک  دننام  حالطـصا  هب  تسین و  راگدنام  هک  تسا  نآ  مزاج  داقتعا  نیا  یگژیو 
.دور یم  نیب  زا  نیقی  ، ندرک کیکشت  تالاکشا و  ندش 

ار حیحص  هار  هدرکن و  هابتشا  مه  قیرط  ّیط  رد  هدیسر و  دصقم  هب  هار  ندومیپ  رما و  کی  ببـس  ندروآ  تسد  هب  اب  هک  يداقتعا  .2
.تسا هدش  مزاج  نادب  هدیسر و  هجیتن  هب  تروص  هّدام و  ثیح  زا  ، طئارشلا عماج  ياربک  يرغص و  اب  الثم.تسا  هدومیپ 

.تسین رادرب  لزلزت  هدرک و  هشیر  وا  ناج  قمع  رد  يداقتعا  نینچ  هک  تسا  یهیدب 

درایلیم کی  رگا  تسا و  لاحم  نیـضیقن  عامتجا  هک  دراد  رواب  اـی  تسا  یتّلع  ياراد  یلولعم  ره  هک  دراد  نیقی  اـم  لـقع  هکنیا  لـثم 
نیا لابندـب  میا و  هدروآ  تسد  هب  ار  داقتعا  نیا  ّتلع  نوچ.دـبای  یمن  هار  یلزلزت  اـم  داـقتعا  رد  تسین  نینچ  بلطم  : دـنیوگب ناـسنا 

.میهاوخن ای  میهاوخب و  هچ  تسا  هدش  لصاح  دشاب  هجیتن  هب  قیدصت  داقتعا و  هک  مه  مولعم  همات ، ّتلع 

هتبلا.درادـن یملع  ینیقی و  شزرا  تسا و  يدـیلقت  هک  لّوا  عون  هن  دـشاب  مود  عوـن  زا  رظندروـم  نیقی  هک  تسا  نیا  مود  رـصنع  سپ 
یباستکا يرظن و  ۀینیقی  ۀیـضق  هک  دیـسر  نآ  هب  ناوت  یم  هشیدنا  اب  تسا و  ناهنپ  رظن  زا  نیقی  نیا  يدابم  تامدقم و  ، بابـسا یهاگ 

الّوا و هکنیا  زا  معا  تسا  یهیدب  تاینیقی  زا  يا  هیـضق  نینچ  هک  تسا  رـضاح  لقع  دزن  ، لعفلاب نآ  بابـسا  یهاگ  دوش و  یم  هدیمان 
ام مولعم  ، لعفلاب لاحره  هب  ، دـشاب هدـش  مولعم  یهیدـب و  ، لالدتـسا تکرب  هب  ضرعلاب و  اـیناث و  اـی  هدوب  یهیدـب  لـصا  زا  تاذـلاب و 

: دنا هتسد  ود  تاینیقی  سپ.تسا 

.تاّیرظن .1

.تایهیدب .2

212  : ص

رفظم قطنم  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1193زکرم  هحفص 820 

http://www.ghaemiyeh.com


موـلعم هب  لیدـبت  زگره  میدروآ  ـالبق  هک  یلیلد  مکح  هب  هنرگو  دـنوش  یهتنم  تایهیدـب  هب  دـیاب  ( یباـستکا يرظن و  ) ینیقی ياـیاضق 
.دش دهاوخن 

تادهاشم تاّیلوا 2. .1: زا دنترابع  اهنآ  دـنیوگ و  تاینیقی  ياه  هشیر  لوصا و  ار  اهنآ  هک  دنتـسه  هیـضق  عون  شـش  ینیقی  تایهیدـب 
تاّیسدح 6. تارتاوتم 5. تاّیبرجت 4. .3

.یلقع رصح  هن  تسا  ءارقتسا  ساسارب  میسقت  نیا.تایرطف 

یم ریبعت  یقطنم  ّتس  تایهیدـب  هب  اهنآ  زا  هک  یهیدـب  تاینیقی  هناگ  شـش  ماسقا  نایب  هب  ثحب  ّلـحم  نییعت  همدـقم و  نیا  ظـفح  اـب 
.میزادرپ یم  ، دوش

تاّیلوا : فلا

: تاّیلوا ةرابرد  هتکن  دنچ 

نآ تاذ  رطاخ  هب  افرـص  ، دنک یم  مکح  اهنآ  قبط  دراد و  قیدصت  اه  نادب  ، ناسنا لقع  هک  دنتـسه  ییایاضق  : تاّیلوا يانعم  : لّوا ۀتکن 
هیضق نتم  زا  جراخ  ببس  چیه  زا  تناعتسا  هب  يزاین  دشوج و  یم  ایاضق  نیا  نتم  تاذ و  دوخ  زا  ، نآ قبطرب  لقع  مکح  ینعی  ، ایاضق

هب اریز.تسا  یفاک  اهنآ  هب  ناعذا  قیدـصت و  يارب  اـهنآ  فارطا  روصت  هک  دنتـسه  ییاـیاضق  تاـّیلوا  : رت فورعم  تراـبع  هب.میرادـن 
ۀطساو هب  زاین  دنک و  یم  قیدصت  مکح و  هنامزاج  ، هدنامن لطعم  لقع  ود  نآ  نیب  تبسن  ۀظحالم  لومحم و  عوضوم و  روصت  دّرجم 

نیا رد  دشاب  ّتقد  هب  جاتحم  نآ  فارطا  روصت  یلو  دشاب  یلوا  یهیدب  يا  هیـضق  قیدصت  دـیاش  هک  تسا  رکذ  لباق  درادـن  يرگید 
لعفلاب ناسنا  يارب  زین  تایهیدب  نیرت  یهیدب  ، هّجوت مدع  تلفغ و  ۀیاس  رد  تسا  نکمم  اریز  تسا  مزال  تبسن  هب  سفن  هّجوت  زین  اج 

زا نهذ  تمالـس  ، هابتنا : لیبق زا  یبابـسا  ياراد  مه  سفن  هّجوت.دوش  یم  مولعم  هب  لیدبت  ، نآ هب  سفن  هّجوت  دّرجم  هب  اّما  دـشابن  مولعم 
.دش ناونع  الیصفت  حرش  نیا  لّوا  دلج  لئاوا  رد  هک  تسا...و  ههبش 

: تاّیلوا يارب  لاثم  دنچ 

دوب تدحو  هن  هک  - میدروآ ضقانت  باب  رد  هک  یطورش  ۀمه  اب  نیضیقن  زا  یحیحص  روصت  یسک  رگا  «: ناعمتجی ناضیقنلا ال  » .فلا
ۀملک موهفم  زا  یحیحـص  روـصت  زین  )و  ...تسا یمدـع  يرگید  يدوـجو و  یکی  هک  يرما  ود  ینعی  ناـضیقن  هک  ) دـشاب هتـشاد  - ...و
لاحم نیضیقن  عامتجا  هک  درک  دهاوخ  قیدصت  یلطعم  نودب  اروف و  دیامن  ود  نآ  نیب  تبسن  رد  ّتقد  نینچمه  ، دشاب هتشاد  عامتجا 

يرورض یّتح  ای  نکمم  ار  نآ  یناسک  رگا  تسا و 
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.تسا نآ  فارطا  هیضق و  نیا  موهفم  زا  حیحص  تخانش  مدع  رثا  رد  دنا  هتسناد 

ود نآ  نیب  تبسن  هب  هّجوت  هدرک و  روصت  یتسرد  هب  ار  ءزج  مظعا و  ، ّلک ظفل  موهفم  یسک  زین  اجنیا  رد  «: ءزجلا نم  مظعا  ّلکلا  » .ب
، دنا هدرک  هشدخ  نآ  رد  يّدام  ۀفـسالف  زا  یـضعب  انایحا  رگا  «. تسا رتگرزب  ءزج  زا  ّلک  :» هک درک  دهاوخ  مکح  نیقی  روط  هب  ، دیامن

هنالقاع نآ  قیدصت  رد  فقوت  ، حیحص روصت  زا  سپ  هنرگو  ، تسا نآ  لاثما  هیـضق و  دودح  میهافم و  زا  حیحـص  روصت  مدع  رثا  رد 
.تسین

: تاراشا حرش  رد  ( هر ) یسوط ۀجاوخ  موحرم  لوق  هب 

اّما و  (، ناکدوک ناهلبا و  ) نایبصلا هلبلل و  نوکی  امک  هزیزعلا  ناصقنل  اّما  وهف  ازجألا  رّوصت  دـعب  یلّوالا  مکحلا  یف  لقعلا  فقوت  اذا  و 
.لاّهجلا (1) ماوعلا و  ضعبل  نوکی  امک  تاّیلوالل  هّداضملا  دئاقعلاب  ترطف ) نتخیمآ  ) هرطفلا سیلدتل 

.هّیفخ هّیلج 2. دنتسه 1. مسق  ود  رب  تاّیلوا  : تاّیلوا میسقت  : مّود ۀتکن 

نود يدرف  هب  صاصتخا  تسا و  تباث  ناگمه  دزن  هدوب و  راکـشآ  یلج و  اهنآ  ندوب  یهیدـب  هک  یئایاضق  زا  دـنترابع  هّیلج  تاّیلوا 
قیدصت اذل  ، تسا روسیم  همه  يارب  اهنآ  ( لومحم ، عوضوم ) فارطا دودـح و  روصت  هک  تسا  نیا  اهنآ  ندوب  یلج  ّتلع  درادـن و  درف 

نآ قبط  هدومن و  كاردا  ار  روما  نیا  زین  هتفرن  بتکم  ناکدوک  یّتح  هک  روکذم  لاثم  ود  دننام  تسا  یناگمه  اهنآ  رد  زین  تبسن  هب 
.دنراد مکح 

یتیرثکا ای  هورگ  يارب  دیاش  هکلب  ، دشابن نشور  ناگمه  يارب  هتشادن و  تیمومع  اهنآ  هب  قیدصت  هک  دنتـسه  ییایاضق  ، هّیفخ تاّیلوا 
دنرواین تسد  هب  ار  حیحص  تخانـش  نیا  هک  ینامز  ات  دنرادن و  هیـضق  فارطا  زا  یحیحـص  روصت  اریز  دشابن  نکمم  نآ  هب  قیدصت 

داقتعا هدومن و  قیدصت  اروف  لقع  هدش و  لیاز  اهنآ  هابتـشا  دندش  حیحـص  روصت  هب  ّقفوم  یتقو  هچرگا  درک  دنهاوخن  ادـیپ  قیدـصت 
: لاثم ود.درک  دنهاوخ  ادیپ  مزاج 

یـسانشادخ شخب  رد  مالک  ملع  رد  هک  یئایاضق  عون  لثم  ؛ دشاب هتـشاد  دوجو  ماهبا  لامجا و  عوضوم  ۀـیحان  رد  هک  ییاج  نآ  : فلا
قیدصت امتح  دشاب  هتـشاد  ، هتاذـل دوجولا  بجاو  زا  یحیحـص  روصت  یـسک  رگا.تسا  دوجولا  بجاو  اه  نآ  عوضوم  تسا و  حرطم 

، تسین بکرم  ، تسا ینغ  ، تسا یلزا  میدق و  دوجولا  بجاو  : هک درک  دهاوخ 
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هنرگو تسا  عوضوم  روـصت  هیحاـن  رد  ءاـفخ ، سپ  تسا  راوـشد  يرما  ، دوـجولا بجاو  یلـصا  ياـنعم  روـصت  یلو...و  تسین  مسج 
.تسا حضاو  قیدصت 

ادـتبا ، داقتعالا دـیرجت  حرـش  یف  دارملا  فشک  رد  همالع  موحرم  داـقتعالا و  دـیرجت  رد  ( هر ) یـسوط ۀـجاوخ  موحرم  لـیلد  نیمه  هب 
تابثا هب  يزاین  هک  دـنزاس  یم  عرفتم  نآ  رب  ار  هّیلالج  هّیلامج و  هّیلاـمک و  تافـص  یماـمت  سپـس  هدرک و  تاـبثا  ار  دوجولا  بجاو 

.درادن هناگادج 

لاثم نیا  هک  « دوجوم دوجولا  » دننام ؛ میشاب هتـشادن  نآ  زا  یحیحـص  روصت  دشاب و  لومحم  ۀیحان  رد  ماهبا  لامجا و  هک  ییاج  نآ.ب 
ایآ هک  هطبار  نیا  رد  تسا  هفـسالف  ناـیم  رد  یثـحب  هک  تسا  رارق  نیا  زا  هیـضق  دـنا و  هدروآ  رفظم  موـحرم  یلو  تـسا  ینف  ـالماک 
یم ریبعت  ءایـشا  یتسه  هب  نآ  زا  هک  تسا  ءایـشا  دوجو  دراد  تیعقاو  تسا و  راثآ  أشنم  جراخ  رد  هچ  نآ  ینعی  ؟ دراد تلاـصا  دوجو 

؟ مینک یم  ریبعت  ءایشا  یتسیچ  هب  نآ  زا  هک  تسا  ءایشا  تیهام  دراد  تلاصا  هچ  نآ  ای  ؟ مینک

يوهاملا هلاصا  زا  دش و  رـصبتسم  اهدـعب  قارـشا  خیـش  : راوگرزب دـیتاسا  زا  ضعب  لوق  هب  - هدوب هیهاملا  هلاصا  رادـفرط  قارـشا  خـیش 
امومع هیلاعتم  تمکح  ناوریپ  ءاشم و  ۀفـسالف  زا  نیققحم  اّما  - تسا بوسنم  ودـب  هدـنام و  نانچمه  ثحب  نیا  اـهتنم  تشگرب  ، ندوب

.دنتسه دوجولا  هلاصا  رادفرط 

: تسا روصتم  لامتحا  راهچ  رصح  بسحرب  دوجو  ای  تیهام  تلاصا  اب  هطبار  رد  الوصا 

جراخ رد  یئیش  ره  هک  تسا  نآ  مزلتسم  لامتحا  نیا  دنـشاب  دوجوم  لقتـسم  روط  هب  جراخ  رد  هدوب و  راد  تیعقاو  لیـصا و  ودره  .1
(. هب لئاق  نادجولاب و ال  لطاب  وه  (و  دشاب یئیش  ود  تیعقاو و  ود 

وطـسرا و ار  نایئاطـسفوس  ییاوسر  سوک  ) هک دروآ  یمرد  تاّیعقاو  راـکنا  هطـسفس و  زا  رـس  لاـمتحا  نیا  ، دنـشاب يراـبتعا  ودره  .2
(. دنا هتخاون  نزربو  يوک  ره  رس  رب  طارقس  نوطالفا و 

(. تسا ّقح  لوق  ) دشاب يرابتعا  تیهام  لیصا و  ، دوجو .3

(. تسا بوسنم  قارشا  خیش  هب  ) دشاب يرابتعا  ، دوجو لیصا و  ، تیهام .4

تاهبش زا  یکی.دنراد  یلیالد  هیهاملا  هلاصا  دوجولا و  هلاصا  نارادفرط  زا  مادکره 
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قتـشم دوجو  ءدـبم  زا  تسا و  یقاقتـشا  یناونع  فصو  کی  هک  ) دوجوم دانـسا  مینیب  یم  ام  ؛ هک تسا  نیا  هیهاملا  هلاـصا  نارادـفرط 
: مییوگ یم  الثم  ، تسا حیحص  تایهام  هب  ( هدش

دوجولا : تفگ ناوـت  یمن  ـالثم  ، تسین حیحـص  دوـجو  هب  نآ  دانـسا  یلو...و  « هدوـجوم هیهاـملا  «،» دوـجوم سرفلا  «» دوـجوم ناـسنالا  »
مه تاذ  ئش و  نیا  دوخ  امش  لوق  هب  تسا و  تاذ  نیا  رب  ضراع  ، دوجو سپ  ، دوجولا هل  تبث  یش  تاد و  ینعی  دوجوم  اریز  دوجوم 
نیا اذـکه و  »و  دوجوم دوجولا  :» میئوگب هداد و  دانـسا  ار  دوجوم  مه  نآ  هب  ناوتب  دـیاب  سپ  تسا  دوجو  ، دراد لصحت  جراخ  رد  هک 

، لسلـست و...و  دشاب  يدوجو  یلّوا  دوجو  يارب  زاب  دشاب و  يدوجو  ، دوجو يارب  زاب  دـشاب و  يدوجو  ، دوجو يارب  هک  تسا  لسلـست 
.دوجو هن  تسا  لیصا  تیهام  هک  تسا  نیا  ّقح  سپ  تسا  لطاب  لاحم و 

نایب ، درادن دوجوم  يانعم  زا  یحیحص  روصت  هک  دوش  یم  یـشان  اجنآ  زا  لئاق  نیا  هابتـشا  مامت  : دنیامرف یم  باوج  رد  رفظم  موحرم 
: کلذ

: دنتسه هتسد  ود  میسقت  کی  رد  دنوش  یم  لمح  ، عوضوم تاذ و  کی  رب  هک  یتالومحم  هیقاقتشا و  نیوانع  تسا  رکذ  هب  مزال 

.همیمضلاب تالومحم  .1

.همیمص نم  تالومحم  .2

.میامن یم  هدافتسا  ما  هدروآ  هقف (1) لوصا  حرش  رد  هک  یبلطم  زا  ود  نآ  فیرعت  يارب 

رب دئاز  تیثیح  نآ  الّوا  هک  تسا  تاذ  رب  یتیثیح  مامـضنا  ورگ  رد  ، تاذ زا  اهنآ  عازتنا  هک  ینیوانع  : زا دـنترابع  ، نیوانع زا  لّوا  ۀتـسد 
ار دیفس  ناونع  میهاوخب  رگا  هک  مسج  هب  تبـسن  دیفـس  ناونع  دننام.تسا  تاذ  اب  نیابم  دوجو  تیهام و  ظاحل  زا  ایناث  تسا و  تاذ 
ات دوش  ضراع  تاذ  نآ  رب  يدیفـس  تیـصوصخ  مان  هب  ، تاذ رب  ، دـئاز تفـص  کـی  دـیاب  مینک  لـمح  نآ  رب  هدرک و  عازتنا  مسج  زا 

تمـسق لـباق  مه  دـعب  هسره  رد  هک  هثـالث  داـعبا  ياراد  تسا  يرهوج  ، مسج تقیقح  هنرگ  ،و  تسا دیفـس  مسج  نیا  میئوگب  میناوتب 
.تسین لیخد  تاذ  نآ  رد...و  یهایس  ای  يدیفس  تسا و 

تاذ میمص  زا  رگید  ترابع  هب  ، دنرادن يا  همیمض  هب  زاین  دنوش و  یم  عازتنا  نونعم  تاذ  ماقم  زا  هک  ینیوانع  : زا دنترابع  مود  هتـسد 
نیا عازتنا  أشنم  ، ضایب تاذ  دوخ  هک  « ضیبا ضایبلا  :» میئوگ یم  هک  ضایب  دوخ  هب  تبسن  تیضیبا  فصو  دننام  دنوش  یم  عازتنا 
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شیوخ تاذ  هب  ضایب  اّما  ، تسا ضایب  ببـس  هب  شندوب  دیفـس  يدیفـس  مسج  ره  هک  اریز  تسین  راک  رد  يا  هطـساو  هدش و  فصو 
رب ضیبا  قالطا  هکلب  »و  تاذلاب ام  یلا  یهتنی  نا  دب  ضرعلاب ال  املک  :» هکنیا باب  زا.رگید  يدیفس  ۀطساو  هب  هن  تسا  دیفـس  ضیبا و 

توبث » دشاب هایـس  هکنیا  هن  دوب  دیفـس  امتح  دوب  ققحت  لباق  القتـسم  جراخ  رد  يدیفـس  ضایب و  رگا  ینعی  دراد  تیّولوا  ضایب  دوخ 
: مییوگ یم  همدقم  نیا  ظفح  اب  «، لاحم هسفن  نع  یئیشلا  بلس  يرورض و  هسفنل  یئیشلا 

.تسانعم ود  هب  دوجوم  ۀملک 

تـسا تایهام  تاذ  زا  جراخ  دوش و  یم  ضراع  تاـیهام  رب  اـنعم  نیا  هب  هک  «، دوجولا هل  تبث  یئیـش  » ینعی روهـشم  ياـنعم  ناـمه  .1
...و « دوجومب سیل  ناسنالا  :» میئوگ یم  دوش و  یم  بلس  یهاگ  »و  دوجوم ناسنالا   » میئوگ یم  دوش و  یم  تابثا  یهاگ  نیاربانب 

زا هدوب و  یـضرع  کنیا  هن  دشوج  یم  نآ  نتم  عوضوم و  تاذ  زا  یتسه  دوجو و  ینعی  ، دوجوم هکنیا  نآ  يرت و  عیـسو  يانعم  هب  .2
هب هن  تسا  دوجوم  ، دوجو نیع  هب  تیدوجوم  ینعی  تسا  اـنعم  نیمه  هب  « دوجوم دوـجولا   » ۀیـضق رد  هک  دوـش  ضراـع  نآ  رب  جراـخ 
رد یتسه  هک  دنک  یم  دییأت  ار  نیمه  مه  قطنم  همیمـضلاب و  لومحم  هن  تسا  همیمـص  نم  لومحم  حالطـصا  هب  دـئاز و  دوجو  کی 

دوب و دهاوخ  دوجوم  دوجو  دوخ  انیقی  دنتسه  دوجوم  دوجو  رون  هب  اه  تیهام  رگا  دنشابن و  هکنیا  هن  دنتـسه  تایعقاو  ، تسه جراخ 
دوجو تاذ  رب  دـئاز  دوجو  هکنیا  هن  تسا  دوجوم  اـتاذ  دنتـسه و  مه  نیع  نوـچ  دراد  تیوـلوا  دوـجو  دوـخ  هب  دوـجوم  دانـسا  هکلب 

ناـسنالا «،» مئاـق دــیز  » دــننام.دنوش یم  عازتـنا  تاذ  زا  جراـخ  ۀیقاقتــشا  ياـنعم  هـب  تاذ  فاـصتا  زا  تاقتــشم  یهاـگ  سپ.دــشاب 
...و « ضیبا مسجلا  «،» دوجوم

.تسا لیبق  نیمه  زا  ام  رظندروم  ثحب  و...و  « دوجوم دوجولا  «،» ضیبا ضایبلا  » لثم رد  دوش  یم  عازتنا  تاذ  دوخ  زا  یهاگ  و 

ناهرب هب  یجایتحا  درادـن و  دـیدرت  ياج  ، تبـسن هب  قیدـصت  هک  دـید  میهاوخ  میدرک  روصت  یتسرد  هب  ار  دوجوم  يانعم  یتقو  سپ 
لئاسم هدش و  ناونع  یفـسلف  قیقد  ثحابم  زا  بلطم  نیا  ، حیحـص روصت  مدـع  رثا  رد  اهتنم  تسا  هّیلوا  يایاضق  هلمج  زا  هکلب  درادـن 

.دندرک یم  ینتبم  نآ  رب  ار  هفسلف  قئاقد  زا  يرایسب 

.دوش یمن  لصاح  قیدصت  نآ  نودب  تسا و  قیدصت  یساسا  طرش  حیحص  روصت  نتشاد  سپ 
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تادهاشم ب:

لقع هک  دنتـسه  یئایاضق  اهنآ  دنتاسوسحم و  ای  تادهاشم  دنتـسه  ینیقی  يدابم  ءزج  هک  یقطنم  ۀناگ  شـش  تایهیدـب  زا  مود  مسق 
یفاـک ود  نآ  نیب  تبـسن  هظحـالم  لوـمحم و  عوـضوم و  روـصت  دّرجم  اـهنآ  هب  قیدـصت  يارب  اـّما  ، تـسا اـهنآ  هـب  مزاـج  مکاـح و 

اذل ، دوش لصاح  قیدصت  نآ  نتفرگ  راک  هب  هطـساو  هب  ات  میتسه  سح  مان  هب  يا  هطـساو  دنمزاین  ، تاروصت نیا  رب  هوالع  هکلب  ، تسین
.دنیوگ تاسوسحم  دوشن  لصاح  تاکردا  نیا  ، هطوبرم سح  ندوب  اراد  نودب  نوچ  ار  اهنآ 

« املع دقف  دقف  اّسح  دقف  نم  :» هدش لقن  وطسرا  زا  لصا  نیمه  يور 

كاردا زا  تسا  اـنیبان  هک  یـسک.دهد  یم  تسد  زا  زین  ار  ّسح  نآ  هب  طوـبرم  ياـه  شناد  دـهدب  تسد  زا  ار  یـسح  سکره  : ینعی
.تسا مورحم  اه  گنر 

: تسا مسق  ود  رب  ّسح 

.يرهاظ ّسح  .1

.ینطاب ّسح  .2

: تسا عون  جنپ  ياراد  يرهاظ  ّسح 

.مینک یم  ساسحا  ار  اه  گنر  نآ  طسوت  هک  هرصاب  ّسح  .1

.مینک یم  ساسحا  ار  اهادص  عاونا  نآ  طسوت  هک  ییاونش  ای  هعماس  ّسح  .2

.مینک یم  كرد  ار  اه  هزم  عاونا  نآ  اب  هک  ییاشچ  ای  هقئاذ  ّسح  .3

.مینک یم  كرد  ار  اهوب  عاونا  نآ  اب  هک  ییایوب  ای  هّماش  ّسح  .4

.مینک یم  كرد  ار...و  يربز  ، یمرن ، تدورب ، ترارح نآ  طسوت  هک  ییاواسب  ای  هسمال  ّسح  .5

هدنبات و دیشروخ  : مییوگ یم  الثم.دنمان  یم  تاّیسح  دنوش  یم  لصاح  يرهاظ  ساوح  نیا  زا  کیره  طسوت  هک  یتاقیدصت  ایاضق و 
«. اهیندید » تسا شخب  ییانشور 

«. اهیندیئوب » تسا وبشوخ  لگ  نیا 

«. اهیندینش » تسا زاون  شوگ  ادص  نیا 

رکف و ياراد  هک  مینک  یم  ساسحا  نادجولاب  ام  ۀمه  : الثم.دنراد مان  تاّینادـجو  دـنوش  یم  كاردا  نطاب  ّسح  طسوت  هک  ییایاضق 
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.میراد ملع  روما  نیا  هب  يروضح  ملع  اب  میتسه و  یگنشت  یگنسرگ و  ، تّذل ، جنر درد و  فوخ ، یناور  تلاح  ياراد  ای  ، میا هشیدنا 
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.دندرگ یم  یهیدب  تاقیدصت  زا  هدش و  یلوصح  ملع  هب  لیدبت  مینک  روصت  ار  روما  نیمه  یتقو 

تایبرجت ج:

.تسا تّابرجم  ای  تایبرجت  هیهیدب  تاینیقی  ۀناگشش  ماسقا  زا  موس  مسق 

رد هـچ  نآ  رب  هوـالع  هـتبلا  ، دـنک یم  ادـیپ  یمزج  قیدـصت  دـنک و  یم  مـکح  اهنادـب  ناـسنا  لـقع  هـک  دنتــسه  ییاـیاضق  تاـبرجم 
: دنربتعم تایبرجت  رد  مه  رگید  لماع  ود  ( هسمخ ساوح  زا  یکی  زا  هدافتسا   ) دوب ربتعم  تادهاشم  رد  )و  هثالث تاروصت  ) تایلوا

ار نآ  اهراب  اهراب و  یهاگ  یلو  رتشیب  هن  دـنک  یم  ساـسحا  راـب  کـی  ار  يرثا  اـی  هنحـص  ناـسنا  یهاـگ  : هدـهاشم رّرکت  لّوا  لـماع 
هدش نئمطم  نآ  هب  یمدآ  سفن  ، تادهاشم ررکت  نیمه  ۀیاس  رد  دنک و  یم  ّسح  ار  نآ  ساوح  زا  یکی  طسوت  دنک و  یم  هدـهاشم 

: میئوگ یم  نانیمطا  اب  الثم.دش  نئمطم  يرما  هب  ناوت  یمن  رابود  راب و  کی  اب  هنرگ  دنک و  یم  ادیپ  یمزج  مکح  و 

.میا هدومزآ  ار  وراد  نیا  اهراب  اهراب و  هکنیا  رثا  رد  تسا  ءارفص  لهسم  اینومقس.فلا 

.میا هدرک  هدهاشم  ار  رثا  نیا  ارارک  هکنیا  رثا  رد  تسا  روآدرد  ندز  بوچ  اب.ب 

.تسا هدوب  یگدنزوس  امرگ و  ترارح و  ياراد  میا  هدید  هک  شتآ  ره  شیوخ  رمع  تّدم  رد  اریز  ، تسا هدنزوس  یشتآ  ره.ج 

ترارح هجرد  ندـش  مک  رثا  رد  دوـش و  یم  هدوزفا  نآ  مجح  رب  هدـش و  هدیـشک  ترارح  هجرد ي  نتفر  ـالاب  ماـگنه  یمـسج  ره.د 
ماگنه اهنآ  عاضوا  ةدـهاشم  نوگانوگ و  ماسجا  شیاـمزآ  هار  زا  ار  یمزج  قیدـصت  نیا.دوش  یم  هتـساک  نآ  مجح  زا  هدـش و  عمج 

میا هدید  ار  سم  ، دراد ار  روکذم  تیـصاخ  نهآ  هک  میا  هدـید  اهراب  الثم  ، میا هدروآ  تسد  هب  ترارح  هجرد  ندـش  مک  نتفر و  الاب 
تادهاشم هار  زا  اذـل  ، میا هدـید  ار  هدـش  دـمجنم  بآ  هتـسب و  نغور  لیبق  زا  يداّوم  ، میا هدومزآ  ار  اه  گنـس  عاونا  ، تسا نینچ  هک 

.میا هتفای  هار  یمزج  قیدصت  نیا  هب  ررّکم 

.دوش یم  راخب  هب  لیدبت  هدمآ و  شوج  هب  ترارح  هجرد  دص  رد  یبآ  ره.ه 

: دیامرف یم  یّلک  هدعاق  تروص  هب  نایاپ  رد  دوب  تاّیبرجت  زا  لاثم  دنچ  نیا 

بط ملع  لئاسم  رثکا  یمیش و  ، کیزیف لیبق  زا  یبرجت  یعیبط و  مولع  لئاسم  رتشیب 
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.دنتسه تّابرجم  ۀلوقم  زا  اعون  دروخ  یم  مشچ  هب  مولع  نیا  رد  هک  یتاقیدصت  ایاضق و  : ینعی.تسا لیبق  نیا  زا 

تفتلم نادـب  مه  دوخ  الـصا  هکنیا  نودـب  ، دـهد یم  ماجنا  ار  نآ  شناج  ۀـناخ  ناهن  رد  صخـش  هک  یّفخ  بکرم  سایق  : مود لـماع 
.تسا نهذ  ییامنرنه  نیا  هکلب  ، دشاب

دناوت یمن  زگره  دـهدن  لیکـشت  ار  یفخ  سایق  نیا  ، نهذ رگا  الوصا  دوش و  یم  ادـیوه  تقیقح  نآ  ، لـیلحت هیزجت و  ماـقم  رد  هتبلا 
هدرک و شیامزآ  ار  ایند  ياهبآ  ۀمه  نم  : دیوگب هک  هدـشن  تفای  اه  ناسنا  زا  يدـحا  نوچ.دروآ  تسد  هب  هّیلک  ةدـعاق  یّلک و  مکح 

ای.دراد ار  تیـصاخ  نالف  ، ملاع ياهبآ  ۀـمه  هک  ما  هدیـسر  هجیتن  نیا  هب  هداد و  رارق  نیب  هّرذ  ریز  ار  اهنآ  هاگـشیامزآ  راوتاربال و  رد 
رثکاّدح هکلب  ، ما هدومن  هدهاشم  اهنآ  یگمه  رد  ، ترارح مان  هب  يا  هژیو  تیصاخ  هدرک و  هبرجت  ار  ملاع  ياه  شتآ  ۀمه  نم  : دیوگب
نکمم یقطنم  سایق  نودب  نآ  هب  ندیسر  دنک و  یم  نایب  هناعطاق  ار  یّلک  ياربک  نینچ  کلذعم  هدرک و  هدهاشم  دروم  رازه  ای  دص 

یمن ییاج  هب  هار  هدیـسر و  لماک  تسب  نب  هب  اـجنیا  رد  دـنک  یم  لاـبند  هبرجت  بلاـق  رد  ار  زیچ  همه  هک  يّداـم  ياـقآ  سپ  ) .تسین
( .درب

عاوـنا زا  هبرجت  ، تشذـگ مود  دـلج  رخاوا  رد  ءارقتـسا  باـب  رد  هک  ناـنچ  تقیقح  رد  دراد و  لابندـب  یـسایق  ، دوـخ يا  هبرجت  ره  و 
يدارفا هب  هداد و  میمعت  ار  مکح  هتبلا  میدیـسر  یعقاو  ّتلع  هب  یتسرد  هب  رگا  هک  تسا ، یبای  ّتلع  لیلعت و  رب  ینتبم  صقان  ءارقتـسا 

یمهم هتکن  نیا.تسا  لاحم  همات  تلع  زا  لولعم  فّلخت  : هک تسا  نیا  یّلک  نوناـق  ؛ اریز میهد  یم  تیارـس  دـنا  هدـشن  هبرجت  هک  مه 
ات دراد  شتآ  لثم  یش  نالف  تیهام  تاذ و  رد  هشیر  ، صوصخم رثا  نیا  هک  دمهفب  دبای و  هار  یعقاو  ّتلع  هب  دناوتب  یمدآ  هک  تسا 

مکح کی  هب  زگره  یعقاو  ّتلع  تفایرد  نودب  هنرگ  تسا و  هدنزوس  یـشتآ  ره  سپ  ، دنریذپان یئادج  تاذ  زا  تایتاذ  : دیوگب دـعب 
هدیسر و یعطق  يا  هجیتن  هب  قیرط  نآ  زا  هداد و  ماجنا  يا  هبرجت  ره  رد  یمدآ  هک  بکرم  سایق  نآ  نیاربانب.دیـسر  میهاوخن  یمزج 

: تسا لیذ  رارق  هب  ( تسا هدنزوس  یشتآ  ره  : لثم ) تسا هیلک  ۀبجوم  تروص  هب 

: وحن نیا  هب  میریگ  یم  هجیتن  ار  موزلم  لاطبا  مزال  لاطبا  هار  زا  هک  تسا  یلاصتا  ییانثتسا  سایق  عون  زا  لّوا  سایق  : فلا

نیا شتآ  زا  دروم  ود  یکی  رد  ینعی  ،) دوب یفداصت  یقافتا و  شتآ  لثم  رثؤم  نالف  دوجو  ماگنه  ( ترارح ) الثم رثا  نالف  لوصح  رگا 
تیّلع نوناق  رب  ینتبم  هدزرس و  رثا 
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«. يرغص  » دشابن ( یشتآ ره  رد  (و  یگشیمه یمئاد و  يرثا  نینچ  هک  دوب  نیا  شا  همزال  ( دوبن

«. يربک » تسا یمئاد  رثا  نیا  لوصح  نکل  و 

تسا و دوجوم  ئـش  نآ  تاذ  رد  هک  تسا  یتّلع  رطاخ  هب  هکلب  تسین  یفداصت  ئـش  نالف  زا  رثا  نـالف  رودـص  دوش  یم  مولعم  سپ 
« هجیتن » هدیدرگ رثا  نیا  بجوم  نآ 

: دهدب هجیتن  سایق  ات  دوش  تابثا  دیاب  بلطم  ود  تالالدتسا  هنوگ  نیا  رد 

.دوب یقافتا  رثا  نیا  لوصح  رگا  اریز  تسا  حضاو  بلطم  نیا  : همزالم تابثا  .1

دوش یم  مولعم  دوب  یمئاد  يرثا  رگا  سپ  تسا  عوقولا  رداـن  یقاـفتا  رما  نوچ  ، يرثـکا هن  دـشاب و  یمئاد  هن  هک  دوـب  نیا  شا  همزـال 
.تسین یقافتا 

ار رثا  نیا  تخاون  کی  روط  هب  اهنآ  مامت  رد  هدـید و  ار  دروم  اهدـص  اـم  اریز  هدـش  لـصاح  هدـهاشم  هار  زا  رما  نیا  : مزـال لاـطبا  .2
.تسا یعطق  اجنیا  ات  هجیتن  سپ  ، میا هدرک  هدهاشم 

هداد رارق  يرغص  ار  یلبق  سایق  ۀجیتن  ، سایق نیا  رد  تسا و  جاتنالا  یهیدب  هک  تسا  لّوا  لکـش  یلمح  ینارتقا  عون  زا  ، مود سایق.ب 
: میئوگ یم 

« يرغص » تسا یتّلع  لولعم  رثؤم  نالف  زا  رثا  نالف  لوصح 

« يربک » .تسا لاحم  شا  همات  ّتلع  زا  لولعم  فلخت 

سایق ۀـجیتن  نوچ  تسا  حـضاو  يرغـص  تابثا  سایق  نیا  رد.بولطملا  وه  »و  هجیتن » تسا لاحم  ئـش  نـالف  زا  رثا  نـالف  فلخت  سپ 
یمزج هجیتن  ور  نیازا  ، تسا یفاک  نآ  هب  قیدـصت  رد  هثالث  تاروصت  درجم  هک  ، تسا هیلوا  هیهیدـب  يایاضق  زا  زین  يربک.تسا  یلبق 

.دوب دهاوخ 

تابثا هب  يزاین  هدوب و  تادهاشم  تایلوا و  زا  لالدتسا  تامدقم  یلو  میتسه  لالدتـسا  دنمزاین  تابرجم  رد  هک  دیئامرف  یم  هظحالم 
.تسا ددمتم  یمسج  ره  ، تسا هدنزوس  یشتآ  ره  : تفگ تیعطاق  اب  ناوت  یم  سپ.دنرادن 

تایـسدح باب  رد  رفظم  موحرم  نینچمه  دـنا و  هتفگ  یـسوط  نیدـلا  ریـصن  هجاوخ  ، انیـس نبا  دـننام  گرزب  ناـناد  قطنم  : يروآداـی
: هک دنا  هدروآ 

یلیـصفت ملع  ، هبرجت هار  زا  هک  تسین  رودقم  اّما  ؛ مینک ادیپ  ران  رد  الثم  یتیـصاخ  دوجو  هب  یلامجا  ملع  میناوت  یم  اهنت  تایبرجت  رد 
لوق هب  و.مینک  ادیپ  تیصاخ  نآ  تیهام  هب 

رفظم قطنم  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1193زکرم  هحفص 830 

http://www.ghaemiyeh.com


221  : ص

رفظم قطنم  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1193زکرم  هحفص 831 

http://www.ghaemiyeh.com


: تاراشا حرش  رد  هجاوخ 

کلذ اعطق و  ببسملا  دوجوب  مکح  ببسلا  لوصح  ملع  امّلک  ببسلا و  کلذ  هیهام  فرعی  مل  نإ  اببس و  كانه  ّنأ  کلذ  نم  ملعیف  »
کلذ یف  ببسلا  بلطی  نأ  یقطنملا  یلع  سیل  و...ّببـسملا  دوجوب  ملعلا  یف  یفکی  هتّیهام  فرعی  مل  نا  ببـسلا و  هّیببـسل  ملعلا  ّنال 

(1) .اهبابسا » یلإ  تابّبسملا  دانتسا  هّیفیک  یف  رظانلا  یّفسلفلا  یلع  کلذ  اّمنإ  ، هدوجو یف  کشی  نأ ال  دعب 

: یفخی مث ال  : هلوق

؟ ریخ ای  ، دناسر یم  یمزج  یعطق و  ۀجیتن  کی  هب  ار  بّرجم  صخش  هدوب و  قفوم  يا  هبرجت  ره  ایآ 

اه نآ  ات  هک  دراد  یتامدـقم  طیارـش و  هکلب  دـشاب ، یمزج  قیدـصت  دـیفم  يا  هبرجت  ره  هک  تسین  نینچ  ، ریخ : تفگ دـیاب  خـساپ  رد 
مدرم ياه  هدوت  سانلا و  ماوع  هک  یتاقیدـصت  ایاضق و  زا  يرایـسب  : میئوگ یم  لصا  نیمه  يور.دوش  یمن  لصاح  نیقی  ، دوشن مهارف 
طـسو ای  هزاغم و  يولج  عقوم  ره  یـصخش  دینک  ضرف  الثم.تسا  ضحم  هابتـشا  تسین و  عقاو  قباطم  دنراد  دوخ  تایبرجت  ساسارب 

یمن ، دومن هدـهاشم  ار  یعامتجا  هرابود  زورما  رگا  لاح  هدوب  يدروخ  دز و  ای  فداصت  ۀنحـص  هدرک  هدـهاشم  ار  یعامتجا  ، ناـبایخ
الثم ای.دشاب  هدش  عامتجا  نیا  ببـس  يرگید  لماع  دیاش  تسا و  نامگ  رثکادح  هکلب  ، هدمآ شیپ  یفداصت  زاب  : دیوگب هناعطاق  دناوت 
نیا زا.تسا  بتاک  ناسنا و  دـلاخ  ، تسا بتاک  ناسنا و  رکب  ، تسه مه  بتاـک  تسا و  ناـسنا  دـیز  هک  دـنک  یم  هدـهاشم  یـصخش 

راکدوخ اب  نالف  نالف و  هک  هدید  مشچ  هب  الثم  ای  ، تسا بتاک  یناسنا  ره  :» دیوگب هتفرگ و  یعطق  ۀجیتن  کی  دـناوت  یمن  تادـهاشم 
اه نیا  ریخ.تسا  هدنـسیون  ناتـشگنا  تاکرح  ملق و  انامه  نتـشون  هّمات  ّتلع  : دیوگب دناوت  یمن  ، دننک یم  میـسرت  ذغاک  رب  ار  یبلطم 

هدننزریـشمش هدـنمزر و  ناسنا  رد  هک  یبلق  نامیا  ای.تسا  هدنـسیون  صخـش  ةدارا  انامه  یلـصا  ءزج  دنتـسه و  هّلعلا  ءزج  تاّدـعم و 
ییاقیرفآ کلامم  رد  هک  یسک  ای.تسا  هدنام  یفخم  وا  دید  زا  رگید  ءزج  هدید و  ار  ّتلع  زا  یـشخب  اهنت  نیبرهاظ  صخـش  تسا و 

، تسا هدوب  هایس  هدید  وا  هدش و  دلوتم  ردام  زا  هک  یکدوک  ره  هکلب  ، هدیدن ار  تسوپهایس  ریغ  ناسنا  چیه  هدمآ و  ایند  هب 
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تاّرک هب  ار  رما  نیا  هکنیا  اب.تسا  هایـس  امتح  دوش  دـلّوتم  ملاع  ياجکره  رد  یکدوک  ره  : دـیوگب هناـعطاق  دـناوت  یمن  یـسک  نینچ 
.تسا هدوب  دهاش  هدید و 

: دشاب ریز  یلصا  لماع  هس  زا  یکی  دناوت  یم  دراد  دوجو  اهناسنا  رتشیب  براجت  رد  هک  تاهابتشا  نیا  یعقاو  ّتلع 

.دش رکذ  نابایخ  رد  مدرم  عامتجا  لّوا و  لاثم  رد  هچ  نآ  دننامه.دنا  هتشادنپ  ّتلع  ، هدوبن يرثا  یعقاو  ّتلع  هک  ار  هچ  نآ  .1

.راتشون ملق و  لاثم  دننامه.دنا  هتشادنپ  همات  ّتلع  ، هدوب هصقان  ّتلع  هک  ار  هچ  نآ  .2

هنرگ میـسرب و  يرثا  یتاذ  یعقاو و  ّتلع  هب  نآ  رد  هک  تسا  قفوم  يا  هبرجت  نآ  و.دـنا  هتفرگ  تاذـلاب  ام  ياج  هب  ار  ضرعلاب  اـم  .3
.دش دهاوخن  هّیلک  ةدعاق  هب  جتنم  ضرعلاب 

.ناتسوپهایس ّدلوت  ییاقیرفآ و  لاثم  دننامه 

اهدـمآ و شیپ  ثداوح و  زا  ، نانآ ياه  یـسررب  تاظحالم و  اعون  هک  تسا  نیا  اهناسنا  تاّیبرجت  زا  يرایـسب  هابتـشا  اـطخ و  ۀفـسلف 
اـسب هچ  ، امئاد لصح  دق  هنکل  : میئوگب دشاب و  یعطق  روکذم  یئانثتـسا  سایق  یّلک  ياربک  ات  تسین  لماک  هدش و  باسح  ، قیقد ، ءایـشا

ار رثا  نالف  ، هداـتفا یقاـفتا  نینچ  رابدـنچ  اـی  کـی  هکنیا  ظاـحل  هب  هدـننک  هبرجت  يارب  یلو  ، دـشابن یمئاد  ، رثا نـالف  لوصح  عقاو  رد 
یلماوع.تسین ینیقی  ، قیدـصت نیا  انیقی  یلو.تسا  هدرک  رداص  یّلک  مکح  نآ  ساسا  رب  هدرک و  ادـیپ  داقتعا  نآ  هب  ، هتـشادنپ یمئاد 

: زا دنترابع  دندرگ  یم  لطاب  تاّیبرجت  نیا  ندمآ  دوجو  هب  ثعاب  هک 

؛ روما تایعقاو  قیاقح و  هب  تبسن  یماع  صخش  تلاهج  .1

؛ ثداوح یعقاو  للع  هب  تبسن  وا  یهجوت  یب  تلفغ و  .2

؛ دروآ تسد  هب  ار  یعقاو  للع  هتفای و  هار  ءایشا  تاذ  تیهام  هب  تسین  رداق  نیا  زا  شیب  هک  كرد  شناد و  حطس  ندوب  نییاپ  .3

ثداوح هکنیا  اب  ، ّتلع نیمه  هب  و.دوش  یم  هدهاشم  دارفا  زا  يرایـسب  رد  هک  ، يریگ هجیتن  تواضق و  مکح و  ماقم  رد  یگدزباتـش  .4
اب هبرجت  هک  نیا  زا  لفاغ.دـننک  یم  رداص  یّلک  مکح  کی  اّما  دـنا  هدـید  ار  رثا  نالف  رودـص  هداد و  رارق  هدـهاشم  دروم  ار  یکدـنا 

.دنوش دقتعم  نآ  هب  هدیسر و  یلبق  قیدصت  سکع  هب  تیاهن  رد  اسب  هچ  ددرگ و  یم  رتلماک  عونتم  دّدعتم و  دراوم 

223  : ص

رفظم قطنم  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1193زکرم  هحفص 833 

http://www.ghaemiyeh.com


یم تسا  يرختسا  ای  ضوح  ای  فرظ  رد  هک  یبآ  نایم  رد  ار  یبوچ  ، یتقو هک  دیشاب  هدومزآ  ار  بلطم  نیا  امش  دیاش  : رگنشور لاثم 
یم رارق  بآ  حطـس  يور  رب  هدـمآ و  الاب  مینک  اهر  دوخ  لاح  هب  ار  بوچ  هک  ینامز  مینک  یم  بآ  لخاد  ار  نآ  راشف  اب  ای  میزادـنا 

نآ.تفرگ میهاوخ  ار  هجیتن  نامه  زاب  ، مییامن شیامزآ  بآ  بوچ و  نیدـنچ  اب  مینک و  رارکت  راب  دـنچ  ار  لـمع  نیمه  رگا  دریگ و 
: میئوگ یم  هیلک  ۀیضق  تروص  هب  تسا و  نینچ  نیا  یبآ  ره  هک  مینک  یم  لایخ  هاگ 

ياه مسج  عاونا  رد  زین  مینک و  هبرجت  ار  اهبوچ  نوگانوگ  عاونا  ام  رگا  هک  یلاحرد  « دریگ یم  رارق  بآ  حطس  يور  رب  یمـسج  ره  »
دنریگ و یم  رارق  نآ  قمع  رد  هتفرورف و  بآ  رعق  هب  ماسجا  زا  یخرب  هک  دید  میهاوخ  ، میئامزایب ار  بلطم  نیا  گنس  - نهآ زا  رگید 

تهج زا  ار  ماسجا  ریاس  بآ و  رگا  هاگنآ  دـنریگ  یم  رارق  بآ  يور  رب  یخرب  دـنور و  یمن  نییاپ  رتشیب  بآ  قمع  طـسو  اـت  یخرب 
: مینک یم  ادیپ  یسرتسد  لیذ  ۀیضق  هس  هب  ، مینک شیامزآ  هسیاقم و  مهاب  ار  اهنآ  هداد و  رارق  یسررب  دروم  یمجح  نزو  یلاگچ و 

.دریگ یم  رارق  بآ  يور  رب  دشاب  رتمک  بآ  یعیبط  نزو  زا  نآ  نزو  هک  یمسج  ره  .1

.دور یم  ورف  بآ  طسو  ات  دشاب  يواسم  بآ  اب  یعیبط  نزو  ثیح  زا  هک  یمسج  ره  .2

دریگ یم  رارق  بآ  نایم  رد  نهآ  یتقو  الثم  ، دور یم  ورف  بآ  رعق  هب  ، دشاب رت  نیگنس  بآ  نزو  زا  نآ  یعیبط  نزو  هک  یمسج  ره  .3
هویج زا  نهآ  نوچ  ، دریگ یم  رارق  نآ  حطس  يور  ، میهد رارق  هویج  رد  ار  نآ  رگا  یلو  دور  یم  بآ  قمع  هب  تسا  رت  نیگنـس  نوچ 

.تسا رت  کبس 

هنرگ و.دـشاب  هدیـسر  یعقاو  ّتلع  هب  هدـش  باسح  لـماک و  دـشاب و  یتامدـقم  طیارـش و  ياراد  هک  تسا  قفوم  يا  هبرجت  ؛ نیارباـنب
.مینادب ینیقی  ار  یسکره  تاّیبرجت  هک  میرادن  یلیلد 

تارتاوتم د:

.تسا تارتاوتم  ، ینیقی تایهیدب  ۀناگ  شش  عاونا  زا  مراهچ  مسق 

: میراد یلامجا  ثحب  دنچ  هطبار  نیا  رد 

نوکس و اهنآ  ۀلیسو  هب  ناسنا  سفن  هک  دنتسه  یئایاضق  تارتاوتم  : فیرعت .1
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سرغ نآ  رد  ار  نیقی  دنمونت  تخرد  هدرک و  نوریب  لد  زا  ار  دیدرت  کش و  هک  ینانیمطا  نانچ  نآ  دنک  یم  ادیپ  نانیمطا  شمارآ و 
نیا اـب  هـک  مـیراد  هّجوـت  - دــشاب روآ  مزج  ناـشرابخا  سفن  هـک  یتعاـمج  راــبخا  قـیرط  زا  اــهنت  هـکلب  یهار  ره  زا  هـن  یلو.دــنک 

ندرک ادیپ  نیقی  يارب  یعطق  هنیرق  شتمصع  هک  موصعم  لوق  دننام  دنوش  یم  جراخ  دنـشاب  یعطق  هنیرق  ياراد  هک  يدراوم  ، فیرعت
.تسا

: دنشاب تنص  ود  ياراد  دیاب  روکذم  تعامج 

.دشاب عنتمم  نتفگ  غورد  رب  نیربخم  تعامج  ینابت  عامتجا و  ؛ فلا

یلو.دراد دوجو  دنـشاب  هتفگ  غورد  دارفا  نیا  زا  مادـکره  هکنیا  لامتحا  ، دـننک یم  عیاـش  ار  يربخ  رفن  دـنچ  یهاـگ  : هکنیا حیـضوت 
.تسین راک  رد  یلبق  ینابت  هدوب و  يربخ  نینچ  دنک  یم  نیقی  ناسنا  دنهد و  یم  ار  ربخ  نیا  يریثک  عمج  یهاگ 

.دننک هابتشا  يربخ  رد  مهاب  اهناسنا  زا  دادعت  نیا  هک  دشاب  لاحم  ، يداع روط  هب  ب:

رفن اههد  هکنیا  اّما  ، تسا یعیبط  الماک  ، تسا رکب  ، دیز لتاق  دنیوگب  الثم  دننک و  هابتشا  هثداح  کی  مهف  رد  رفن  ود  ای  کی  رگا  ینعی 
.دنشاب هدرک  هابتشا  همه  هک  تسین  لوقعم.دش  هتشک  رکب  تسد  هب  دیز  : دنیوگ یم  یگمه  هدید و  ار  هنحص 

: دنیامرف یم  یقرواپ  رد  رفظم  موحرم 

.دنا هدومن  افتکا  « بذکلا یلع  مهؤطاوت  عنتمی  هعامج  رابخا  » دیق نیا  هب  اهنت  روهشم  نییلوصا  نییقطنم و 

نآ دـیق  نیا  ندوزفا  ّتلع  »و  هثداحلا مهف  یف  مهأـطخ  قاـفتا  عنتمی  :» میئوگب هک  ، تسا مزـال  مه  مود  دـیق  ندوزفا  اـم  ةدـیقع  هب  یلو 
یم هابتـشا  راچد  هدرکن و  ّتقد  اّما  دننیب  یم  ار  يا  هنحـص  دـنوش و  یم  عمتجم  يدروم  رد  اه  ناسنا  دـتفا  یم  قافتا  یلیخ  هک  تسا 

.دنوش

هب دنتـسین و  ّتقد  لها  نادـنچ  دوخ  تابـساحم  تاظحالم و  رد  مدرم  هک  دـننک  یم  دـییأت  ار  بلطم  نیا  مه  یـسانش  هعماج  نیناوق 
...و ندیدنخ  ندرک و  هیرگ  ، نداد راعش  تنیز  سابل و  دم  رد  الثم.دنزادرپ  یم  نارگید  زا  هناروکروک  دیلقت 

هب افرص  دنا و  هدرب  هانپ  اجنآ  هب  هتفه  لوط  ياهراک  یگتسخ  زا  اهناسنا  هک  هدننک  مرگرس  یحیرفت و  طیحم  کی  رد  : رگنـشور لاثم 
رب وا  دنا و  هدز  هقلح  يزاب  هدبعش  رود  هب  هک  دننک  یم  هدهاشم  یکچوک  عامتجا  يا  هشوگ  رد  یهاگ.دنتـسه  جرفت  حیرفت و  لابند 

درخ شیاه  نادند  اب  ار  هشیش  : الثم دهد  یم  ماجنا  هداعلا  قراخ  ياهراک  ، رهاظ بسح 
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دیآ یمن  نوریب  وا  زا  ینوخ  چیه  اّما  دنز  یم  شیوخ  رکیپ  رب  یئوقاچ  ای  ، دنک یم  جراخ  ناهد  زا  ینزوس  تروص  هب  سپس  هدرک و 
یم ماـجنا  ار  اـهراک  نیا  اـعقاو  وا  هک  دـننک  یم  رکف  مدرم  ،و  دـعلب یم  ار  یناویح  اـی  ، درب یمورف  شندـب  رد  ـالماک  ار  يریـشمش  اـی 

.تسین شیب  يا  هلیح  يدنب و  مشچ  اهنیا  ، دنمهف یم  ّتقد  لها  هکیلاح  رد.دهد 

.تسین یفاک  ییاهنت  هب  لّوا  دیق  دسر و  یم  رظن  هب  يرورض  مود  دیق  ندوزفا  نیاربانب 

: تارتاوتم زا  لاثم  دنچ 

ار نآ  میراد و  نیقی  نآ  دوجو  هب  یلو  میـشاب  هدیدن  دراد  رارق  ملاع  هطقن  نیرترود  رد  هک  ار  رهـش  نالف  ام  زا  کی  چیه  دیاش  ؛ فلا
.میا هدرک  بسک  ارتاوتم  ربخ  هار  زا 

مالـسا ربمایپ  رب  میرک  نآرق  لوزن  هب  نیقی  نونکا  مه  یلو  میا  هدوبن  لبق  نرق  هدزناپ  رد  نآرق و  لوزن  رـصع  رد  ام  زا  کـی  چـیه  ب؛
.تسا هدش  لقن  ام  يارب  رتاوتم  روط  هب  رما  نیا  لسن  هب  لسن  نوچ  میراد 

زا...و یـسوم  موق  دوجو  هب  نیقی  یلو  میا  هدوبن  اهنآ  ناوریپ  میدق و  نیطالـس  ای  نانآ و  مما  نیـشیپ و  ءایبنا  نامز  رد  ام  زا  يدحا  ج؛
.میراد رتاوتم  ربخ  هار 

: تاراشا رد  انیس  نبا  لوق  هب.میراد  ملع  نانآ  دوجو  هب  رتاوت  هار  زا  هکلب  میا  هدیدن  ار  ثروغاثیف  نوطالفا و  ، وطسرا زگره  د؛

.مهریغ (1) سدیلقا و  سونیلاج و  دوجو  هّکم و  دوجوب  انداقتعا  لثم  اذه  و 

؟ دشاب یم  تالاحم  زا  ای  تسا  نکمم  يرما  رتاوت  ایآ  .2

؟ ربخ ای  هدش  عقاو  ایآ  ناکما  ضرف  رب  .3

؟ ربخ ای  تسا  روآ  نیقی  رتاوتم  ربخ  ایآ  عوقو  ضرف  رب  .4

؟ يرظن ای  تسا  یهیدب  نیقی  دیفم  ایآ  دشاب  ملع  دیفم  هک  ضرف  رب  .5

.منک یمن  رارکت  ما و  هدروآ  رابخا  ثحبم  ، ملاعم حرش  رد  لصفم  ار  ثحبم  راهچ  نیا 

لیبق زا  دنا  هدرک  رکذ  ار  يدادعا  نآ  يارب  نیثدحم  زا  یضعب  : میئوگ یم  باوج  رد  ؟ تسا كالم  یّـصاخ  ددع  رتاوت  باب  رد  ایآ  .6
...و ، رفن  114 رفن ،  70، رفن  40، رفن  12، رفن راهچ 

هک یتروص  هب  دوش  لصاح  نیقی  تعامج  رابخا  زا  هک  تسا  نیا  تسرد  بلطم  یلو 
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.میرادن نآ  رب  مه  یلیلد  ،و  تسین كالم  صاخ  ددع  هنرگ  دشاب و  لاحم  اطخ  بذک و  رب  اهنآ  قفاوت  اتداع 

تایسدح ه:

.تسا تاّیسدح  یقطنم  ۀناگ  شش  تایهیدب  زا  مجنپ 

: میراد هاتوک  ثحب  دنچ  هطبار  نیا  رد 

هک یعطق  یمزج و  مکح  تروص  هب  مهنآ  دـننک ، یم  مکح  اهنادـب  لـقع  سفن و  هک  دنتـسه  یتاقیدـصت  اـیاضق و  تایـسدح  ؛ فلا
لد زا  ار  دیدرت  هدوب و  روآ  عطق  يوق و  ، هک یـسدح  ، تسا ناسنا  رد  يوق  سدح  کی  دوجو  مکح  نیا  أشنم  تسین و  نآ  رد  یکش 

یلاثم «، يوق سدح  » ریبعت ندش  رت  نشور  يارب.دوش  یم  ایاضق  نآ  ياوتحم  نیماضم و  هب  نهذ  داقتعا  ناعذا و  بجوم  دـیادز و  یم 
نیا دنک  ادیپ  موصعم  يأر  هب  یعطق  سدح  ، رصع ءاملع  زا  رفن  هد  ای  هس  رظن  قافتا  زا  يدهتجم  هیقف و  رگا  : میروآ یم  لوصا  ملع  زا 

یطسوتم سدح  ، سدح نیا  ، دنزب سدح  ار  موصعم  يأر  رصع  کی  ءاملع  ۀیلک  رظن  قافتا  زا  رگا  لاح.تسا  یفیعض  سدح  ، سدح
یـسدح نینچ  ، دنک ادیپ  موصعم  لوق  هب  سدح  زورما  ات  همئا  نامز  زا  راصعا  راصما و  ءاملع  ۀـمه  عامجا  قافتا و  زا  رگا  یلو.تسا 

.دروآ یم  نیقی  دوش  لصاح  یفراعتم  مدآ  ره  يارب  تسا و  روآ  نیقی  هدوب و  يوق  رایسب 

هدش و هتفرگ  دیـشروخ  رون  زا  یـسمش  ۀـموظنم  تاراّیـس  ریاس  هرهز و  ، دراطع رمق و  رون  ، میناد یم  ام  ۀـمه  یقطنم 1. لاثم  دـنچ  ب:
فقـس ای  راوید  هب  هتفرگ و  ار  رون  دریگ و  یم  رارق  باتفآ  لباقم  رد  هک  تسا  يا  هنیئآ  لثم  هام  ةرک  لثم  عقاو  رد  تسین  اـهنآ  یتاذ 
سدـح هار  زا  ، یمزج مکح  نیا  لاح.دزاس  یم  سکعنم  نیمز  هب  هتفرگ  دیـشروخ  زا  ار  رون  مه  هام  ، دـنک یم  سکعنم  قاتا  شرف  ای 

.میدیسر مکح  نیا  هب  میدرک و  هعلاطم  تسا  ندید  لباق  یتحار  هب  هک  ) هام فلتخم  تالاح  رد  ام  ینعی  ،) هدش ادیپ 

عیبرت رد  اجیردـت  تسا و  یلـاله  ، تیؤر لوا  بش  رد  هاـم  ارچ  ؟ تسیچ هاـم  لکـش  رییغت  تـّلع  هـک  مینادـب  میتـساوخ  یم  نـینچمه 
ات سپـس  دنک و  یم  دوع  ، فصن هب  اددجم  موس  عیبرت  ات  دوش و  یم  ردب  مامت و  هام  ، مود عیبرت  ات  تسا و  ینارون  نآ  صرق  ۀمین  ، لّوا

: فیرش نآرق  ةدومرف  هب  دوش  یم  دیدپان  یّلکب  هام  ( متشه تسیب و  ) مراهچ عیبرت 
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ِمیِدَْقلا ِنوُجْرُْعلاَک  َدا�ع  ّتَح 
ی� َلِزا�نَم  ُها�نْرَّدَق  َرَمَْقلا  َو 

(1)

اب هام  ۀـنراقم  هلباقم و  دـعب و  برق و  ، اه لکـش  فـالتخا  نیا  أـشنم  هک  میدرب  یپ  ، اـه بیـشن  زارف و  نیا  یعقاو  ّتلع  يوجتـسج  رد 
هنرگ ،و  تسا دیـشروخ  رون  زا  هدـش  هتفرگ  زین  راّیـس  ناگراتـس  ریاس  هام و  رون  هک  میدز  سدـح  عطق  روطب  اجنیا  زا.تسا  دیـشروخ 

.دنتسه ٍضَْعب (2) َقْوَف  ا�هُضَْعب  ٌتا�ُملُظ  اتاذ  نیمز  هرک  دننام  دنتسین و  ینامسآ  ینارون  مرج  تاذلاب  اهنآ 

هماقا مکح  نیا  يارب  ناوت  یم  هک  یلیالد  زا  یکی...و  حطـسم  هن  تسا  يورک  نیمز  : هکنیا هب  مینک  یم  مکح  مزج  روط  هب  ام  همه  .2
ياهتمـسق لّوا  ، دـشاب یتشک  کی  ندـش  کـیدزن  دـهاش  رود  زا  دـشاب و  هداتـسیا  اـیرد  لـحاس  رد  یـصخش  رگا  : هک تسا  نیا  درک 

.دنک یم  هدهاشم  ار  نآ  ۀندب  مامت  دوش  یم  کیدزن  لحاس  هب  یتشک  هک  جیردت  هب  ،و  یناقوف

سدـح ، قیقحت هعلاـطم و  زا  سپ  ؟ تسیچ روما  نیا  ّتلع  هک  ، دـنک یم  داـجیا  هدـنیب  نهذ  رد  ار  یلاوئـس  هدـیدپ  نیا  ررّکم  هدـهاشم 
.دش یم  هدید  اجکی  یتشک  هندب  ۀمه  دیاب  هنرگ  تسا و  يورک  هکلب  تسین  راومه  نیمز  هک  مینز  یم  یعطق 

ریاس هام و  دیـشروخ و  تسا و  نکاس  هدوب و  ملاع  زکرم  نیمز  هک  دوب  مّلـسم  هدیقع  نیا  یـسومیلطب  تئیه  ینعی  ، میدـق تئیه  رد  .3
يدنمـشناد يدالیم  مهدزناش  نرق  زا  و.دیـشک  نالطب  طخ  هیرظن  نیا  يور  رب  دـیدج  تئیه  یلو.دـنخرچ  یم  نیمز  رود  هب  تارایس 

هدـش و دـییأت  هیرظن  نیا  تئیه  ياملع  ۀـمه  طسوت  هزورما  رلپک و  مانب  یناملآ  دنمـشناد  طسوت  اهدـعب  کـینرپک و  ماـن  هب  یناتـسهل 
اهنآ هک  تسا  هعفاد  هبذاج و  نوناق  نیا  دندرگ و  یم  دیشروخ  رود  هب  یسمش  هموظنم  تارایس  ریاس  نیمز و  : هک هدش  مالعا  هناعطاق 
رود هب  نیمز  هک  یعطق  سدـح  نـیا  َنوُحَبْـسَی (3)و  ٍکَـلَف  ِیف  ٌّلُـک  َو  تسا .» هدروآرد  تکرح  هب  ناـشدوخ  نیعم  ياهرادـم  رد  ار 

تسا هدیدرگ  لصاح  اهناسنا  ام  هب  تبسن  دیشروخ و  هب  تبسن  تارایـس  نیا  عاضوا  فالتخا  ةدهاشم  تهج  زا  ددرگ  یم  دیـشروخ 
.تسا هتخاس  یعطق  ام  يارب  ار  رما  نیا  ، بکاوک ۀیکلف  عاضوا  و 
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: رگیدکی زا  ود  نآ  تازیمم  تّابرجم و  اب  تایسدح  تاکرتشم  ج:

.دنشاب نیقی  دیفم  ات  دنلماع  ود  دنمزاین  تایبرجت  هک  روطنامه  : تاکرتشم اّما 

رّرکم تادهاشم  .1

: دنتسه لماع  ود  نیا  هب  جاتحم  زین  تایسدح  نینچمه  (. دش رکذ  دوخ  باب  رد  هک  ینایب  هب  ) یفخ سایق  کی  لیکشت  .2

روط هب  هک  هدوبن  نینچ  میا و  هدرک  هدهاشم  ضیضح  جوا و  بیـشن و  زارف و  اب  ار  هام  میراد  دای  هب  هک  ینامز  زا  : رّرکم تادهاشم  .1
.دشابن تروص  نیا  هب  رگید  ياههام  رد  هدرک و  زورب  تافالتخا  نیا  هام  کی  رد  یقافتا 

دوب دیـشروخ  زا  ریغ  يرگید  لماع  لولعم  ای  یفداـصت  دوش  یم  هدـهاشم  هاـم  رون  رد  هک  یفـالتخا  نیا  رگا  : یفخ ساـیق  لیکـشت  .2
( دشاب فلتخم  یهاگ  تباث و  شرون  یهاگ  هکلب  ) دشابن لاونم  کی  رب  يدامتم  نورق  هکلب  نایلاس و  لوط  رد  هک  دوب  نیا  شا  همزال 

«. يرغص »

«. يربک » .دراد هتشاد و  ماود  هدوب و  نینچ  هتسویپ  رون  فالتخا  نیا  نکل  و 

ساکعنا ، فالتخا نیا  ببـس  هکلب  دـشاب  یمن  مه  دیـشروخ  زا  ریغ  یلماع  هب  دنتـسم  تسین و  یفداـصت  رما  نیا  ، هک میریگ  یم  هجیتن 
.تسا هام  رب  يدیشروخ  ۀعشا 

هب هدوبن و  هنوگنیا  ، تایـسدح رد  یلو.دوش  یمن  فلتخم  ، دراوم فالتخا  هب  هدـش و  لیکـشت  سایق  کی  تابرجم  رد  : تازیمم اـّما  و 
ادـیپ ّتلع  هب  یلامجا  ملع  ، سایق لیکـشت  هبرجت و  هار  زا  تایبرجت  رد  : هک تسا  نآ  بلطم  ّرـس  دوش و  یم  توافتم  دراوم  فـالتخا 

هچ ؟ تسیچ هصیصخ  تفص و  نآ  اّما.دوش  یم  ترارح  ببس  هک  دراد  دوجو  یتاذ  یتیـصوصخ  شتآ  رد  : میمهف یم  الثم  » مینک یم 
بـسحرب نیاربانب  ، میـسانش یم  ار  نآ  ّتیهام  هدیـسر و  یعقاو  ّتلع  هب  تایـسدح  رد  یلو  میـشاب  هتـشادن  یهاگآ  نآ  زا  الماک  اـسب 

هب یعطق  سدـح  کی  هفاضا  هب  دنتـسه  تایبرجت  ناـمه  تایـسدح  تقیقح  رد.دوش  یم  لیکـشت  یفلتخم  ياهـسایق  ، لـلع فـالتخا 
: هدومرف نینچ  یسوط  هجاوخ  اذل.ببس  ّتیهام 

.نیهجولاب (1). مولعم  تاّیسدحلا  یف  هّیهاملا و  مولعم  ریغ  هّیببسلا  مولعم  تّابرجملا  یف  ببسلا  ّنأ 
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.تایرطف تادهاشم و  تایلوا و  اب  تارتاوتم  تایبرجت و  تایسدح و  توافت  د:

وربور يدایز  یسدح  يایاضق  اب  دهد  یم  رارق  هعلاطم  ّتقد و  دروم  ار  اهنآ  يایاضق  دراد و  راکورس  فلتخم  مولع  اب  هک  یناسنا  ره 
كرتشم وا  اب  دارفا  ۀیقب  تایـسدح  رد  هک  تسا  نیا  ناشتیـصوصخ  اهنت  ، درادن قیدـصت  هیـضق و  لصا  رد  یکـش  چـیه  هک  دوش  یم 

ادـیپ یعطق  نینچ  دـینزب و  سدـح  نم  لـثم  مه  امـش  : هک تخومآ  دارفا  هب  ناوت  یمن  نیقلت  اـب  ار  اـیاضق  نیا  ، هک میناد  یم  ،و  دنتـسین
ینعی ،) دشاب هتشاد  ار  یحور  یملع و  طئارش  نامه  دنک و  یط  مه  يرگید  ، هتفر هدننز  سدح  صخـش  هک  ار  یهار  هکنیا  رگم.دینک 
راکنا ار  یـسدح  رما  نیا  یـسک  رگا  لاح.دسرب  یعطق  سدح  نآ  هب  دناوتب  ات  ( لاقتنا تعرـس  ، یـشوهزیت ، یملع هجرد  ، سفن يافص 

دوخ ات  ینعی  تسه  مه  تایبرجت  تارتاوتم و  رد  تیـصوصخ  نیمه.درادن  رما  نآ  تابثا  يوس  هب  یهار  هدننز  سدح  صخـش  ، دنک
يربخ صخـش  دوخ  يارب  ات  هکنیا  ای  تسا  هدنزوس  یـشتآ  ره  الثم  هک  دنک  یمن  ادیپ  نیقی  زگره  دـنکن  شیامزآ  هبرجت و  صخش ،

رت هداـس  تراـبع  هب  دنتـسه  تواـفتم  روما  نیا  رد  دارفا  ّتلع  نیمه  هب.درک  دـهاوخن  ادـیپ  نیقی  زگره  ، دوـشن تاـبثا  رتاوـت  ّدـح  رد 
ره ینعی  ، تسا یناگمه  تاّیلوا  اّما.ریخ  نارگید  يارب  دوش و  لـصاح  ینیقی  سدـح  یخرب  يارب  تسا  نکمم  ینعی  ، تسین یناـگمه 
ای دـهاوخب  هچ  دـنک  یم  ادـیپ  یمزج  قیدـصت  نینچ  دـنک  روـصت  ار  ود  نآ  نـیب  تبـسن  لوـمحم و  عوـضوم و  یتـسرد  هـب  یناـسنا 
هک يدرف  ره  يارب  مه  تایرطف  ؛و  تسا روآ  نیقی  یمزج و  ، دـشاب هطوبرم  ّسح  دـجاو  هک  یناسنا  ره  يارب  زین  تادـهاشم  ، دـهاوخن

یـصاصتخا تسا و  یناگمه  بلطم  نیا.تسا  روآ  نیقی  دنک  لیلحت  هیزجت و  ار  بلطم  تسرد  دـشاب و  يرطف  لقع  ترطف و  ياراد 
.تسین

ماگ یجیردت و  ، مولعم ۀـجیتن  هب  لوهجم  بولطم  لیدـبت  ،و  بلاطم يوس  هب  يدابم  زا  نهذ  لاقتنا  ، رکف رد  سدـح  رکف و  نیب  قرف  ه:
هراشا نادـب  باـتک  نیا  رد  ررّکم  هک  یلـصا  لـحارم  نیا.دـسرب  هجیتن  هب  اـت  دراذـگ  رـس  تشپ  ار  یلحارم  دـیاب  ینعی.تسا  ماـگ  هب 

: زا دنترابع  ، هدش

.يدابم تمس  هب  بولطم  زا  ریس  .1

.بسانم تامولعم  نتفای  روظنم  هب  يدابم  نایم  رد  ریس  .2

.مولعم هب  نآ  لیدبت  بولطم و  تمس  هب  يدابم  زا  ریس  .3

هب هعفدکی و  ینعی  تسا  یعفد  ، بلاطم هب  يدابم  زا  نهذ  لاقتنا  ، سدح باب  رد  یلو 
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.دوش یم  عطاق  ، هدوبن مه  نآ  لابندب  اسب  هچ  هک  يرما  هب  ناسنا  یناهگان  روط 

تایرطف دنیآ  یم  باسح  هب  یقطنم  ۀناگ  شـش  تایهیدب  ۀلمج  زا  هک  ینیقی  یهیدب  يدابم  زا  مسق  نیرخآ  مشـش و  مسق  تایرطف.و 
لقع هک  ینعم  نیا  هب.دوش  یمن  ادج  اهنآ  زا  تسا و  ناشدوخ  هارمه  اهنآ  تاسایق  هک  دنتـسه  یتاقیدـصت  ایاضق و  ، تایرطف.دنتـسه
نیا رب  هوـالع  هکلب  ( دوـب تاـّیلوا  رد  هک  ناـنچنآ  ) دـنک یمن  ادـیپ  مکح  هـب  عـطق  ، تبـسن هظحـالم  نـیفرط و  رّوـصت  دّرجم  هـب  يرطف 
نهذ رد  هشیمه  هک  تسا  یلالدتـسا  ، لالدتـسا نیا  اّما  دراد  مزـال  لالدتـسا  تسا و  قیدـصت  تاـبثا و  رد  هطـساو  دـنمزاین  ، تاروصت

.تسا هدامآ  رضاح و 

رظن و لاـمعا  دـنمزاین  دوش و  یم  ریوصت  لیکـشت و  وا  هارمه  مه  شلالدتـسا  میروآ  یم  نهذ  هب  ار  قیدـصت  هیـضق و  نیا  عـقوم  ره 
: هکنیا هب  مینک  یم  مکح  ام  ۀمه  الثم.دیآ  یم  رامش  هب  تایهیدب  زا  تهج  نیمه  يور  تسین و  یسررب  قیقحت و 

هیزجت و ار  هیـضق  دوخ  یتـقو  یلو  دـش  هماـقا  لالدتـسا  هک  مینیب  یم.دوش  یم  میـسقت  يواـسم  تمـسق  ود  هب  ریز  تسا  جوز  راـهچ 
: تسا هارمه  لالدتسا  کی  اب  مینک  یم  لیلحت 

«. يرغص » .دوش یم  میسقت  يواسم  تمسق  ود  هب  راهچ 

«. يربک » .تسا جوز  دوش  میسقت  يواسم  تمسق  ود  هب  هک  يزیچره  و 

«. هجیتن » تسا جوز  راهچ  سپ 

: هکنیا نآ  دیآ و  یم  تسد  هب  لالدتسا  کی  اب  یلو  ، تسا تایهیدب  زا  قیدصت  نیا.تسا  هد  ددع  مجنپ  کی  ود  ددع  : الثم ای 

«. يرغص » دوش یم  مسقنم  دنتسه  يواسم  ود  نیا  اب  هک  رگید  ددع  راهچ  هب  ود و  نیا  هب  هد  ددع  هک  تسا  يددع  ود  ددع 

دهاوخ (10) ددع نیا  مجنپ  کی  (2) ددع نآ  سپ  دوش  میسقت  نآ  يواسم  مسق  راهچ  هب  نآ و  هب  (10) رگید ددع  کی  هک  يددع  ره 
«. يربک » دوب

«. هجیتن » تسا هد  ددع  مجنپ  کی  ود  ددع  سپ 

تبـسن 1/2،1/3،1/4،1/5 رد  الثم  ، تسه رگید  ددع  اب  يددع  تبـسن  ره  رد  یلالدتـسا  نینچ  دننام  هنرگ  دوب و  لاثم  کی  نیا  لاح 
تداع دایز و  نیرمت  رطاخ  هب  ای  اهنآ و  ددـع  ّتلق  تطاسب و  رطاخ  هب  ای  دراد  يرتشیب  تفلا  سنا و  ، اهتبـسن زا  یـضعب  اب  ام  نهذ  اّما 

دراد يرتمک  سنا  اه  تبسن  یضعب  اب  دوش و  یم  لقتنم  نآ  هب  رتعیرس  ّتلع  نیمه  هب  ، ندرک
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راـهچ فصن  ود  یلو  تسا  تبسن 2/1  ودره  هب 26  ددع 13  تبـسن  اب  هب 4  ددع 2  تبـسن  الثم.دوش  یم  لقتنم  نآ  هب  رترید  اذـل  و 
هب تبسن 17  هب 12 و  تبسن 3  الثم  ای.تسا  شش  تسیب و  فصن  هدزیس  : میئوگب هکنیا  ات  تسا  رت  تحار  بتارم  هب  شقیدصت  ، تسا

ۀمه هک  تسین  یکـش  ،و  تسا مود  تبـسن  هب  لاـقتنا  زا  رت  عیرـس  بتارم  هب  ، لّوا تبـسن  هب  لاـقتنا  یلو  تـسا  عبر و 4/1  تبـسن   68
: مینک یم  لقن  هّمالع  موحرم  زا  ار  ینخس  همتاخ  رد.دنراد  قرف  ءافخ  روهظ و  ثیح  زا  هکلب  دنتسین  هبتر  کی  رد  ، تایهیدب

هّماع ریغ  اّهنال  ،و  اهریغ يدابم  طئاسو و  یلع  اهفّقوتل  يدابملا ، نم  تسیل  ( تاـیبرجت ، تاـیرطف ، تارتاوتم ، تایـسدح ) هعبرـالا هذـه  و 
.ءالقعلا (1) نیب  هکرتشم  ریغ  اضیا  تاسوسحملا  ناّف  ، تاّیلوالا وه  اّمنا  دمتعملا  و.اهیف  ءالقعلا  فالتخال 

.دنتسه تاّیلوا  ای  هیلّوا  تایهیدب  نامه  مسق  نیرتمهم  سپ 
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: تانیرمت

: دننک یم  حرطم  نیرمت  شش  هناگ  شش  تایهیدب  ۀمتاخ  رد 

رد ؟و  دنتسه يواسم  اهنآ  هب  قیدصت  رد  اهناسنا  ۀمه  تسا و  ناگمه  كارتشا  دروم  اهمادک  ، روکذم ۀناگـشش  تایهیدب  زا  نیرمت 1.
؟ هن یضعب  یلو  دننک  یم  قیدصت  اه  نادب  اهناسنا  زا  یضعب  تسا و  فالتخا  دروم  ادک 

.تسا فالتخا  دروم  تایبرجت  تارتاوتم و  تایسدح ، یلو  تسا  كارتشا  دروم  تایرطف  تادهاشم و  ، تاّیلوا : نیرمت لح 

دیاب رگید  ترابع  هب.دزاـس  یم  یهیدـب  نآ  تهادـب  هّجوتم  ار  يا  همطل  ، تایهیدـب یخرب  هب  مدرم  زا  یـضعب  تلاـهج  اـیآ  نیرمت 2.
؟ ارچ ؟ ریخ ای  دنشاب ، ملاع  نادب  ناگمه  هک  دشاب  يزیچ  یهیدب 

نآ.دوش یمن  ادـیپ  یهیدـب  رما  چـیه  هب  ملع  دوشن  لصاح  رگا  هک  تسا  مزال  سفن  هّجوت  بابـسا  مه  تایهیدـب  رد  ریخ  : نیرمت لح 
( .دش نایب  حرش  نیا  لّوا  دلج  لئاوا  رد  بابسا 

دینک نایب  ، میدروآ « تایهیدب تخانـش  يارب  سفن  هّجوت  بابـسا  :» ناونع تحت  ، لّوا ءزج  رد  هک  یبلاطم  رد  ّتقد  هّجوت و  اب  نیرمت 3.
: هک

.دیهد رارق  یلودج  رد  ار  نآ  سپس  دندنمزاین  سفن  هّجوت  بابسا  زا  ببس  مادک  هب  تّس  تایهیدب  مسق  ره 

.دیئامن صخشم  ار  یقطنم  تایهیدب  عون  ریز  ياهلاثم  رد  ّتقد  اب  نیرمت 4.

«. تایلوا » .تسا ّتلع  ياراد  یلولعم  ره  ؛ فلا

«. تایلوا » .تسا لاحم  هّمات  تلع  زا  لولعم  فّلخت  ب؛

233  : ص

رفظم قطنم  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1193زکرم  هحفص 844 

http://www.ghaemiyeh.com


«. تایلوا » .تسا لاحم  ّتلع  رب  لولعم  مدقت  ج؛

«. تایلوا » .تسا لاحم  شدوخ  رب  ئش  مدقت  د؛

«. تایلوا » .تسا لاحم  نّیدض  عامتجا  ه 

«. تایلوا » .تسا رتعیسو  دوخ  فورظم  زا  یفرظ  ره  و؛

«. تارتاوتم » .تسا بجاو  مالسا  نیبم  نید  رد  زامن  ز؛

«. تادهاشم » .تسا ام  ياپ  ریز  نیمز  ام و  رس  يالاب  نامسآ  ح؛

.دوب دهاوخن  همزالم  هنرگ  :و  هک تسا  نیا  شلالدتسا  »و  تایرطف » .دوش یم  یفتنم  زین  موزلم  دش  یفتنم  مزال  هاگره  ط؛

«. تایرطف » .تسین يواسم  حیحص  ددع  ود  هب  میسقت  لباق  هس  ددع  ي؛

دننام هتـشاد  دوجو  نانچمه  موزلم  دوبن  اب  دـشاب و  یمعا  مزال  کی  مزـال  دـیاش  نوچ  تسین  یمتح  مزـال  ءاـفتنا  ، موزلم ءاـفتنا  اـب  : اـی
«. تایرطف » .دیشروخ هب  تبسن  ترارح 

«. تایرطف » .تسا مکاح  ، یّلک يواست  ود  قطان  ناسنا و  دننام  قطان  ناسنا و ال  رد ال  الثم.دنتسه  نایواستم  ضیقن  ود  : بی

.دنشابن يواستم  مه  ام  یلصا  هیضق  ود  دیاب  تروص  نیا  ریغ  رد  هک  تسا  نیا  شلالدتسا  و 

؟ تسا تایهیدب  زا  عون  ادک  زا  تهادب  نیا  ، دینک نایب.تسا  « جاتنالا یهیدب  لّوا  لکش  :» دنیوگ یم  نویقطنم  نیرمت 5.

.تسا تاّیلوا  زا  : نیرمت ّلح 

انب هیلّوا  هطیسب و  ، هیهیدب ۀیقیدصت  يدابم  هلسلس  کی  رب  ار  دوخ  یـضایر  تالالدتـسا  نیهارب و  هیّلک  یـضایر  نادنمـشناد  نیرمت 6.
یم ار  تایهیدـب  نآ  زا  يدادـعت  اجنیا  رد.دـنک  یم  قیدـصت  نادـب  هدومن و  كاردا  هظحل  نیلوا  رد  ار  اهنآ  یلقاع  ره  هک  دـننک  یم 

.میروآ

؟ دنتسه هناگ  شش  تایهیدب  زا  عون  مادک  زا  تایهیدب  نیا 

الثم.دوب دـهاوخ  يواسم  زین  اهنآ  هجیتن  ، مینک هفاضا  رگید  يواسم  رادـقم  دـنچ  ای  ود  هب  ار  يواسم  رادـقم  دـنچ  اـی  ود  هاـگره.فلا 
+4 ب+4. فلا ، تسا -ب  فلا

يواست تبـسن  رگیدـکی  اب  اه  هدـنامیقاب  زاب  مینک  مک  رگید  يواسم  رادـقم  دـنچ  ای  ود  زا  ار  يواسم  رادـقم  دـنچ  اـی  ود  هاـگره.ب 
ای دنتسه  يواسم  فلا و ب  الثم.تشاد  دنهاوخ 
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: میئوگب مینک و  مک  اهنآ  ۀمه  زا  ار  راهچ  ددع  رگا  لاح  دنتسه  يواسم  فلا و ب و ج 

.تسا رارقرب  تبسن  زاب  -4-ب-4-ج-4  فلا

دنهاوخ يواـسم  تبـسن  زاـب  مینک  ربارب  هس  اـی  ود  ار  اـهنآ  مینک  برـض  نیعم  ددـع  کـی  رد  ار  يواـسم  رادـقم  دـنچ  اـی  ود  رگا.ج 
تبـسن زاب  مینک  برـض  راهچ  ای  هس  ای  ود  ددع  رد  ار  مادـکره  رگا  تسا و  يواسم  اب ب  فلا  ای  ، تسا يواسم  هد  اب  هد  : الثم.تشاد
يواسم تبـسن  زاب  مینک  ربارب  هس  ار  مادـکره  رگا  لاح  دنتـسه  نایواستم  یبالگ  هس  اـب  بیـس  هس  ـالثم.دوب  دـهاوخ  رارقرب  يواـست 

.دشاب هن  اب  هن  هک  تشاد  میهاوخ 

ءازجا مینک  میسقت  جنپ  هب  ار  هد  رگا  الثم  دوب  دنهاوخ  ربارب  ماسقا  ءازجا و  مینک  میسقت  ینّیعم  ددع  کی  هب  ار  يواسم  ءایشا  هاگره  د؛
.دنتسه ربارب  هک  تسا  ییاتود  ، جنپ نآ 

.دشاب قیرفت  عمج و  میسقت و  برض و  هک  تسا  یضایر  یلصا  لمع  راهچ  نامه  لاثم  راهچ  نیا 

تـسیب اب  تسیب  ، هد اب  هد  ددع  الثم  دوب  دنهاوخ  نایواستم  رگیدکی  اب  دنـشاب  يرگید  رب  قابطنا  لباق  مادـکره  هک  ئـش  دـنچ  ای  ود  ه 
...و

.دنتسه تاّیرطف  زا  اهنیا  : نیرمت ّلح  باوج و 
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تانونظم .2

هراشا

.تسا تانونظم  دشاب  جتنم  ات  تسا  اهنآ  هب  ندش  یهتنم  زا  ریزگان  یسایق  لالدتسا و  ره  هک  تایهیدب  ۀناگتشه  يدابم  زا  مود  مسق 

: تسا ینعم  ود  ياراد  نیقی  هملک  دننامه  هملک  نیا  هدش و  قتشم  نظ  ۀشیر  زا  هک  هنونظم  عمج  تانونظم  ۀملک 

: معا يانعم  هب  نظ  .1

.تسا نیمخت  سدح و  ساسارب  ، بئاغ رما  کی  هب  تبسن  قلطم  داقتعا 

؛ اریز تسا  يرورض  اجنیا  رد  « نیمخت سدح و  » دیق

؛ دوش یم  بوسحم  ینیقی  تایهیدب  زا  ،و  تادهاشم ءزج  ، دشاب هدید  ار  رما  نآ  رگا 

، تسا لوبق  هب  دبعتم  اعرش  ( یلقن روما  ای  تایاور و  تایآ و  رهاظ  دننام  ) دشاب یعرش  لیلد  ياراد  رگا  و 

.دوب دهاوخ  لوبق  هب  مزلم  لقع  مکح  هب  دشاب  هدش  راوتسا  یلقع  روما  زا  یناهرب  رب  رما  رگا  و 

رـسمه و وا  يارب  هدرک و  سایق  دوخ  اب  ار  دنوادخ  شناد ، ملع و  نتـشادن  يرکف و  طاطحنا  رثا  رد  برع  ناکرـشم  زا  يا  هّدـع  الثم 
قیرط هس  زا  میرک  نآرق.دنتـسناد  یم  ادخ  نارتخد  ار  ناگتـشرف  هک  دوب  نیا  اهنآ  لطاب  ياهرادنپ  ۀلمج  زا  دـندوب و  لئاق  ینادـنزرف 

: تسا هتخاس  المرب  ار  اهنآ  لطاب  ۀیرظن  هداد (1)و  خساپ  اهنآ  هب  یلقع  یلقن و  ، یبرجت

َنوُدِها�ش ْمُه  ًاثا�نِإ َو  َهَِکئ�الَْملا  اَنْقَلَخ  ْمَأ  یّسح : قیرط  زا  اّما 

ٌنِیبُم ٌنا�ْطلُس  ْمَُکل  ْمَأ  یلقع : قیرط  زا  اّما 

َنِیقِدا�ص ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمُِکبا�تِِکب  اُوتْأَف  یلقن : قیرط  زا  اّما 

هدید هن  هک  دشاب  ناگتـشرف  ندوب  ثنؤم  ینعی  بیاغ  رما  کی  هب  داقتعا  هک  تهج  هس  ره  نیمأت  يارب  تسا  ییایوگ  رایـسب  لاثم  نیا 
( .دشاب رذع  عطاق  هک  دنراد  ینیبم  ناطلس  ناهرب و  هن  دنراد و  ینامسآ  بتک  یحو و  زا  یلیلد  هن  دنا 

لامعتـسا عیـسو  ياـنعم  نیمه  هب  اـه  ناـبز  برع  هناـیماع و  ناـبز  رد  نآ  لامعتـسا  دراوـم  عـبتت  برع و  تـغل  بـسحرب  نـظ  ۀـملک 
«. ...بئاغ یف  داقتعالا  قلطم  : يا نّظلا  » هدش
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: دراد هبعش  هس  انعم  نیا  هب  نظ 

دشاب لاحم  ، همات ّتلع  زا  لولعم  فّلخت  دشاب و  یناهرب  یعطق و  ات  تسین  ّتلع  هب  دنتسم  یلو  تسا  عقاو  قباطم  هک  یمزاج  داقتعا  .1
هتفریذپ و ار  مالسا  قیاقح  زا  يرایـسب  ، دادجا ءابآ و  زا  دیلقت  يور  هک  ناناملـسم  زا  يریثک  دننام  تسا  ریغ  زا  دیلقت  هب  دنتـسم  هکلب 

دیاب سپ  ، دوش یم  لیاز  نیککـشم  کیکـشت  اب  اذل  تسین  نهربم  راد و  هشیر  داقتعا  نیا  نوچ  یلو  دنراد  مزاج  داقتعا  رواب و  نادب 
.دشاب مکحتسم  راوتسا و  هوک  دننام  تاهبش  ثداوح و  دابدرگ  ربارب  رد  ات  دشاب  لیلد  ناهرب و  اب  هارمه  مزاج  داقتعا  ، نید لوصا  رد 

ۀملک زین  اـجنیا  رد.دـنادن  هک  دـنادن  صخـش  ینعی  دـشاب  بکرم  لـهج  تقیقح  رد  هدوـبن و  عـقاو  اـب  قباـطم  هک  یمزاـج  داـقتعا  .2
ناتسرپ تب  نیکرـشم و  هک  یلطاب  دساف و  تاداقتعا  دننام  و.میدروآ  نآرق  زا  هک  لّوا  لاثم  دننام.دور  یم  راک  هب  داقتعا  معز و  ، نظ

ار اهنآ  هدوب و  لئاق  شزرا  اه  تب  يارب  دوخ  دادـجا  ءابآ و  زا  هناروکروک  دـیلقت  ساسارب  هک  دـنراد  هتـشاد و  خـیرات  لوط  رد  ملاع 
یبوچ یگنـس و  ياه  تب  نیا  هک  نیا  زا  لفاغ.دندومن  یم  تجاح  بلط  اهنآ  زا  دندرک و  یم  ینابرق  اهنآ  ربارب  رد  دـندیتسرپ و  یم 
كاخ هب  شیوخ  تسد  عونـصم  ربارب  رد  هک  دنک  کچوک  راوخ و  ار  دوخ  ناسنا  ردـقچ  تسا  اهنآ  دوخ  تسد  ۀـتخاس  ناج  یب  و 

: میرک نآرق  لوق  هب  دیامن و  هدجس  وا  رب  دتفا و 

َنُولَمْعَت ا�م  ْمُکَقَلَخ َو  ّللا 
�

ُه َنُوتِْحنَت َو  ا�م  َنوُُدبْعَت  َلا�ق َأ 

(1)

رگید فرط  لامتحا  اـب  اـّما  دوش  یم  رگید  فرطرب  هیـضق  فرط  ود  زا  یکی  حـیجرت  ببـس  هک  يداـقتعا  ینعی  مزاـج  ریغ  داـقتعا  .3
دـشابن مئاق  دیز  هک  دهد  یم  مه  یفیعـض  لامتحا  یلو  دهد  یم  حیجرت  دیز  يارب  ار  مایق  توبث  بناج  الثم  یمهو  ولو  تسا  هارمه 

.تسین یفتنم  مه  لباقم  فرط  لامتحا  یلو  دهد  یم  حیجرت  ار  دیز  زا  مایق  بلس  بناج  ای 

: صخا يانعم  هب  نظ  .2

داـقتعا ینعی.تسا  معا  ياـنعم  هب  نظ  زا  موس  هبعـش  صوصخ  ، دوش یم  هدرب  راـک  هب  نییلوصا  نییقطنم و  حالطـصا  رد  هک  ینظ  نآ 
زا روظنم.تسا  نظ  نیمه  معا  يانعم  هب  ، نیقی لباقم  رد  نظ  ،و  لباقم فرط  لامتحا  اب  هارمه  فرط  ود  زا  یکی  حـیجرت  مزاج و  ریغ 

: تفگ ناوت  یم  نظ  يانعم  تخانش  همدقم و  نیا  اب.تسا  مزاج  ریغ  داقتعا  ، نظ زا  روظنم  تسا و  مزاج  داقتعا  قلطم  ، نیقی

مکح اهنآ  قبطرب  هدرک و  قیدصت  اه  نادب  ناسنا  هک  دنتسه  ییایاضق  ، تانونظم
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هکلب ، دـناد یمن  دـصرددص  یلو  دـشاب  نینچ  نیا  هک  دـهد  یم  يوـق  لاـمتحا  ینعی  بلاـغ  نظ  زا  يوریپ  تهج  زا  افرـص  ، دـنک یم 
: لاثم دنچ.دهد  یم  لامتحا  زین  ار  نآ  سکع 

.دیوگ یم  نخس  نم  ررض  رب  سپ  تسا  نم  نمشد  ّرس  مه  زار و  مه  ینالف  .1

یم نخـس  وا  ةرابرد  وا  نمـشد  اب  ینالف  هک  دهد  یم  يوق  لامتحا  ینعی  دراد  نآ  هب  نظ  هدنیوگ  صخـش  هک  تسا  هینظ  ۀیـضق  نیا 
یطبر هک  يرگید  عوضوم  ةرابرد  الـصا  ای  دنیوگ  یم  ینخـس  يو  عفن  هب  اهنآ  اسب  هچ  هک  یلاحرد  دنراد  يا  هشقن  وا  هیلع  دیوگ و 

.دننک یم  وگتفگ  درادن  وا  هب 

.تسا یتسپ  ناسنا  سپ  تسین  یلغش  ياراد  ینالف  .2

یفیرـش مدآ  رایـسب  ینالف  دـشابن و  نینچ  مه  یهاگ  تسا  نکمم  یلو  تسا  راع  یب  لـبنت و  راـکیب  ناـسنا  اـبلاغ  تسپ  مدآ  هک  ارچ 
.دشاب

بکرم وا  رد  سپ  ( هداد تسد  زا  ضرعلاـب  اـی  هتـشادن  تقلخ  لّوا  زا  ار  ندـب  ءاـضعا  زا  يوضع  ) تسا وـضع  صقن  ياراد  ینـالف  .3
یملاسان دروخرب  دارفا  هنوگ  نیا  اب  هعماج  رگا  هژیوب  ، دنراد ار  تراقح  ساسحا  نیا  هقلخلا  صقان  لولعم و  دارفا  ابلاغ  تسا و  صقن 

ياهراک ، یلاع یتمه  اـب  دنـشاب و  سفن  هب  داـمتعا  ياراد  ، يوقرایـسب مه  يدارفا  ، اـهناسنا هنوگنیا  ناـیم  رد  اـسب  هچ  اّما.دـشاب  هتـشاد 
.دنهد ماجنا  گرزب 

ۀنحـص رد  ار  يدنمـشزرا  راثآ  دـندیرفآ و  اه  تیلولعم  نیرتالاب  اب  ار  دوخ  يرنه  ياهراکهاش  هک  دنتـسه  ینیلولعم  ام  لاـثم  دـهاش 
.دنتشاذگ راگدای  هب  ، راگزور

رد هک  اریز  ( دوب ناهرب  باب  رد  تاینیقی  دربراک  هکنیا  امک  ) تسا هباطخ  باب  رد  یباـطخ و  ساـیق  رد  تاـنونظم  دربراـک  : همتاـخ رد 
اب ای  هقث  دـحاو  ربخ  کی  اب  الثم  داد  ماجنا  ناوت  یم  زین  ۀـینظ  هیـضق  کی  اب  ار  نآ  هک  تسا  زردـناودنپ  ظعو و  ، فدـه هباطخ  باـب 

تراشب یهلا  ياهتمعن  هب  دیناسرت و  یهلا  باذع  زا  هدرک و  هظعوم  ار  دارفا  ناوت  یم  مه  فیعض  ربخ  کی  اب  یّتح  هیآ و  کی  رهاظ 
( .دمآ دهاوخ  دوخ  باب  رد  الیصفت  ) .داد
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تاروهشم .3

هراشا

دنتسه یتاقیدصت  ایاضق و  اهنآ  تسا و  تاعیاذ  اهنآ  رگید  مان  هک  دنتسه  هروهشم  يایاضق  تایهیدب  ۀناگ  تشه  ماسقا  زا  موس  مسق 
هصالخ روط  هب  هک  دنراد  یبتارم  ، تاروهشم.دننک یم  مکح  نادب  ماعو  صاخ  هتشاد و  عویذ  عویـش و  ترهـش و  مدرم  نایم  رد  هک 

.مینک یم  هراشا  هبترم  هس  هب 

تقباطت اّمم  دننک و« یم  مکح  نآ  قبط  رب  اهناکم  اهنامز و  ۀمه  رد  اهناسنا  همه  دـنراد و  یناهج  ترهـش  ، تاروهـشم زا  یخرب  ؛ فلا
...و تنایخ  يدب  ناسحا و  یکین  ،و  ملظ حبق  لدع و  نسح  لثم  « القعلا ءارآ  اهیلع 

.دننک یم  مکح  نآ  قبط  مدرم  رتشیب  هک  دنتسه  یئایاضق  ، تاروهشم زا  يا  هراپ  ب؛

.تسا اتکی  دنوادخ  ، مان ادخ  دشاب  یقلاخ  ار  ناهج  : لثم

لمع نالف  دنراد و  یمکح  نینچ  ، دنشاب تداع  نالف  ياراد  هک  یناسک  الثم.تسا  یصاخ  ةّدع  صوصخم  تاروهشم  زا  يرایـسب  ج؛
.دننک یم  حیبقت  ای  نیسحت  ار 

(: تانونظم تاینیقی و  لثم  ) تسا ینعم  ود  هب  تاروهشم 

هک دنتسه  يروما  زا  دنراد و  تیلوبقم  ترهش و  ماعو  صاخ  زا  مدرم  ۀمه  نایم  رد  هک  دنتسه  یئایاضق  : ّمعا يانعم  هب  تاروهـشم  .1
.دراد قباطت  اهنآ  رب  ءالقع  ءارآ 

راهتـشا نیمه  ار  اهنآ  تقیقح  مامت  هکلب  دـشابن ، اـهنآ  يارب  یتیعقاو  چـیه  ءـالقع  ءارآ  قباـطت  ترهـش و  نیمه  زا  ریغ  هکنیا  زا  معا 
ءارآ قباطت  ءاروام  هکنیا  ای  )و  دمآ دهاوخ  لاثم  اب  لیـصفت  هب  دـنوش و  یم  صخا  يانعم  هب  تاروهـشم  رد  لخاد  هک  ) دـهد لیکـشت 

مینک و یم  اهنآ  یتسرد  هب  مکح  میجنـس و  یم  نآ  اب  ار  هیـضق  نیا  هک  دـشاب  يرمالا  سفن  عقاو و  ایاضق  نیا  يارب  زا  ، ملاـع ءـالقع 
انعم نیا  هب  تاروهـشم  ءزج  هک  تایلّوا  دننامه.دنراد  مکح  نآ  قبط  رب  همه  سپ  ، دـننک یم  كاردا  ار  یعقاو  تبـسن  نیا  همه  نوچ 
یم مکح  نادـب  ناگمه  هک  هعبرالا  فصن  نانثالا  : لثم.دنتـسه هروهـشم  هک  تایرطف  نینچمه  ءزجلا و  نم  مظعا  ّلـکلا  : لثم.دنتـسه

.دننک

الثم.تاروهشم زا  مه  دشاب و  تاینیقی  زا  مه  يا  هیضق  دوش  یم  هجیتن  رد.دوش  یم  زین  تاینیقی  لماش  ، معا يانعم  هب  تاروهـشم  سپ 
یم هدیجنس  نآ  اب  هک  تسا  یتیعقاو  ياراد  هکنیا  تهج  زا.يرابتعا  هب  مادکره  اّما  ، تسا باب  ودره  زا  « ءزجلا نم  مظعا  ّلکلا  » ۀیـضق

امم دننک و  یم  مکح  نآ  هب  ناگمه  هکنیا  رابتعا  هب  تسا و  تاینیقی  زا  دوش 
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.دوش یم  هدرمش  تاروهشم  زا  ، تسا ءالقعلا  ءارآ  اهیلع  تقباطت 

عوـن نیا  يارب  دـنک و  یم  قدـص  مسق  نیا  رب  ندوـب  هروهـشم  ناوـنع  اـتقیقح  - هفرـص تاروهـشم  اـی  صخا  ياـنعم  هب  تاروهـشم  .2
ار اهنآ  تیعقاو  تقیقح و  مامت  هکلب  دنرادن  ، ءالقع ءارآ  قباطت  ءاروام  یتیعقاو  چیه  هک  دنتـسه  یئایاضق  اه  نآ  -و  دراد یگدـنزارب 
ار اهنیا  دنشاب و  یملاع  ءالقع  هک  یتروص  رد  دنتـسه  قّقحت  دروم  هروهـشم و  ، ایاضق نیا.دهد  یم  لیکـشت  ءالقع  ءارآ  قباطت  نیمه 

.درادن دوجو  يزیچ  ءارآ  قباطت  نتفرگ  رظن  رد  نودب  هنرگ  و.دوش  ادیپ  اهنآ  قبط  رب  ءارآ  قباطت  دننک و  كاردا 

یکی دنک و  مکح  دهاوخب  اهنیا  ياضتقم  هب  اهنت  دنک و  تولخ  دوخ  مهو  ّسح و  ، لقع اب  ناسنا  رگا  تاراشا  رد  انیس  نبا  ةدومرف  هب 
یتاقیدصت ماکحا و  نینچ  زگره  دوشن  لصاح  وا  يارب...و  یناسنا  قلخ  ، هیناسفن تالاعفنا  ، تداع لیبق  زا  ) ترهش لماوع  بابسا و  زا 

.تشاد دهاوخن 

: هک میبای  یمرد  ار  بلطم  نیا  مینک  یم  هعجارم  دوخ  نادجو  هب  هک  ینامز  : لاکشا

دیامن یم  تمذـم  ار  ملاظ  دـنک و  یم  مکح  ملظ  حـبق  هب  نینچمه  ، دیاتـس یم  ار  لداع  دـنک و  یم  مکح  تلادـع  نسح  هب  ام  لـقع 
ءارآ قباطت  ورگ  رد  ناشتّیهام  مامت  اـیاضق  يا  دـینک  یم  اـعدا  هنوگچ  سپ  دـشاب ، ءارآ  قباـطت  نارگید و  مکح  رظتنم  هکنیا  نودـب 

؟ تسا

ءالقع ءارآ  قباطت  هلأسم  زا  ریغ  ، یصخش مکح  نیا  یلو  دراد  یماکحا  نینچ  نارگید  زا  رظن  عطق  القتـسم و  یناسنا  ره  يرآ  : باوج
.میراد راکورس  نیا  اب  تاروهشم  رد  ام  تسا و 

نم مـظعا  لـکلا  :» لـیبق زا  تاـّیلوا  فـالخرب  ءـالقعلا  ءارآ  قباـطت  ءارو  اــهل  عـقاو  ــال  هـک  دنتــسه  نـینچنیا  تاروهــشم  نیارباــنب 
هلـسلس اهنیا  ، ریخ ای  میریگب  رظن  رد  ار  ءارآ  قباطت  اریز.درادـن  ءالقع  ءارآ  قباـطت  هب  يراـک  هک...و  « ناـعمتجی ـال  ناـضیقنلا  «،» ءزجلا

مکح نارگید  هچ  دـنک  یم  مکح  اهنآ  قبط  رب  ( دـنک تولخ  شدوخ  اب  رگا  ) هعبط یّلخ و  ول  یناـسنا  ره  هک  دنتـسه  یعقاو  ياـیاضق 
.هن ای  دنکب 

«: اذه یلع  و  :» هلوق

: مینک نایب  ار  تاینیقی  تاروهشم و  زایتمالا  هب  ام  كارتشالا و  هب  ام  هدش  هتفگ  بلاطم  ربانب 

.دنشاب یم  یمزج  ینیقی و  قیدصت  دیفم  ، ایاضق زا  هتسد  ودره  : كارتشالا هب  ام 
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هب مکح  میجنـس و  یم  نآ  اب  ار  اهنیا  تسه و  یعقاو  هک  ، تسا رمالا  سفن  عقاو و  اب  اهنآ  تقباطم  ، تاـینیقی رد  راـیعم  : زاـیتمالا هب  اـم 
تقفاوم و تاروهـشم ، رد  نازیم  اّما.تسه  یماکحا  نینچ  ، دـشابن ای  دـشاب  يربتعم  كردـم و  هچ  ، مینک یم  اهنیا  قدـص  ّتیناـقح و 

.تسین اهنآ  يارب  ءالقع  ءارآ  قباطت  نیمه  زا  ریغ  یتیعقاو  چیه  تسا و  ملاع  ءالقع  ءارآ  اب  اهنآ  تقباطم 

.تسا عینش  لباقم  رد  روهشم  هکلب  تسین  بذاک  لباقم  رد  روهشم  ، ساسا نیمه  رب 

مومع ای  رثکا  هک  تسا  نآ  عینش  هک  نآ  لاح.دننک  مکح  نآ  قبط  دندنسپب و  ار  نآ  مومع  ای  رثکا  هک  تسا  يا  هیضق  ، هروهشم ۀیضق 
تسا هقداص  ۀیضق  ربارب  رد  هبذاک  ۀیضق  دنشاب و  هتـشاد  یمکح  نینچ  يردان  ذاش و  ول  دننکن و  مکح  نآ  قبط  هدرک و  راکنا  ار  نآ 

.عقاو فلاخم  ینعی  بذاک  عقاو و  قباطم  ینعی  قداص  هک 

: منک یم  بلج  انیس  نبا  زا  ینخس  رد  لمأت  هب  ار  یمارگ  ةدنناوخ  هّجوت  اجنیا  رد 

هّنیب نکت  مل  اذا  اهوحن  تایلّوالا و  یلا  بسنت  تسیل  هقداص  تناک  اذإ  ،و  هبذاک نوکی  دـق  هقداـص و  نوکی  دـق  تاروهـشملا  هذـه  و 
ّقح و عینش  بّرف  عینشلا  ریغ  بذاکلا  کلذک  ،و  دومحملا ریغ  قداصلا  ،و  هدنع هدومحم  تناک  نإ  ، رظنب الا  لّوالا  لقعلا  دنع  قدصلا 

.بذاک (1) دومحم  ّبر 

: همالع موحرم  لوق  هب  و 

لباقی قداصلا  ّنا  امک  ، عینـشلا لباقی  لب  ، اقداص نوکی  نأ  بجی  یّتح  بذاکلا  لباقی  ـال  روهـشملا  ناـف  ، اـقداص روهـشم  لـک  سیل  و 
.نالباقتم (2) امه  ،و  رکنی عینشلا  رکنی و  روهشملا ال  ّنال  عینشلا  روهشملا  لباقی  اّمنا  ؛و  بذاکلا

تاروهشم ماسقا 

هراشا

: دوش یم  هراشا  میسقت  هس  هب  هک  هدش  رکذ  نآ  يارب  ینوگانوگ  تامیسقت  ، تاروهشم يانعم  هب  هّجوت  اب 

: دنوش یم  مسق  ود  یمیسقت  رد  تاروهشم  .1

.هقلطم تاروهشم.فلا 
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.هدودحم تاروهشم.ب 

یـصاخ ملع  اـی  موـق  هب  صاـصتخا  هتـشاد و  ترهـش  نادنمـشناد  ۀـمه  مدرم و  ۀـمه  دزن  هک  دنتـسه  یتاروهـشم  هـقلطم  تاروهـشم 
.ملظ حبق  لدع و  نسح  دننامه.دنرادن 

نیا نیمّلکتم  نایم  رد  الثم.دشاب  یم  ملع  نآ  ءاملع  دزن  صاخ و  ملع  کی  رد  اهنآ  ترهش  هک  دنتسه  یئایاضق  : هدودحم تاروهـشم 
نییلوصا دزن  رد  نینچمه.دشاب  هتشادن  یعالطا  هیضق  نیا  زا  يوحن  ملاع  دیاش  « تسا لاحم  لطاب و  لسلست  » هک تسا  روهـشم  هیـضق 

.سکعلاب دشاب و  هتشادن  یعالطا  نآ  زا  هسدنه  ای  بط و  هب  ملاع  تسا  نکمم  هک  دنتسه  يا  هروهشم  يایاضق  ؛ ءاهقف و 

: تاروهشم رگید  میسقت  .2

.هیقیقح تاروهشم.فلا 

(. دش دهاوخ  نییبت  ماسقا  نیا  لدج  ثحابم  رد  ) تاروهشم هب  هیبش  ای  هیرهاظ  تاروهشم.ب 

(. تسا لدج  باب  رد  تاروهشم  دربراک  هک  دوش  یم  هدافتسا  اجنیا  زا  انمض  )

نیا.تسا زکرمتم  نآ  يور  ام  ثحب  تسا و  نیمه  میسقت  نیرتمهم  هک  دنوش  یم  میسقت  مسق  شش  هب  موس  میسقت  رد  تاروهـشم  .3
، لماوع ، بابـسا ظاحل  هب  تاروهـشم  ینعی  ، تسا ترهـش  بابـسا  میـسقت  نیا  كـالم  ،و  یلقع رـصح  هن  تسا  ءارقتـسا  رباـنب  میـسقت 

.دنا هدش  میسقت  هناگشش  ماسقا  نیا  هب  ءارآ  قباطت  ترهش و  تابجوم 

لوبقلا تابجاو  : فلا

هب مزلم  ترورض  تهادب و  ، نادجو مکح  هب  لقع  هک  یتاروهشم  ینعی  تسا  لوبقلا  هبجاو  تاروهشم  هناگ  شـش  ماسقا  زا  لّوا  مسق 
ءارآ قباطت  راهتـشا و  مکح و  نیا  أشنم  دـننک و  یم  مکح  نآ  هب  ملاع  ءـالقع  ۀـمه  دـنک و  یم  مکح  اـهنآ  قبط  تساـهنآ  شریذـپ 

یلج و اـهنآ  تیناّـقح  مه  دنتـسه و  عقاو  قباـطم  قح و  مه  ینعی  ، دنتـسه « یلج قح  » ماـکحا زا  هنوـگنیا  : هکنیا زا  تستراـبع  ءـالقع ،
نم مظعا  ّلکلا  : لثم ، تایلوا لیبق  زا  ، دـنراد مکح  نآ  قبط  ءالقع  ۀـمه  نیارباـنب  تسا ، كاردا  لـباق  ناـگمه  يارب  تسا و  راکـشآ 

نیا...و تسا  هدنبات  دیـشروخ  ، تسا مرگ  شتآ  لثم  ، تادهاشم و.تسا  هد  ود 5/1  ، تسا تشه  فصن  راهچ  : لثم ، تاـیرطف ءزجلا و 
مینک یم  هراشا  يرگید  ۀیمـست  هجو  هب  اجنیا  رد.دش  انعم  البق  هک  دنتـسه  هملک  معا  يانعم  هب  تاروهـشم  نامه  ، تاروهـشم زا  مسق 

يانعم هب  هک 
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زا مه  هدوب و  تاروهشم  زا  مه  مسق  نیا  دننک و  یم  قیدصت  هدوب و  فرتعم  نادب  اهناسنا  مومع  نوچ  دنیوگ  هّماع  تاروهشم  ای  ّمعا 
.دیآ یم  باسح  هب  تاینیقی 

هّیحالص تابیدأت  ب:

هدناوخ زین  هیحّالص  تابیدأت  ای  هدومحم  ءارآ  تادومحم ، هب  هک  دنتسه  هدومحم  يایاضق  تاروهـشم  ۀناگ  شـش  ماسقا  زا  مود  مسق 
ءالقع ۀمه  ) دنتـسه ءالقعلا  ءارآ  اهیلع  تقباطت  اّمم  هدوب و  ماعو  صاخ  روهـشم  هک  دنتـسه  یتاقیدصت  ایاضق و  اه  نیا  دـنوش و  یم 

نادنمدرخ ۀمه  الثم.تسا  ییاذک  ةدسفم  ای  هیعامتجا و  هماع و  تحلـصم  دوجو  ترهـش  نیا  ببـس  (. دنراد مکح  اهنآ  قبط  رب  ملاع 
ماظن هک  تسا  لدع  ۀطساو  هب  ینعی.درادرب  رد  ار  عامتجا  تحلـصم  هک  ارچ  ، تسا ینتـسیاب  نسح و  ، دادو لدع  هک  دنراد  لوبق  ملاع 

یگدنز ماظن  نینچمه.دنـشاب  هتـشاد  یناسنا  زیمآ و  تملاسم  یگدنز  ، هداد تایح  ۀمادا  دنناوت  یم  مدرم  هدـنام و  ظوفحم  یعامتجا 
ياراد ملظ  اریز  ، دننک یم  شنزرس  ار  ملاظ  صخش  هدرمـش و  حیبق  ار  ملظ  ملاع  ياه  ناسنا  ۀمه.تسا  اپرب  لدع  ساسارب  مه  ناسنا 

لسن ثرح و  دشاپ و  یم  مه  زا  هزاریـش  نیا  هدروخ و  مهب  رـشب  یگدنز  ماظن  يرگزواجت  ملظ و  هیاس  رد  تسا و  یعامتجا  ةدسفم 
.دوش یم  هدیشک  یهابت  هب 

: رتشیب حیضوت 

رگا ( تسا دوهـشم  الماک  اهناسنا  رد  یلو  دراد  دوجو  هصیـصخ  نیا  مه  تاناویح  یخرب  رد  ) هک میتسه  یگژیو  نیا  ياراد  اهناسنا  ام 
ناربج ددـصرد  زین  ام  الباقتم  هدـیدرگ و  دونـشخ  درف  نآ  زا  دوش  مامت  ام  صخـش  تحلـصم  هب  دـهد  ماجنا  يراک  ام  يارب  يرگید 
: میرک نآرق  ةدومرف  هب  میهد و  خساپ  نسحا  هجو  هب  ای  نآ  دننام  هب  ار  ریخ  راک  نآ  ، بسانم تصرف  رد  ات  میشوک  یم  هدمآرب و 

ُنا�سْحِْإلا َّالِإ  ِنا�سْحِْإلا  ُءا�زَج  ْلَه 

(1)

ینابز شیاتسو  حدم  ، میهد یم  ماجنا  هک  يراک  نیرتمک  و.تسا  لقع  مکح  ياضما  ریرقت و  ینعی  : ینعی تسا  يریرقت  ماهفتـسا  هک 
ای نخـس  اب  دـنک و  يدـب  ام  ّقح  رد  یـسک  رگا  الباقتم  و.مینک  یم  وگزاب  ار  وا  کین  راک  هدومن و  ینادردـق  وا  ناـسحا  زا  هک  تسا 

نینچ اهناسنا  عون  هتبلا  ) مییآ یمرب  لد  ندرک  کنخ  ماقتنا و  ددص  رد  هتفرگ و  لد  هب  ار  وا  ۀنیک  دـنزب  ررـض  ام  تحلـصم  هب  شلمع 
ءایبنا قطنم  یلو  دنتسه 
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تاجن و ۀـیام  هلیـسو  نیدـب  هداد و  خـساپ  یکین  اب  مه  ار  يدـب  تسنیا و  زا  رتالاب  رایـسب  نتورف  نادنمـشناد  مالّـسلا و  مهیلع  همئا  و 
ولمم مالسا  نیتسار  ءاملع  مالّسلا و  مهیلع  هعیـش  موصعم  نایاوشیپ  یهلا و  ماظع  ءایبنا  یگدنز.دنا  هدیدرگ  رایـسب  ياهناسنا  تیاده 

هک مینامهف  یم  هدرک و  نایع  ار  وا  راک  یتشز  تحابق و  هدومن و  شنزرس  ار  صخـش  نآ  ( تسا هطبار  نیا  رد  اهناتـساد  دهاوش و  زا 
حـلاصم و ساسارب  اهنیا  مامت.مینک  یم  وا  زا  هناتـسود  ۀـیالگ  کی  لّقا  میرادـب ال  تسود  ار  وا  یلیخ  مه  رگا  هدومن و  ییاطخ  راک 

.دخرچ یم  روحم  نیا  لوح  تسا و  یصخش  دسافم 

تحلـصم هب  هکنیا  رب  هوالع  هک  دنهد  ماجنا  یلمع  یهورگ  ای  درف  رگا  هچنانچ  ، دـنک یم  قدـص  زین  رت  عیـسو  سایقم  رد  بلطم  نیا 
ظفح ببس  تسا و  یعامتجا  تحلصم  ياراد  هعماج و  حالـص  هب  لمع  نیا  هک  تهج  نآ  زا  اّما  ، دشاب زین  امـش  ررـض  هب  تسین  امش 

شنکاو هک  دنک  یم  ناتراداو  امـش  كاپ  ترطف  نادجو و  ، تسا نیمز  ةرک  يور  رد  رـشب  لسن  تایح  ۀمادا  ءاقب و  یعامتجا و  ماظن 
دوجو الثم.دـینک  ینادردـق  ریخ  لمع  نیا  زا  نابز  هب  لقادـح  دـیئآرب و  عمج  ای  درف  نآ  کین  لمع  شیاتـس  ددـصرد  هداد و  ناـشن 

هدوب هعماج  حالـص  هب  هک  تسا  يروما  زا  ، دارفا نوؤش  تیاعر  اهناسنا و  قوقح  تاعارم  ، نوناق ربارب  رد  تاواسم  یعامتجا ، تلادع 
اـسب هچ  هکنیا  اب  مینک  یم  حدـم  ار  رگداد  لداع و  مکاح  هدرک و  نیـسحت  ار  روما  نیا  ام  اذـل.تسا  هعماج  حالف  حالـص و  ثعاب  و 

یعامتجا و ماظن  هب  لّخم  هعماج و  ررض  هب  هک  دنهد  ماجنا  يراک  یتّیعمج  ای  صخش  رگا  الباقتم.دوشن  حدام  دیاع  يدوس  امیقتـسم 
موـکحم ار  ضرـالا  یف  دـسفم  درف  نآ  ۀـعماج  داـحآ  ۀــمه...و  تناـما  رد  تناـیخ  ، ناـیغط ، مـلظ : لـیبق زا  ، دــشاب یناـسنا  عوـن  ءاـقب 

ام صخـش  ریگنماد  تشز  لمع  نآ  ررـض  هب  میقتـسم  روط  هب  هک  دنچره  دننک  یم  حیبقت  ار  وا  راک  هتـسناد و  تمذم  قحتـسم  ، هدرک
دوشن ام  هجوتم  يرورـض  مه  میقتـسم  ریغ  رگا  یّتح  دوب و  دهاوخ  زین  ام  ررـض  هب  میقتـسم  ریغ  دوب  هعماج  داسف  هب  یتقو  یلو  دشابن 
تروص اهناسنا  سومان  لامو و  ناج  هب  زواجت  ، يزیرنوخ ، تنایخ ، تبانج ، تراـغ لـتق ، طاـقن  نیرترود  اـیند و  هشوگ  نـالف  رد  هکلب 

ام دوش و  یم  مامت  ام  عون  مه  ررـض  هب  نوچ  دـنک  یم  موکحم  ار  زواجتم  دارفا  نآ  ملاع  ياـهناسنا  ۀـمه  رادـیب  نادـجو  زاـب  دریذـپ 
مارآ دـنک و  یگدـنز  دـناوت  یمن  رگید  وضع  یتمالـس  نیمأت  نودـب  يوضع  ره  هک  میهد  یم  لیکـشت  ار  رکیپ  کی  ءاضعا  اـهناسنا 

: يزاریش يدعس  لوق  هب  دشاب و  هتشاد 

244  : ص

رفظم قطنم  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1193زکرم  هحفص 857 

http://www.ghaemiyeh.com


دنرگیدکی ياضعا  مدآ  ینب 

دنرهوگ کی  شنیرفآ ز  رد  هک 

راگزور دروآ  دردب  يوضع  وچ 

رارق دنامن  ار  اهوضع  رگد 

؟ دنک یم  موکحم  ادانارگ  مانتیو و  هب  ار  اکیرمآ  زواجت  ایند  ارچ 

؟ دنک یم  موکحم  ناتسناغفا  هب  ار  خرس  شترا  زواجت  ، ّتیرشب ارچ 

نامه ساسارب  اه  نیا  ماـمت  ؟ دـنک یم  موکحم  نیوگزره  ینـسوب و  نیـشن  ناملـسم  ۀـقطنم  هب  ار  اـه  برـص  زواـجت  ، ّتیرـشب ارچ  و 
.دنک یم  موکحم  ار  نازواجتم  یئاطسو  نورق  نیگنن و  لامعا  نیا  هک  تسا  اه  ناسنا  رادیب  ترطف  نادجو و 

نادـجو و ساسارب  هراومه  هدـید و  لاـس  اهدـص  لوط  رد  ار  ناـسنا  نارازه  تناـیخ  تیاـنج و  ، ملظ هک  تسا  خـیرات  هاـگداد  نیا  و 
.دیامن یم  نیزواجتم  تیموکحم  هب  مکح  ، اهناسنا رادیب  ترطف 

تایرظن راکفا و  ) هدومحم ءارآ  ، دـنراد لوبق  ار  اـهنآ  لـقع  مکح  ياـضتقم  هب  ملاـع  ءـالقع  ۀـمه  هک  اـیاضق  ماـکحا و  زا  هتـسد  نیا 
هعماج حالـص  هب  روما  نیا  هک  رذگهر  نآ  زا  ینعی  تسا  هّیحالـص  تابیدأت  اهنآ  رگید  مان  دـنوش و  یم  هدـیمان  ( هدوتـس هدیدنـسپ و 
هفرـص تاروهـشم  زا  ایاضق  هنوگنیا.دزاـس  مزلم  ار  دوخ  دـهد و  رد  نت  اهنادـب  اـت  هتخاـس  بدؤم  ار  شیوخ  سفن  یناـسنا  ره  ، تسا
ءالقع ءارآ  قباطت  راهتـشا و  نیمه  هب  اهنآ  تقیقح  ماـمت  هکلب  دـنرادن  یتیعقاو  ءـالقع  ءارآ  قباـطت  ءارو  هک  يروما  زا  ینعی  دنتـسه 
لامعا هنوگ  نیا  رد  هک  تسا  يا  هماـع  ةدـسفم  اـی  هماـع  تحلـصم  كاردا  ناـمه  ءارآ  قباـطت  نیا  ببـس  میتفگ  هک  ناـنچ  تسا و 

.تسا دوجوم 

.دشاب یم  دراوم  هنوگنیا  حبق  نسح و  هب  مکاح  « یلمع لقع  » انمض

: دراد هبعش  ود  ةوق  نیا  دنک و  یم  كاردا  ار  تاّیلک  نآ  اب  ناسنا  هک  تسا  هکردم  ةوق  يانعم  هب  لقع  : کلذ نایب 

.یلمع لقع  هبعش  يرظن و  لقع  ۀبعش 

دراد و ّتیبولطم  اـهنآ  تخانـش  ینعی  دنتـسه  يرظن  روما  زا  اـه و  ینتـسناد  هلوقم  زا  هک  مینک  یم  كرد  ار  يروـما  ، يرظن لـقع  اـب 
لطاب نیّدض  عامتجا  ، تسا لاحم  ضقانت  ، تسا رتگرزب  ءزج  زا  لک  : هکنیا تخانـش  الثم.دنرادن  نتـسب  راک  هب  لمع و  ماقم  هب  یطبر 

.تسا

كاردا ، دنشاب یلمع  روما  زا  اه و  ینتسب  راک  هب  ۀلوقم  زا  هک  ار  يروما  یلمع  لقع  اب 
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نسح : لثم تسا  اهنآ  هب  لمع  يارب  يا  همدقم  مه  اهنآ  تخانش  تسا و  یلصا  بولطم  اهنآ  نتسب  راک  هب  هک  يروما  ینعی  مینک  یم 
...و تنایخ  ملظ و  حبق  ، ناسحا تلادع و 

تاّیلک كردم  لقع و  کی  طقف  هکلب  ، تسا هکردم  يورین  ود  ياراد  یناسنا  ره  میراد و  لقع  عون  ود  ام  هک  تسین  نیا  روظنم  هتبلا 
: دوش یم  میسقت  شخب  ود  هب  لقع  تامولعم  تاکردم و  یلو  ، تسا ناسنا  رد 

اتقیقح هنرگ  هتفرگ و  تروص  يراذگ  مسا  نآ  تاکردم  عون  ظاحلب  دنتـسه و  یلمع  روما  زا  رگید  شخب  يرظن و  روما  زا  یـشخب 
.تسین راک  رد  لقع  ود 

مالک و ملع  رد  نآ  لیـصفت  ) .دـننک یم  ناونع  ارذـگ  ار  یبلطم  رفظم  موحرم  نایاپ  رد.دـش  مامت  شخب  نیا  یلـصا  بلطم  اـجنیا  اـت 
تالقتسم شخب  دـلج 2، هقف  لوصا  حرـش  رد  زین  دـنوادخ و  لاـعفا  شخب  ، دارملا فشک  حرـش  رد  اـم  تسا و  حرطم  هیمـالک  بتک 

نیا زا  دوش  نییبت  قطنملا  باتک  زا  شخب  نیا  ثحابم  هک  يّدـح  رد  بلطم  لامجا  ( میا هدرک  ناـیب  طوسبم  روطب  ار  ثحب  نیا  هیلقع 
: تسا رارق 

ایآ هکنیا  هدوب و  « یلقع حـبق  نسح و  » ناونع تحت  یثحب  - هیماما هلزتعم و  ، هرعاشا زا  معا  - یمالـسا نیملکتم  نایم  میدـق  راـگزور  زا 
ضعب نسح  لقتسم  روط  هب  ام  لقع  وا  یهنورما  سدقم و  عراش  مکح  زا  رظن  عطق  دنتسه و  یلقع  یتاذ و  حبق  نسح و  ياراد  ءایـشا 

تسا و عراش  یهنورما  عبات  يرابتعا و  دص  رد  دـص  يزیچره  حـبق  نسح و  هکنیا  ای  ؟ دـنک یم  كاردا  ار  رگید  ضعب  حـبق  ءایـشا و 
؟ تسا ینتسیابن  حیبق و  مادک  ینتسیاب و  نسح و  رما  مادک  هک  مینک  كرد  میناوت  یمن  دوخ  لقع  هب  ام  ، عراش مکح  زا  رظن  عطق 

: تسا حرطم  هیرظن  ود  باب  نیا  رد 

يراک چیه  تسین و  ینتـسیاب  عراش  رما  نودب  اتاذ و  يراک  چیه  ، تسا عراش  یهنورما  عبات  ءایـشا  حبق  نسح و  هک  دـننآرب  هرعاشا  .1
هب رما  ( هّللاب ذایعلا  ) ولو دوش  یم  ینتـسیاب  نسح و  ، وا رما  زا  سپ  ، دنک رما  عراش  هچ  نآ  ره  هب  هکلب  تسین  ینتـسیابن  عراش  یهن  نودب 
یم دنـسپان  حیبق و  رما  نآ  دـنک  یهن  عراش  هچره  زا  ،و  دـشاب مدرم  سومان  ناج و  ، لام هب  زواجت  لتق و  هب  رما  ای  ، دـشاب مراحم  اب  انز 

: هک تسنیا  هرعاشا  راعش  مالک  کی  رد.دشاب  تناما  ّدر  ناسحا و  ، تلادع زا  یهن  ولو  دوش 

« .عراشلا هّحبق  ام  حیبقلا  عراشلا و  هّنسح  ام  نسحلا  »

اتاذ ءایشا  زا  يا  هراپ  هک  دننآرب  - هلزتعم هیماما و  ینعی  - هّیلدع ، هرعاشا لباقم  رد  .2
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ار اه  نآ  لعاف  دـنک و  یم  كاردا  ار  اهنآ  نسح  القتـسم  ام  لقع  دنتـسه و  ینتـسیاب  هدوب و  نسح  ياراد  عراش  رما  زا  رظن  عطق  اب  و 
نآ لعاف  دمهف و  یم  ام  لقع  ار  نآ  یتشز  هدوب و  حیبق  اتاذ  اهراک  زا  یخرب  و...و  قدـص  ، ناسحا ، تلادـع لیبق  زا  دـنک  یم  شیاتس 

دشاب و ینتـسیاب  نسح و  هک  هچنآ  هب  رگم  دنک  یمن  رما  سدقم  عراش  و.بذک  ، تنایخ ، هئاسا ، ملظ دـننام  دـنک  یم  تمّذـم  ار  لاعفا 
: هک تسنیا  ناشراعش  ینتسیابن و  حیبق و  هک  زیچ  زا  رگم  دنک  یمن  یهن 

« .دراد دوجو  اهنآ  تاقلعتم  رد  هک  تسا  يا  هیعقاو  دسافم  حلاصم و  عبات  سدقم  عراش  یهاون  رما و  وا  »

العف تسا و  یـسررب  ثحب و  لباق  دوخ  ياـج  رد  هک  دـنراد  ینیهارب  لـئالد و  دوخ  ياعدـم  تاـبثا  يارب  هقرف  ود  زا  مادـکره  لاـح 
نایب یلقع  حیبقت  نیسحت و  یفن  رب  هرعاشا  هک  تسا  یلیلد  ، دوش یم  ام  بلطم  هب  طوبرم  هچنآ  ، میتسین اهنآ  مقـس  تحـص و  ددصرد 

: هک دنا  هدرک 

ّلک ) لـقع رگید  مکح  )و  دـنراد یلقع  حـبق  نسح و  ، ءایـشا ) لـقع مکح  نیا  ناـیم  یتسیاـبن  دوـب  یم  یلقع  ، ءایـشا حـبق  نسح و  رگا 
.دراد دوجو  توافت  لقع  دزن  رد  مکح  ود  نیا  نیب  اّما.دشاب  یتوافت  ( تسا ءزج  زا  رتگرزب 

.تسین یلقع  ءایشا  حبق  نسح و  میریگ  یم  هجیتن  سپ 

راک ود  ینعی.ار  موزلم  لاطبا  میریگ  یم  هجیتن  مزال ، لاطبا  هار  زا  تسا و  یلاصتا  یئانثتسا  سایق  عون  زا  ، لالدتـسا نیا  هک  میناد  یم 
.میسرب هجیتن  هب  ات  میهد  ماجنا  دیاب 

: هدومرف هلمج  کی  رد  فّنصم  : همزالم تابثا.لّوا 

؛» توافتت هیرورضلا ال  مولعلا  نّال  »

مظعا ّلکلا  » لثم دیاب  سپ  دوب  یهیدب  یلقع  مه  ءایـشا  حبق  نسح و  رگا  سپ  دـنرادن  یتوافت  یهیدـب  يرورـض و  لقع  ماکحا  ینعی 
.دوب « ءزجلا نم 

دروم هکلب  دـنرادن  فـالتخا  مه  رفن  ود  یّتـح  ءزجلا » نم  مظعا  لـکلا  » رد هک  اریز  تسا  تواـفت  ود  نآ  نیب  ینعی  : مزـال لاـطبا.مود 
ندوب یلقع  هب  لئاق  یهلا  لدـع  تمکح و  نارادـفرط  تسا و  ناوارف  فالتخا  ءایـشا  حـبق  نسح و  باب  رد  یلو  تسا  ناـگمه  لوبق 

.مینک یم  راکنا  ار  یلقع  حبق  نسح و  میتسه و  یعرش  حبق  نسح و  رادفرط  هرعاشا  ام  یلو  دنتسه  حبق  نسح و 
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ءزجلا نم  مظعا  ّلکلا  باب  هب  ار  ءایـشا  حـبق  نسح و  باـب  هک  تسا  نیا  رد  امـش  هابتـشا  : دـنیامرف یم  باوج  ماـقم  رد  رفظم  موحرم 
هس هب  دلج 2  هقف  لوصا  رد  هک  دشاب  قرافلا  عم  سایق  ات  دنوش  یم  ببـس  هک  دراد  دوجو  اهقرف  باب  ود  نیا  نایم  دیا و  هدرک  سایق 

: دنا هدرک  هراشا  قرف  ود  هب  اجنیا  رد  هدومن و  هراشا  قرف 

اب ار  اهنیا  هک  دنتـسه  رمالا  سفن  عقاو و  ياراد  ءالقع  ءارآ  قباطت  ءاروام  هک  تسا  تاینیقی  هلمج  زا  « ءزجلا نم  مظعا  ّلـکلا  » هیـضق .1
يا هفرـص  تاروهـشم  ۀلمج  زا  « حیبق ملظلا  »و« نسح لدعلا  » ۀیـضق یلو  میروآ  یم  تسد  هب  ار  اهنآ  قدص  ّتیناقح و  هدیجنـس و  نآ 

.رگیدکی مسق  هن  دنتسه  رگیدکی  لباقم  میسق و  اهنیا  »و  ءالقعلا ءارآ  قباطت  ءارو  اهل  عقاو  ال  :» هک دنتسه 

توافت تسا و  یلمع  لقع  ملظ  لدع و  حبق  نسح و  ۀیضق  هب  مکاح  یلو  ، تسا يرظن  لقع  « ءزجلا نم  مظعا  ّلکلا  » ۀیضق هب  مکاح  .2
.تسا لطاب  مه  سایق  لها  دوخ  دزن  یسایق  نینچ  تسا و  قرافلا  عم  سایق  اذل  دش و  نایب  مه  لقع  ود  نیا 

تایقلخ.ج

.دنشاب یم  هدومحم  ءارآ  ای  تاّیقلخ  ای  هّیقلخ  يایاضق  ، تاروهشم ۀناگ  شش  ماسقا  زا  موس  مسق 

ماعو صاخ  ینعی.دنتسه  ءالقعلا  ءارآ  اهیلع  قباطت  اّمم  هتشاد و  ترهش  روهمج  نایم  رد  هک  یتاقیدصت  ایاضق و  : زا دنترابع  تایقلخ 
دوجو رـشب  دارفا  ۀـمه  رد  هک  تسا  یناسنا  قلخ  دوجو  ، ءارآ قباطت  ترهـش و  نیا  ببـس  دـننک و  یم  قیدـصت  مکح و  اـهنآ  قبط  رب 

مرح و زا  عافد  هکنیا  هب  دننک  یم  مکح  اهناسنا  ۀمه  الثم.دننک  یم  حیبقت  ار  يروما  نیسحت و  ار  يروما  نآ  ياضتقم  هب  همه  دراد و 
حیبقت دشابن  مرح  عفادم  هک  ار  یـسک  دنناد و  یم  حدم  قحتـسم  هدومن و  نیـسحت  ار  مرح  زا  عفادم  ناسنا  ، تسا بجاو  لایع  لها و 

اب هداهن و  فک  رب  ناج  هک  ار  هدـنمزر  ياه  ناسنا  هتـسناد و  مزال  ار  نطو  زا  عاـفد  همه  ـالثم  ای.دـنناد  یم  تمذـم  قحتـسم  هدرک و 
هک ار  ییاه  ناسنا  الباقتم  ،و  دنلئاق يا  هژیو  شزرا  اهنآ  يارب  هدومن و  نیـسحت  دننک  یم  يرادساپ  شیوخ  نطو  زا  نادـند  گنچ و 

اهناسنا ۀمه  نینچمه.دـنیامن  یم  حـیبقت  دـنور  یمن  دربن  نیدایم  هب  هدومن و  رایتخا  اوزنا  هدیـشک و  رانک  ینارحب  ساسح و  عقاوم  رد 
رد نکمم  لکش  ره  هب  دنیاتـس و  یم  ار  عاجـش  صخـش  دنناد و  یم  ینتـسیاب  يرما  ار  نآ  هتـسناد و  لامک  کی  ار  تعاجـش  تفص 

زاربا هب  وا  ربارب 

248  : ص

رفظم قطنم  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1193زکرم  هحفص 862 

http://www.ghaemiyeh.com


دـض ار  وا  سرت  دـنرگن و  یم  ریقحت  ةدـید  اب  وسرت  صخـش  هب  هدرک و  حـیبقت  ار  یلدزب  سرت و  لباقم  رد  ، دـنزادرپ یم  تاـساسحا 
ار میرک  ناسنا  هتسناد و  لامک  ار  یگدنـشخب  مرک و  تفـص  یناسنا  قلخ  بجوم  هب  یناسنا  ره  الثم  ای  ، دنروآ یم  باسح  هب  شزرا 

.دنک یم  تمذم  ار  وا  دناد و  یم  لامک  نیا  دقاف  صقان و  ار  کسمم  لیخب و  ناسنا  الباقتم  دناد و  یم  لماک  یصخش  ثیح  نیا  زا 

نیا لاوئـس  لاح.تسا  یناسنا  قلخ  مهنآ  ّتلع  دروخ و  یم  مشچ  هب  ناوارف  اهناسنا  نایم  رد  تاقیدـصت  ایاضق و  ، ماـکحا زا  هنوگنیا 
؟ تسیچ یناسنا  قلخ  هک  تسا 

: دنا هتفگ  نینچ  » قلخ فیرعت  رد  قالخا  نادنمشناد  نایقطنم و  نامیکح و  رت  شیب 

زا لمع  نالف  ، نآ لابندب  دوش و  یم  لصاح  ناسنا  سفن  يارب  لمع  کی  رارکت  هیاس  رد  هک  يا  هیناسفن  ۀکلم  زا  تسا  ترابع  « قلخ »
درادن يا  هبرجت  هک  یناسنا  الثم.درادن  نتخادنا  تمحز  هب  ار  دوخ  لّحمت و  فّلکت و  هب  يزاین  ددرگ و  یم  رداص  تلوهس  هب  ناسنا 

رطخ اب  هک  راب  نیلّوا  ، هدشن هجاوم  يرطخ  نیرتمک  اب  هدوب و  تمعن  زان و  رد  هتسویپ  ، هدیـشچن ار  راگزور  مرگودرـس  حالطـصا  هب  و 
کی هک  یماگنه  اّما  دـتفا  یم  شمادـنا  رب  هزرل  هدـیرپ و  شراسخر  زا  گنر  هدرک  ادـیپ  بارطـضا  هرهلد و  ادـیدش  دوش  یم  وربور 

سرت و مک  مک  دـش  هدـیدبآ  هدـیزرو و  دز و  شتآ  بآ و  هب  ار  دوخ  ، درک تمواقم  دـش و  هجاوم  رطخ  اب  راب  نیدـنچ  رابود و  ، راـب
وا يارب  سرت  رگید  دباتـش و  یم  رطخ  لابقتـسا  هب  ، ددنب یمرب  تخر  شناج  نیمزرـس  زا  سرت  تفـص  هدـش و  فرطرب  وا  بارطـضا 

: مییوگ یم  هک  تسا  هلحرم  نیا  رد  درادن  یموهفم 

یمرب شـشخب  قافنا و  ددصرد  لّوا  راب  يارب  هک  یناسنا  نینچمه.تسا  هدش  یعاجـش  صخـش  هتـشگ و  هکلم  درف  نیا  رد  تعاجش 
رما ره  يارب  دز و  رـس  وا  زا  تاّربم  تاریخ و  اباهم  یب  راب  اههد  هک  یماگنه  اّما  دـشاب  راوشد  وا  يارب  يردـق  لاـم  لذـب  دـیاش  دـیآ 
هدرب بیج  رد  تسد  رایتخا  یب  هدش و  ادیپ  وا  رد  اخس  دوج و  هکلم  اجیردت  ، هدرک قافنا  غیرد  یب  دش  کمک  بلط  وا  زا  هک  يریخ 
ادیپ كاسما  لخب و  ۀـکلم  تسا  نکمم  يرگید  هک  روطنامه.مییوگ  یم  مرک  هکلم  ار  تلاح  نیا.دـناسر  یم  يرای  ار  نادنمتـسم  و 

.دنک کمک  نادنمتسم  هب  هدشن  رضاح  هاگچیه  هک  ارچ  دنک 

میبای یمرد  میـشاب  ّتقد  لها  ام  رگا  یلو  دنا  هدرک  انعم  دش  رکذ  هک  يا  هنوگ  هب  ار  « قلخ » روهـشم هچرگا  : دـیامرف یم  رفظم  موحرم 
: کلذ نایب  ، تسا صقان  فیرعت  نیا  هک 
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ایاضق زا...و  « حیبق لخبلا  «،» نسح مرکلا  «،» حیبق نبجلا  «،» نسح هعاجـشلا  » ینعی هروکذم  يایاضق  ماکحا و  هک  تسین  یکـش  یفرط  زا 
نیـسحت ار  نبج  حیبقت و  ار  تعاجـش  هک  درک  میهاوخن  ادیپ  ایند  رد  ار  یـسک  ءالقعلا و  ءارآ  اهیلع  قباطت  هک  دنتـسه  یتاقیدـصت  و 

...و دنک  دیجمت  ار  لخب  حیبقت و  ار  مرک  ای  دیامن 

قداص لداع و  ، میرک ، عاجش اهناسنا  ۀمه  ینعی  تسین  رشب  دارفا  ۀمه  رد  هلـضاف  تاکلم  هدیمح و  قالخا  هک  تسین  یکـش  نینچمه 
، تلادع ۀکلم  اهناسنا  رثکا  دنا و  هتساریپ  اهنآ  لباقم  لئاذر  زا  هتسارآ و  تالامک  لئاضف و  نیا  هب  اهناسنا  زا  یمک  هّدع  هکلب  دنتـسین 

.دنتسین اراد  ار...و  تقادص  ، تعاجش

حیبقت ار  سرت  نیـسحت و  ار  تعاجـش  ، عاجـش ياهناسنا  هک  تسنیا  شا  همزال  دشاب  روکذم  ۀـیناسفن  هکلم  يانعم  هب  «، قلخ » رگا سپ 
نیـسحت و ار  سرت  دنراد  تشحو  مه  دوخ  ۀیاس  زا  هک  لدزب  وسرت و  ياهناسنا  الباقتم  دنتـسه و  تعاجـش  هکلم  ياراد  نوچ  دـننک 
هک مینک  یم  هدـهاشم  المع  ینعی  تسا  لطاب  مزال  نیا  هک  یلاحرد.دنتـسه  هکلم  نیا  ياراد  نانیا  نوچ  دـنیامن  حـیبقت  ار  تعاـجش 

دننک و یم  حدم  ار  عاجش  صخش  نیسحت و  ار  تعاجش  ، وسرت لدزب و  ياه  ناسنا  راگزور و  لاطبا  ناعاجـش و  زا  معا  اهناسنا  ۀمه 
تردق ياج  هک  یعقاوم  رد  هداد و  ناشن  فعض  دوخ  زا  لمع  ماقم  رد  یلو  ! دندوب كاب  یب  عاجـش و  زین  اهنآ  شاک  ، دننک یم  وزرآ 

تمالم و دروم  هدرک و  تمذم  ار  دوخ  راب  اهدص  تولخ  رد  هاگنآ  دنرادن  دوجو  راهظا  تئرج  هدـیزخ و  يا  هشوگ  هب  تسا  ییامن 
یم نیقلت  دوخ  سفن  هب  هداد و  يرادلد  ار  دوخ  دنوش  یم  هدروخرـس  دنروخ و  یم  تسکـش  هک  رابره  ، دنـشیوخ نادـجو  شنزرس 

ای.دنرادن ار  راک  ماجنا  تئرج  دسر  یم  هک  لمع  ماگنه  زاب  یلو  ، موش یم  لمع  دراو  دروخ و  مهاوخن  تسکش  رگید  راب  نیا  ، دننک
تسپ و ياه  ناسنا  هتـسناد و  ینتـسیاب  لامک و  ار  دوجو  مرک  تفـص  ، میرک ياه  ناسنا  دـیاب  دوب  روهـشم  يانعم  هب  قلخ » » رگا ـالثم 

نودب لیخب  هچ  میرک و  هچ  مدرم  ۀمه  هک  نآ  لاح.تسا  دوجوم  هکلم  نیا  اهنیا  رد  نوچ  دنرادنپب  نسح  ار  لخب  تسخ و  سیـسخ 
ماگنه هب  یلو  دشاب  زابلد  تسد و  هک  دـنک  یم  وزرآ  مه  لیخب  صخـش  نامه  دـنناد و  یم  ینتـسیاب  ار  یگدنـشخب  مرک و  ءانثتـسا 

هیناـسفن هـکلم  ياـنعم  هـب  قـلخ  هـکنیا  ینعی  هـلثم » موزلملاـف  » هـک مـیریگ  یم  هجیتـن  نیارباـنب.دوش  یمن  هدـهاشم  وا  زا  يزیچ  لـمع 
؟ تسیچ یناسنا  قلخ  سپ.تسا  لطاب  ، دشاب

نتاج نورد  رد  دنوادخ  هک  تسا  ینطاب  ّسح  کی  قلخ  :» دیامرف یم  ( هر ) فّنصم
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قالخا ملع  حالطـصا  رد  هک  تسا  نامه  نیا  دـنک و  یم  كاردا  ار  لاعفا  حـبق  نسح و  ناسنا  نآ  تکرب  هب  تسا و  هدـیرفآ  اهناسنا 
: لیبق زا  ددرگ  یم  دای  نآ  زا  فلتخم  تاریبعت  اب  میدق  قالخا  بتک  رد  دوش و  یم  ریبعت  ریمض  هب  نآ  زا  دیدج 

...و میلس  ّسح  ، میقتسم لقع  ، یلمع لقع  ، بلق

نینچ دوجو  اعقاو  اهناسنا  ام  زا  کیره  هکنیا  تسا  مّهم  هک  هچنآ  تسین  ّمهم  ، صاخ ترابع  هب  ینطاـب  ّسح  نآ  زا  ریبعت  لاـحره  هب 
ّسح نیا.تسا  حـیبق  لمع  نالف  نسح و  راک  نالف  هک  مینک  یم  مکح  نآ  ياضتقم  هب  میبای و  یمرد  شیوخ  رد  ار  يا  هوق  ّسح و 

هدرک و خوسر  اهناسنا  ناج  قامعا  رد  هک  تسا  ّقح  یتوکلم  ياوآ  نامه  ، هدـش هداد  رارق  اهناسنا  درفدرف  بلق  حور و  رد  هک  ینطاب 
هب ّسح  ناـمه  هطـساوب  مه  تماـیق  رد  ، دـنک یم  یهنورما  هداد و  رارق  بطاـخم  اـیند  رد  ّسح  ناـمه  ببـس  هب  ار  اـهناسنا  دـنوادخ 
هک هدش  هراشا  بلطم  نیا  هب  ارارک  یفاک  فیرش  لوصا  زا  لهج  لقع و  باب  تایاور  رد  ) دشک یم  باسح  ام  زا  هدیشک و  همکاحم 

لقع نامه  نیا  هک  « ...و بقاعا  کب  بیثأ و  کب  :» دومرف هدرک  باطخ  وا  هب  دیرفآ و  ار  لقع  هک  یماگنه  یلاعت  كرابت و  ّقح  تاذ 
هک دنتـسه  دّـحتم  تهج  نیا  رد  يرـشب  رئامـض  سوفن و  ۀـمه  نآ  بجوم  هب  هدـش و  هدـیرفآ  اـه  ناـسنا  رد  سح  نیا  ( تسا یلمع 

هتخانش و ار  سرت  لخب و  روجو و  ملظ  ، لباقم رد  دننک و  یم  نیسحت  هداد و  زیمت  ار...و  تعاجـش  مرک و  فاصنا و  لدع و  ناگمه 
.دنسانش یم  زاب  لئاذر  زا  ار  لئاضف  دننک و  یم  حیبقت 

فیعض یخرب  رد  نیرت و  يوق  اهناسنا  زا  یخرب  رد  هکلب  دراد  دوجو  يواسم  روطب  اهناسنا  ۀمه  رد  ّسح  نیا  هک  میتسین  یعدم  هتّبلا 
.تسین دیدرت  ياج  ، همه رد  نآ  دوجو  لصا  یلو  تسا  رت 

دـننک و یم  مکح  نآ  ياضتقم  هب  دنتـسه و  ّسح  نیا  ياراد  ناـگمه  هک  تسا  نیمه  مدرم  ناـیم  رد  تاـیقلخ  راهتـشا  ۀفـسلف  سپ 
.دوش یم  ءالقعلا » ءارآ  اهیلع  قباطت  امم  » یئایاضق نینچ 

رجزنم لئاذر  زا  توعد و  تالامک  هب  ار  همه  تسه و  اهناسنا  ۀـمه  رد  ینطاب  يدانم  نیا  : هکنیا تسا  رکذ  لباق  ناـیاپ  رد  هک  یبلطم 
قفوم همه  یلو  دننک  یم  تیاده  ندش  ناسنا  يوسب  ار  همه  زین  نید  نیغلبم  همئا و  ءایبنا و  يرهاظ و  نایدانم  هک  نانچمه  دزاس  یم 

یناسآ راک  یتوکلم  يدانم  نیا  یشرع  ياهدایرف  هب  نداد  ارف  شوگ  اّما  دنوش  یمن  تیاده  هب 
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اهـسوه و اهاوه و  هدرک و  رپ  يویند  يدام و  یگدـنز  لـئاسم  ار  رـشب  رمع  تاـعاس  ـالومعم  دوش و  یمن  یـسکره  بیـصن  تسین و 
رد لقع  دیـشروخ  هدـیدرگ و  راصح  رد  راـصح  هتـسب و  یّلک  هب  ار  ناـسنا  ياـه  هشیدـنا  راـکفا و  ياـپو  تسد  نوگاـنوگ  تاوهش 

: هک هتفرورف  یناسفن  ياهاوه  فوسک 

يوه عوطب  فوسکم  لقعلا  هرانا 

اریونت دادزی  يوهلا  یصاع  لقع  و 

اهنآ زا  ار  يوـنعم  روـما  رد  هشیدــنا  تـصرف  هتخاـس و  رو  هطوـغ  دوـخ  رد  ار  مدرم  رثـکا  ، يدــنمزآ صرح و  فسأـت  لاـمک  اــب  و 
ياهادن سپ  ، دنسانش زاب  دنـشاب  یم  ناشدوخ  هک  ار  یلـصا  ةدشمگ  هدرک و  تولخ  شیوخ  نتـشیوخ  اب  هک  دننک  یمن  تقو  ، هتفرگ

یب يداو  ناگتفخ  نیا  ییوگ  هدرواین ، شوه  هب  ار  ایند  ناتـسم  ناشوهدـم و  نیا  هدرواین و  رد  ياـپ  زا  ار  اـهنآ  زین  نادـجو  ةدـنبوک 
ینامز هرخالاب  ، دنهد یم  ناشن  نادند  گنچ و  ایند  ۀفیج  رـس  رب  دنزات و  یم  شیپ  نانچمه  ، تسین یـشابرادیب  گناب  ، ار تلفغ  نایاپ 

ربق ۀناخ  رد  ار  دوخ  ، هدمآ رـسب  تالامک  هب  هدش  هتـسارآ  شالت و  ، شـشوک تلهم  رگید  هدیـسر و  طخ  رخآ  هب  هک  دنوش  یم  رادیب 
: هک دننیب  یم 

َِربا�قَْملا ُُمتْرُز  ّتَح 
ی� ُُرثا�کَّتلا * ُمُکا�ْهلَأ 

(1)

: دنراد یم  هضرع  یتسه  قلطم  رداق  هاگرد  هب  هبال  زجع و  اب  هاگنآ  و 

ُتْکَرَت ا�مِیف  ًاِحلا�ص  ُلَمْعَأ  یِّلََعل  ِنوُعِجْرا * ِّبَر 

(2)

...دننک یم  تفایرد  ار  ّالَک 
�

باطخ  یلو 

دّرجم هب  دهد  یم  شوگ  هک  سک  نآ  هزات  دنک و  یم  ادـیپ  ار  ینطاب  يادـن  نیا  هب  نداد  شوگ  ندینـش و  قیفوت  یـسک  رتمک  ؛ يرآ
قفوم اـت  دزاـس  راومه  دوخ  رب  ار  تالکـشم  اـه و  تدـهاجم  ، اـه تضاـیر  دـیاب  هکلب  دوش  یمن  وا  بیـصن  هلـضاف  تاـکلم  ، ندـینش

ات دشوکب  یمدآ  دیاب  دنراکیپ و  رد  ناطیـش  اب  نامحر  دونج  لهج و  اب  لقع  رکـشل  هتـسویپ  یناسنا  ره  ناج  نورد  رد  هک  ارچ  ، دوش
يزوریپ رفظ و  دشابن  یگنج  ات  هک  تسا  یعیبط  دبلط و  یم  تادـهاجم  دراد ، تّقـشم  نیا  ،و  دـننک هبلغ  نمحر  دونج  راکیپ  نیا  رد 

: میراد زین  تایاور  رد  هک  هنوگ  نامه.درادن  انعم 

تسا و ییالابرس  تشهب  هار  ینعی  ؛ تاوهّشلاب راّنلا  تّفح  هراکملاب و  هّنجلا  تّفح 
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یمدآ دوخبدوخ  تسا و  يریزارـس  منهج  هار  یلو  دنک  حتف  ار  هّلق  ات  دزاتب  هدارا  نامیا و  لقع و  تّوق  تردـق و  مامت  اب  ناسنا  دـیاب 
.تسین هکّرحم  روتوم  نداد و  له  هب  يزاین  دور و  یم  شیپ  هار  نیا  رد 

تاّیقلخ يارب  رفظم  موحرم  هک  ییانعم  نآ  هب  هکلب  دـنتفگ  روهـشم  هک  ییاـنعم  هب  هن  یلو  تسا  تاروهـشم  زا  تاـّیقلخ  : هکنیا هجیتن 
.دندروآ

تاّیلاعفنا د:

اهنآ قبط  رب  دنریذپ و  یم  ار  اهنآ  اهناسنا  ۀمه  هک  دنتـسه  یتاقیدصت  ایاضق  اهنآ  تاّیلاعفنا و  : زا دـنترابع  تاروهـشم  زا  مراهچ  مسق 
هیناسفن یلاعفنا  فاصوا  تالاح و  هلسلس  کی  دوجو  ، ءارآ قباطت  راهتشا و  نیا  ببس  دنتسه و  ءارآلا  اهیلع  قباطت  اّمم  دنراد و  مکح 

ماکحا و ، یناور تالاح  نیا  ریثأت  تحت  هدـش و  رثأتم  لعفنم و  يروما  زا  یمدآ  ، تالاح نآ  هطـساو  هب  تسه و  اهناسنا  رد  هک  تسا 
رگم دـنراد  ار  یتـالاح  نینچ  دنـشاب  یقاـب  دوخ  یلّوا  تعیبط  ناـمه  رب  هک  ییاـه  ناـسنا  ـالومعم  دوش و  یم  رداـص  وا  زا  ییاـیاضق 

)و مرـش ) ءایح )و  يزوسلد ) تقفـش )و  ینابرهم ) تمحر )و  یمرن ) ّتقر تلاح  الثم.دنا  هدرک  ادیپ  يدـیدج  تلاح  ضرعلاب  هک  یناسک 
یماکحا اهنآ  ساسارب  دراد و  دوجو  اهناسنا  عون  رد...و  ( يراک کی  نتـسناد  راع  گـنن و  ، بصعت ، یگنادرم ) تریغ تیمح و  هفنا و 

.دمآ دهاوخ  لاثم  اب  الیذ  هک  دنراد 

راتـشک اب  هتـسویپ  هک  یناسنا  دننامه  دشاب  هدش  بلقلا  ّیـسق  هداد و  تسد  زا  ار  بلق  ّتقر  تلاح  ضرعلاب  يدرف  تسا  نکمم  يرآ 
ار تواسق  یّتح  ای  دنک  یم  ادج  تاناویح  ندب  زا  رس  ندروخ  بآ  لثم  هدش  تداع  وا  يارب  رما  نیا  نوچ  دراد و  راکورس  تاناویح 

: لاثم دنچ.دوش  یم  يداع  يرما  وا  يارب  نتشک  مدآ  هک  دناسر  یم  يّدح  هب 

: هک تسنیا  ناشراعش  دننک و  یم  حیبقت  یئالقع  ضرغ  نودب  ار  تاناویح  رازآ  ّتیذا و  اهناسنا  ۀمه  هک  میناد  یم 

تسا شک  هناد  هک  يروم  رازایم 

تسا شوخ  نیریش  ناج  دراد و  ناج  هک 

هدـیاف ییـالقع و  ضرغ  دوجو  اـب  یّتـح  ،و  دراد دوجو  دارفا  رد  هک  تسا  تمحر  ّتقر و  یناور  تلاـح  دوـجو  ساـسارب  مکح  نیا 
زیوجت ار  رما  نیا  يرـشب  تاداع  فرع و  ای  ینامـسآ  عیارـش  هکنیا  ّتلع  هب  اّما  ، دننک یم  حیبقت  ار  تاناویح  رازآ  ّتیذا و  زین  نتـشاد 

دنتسه اه  ناسنا  رخسم  تاناویح  نوچ  ، مینک یم  ءانثتسا  ار  دروم  نیا  صوصخ  اذل  دنا  هدرک 
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.تسا هدرک  یتشز  راک  دیآ  رب  اهنآ  رازآ  ددصرد  تهج  نودب  یلو  دوش  دنم  هرهب  اهنآ  عفانم  زا  دناوت  یم  ناسنا  سپ 

ماتیا و يارب  دننک و  یم  کمک  تسرپرـس  یب  فعـضتسم و  ضیرم و  دارفا  هب  هک  ار  ییاهناسنا  ، هعماج دارفا  ۀمه  هک  مینیب  یم  زین  و 
...و نیناجملا  راد  ماتیالا و  راد  ، نیناجم

تقفـش و يزوسلد و  تلاح  ياضتقم  هب  نیا  دنناد و  یم  یتسیاب  نسح و  ار  ناشراک  هدومن و  حدم  همه  ار  اهنیا  دـنهد  یم  لیکـشت 
.دراد دوجو  رشب  دارفا  رد  هک  تسا  یتمحر 

بجح و یناسفن  تلاح  رطاخ  هب  رگم  تسین  نیا  دننک و  یم  نیـسحت  ار  نآ  رتس  هدرک و  حیبقت  ار  تروع  فشک  اهناسنا  ۀـمه  زین  و 
.دراد دوجو  اهناسنا  رد  هک  ءایح 

رما نیا  نوچ  دـننک  یم  نیـسحت  ار...و  بهذـم  نید و  ، نطو روشک و  ، هلیبق موق و  ، لایع لها و  زا  نیعفادـم  اـه  ناـسنا  ۀـمه  نینچمه 
يور تسد  ، هدرک توکـس  هک  درامـش  یم  راـع  گـنن و  شیوـخ  يارب  ار  نیا  عفادـم  صخـش  تسا و  یگنادرم  تریغ و  ياـضتقم 

.دیامنن یمادقا  هتشاذگ و  تسد 

تایداع.ه

ترهـش مدرم  نایم  رد  هک  دنتـسه  یتاقیدـصت  ایاضق و  اهنآ  تایداع و  ای  هیداع  يایاضق  زا  دـنترابع  تاروهـشم  ماسقا  زا  مجنپ  مسق 
دوجو ، ءارآ قباطت  راهتشا و  نیا  ببس  دنتسه و  ءالقعلا  ءارآ  اهیلع  قباطت  امم  دنراد و  لوبق  ار  اهنآ  مدرم  ۀمه  ینعی  روهمج  دنراد و 

الثم.دـننک یم  رگید  ضعب  حـبق  لامعا و  زا  یخرب  نسح  هب  مکح  نآ  ياضتقم  هب  هک  تساهناسنا  ناـیم  رد  هّصاـخ  هماـع و  تاداـع 
یم ییاریذـپ  لکـش  نیرتهب  هب  نامهم  صخـش  زا  ای  ، دـنزیخ یمرب  ياج  زا  دراو  هزات  صخـش  مارتحا  هب  هک  تسنیا  رب  اهناسنا  تداع 

دنرامش یم  مزال  ار  ییاهراک  نینچ  ماجنا  تداع  ياضتقم  هب  و...و  دنسوب  یم  ار  تکلمم  لّوا  صخش  ای  دیلقت  عجرم  تسد  ای  ، دننک
.دننک یم  حیبقت  دراذگ  اپریز  ار  نآ  دوش و  جراخ  تداع  نیا  زا  هک  ار  سک  نآ  و 

: دنراد یماسقا  عاونا و  اه  تداع 

: دراد یماسقا  دوخ  تسا و  جیار  ایند  مدرم  زا  يا  هدع  ای  همه  نایم  رد  هک  هّماع  ياه  تداع  .1

..و دنراد  ار  تلصخ  نالف  اه  یناهفصا  ای  دنا و  تداع  نالف  ياراد  اه  ینارهت  الثم.تسا  رهش  کی  نامدرم  صوصخم.فلا 
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.دنراد ار  تداع  نالف  اه  یناسارخ  الثم  تسا  هقطنم  کی  ياه  ناسنا  صوصخم.ب 

.دنراد ار  تداع  نالف  ناناملسم  الثم.تسا  نید  کی  ناوریپ  تّما و  کی  صوصخم.ج 

.دننک یم  تفایض  ار  نامهم  ملاع  رسارس  رد  الثم.تسا  ایند  مدرم  ۀمه  هب  طوبرم.د 

کی تداع  فرص  هب  میرادن و  نآ  هب  يراک  اجنیا  رد  هک  تسا  ینّیعم  یـصخش  صوصخم  هدوب و  یـصخش  مه  تاداع  زا  یخرب  .2
.دوش یمن  هروهشم  يا  هیضق  هک  رفن 

دنروهشم رهـش  کی  لها  دزن  اهنآ  زا  یخرب.تسا  توافتم  زین  هیداع  يایاضق  ندوب  هروهـشم  تسا  نوگانوگ  هّماع  ياهتداع  نوچ  و 
هروهـشم رگید  هدع  دزن  یلو  دشاب  هروهـشم  يا  هّدع  دزن  يا  هیـضق  دیاش  تّما و  کیدزن  یخرب  ناتـسا و  کی  نامدرم  دزن  یخرب  و 

.دشاب هتشاد  ترهش  نآ  دض  یّتح  ای  دشابن و 

یم حدم  دـنراد و  یم  یمارگ  دـننک  تیاعر  ظفح و  هدرمـش و  مرتحم  ار  تداع  هک  ار  يدارفا  هک  تسا  نیا  اهناسنا  تیـصوصخ  زا 
یمن یقرف  دـننک و  یم  تمذـم  حـیبقت و  دـنریگب  هدـیدان  ار  نآ  هدرک و  ییانتعا  یب  اهنآ  تاداع  هب  هک  ار  یناسک  لباقم  رد  دـننک و 
نوچ افرص  هکلب  دنسپان  تشز و  ای  دشاب  هدیدنـسپ  کین و  تداع  کی  یعرـش  یلقع و  هاگدید  زا  تداع  نالف  هکنیا  نایم  دنراذگ 

دـشارتب ار  دوخ  شیر  یلاسنایم  ای  ناوج  رگا  هدـش  تداع  نتـشاذگ  شیر  هک  یقطانم  رد  : الثم تسا  مرتحم  اهنآ  يارب  ، هدـش تداع 
نساحم يداد  ادخ  تمعن  نیا  (و  هدش تداع  شیر  ندیـشارت  هک  یقطانم  رد  دننک و  یم  تمذم  هتفرگ و  داقتنا  هب  ار  وا  هقطنم  مدرم 

ار وا  دشارتن  ار  دوخ  شیر  یـسک  رگا  ( دنزاس یم  نانز  هیبش  ار  دوخ  دـنزاس و  یم  دوبان  دوخ  تسد  هب  تسا  درم  تنیز  ۀـیام  هک  ار 
، دننک یم  تمذم 

هک يا  هقطنم  ره  رد  هرخالاب  اهدرک و  ، اهبرع ، ریاشع نایم  رد  الثم  ) تسا تداع  ربتعم و  یصاخ  سابل  ندیشوپ  هک  یقطانم  رد  الثم  ای 
سابل زا  ارچ  هک  دننک  یم  تّمذـم  ار  وا  دـشوپب  ار  رگید  قطانم  سابل  هدـش و  جراخ  سابل  نآ  زا  اجنآ  نامدرم  زا  یـسک  رگا  ( دـشاب

.تسا هتشگ  جراخ  دوخ  يدادجا  ءابآ و 

ینالف هک  دننک  یم  هراشا  وا  هب  همه  سابل  نیا  ندیشوپ  اب  اریز  هدش  مارح  ترهش  سابل  ندیشوپ  سدقم  عرـش  رد  لصا  نیمه  يور 
ار نیا  عراـش  دوش و  یم  عورـش  اـه  تبیغ  تاداـقتنا و  تاـضارتعا و  هدرک و  نت  هب  هقطنم  نیا  یلـصا  ساـبل  زا  ریغ  يدـیدج  ساـبل 

هدرک و میرحت  ار  نیا  سدقم  عراش  دوش و  یم  عورش  اه  تبیغ  تاداقتنا و  تاضارتعا و  هدرک و  میرحت 
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یلاحرد دوش  یم  اهنآ  تمذم  ثعاب  صخش و  نآ  زا  مدرم  رفنت  زازئمشا و  ببس  سابل  نیا  هک  تسنآ  ترهـش  سابل  تمرح  هفـسلف 
هب ار  نامدرم  ياهلد  هدرک و  داجیا  تفلا  سنا و  هعماج  دارفا  نایم  رد  هک  تسنیا  مالسا  سدقم  عراش  فادها  نیرتمهم  هلمج  زا  هک 

: میناوخ یم  نآرق  رد  دنک و  داجیا  هملک  تدحو  اهنآ  نایم  هتخاس و  کیدزن  رگیدکی 

ًانا�وْخِإ ِِهتَمِْعِنب  ُْمتْحَبْصَأَف  ْمُِکبُوُلق  َْنَیب  َفَّلَأَف 

(1)

: میناوخ یم  زین  و 

اُوقَّرَفَت ًاعیِمَج َو �ال  ّللا 
�

ِه ِْلبَِحب  اوُمِصَتْعا  َو 

(2)

: میناوخ یم  مالسا  تایاور  رد  و 

.دزاس عطق  ار  نآ  ددنبب و  دوخ  يور  هب  ار  تبیغ  رد  هک  ار  یناسنا  نآ  دنک  تمحر  دنوادخ 

ای تعامج  ماما  رگا  دنا و  هدش  هتسناد  تلادع  هب  ّرضم  دنـشاب  تّورم  یفانم  هک  يروما  مالـسا  رهطم  سّدقم و  تعیرـش  رد  نینچمه 
رد ندـیود  ، یمومع ياـهّلحم  رد  نتفر  هار  لاـح  رد  ندروخ  : ـالثم.دوش یم  طـقاس  تلادـع  زا  دوش  بکترم  ار  روـما  نیا  يدـهتجم 

ار تاراظتنا  نیا  فنـص  نیا  زا  هعماج  تسین و  وا  نأش  رد  هک  يزکارم  اه و  هناخ  هوهق  رد  نتـسشن  ، دنلب يادـص  اب  ندـیدنخ  نابایخ 
يزیچ تسا و  هسونأم  هفولأم و  تاداع  تایفانم  نامه  تّورم  تایفانم  هک  میناد  یم  کین  دنـشاب و  یم  تلادع  یفانم  اهنیا...و  درادن 

هن یلو  دراد  یماـکحا  نینچ  زین  سّدـقم  عراـش  : ما هدرک  ناـیب  دـلج 2  هقف  لوـصا  حرـش  رد  هک  هنوگناـمه  هتّبلا   ) تـسین نآ  زا  ریغ 
عراش درک  حـیبقت  تداع  ار  هچنآ  دـنک و  بجاو  مه  عراش  داد  صیخـشت  نسح  تداع  ار  هچره  دـشاب و  تداع  عبات  هکنیا  ساسارب 

اذـل تسا  راک  رد  هدـسفم  قوف  دراوم  رد  نوچ  تسا و  دـسافم  حـلاصم و  تاکالم و  عبات  سّدـقم  عراش  ماـکحا  هکلب  دـنک  میرحت 
(. ...و هدناوخ  تلادع  یفانم  ار  تّورم  تایفانم  ، هدرک میرحت  ار  ترهش  سابل 

تایئارقتسا.و

ترهـش مدرم  نایم  رد  هک  دنتـسه  یتاقیدصت  ایاضق و  اهنآ  تایئارقتـسا و  زا  تسترابع  تاروهـشم  هناگ  شـش  ماسقا  زا  مشـش  مسق 
زا معا  ، تسا فلتخم  دراوم  عبتت  ءارقتـسا و  ، ترهـش نیا  ببـس.دنتسه  ءارآلا  اهیلع  قباطت  امم  دـنراد و  لوبق  ار  اـهنآ  مدرم  دـنراد و 

هکنیا
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رارکت ، دنیوگ یم  اهناسنا  ۀمه  الثم.دنک  یم  رداص  ار  یمکح  نینچ  دراوم  رثکا  عبتت  هار  زا  هک  صقان  ءارقتسا  ای  دشاب و  مات  ءارقتـسا 
نّویدام زا  یخرب  «) هّذل دیدج  ّلکل  :» فورعم لوق  هب  دشاب و  هتشاد  عّونت  یگدنز  رد  دراد  تسود  ناسنا  تسا و  روآ  لالم  راک  کی 

ناـیاپ یب  تاررّکم  رارکت  نیا  زا  ار  دوـخ  هدز و  یـشکدوخ  هب  تسد  هک  رتـهب  هچ  سپ  تسا  تاررّکم  رارکت  یگدـنز  : دـنیوگ یم 
یگدنز هب  ار  وا  هدوب و  ناسنا  یلاعت  دـشر و  ، لامک ببـس  هظحل  هب  هظحل  یگدـنز  دّـحوم  ناسنا  کی  هاگدـید  زا  یلو  مینک  تحار 

(. دنک یم  کیدزن  ینادواج  هنادنمتداعس 

یم نامدرم  لاوما  ندرب  امغی  هب  تراغ و  ، لتق یئوگروز ، اب  نوچ  دوب  دهاوخ  رگمتس  ریزگان  امتح و  تسدیهت  ریقف و  هاشداپ  الثم  ای 
شامق نیمه  زا  هک  دراد  دوجو  یماـظن  ، یگنهرف ، یـسایس ، يداـصتقا ، یقـالخا ، یعاـمتجا ياـهلاثم  زا  یلیخ  دوش و  دـنمتورث  دـهاوخ 

.دشاب یم  تایئارقتسا 

اهنآ نایم  رد  هیضق  دننک و  یم  یّلک  مکح  هدرک و  افتکا  لاثم  دنچ  ای  کی  هب  تواضق  ماقم  رد  یماع  مدرم  هک  دیآ  یم  شیپ  رایـسب 
لاف نآ  هب  دنرفنتم و  ددع 13  زا  اهیئاپورا  الثم.دـننام  یم  یقاب  ، مکح نآ  رب  دوشن  تباث  نآ  فالخ  هک  ینامز  ات  دوش و  یم  روهـشم 

ای کی  يارب  هکنیا  رطاخب  طقف  دـنروآ  یم  ار  هکلب 12+1  دنروآ  یمن  ار  هدزیـس  ددع  دوخ  دشاب  یلزنم  كالپ  رگا  دـننز و  یم  دـب 
راچد ( ...و دنفـسوگ  ای  لزنم  ای  هتـشاد  نیـشام  هدزیـس  لاح  ) صاخ ددع  نیا  ندوب  اراد  ماگنه  رد  هداد و  خر  يدـمآ  شیپ  رفن  دـنچ 

.دنرادن يریصقت  دادعا  هکیلاح  رد  تسا  روهشم  زورون  رد  ردب  هدزیس  مه  نایناریا  ام  نایم  رد.تسا  هدیدرگ  یتخب  نوگن  تبیصم و 

هب دندز  یم  دب  لاف  ناربمایپ  دوجو  هب  تیلهاج  مدرم  الثم  ای  دننز  یم  دـب  لاف  دـغج  ۀحیـص  ای  غالک  راقراق  دایرف  زا  اه  برع  الثم  ای 
: میرک نآرق  ةدومرف 

ٌمِیلَأ ٌبا�ذَع  ّنِم 
ا� ْمُکَّنَّسَمََیل  ْمُکَّنَمُجْرََنل َو  اوُهَْتنَت  َْمل  ِْنَئل  ْمُِکب  ا�نْرَّیَطَت  ّنِإ 

�
ا اُولا�ق 

(1)

ای دّیـس  دوجو  هب  هک  دنوش  یم  تفای  یناسک  نامدرم  نایم  رد  مه  نآلا  هکنیا  هچ  ...ْمُکَعَم » ْمُکُِرئا�ط  : » دـیامرف یم  باوج  رد  نآرق  و 
.دنراد ار  یلهاج  ةدیسوپ  راکفا  نامه  دننز و  یم  دب  لاف  یناحور 

راکورس قیاقح  اب  مدرم  دشاب و  نییاپ  هعماج  کی  گنهرف  حطس  هک  یماگنه  يرآ 
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نک و لکوت  ادخ  رب  يدز  دـب  لاف  یتقو  هک  هدـمآ  یمالـسا  تایاور  رد  دـنوش و  یم  هدـنهانپ  تافارخ  ناماد  هب  ارهق  دنـشاب  هتـشادن 
.ورب يور  یم  رگا  ترفاسم  هدب و  همادا  ار  تهار 

: میناوخ یم  یمالسا  تایاور  رد...و  دمآ  ربص  ای  ربصلا  بحاص  ای  دنیوگ  یم  ماوع  كدوک  کی  هسطع  اب  هک  تسا  یطلغ  رکف  نیا 

« ...و لکوتلا  هریطلا  هرافک  ، ضماف تریطت  اذا  ، كرشا دقف  هتجاح  نع  هریطلا  هتّدر  نم  ، كرش هریطلا  »
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تاّیمهو .4

: دنوش یم  هتسد  ود  یمیسقت  رد  هک  دنتسه  تاّیمهو  ، یهیدب یقیدصت  يدابم  هناگتشه  فانصا  زا  مراهچ  مسق 

هفرص تاّیمهو  .1

باب نیا  رد  ، ام ثحب  هک  تسا  هتکن  نیا  نایب  ، نآ هب  ةراشا  زا  ضرغ  العف  دش و  دهاوخ  نایب  ادعب  میـسقت  نیا  ) هفرـص ریغ  تاّیمهو  .2
(. تسا لّوا  مسق  نوماریپ  مراهچ 

ّسح و تسا و  یناسنا  مهو  افرـص  اهنآ  هب  مکاح  هدوب و  یمهو  دصرددص  هک  دنتـسه  یتاقیدـصت  ایاضق و  هفرـص  ۀـیمهو  يایاضق 
.دننک یمن  تدعاسم  یهارمه و  ار  مهو  ، لقع

سفن اهتنم  دنک  یم  كاردا  ار  ءایـشا  روما و  نهذ ، هقطان و  سفن  اب  ناسنا  هک  دش  هظحالم  حرـش  نیا  لّوا  دلج  لئوا  رد  : کلذ نایب 
: دنتسه یصاخ  رما  كردم  مادکره  هک  تسا  یئاوق  ياراد 

...و اهیندینش  ، اهیندید دننام  ، دنک یم  كاردا  ار  تاسوسحم  يرهاظ  ساوح  طسوت 

.دنک یم  كاردا  ار  تاسوسحم  روص  لایخ  هّوق  طسوت 

...و نیدلاو  ّتبحم  نانمشد و  ینمشد  دننام  ، دنک یم  كاردا  ار  هدّرجم  هیئزج و  یناعم  مهو  هّوق  طسوت 

یئایاضق ینعی  تسا  تایمهو  رد  اـم  ثحب  العف.دـنک  یم  كاردا  یلمع  هچ  يرظن و  شخب  رد  هچ  ار  هیّلک  روما  لـقع  ةّوق  طـسوت  و 
: لوقنف.دوش یم  كاردا  همهاو  ةوق  اب  هک 

هّیلقع تاکاردا  ّتیلوفط  نارود  رد  ناسنا  ، هدومن لیلحت  هیزجت و  رافـسا  دنمـشزرا  باتک  رد  نیهلأتملا  ردـص  موحرم  هک  هنوگناـمه 
رد اوق  نیا  دراد و  راکورـس  یمهو  تاکاردا  ماهوا و  ، هیلایخ روص  اب  رتالاب  ۀلحرم  رد  هّیـسح و  تامولعم  تاکردم و  اب  هکلب  درادـن 

لقع ( یعرـش غولب  ای  زیمت  لحارم  ) یـصاخ نینـس  رد  نامز و  رورم  هب  دندرگ و  یم  دنمونت  یتخرد  نانوچ  هدرک و  هشیر  ناسنا  ناج 
دوش یمن  یتحار  هب  هدرک  هنخر  شدوجو  رد  تسا و  راد  هقباس  مهو  نوچ  دنک و  یم  كاردا  ار  هیلقع  روما  هدـش و  ادـیپ  ناسنا  رد 
یم هتکن  نیا  هب  تیانع  اب.ددرگ  یم  رب  حـتاف  بلاغ و  ، هدـمآ لقع  گنج  هب  مهو  هتـسویپ  هکلب  دومن  جراخ  هنحـص  زا  ار  نآ  لقع  اب 
هدش هماقا  ناهرب  اهراب  یلقع  هاگدید  زا  هچرگا  هک  دنتسه  يا  هبذاک  يایاضق  هلسلس  کی  تقیقح  رد  ، هفرـص ۀیمهو  يایاضق  : میئوگ

ایاضق نآ  هب  مکاح  نانچ  مه  یمدآ  مهو  یلو  دنراد  نامیا  اهنآ  فالخ  هب  لقع  هدش و  تباث  اهنآ  فالخ  و 
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دـض و هک  ار  هچنآ  دورب و  لـقع  راـب  ریز  تسین  رـضاح  هجو  چـیه  هب  تسا و  هوّقلا  دـیدش  رایـسب  تواـضق  مکح و  نیا  رد  تسا و 
مهو هک  لصا  نیمه  يور.دناشوپ  یم  تاسوسحم  سابل  تاسوسحم  ریغ  هب  دنک و  یم  در  مامت  یتخسرس  اب  دشاب  مهو  مکح  لباقم 

هک تالّیخم  فالخ  رب  دنا  هدـیمان  تادـقتعم  تاقیدـصت و  ار  ایاضق  نیا  مان  ، دـنک یم  قیدـصت  تسا و  مکاح  عطاق و  اهنادـب  ناسنا 
: لاثم ود.دنتسین  داقتعا  قیدصت و  بجوم 

رارق کیرات  مامح  قاتا و  ای  کیرات  نابایب  رد  هک  یماگنه  دنراد و  تشحو  یکیرات  زا  مدرم  رثکا  هک  مینیب  یم  نایعلاب  ام  ۀمه  : فلا
یکانلوه فوخم و  هّرد  کی  زا  ای  دنرذگ و  یم  یناتـسربق  رانک  زا  ، دننک یم  روبع  یمیدق  مامح  رانک  زا  ماگنه  بش  ای  دـنریگ  یم 

یم فعاضم  ناشبلق  شپت  نآ  لابندب  هدومن و  یتامهوت  تاروصت و  دوخ  شیپ  دنوش  یم  ّدر  دـنا  هدینـش  نآ  هب  عجار  ییاهزیچ  هک 
یقرف چیه  یلقع  هاگدید  زا  هک  یلاحرد  دنزیرگب  ناکم  نآ  زا  یّتح  ای  دننزب و  دایرف  رایتخا  یب  دننک  ندـیزرل  هب  عورـش  دـیاش  ، دوش

دوش یمن  ناسنا  تکاله  ای  ررـض  بجوم  یکیرات  ، لقع دید  زا  انیقی  تسا و  رون  ندوبن  یکیرات.تسین  کیرات  نشور و  ناکم  نایم 
هتـسویپ هکلب  دزاس  یمن  اهر  ار  وا  هدـش و  بلاغ  لقع  رب  هدرک  هشیر  ناسنا  نهذ  رد  تامهوت  نیا  یناوجون  یکدوک و  زا  نوچ  یلو 

.دنک یم  مهارف  ار  وا  سرت  تابجوم  هدرک و  یلاخ  ار  وا  لد 

یب تادامج  ریاـس  راویدورد و  هک  روطناـمه  تسین و  شیب  يداـمج  هدرم  هک  دراد  نیقی  شیوخ  لـقع  ياـضتقم  هب  یناـسنا  ره.ب 
هب یهلا و  تردق  هب  هک  لاحم  ضرف  رب  ،و  یتکرح هن  ، يررض هن  ، دراد یعفن  هن  زین  هدرم  نینچمه  دنتسه  رازآ  یب  تکرح و  یب  ، حور

رانک رد  مارآ  هک  دنتـسه  اهناسنا  ریاس  دـننامه  دـنوش  هدـنز  ( هنذاـب یتوملا  ییحا  مالّـسلا و  هیلع  میرم  نب  یـسیع  لـثم  ) ءاـیبنا ةزجعم 
نامیا و اهنادب  دنک و  یم  قیدصت  لقع  ار  اهنیا  مامت  هکنیا  اب  یلو  دنـشاب  اه  ناسنا  نیرتبوبحم  زا  اسب  هچ  دننک  یم  یگدـنز  نارگید 

هدرم اـب  یتوـلخ  ناـکم  رد  دنتـسین  رـضاح  هجو  چـیهب  دـنراد و  سرت  دوـخ  عوـنمه  هدرم  زا  اـهناسنا  عوـن  دوـجو  نیا  اـب  دراد  رواـب 
یّتح دزادـنا  یم  تشحوب  یناـسنا  هدرم  زا  ار  وا  دـنیرفآ و  یم  یتاـمهوت  ناـسنا  يارب  هک  تسا  مهو  ةوق  هطـساوب  اـهنیا  مامت.دنـشاب 
رارف هباـپ  مدرم  درک  هدــنز  رفن  نارازه  ةدز  تـشحو  راـظنا  رد  ار  اـه  هدرم  یهلا  نذاـب  مالـّـسلا  هـیلع  مـیرم  نـب  یــسیع  هکیماـگنه 

...دنتشاذگ

شیب يدامج  ّتیم  ای  تسین  ینایزوررض  بجوم  یکیرات  هک  تسا  یهیدب  یلقع  هاگدید  زا  بلطم  هکنیا  اب  هک  دیئامرف  یم  هظحالم 
اّما دناسر  یمن  ناسنا  هب  يررض  تسین و 
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یم ناسنا  رد  مهو  هک  تسا  یمکحتـسم  يوق و  ریثأت  رطاخب  نیا  دنـسرت و  یم  ، هدـش برطـضم  ّتیم  تملظ و  اب  ههجاوم  رد  اهناسنا 
.دراذگ

لکش تروص  هب  ار  اهنآ  وا  دیاش  دوش  یم  فیـصوت  یناوجون  ای  كدوک  يارب  لاس  ياههام  اهزور و  ةرود  هک  یماگنه  : رگید لاثم 
لثم عالـضالا  يواستم  راد  علـض  لکـش  کی  ای  هرئاد  تروص  هب  الثم  ، دنک مّسجم  شیوخ  نهذ  رد  یـسدنه  لاکـشا  زا  یـسوسحم 

تلاجخ نارگید  هب  نآ  ۀضرع  زا  هصالخ  ثلثم و  لثم  یعلض  هس  ای  یعلـض و  شـش  ای  لیطتـسم  لثم  عالـضالا  يواستم  ریغ  ای  عبرم 
يّدام و روما  زا  لاس  هام و  ماّیا  شدرگ  ، هام ، لاس لیبق  زا  یتاملک  هک  میناد  یم  همه  هکیلاح  رد.دراد  ار  تامهوت  نیا  یلو  دشک  یم 
وا سفن  رد  ّتیلوفط  نارود  تامهوت  نامه  مه  زاب  هدشن و  لقع  میلـست  مهو  یلو.دنتـسه  هدّرجم  میهافم  زا  هکلب  دنتـسین  سوسحم 

.ددنب یم  شقن 

؟ دناشوپ یم  تاسوسحم  سابل  زیچ  همه  هب  مهو  هک  تسیچ  بلطم  ّرس 

سپ دـشاب  یم  ّسح  تسد  ینادـنز  ریـسا و  ، هتـسب تسا و  ّسح  يارچو  نوچ  یب  عباـت  دـصرددص  همهاو  ةوق  ، هک تسا  نیا  باوج 
یّـسح ریغ  رما  نآ  هب  هکنیا  رگم  دور  یمن  رابریز  هدرکن و  لوبق  زین  مهو  ، دـنک كاردا  دـناوت  یمن  دریذـپ و  یمن  ّسح  هک  ار  هچنآ 

دراد ار  تاسوسحم  كاردا  تیلباق  هک  روطنامه  دراد  ار  هیئزج  ةدّرجم  روما  كاردا  تیلباق  مهو  دنچره  ، دناشوپب تاسوسحم  ۀـماج 
.دراد یتاهابتشا  نینچ  تسا  ّسح  نادنز  رد  ریسا  هک  اجنآ  زا  اهتنم 

: تناک اذاف  : هلوق

: دنتسه مسق  ود  هیمهو  يایاضق  میئوگ  یم  دراد  ار  تاسوسحم  ریغ  تاسوسحم و  كاردا  ّتیلباق  مهو  هک  الاح 

اب هدرک و  دـییأت  قیدـصت و  ار  مهو  ، مه لقع  هتّبلا  دـشاب  يراسو  يراج  هسوسحم  روما  رد  مهو  ياهتواضق  ماکحا و  هچناـنچ  رگا  .1
کی ، ّسح هک  تسا  نینچ  یـسدنه  ماکحا  رد  الثم.دنتـسه  هقداص  یئاـیاضق  نینچ  دـننک و  یم  ادـیپ  رظن  قاـفتا  مکح  رد  رگیدـکی 

: دیوگ یم  همهاو  ةوق  دنک و  یم  كاردا  ار  ثلثم  لیبق  زا  یسدنه  لکش 

.تسا یّلک  مکح  نیا  تسا و  نینچ  نیا  یثلثم  ره  : دیوگ یم  لقع.تسا  ربارب  همئاق  هیواز  ود  اب  شیایاوز  عومجم  ثلثم  نیا 

نآ رد  نیعم  مسج  نیا  : دیوگ یم  مهو.دنک  یم  كرد  ار  مسج  نیا  ، ّسح الثم  ای 
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.درادن مسج  نیا  هب  صاصتخا  : دیوگ یم  لقع.دشابن  مه  دشاب و  مه  هک  تسا  لاحم  دحاو 

(. تسین فرص  مهو  ) دنتسه هقداص  مهو  ماکحا  زا  هنوگنیا.تسا  لاحم  ودره  شمدع  دوجو و  دحاو  نآ  رد  ملاع  رد  یمسج  ره 

تسا اجنیا  ( تسا نیمه  مه  ثحب  لّوا  رد  هفرص  تاّیمهو  زا  روظنم  هک  ) دشاب هسوسحم  ریغ  روما  رد  مهو  ماکحا  هچنانچ  رگا  یلو  .2
سابل تاسوسحم  ریغ  هب  ات  دشوک  یم  مهو  نوچ.دـنک  یم  بیذـکت  ار  مهو  يایاضق  لقع  دوش و  یم  هابتـشا  اطخ و  راچد  مهو  هک 

دش دهاوخ  هابتشا  راچد  هتّبلا.درگن  یم  سوسحم  ریغ  هب  دید  نیا  اب  دنک و  هدایپ  اهنآ  رد  ار  تاسوسحم  اهکالم  هدناشوپ و  سوسحم 
ار فرــص  یمهو  ياـهلاثم  زا  هنوـمن  هس.دــنراد  یتایــصوصخ  مـه  تاـسوسحم  ریغ  ییاـهیگژیو و  دوـخ  يارب  تاـسوسحم  نوـچ 

: مینک یم  نایب  ار  يرت  نشور  رت و  لماک  ۀنومن  کنیا.میدروآ 

زا دّرجم  تـــسا  یتــــقیقح  هـــک  یلاــــعت  كراــــبت و  دوــــجولا  بـــجاو  ماــــن  هـــب  یقلطم  تــــقیقح  ، یلقع ناــــهرب  رظن  زا 
...و عضو  ، تیفیک ، ّتیمک ، ناکم ، نامز ، رییغت ، تکرح ، هّدام

: دیوگ یمالک  ناهرب.تسا  تباث  ، دشاب صئاقن  عیمج  زا  هزنم  تالامک و  عیمج  عماج  هک 

يدمرـس وا  ، تسا یهانتمان  وا  ، درادـن موهفم  تاذ  نآ  رد  ینامز  ّتیدـعب  تیلبق و  ، تسین ناکمو  ناـمز  ياراد  ، تسین مسج  دـنوادخ 
هک اـجنآ  زا  اـهناسنا  همهاو  ةوـق  یلو...و  تیفیک  هن  تسا و  ّتیمک  ياراد  هن  وا  (، تـسه تیاـهن  یب  اـت  هدوـب و  تیاـهن  یب  زا  ) تـسا
یم مـه  ار  دوـجولا  بـجاو  تاذ  یّتــح  تـسین و  دازآ  مـه  اــجنیا  رد  ، هدوـب وربور  يداــم  تادوــجوم  تاــسوسحم و  اــب  هـشیمه 
یم ریوـصت  یناـسنا  تـئیه  لکــش و  هـب  ار  وا  اـی  �يوَتْـسا (1) ِشْرَْعلا  یَلَع  ُن�مْحَّرلَا  تـسا  اـم  رـس  يـالاب  تـهج  رد  دـنوادخ  : دـیوگ

دوجولا بجاو  رگا  دنک  یم  لاوئس  ، دنک یم  نامز  هب  دودحم  زین  ار  وا  دریگ و  یم  رظن  رد  ینالوط  رایسب  نامز  وا  يارب  ( ههبـشم ) دنک
دهاوـخ یناـمز  هـچ  اـت  ؟ هدـمآ دوـجوب  یناـمز  هـچ  زا  ؟ تـسا اـجک  رد  ؟ هدـیرفآ یــسک  هـچ  ار  وا  سپ  هدـیرفآ  ار  تادوـجوم  ۀـمه 

...و ؟ تسا هنوگچ  ؟ تسا ردقچ  ؟ تسیچ ؟ دوب

دوخ.تسا...و تاّیمک  مّمکم  تاّیفیک و  فّیکم  نیا و  نّیؤم  نامز و  نمّزم  وا  هدـیرفآ و  تقیقح  نآ  ار  اه  نیا  ماـمت  هکنیا  زا  لـفاغ 
دوش و یمن  میلست  هتفرن و  رابریز  یمدآ  یلو  دنک  یم  دزشوگ  ار  رما  نیا  عطاق  یلقع  ناهرب  دنچره.تسین  نیناوق  نیا  هب  موکحم 
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دنوش و یم  ییاذک  تقیقح  دوجو  رکنم  رفاک و  ، دـحلم اهناسنا  زا  يریثک  هک  تسا  اج  نیمه  زا  دور و  یم  تامهوت  لابندـب  هتـسویپ 
: دنیوگ یم 

.تسین دوجوم  هّللا  سپ  ، تسین دوجوم  دشابن  يدام  هک  يزیچ  ،و  تسا سوسحم  يدام و  يدوجوم  ره 

هدش ّقفوم  یـسک  رتمک  دنا و  هدرک  ریوصت  ناسنا  هیبش  ینامـسج و  يدوجوم  ار  وا  دنراد  ادـخ  هب  نامیا  هک  مه  یناسک  زا  يرایـسب 
لقع اب  دـنک  یمن  كاردا  مهو  اب  هک  ار  هچنآ  دـناوتب  ات  دـشاب  هتخاس  اهر  ماـهوا  ۀـبلغ  زا  ار  سفن  هدـیدرگ و  لـقع  رون  هب  رّونم  هک 

.دنک كاردا 

: دیامرف یم  دنوادخ  هک  مینیب  یم  اذل  و 

َنِینِمْؤُِمب َتْصَرَح  َْول  ّنلا َو 
ِسا� ُرَثْکَأ  ا�م  َو 

(1)

.دروآ دنهاوخن  نامیا  نامدرم  رتشیب  یشاب  صیرح  داشرا  هار  رد  هک  دنچره  وت  ربمایپ  يا  : ینعی

هدروآ و نامیا  اه  ناسنا  زا  یلیلق  هورگ  هک  تسا  نیا  شموهفم  همزالملاب  هدش و  نامیا  یفن  هقباطملاب  اهناسنا  رتشیب  زا  هیآ  نیا  قبط 
: دیامرف یم  مه  ّتیلقا  نیمه  هب  تبسن  هزات  دیورگ و  دنهاوخ  مالسا  هب 

َنوُکِرْشُم ْمُه  ّالِإ َو 
�

ّللِاب 
�

ِه ْمُهُرَثْکَأ  ُنِمُْؤی  ا�م  َو 

(2)

!! دنتسه مه  كرشم  دنتسه  نمؤم  هک  ینآ  نامه  رد  دنا  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  تیرثکا  ینعی 

نامیا و هک  یلاحرد  دنـشاب  مه  كرـشم  ناـمیا  نیح  رد  نینمؤم  رثکا  تسا  نکمم  هنوگچ  هک  دوش  یم  حرطم  یلاوئـس  اـج  نیا  رد 
؟ تسا لاحم  دحاو  نآ  رد  ناشعامتجا  هدوب و  رگیدکی  لباقم  ۀطقن  كرش 

بوچ و ، گنـس دنتـسه و  مه  تسرپ  تب  ناتـسرپادخ ، نینمؤم و  رثـکا  ینعی  دـشاب  یّلج  كرـش  روظنم  رگا  : تفگ دـیاب  باوـج  رد 
رثکا هک  ار  ییادـخ  ینعی  تسا  یفخ  كرـش  روظنم  اـّما.تسین  نکمم  يزیچ  نینچ  هتّبلا  دنتـسرپ  یم  ار  دوخ  یگتخاـس  ياـهدوبعم 

ةدومرف دنتـسرپ و  یم  هدیـشارت  اهنآ  نهذ  هک  ار  هچنآ  تسا و  ماهوا  ۀتخادرپ  هتخاس و  هکلب  تسین  یعقاو  يادخ  دنراد  رواب  نانمؤم 
: میرک نآرق 
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َنُوتِْحنَت ا�م  َنوُُدبْعَت  َأ 

(1)

یم لـماش  مه  ار  ینهذ  هتخاـس  یلاـیخ و  یمهو ، يادـخ  هیآ  ینطاـب  ياـنعم  یلو  دـشاب  یتسرپ  تب  هیآ  يرهاـظ  ياـنعم  هچرگا  هک 
ینامسج و یهاگ  یمهو  يادخ  هک  تسا  حضاو.دنا  هتخانش  تامهوت  اب  دسانـشب  دیاب  نافرع  نامیا و  ، لقع هک  ار  ییادخ  سپ.دوش 

.دیآ یمرد...و  ناسنا  هب  هیبش  یهاگ 

هّدام و زا  هدّرجم  روما  رد  مه  نآ  تسا  مهو  اه  نآ  هب  مکاح  هک  دنتـسه  یماکحا  ایاضق و  هفرـص  ۀـیمهو  ياـیاضق  : هک نیا  هصـالخ 
مه لاح و  نیا  اب  یلو  هدـشن  اهنآ  بیـصن  تقیقح  زا  يا  هیاس  دـنرادن و  تقیقح  زا  یمهـس  هدوب و  هبذاک  یماکحا  نینچ  تایّدام و 

هدافتسا ، رما نیا  نامرد  هار.دنک  یم  هدافتسا  اهنآ  زا  هطسفس  يا و  هطلاغم  ياهـسایق  رد  اذل  ، دریذپ یمن  ار  اهنآ  زا  ریغ  هتفرن و  رابریز 
.دوش یم  هتفرگ  تامهوت  تافارحنا و  اهاطخ و  يولج  دش  مکاح  لقع  رگا  هک  تسا  يرطف  لقع  میلس و  لقع  زا 
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تامّلسم .5

هراشا

اهنآ زا  امیقتـسم  ای  اه  لالدتـسا  ياربک  يرغـص و  تامدـقم و  يداـبم و  هک  یهیدـب  تاقیدـصت  ۀـناگ  تشه  فانـصا  زا  مجنپ  مسق 
یلوـبق ياـنعم  هـب  میلــست  زا  قتــشم  هـک  تاملــسم  اـی  هملــسم  ياـیاضق  زا  دـنترابع  ، دوـش یم  یهتنم  اهنادــب  اـی  هدــش و  لیکــشت 
هدومن ملاست  قفاوت و  رگیدکی  اب  هثحابم  نیفرط  هک  دنتـسه  یتاقیدصت  ایاضق و  ، تاملـسم تسادـیپ  ناشمان  زا  هک  هنوگنامه.دنتـسه 

اهنآ رب  ار  دوخ  تاثحابم  دنریذپب و  هّقح  هقداص و  هیضق  کی  ملـسم و  رما  کی  ناونع  هب  ار  اهنآ  هدش و  میلـست  اهنآ  ربارب  رد  هک  دنا 
عقاو و ياراد  نیفرط  ملاست  دروم  هیضق  اسب  هچ.میرادن  رمالا  سفن  عقاو و  هب  يراک  تسا  نیفرط  میلـست  نیمه  مهم  هتّبلا.دننک  ینتبم 

یئازاب ام  ياراد  تسا  نکمم  دـهد و  لیکـشت  القع  ءارآ  قباطت  ءالقع و  كاردا  نامه  ار  نآ  تیعقاو  مامت  هکلب  دـشابن  رمـالا  سفن 
زا ّلک  تیمظعا  رب  ای  ضقانت  هلاحتـسا  رب  نیفرط  ملاست  دننامه.دشاب  هقداص  میجنـس  یم  نآ  اب  یتقو  هک  ، دشاب رمالا  سفن  عقاو و  رد 

.دنشاب یم  تاملسم  زا  مه  هملک و  معا  يانعم  هب  تاروهشم  زا  مه  ، دنتایلّوا زا  مه  هک  ءزج 

سوسحم يداـم و  يدوجوم  ره  : هکنیا رب  دنتـسه  قفتم  ودره  الثم.دـنراد  ملاـست  نآ  رب  نیفرط  یلو  دنـشاب  هبذاـک  عقاو  بسح  هب  اـی 
.دنتسین يدام  تادوجوم  یضعب  هک  تسا  قداص  نآ  ضیقن  تسین و  عقاو  قباطم  هچرگا.تسا 

تیثیح ناـمه  مّهم  ، تسین مّهم  تهج  نیا  تاملـسم  رد  یلو  دنـشاب  بذـکلا  قدـصلا و  كوکـشم  رمـالا  سفن  عقاو و  بسح  هب  اـی 
.تسا نآ  ربارب  رد  میلست  رب  ینیفرط  ملاست 

تامّلسم دربراک  زا  فده 

: تسا رما  ود  فده 

مصخ و عافد  ندـیلام  كاـخ  هب  ماـحفا و  دوصقم  دـنوش و  یم  هدرب  راـکب  بصعتم  جوجل و  رگ  هلداـجم  ناـسنا  مصخ و  ربارب  رد  .1
: مروآ یم  ار  يا  هّصق  هتکن  نیا  لاثم  دهاش  يارب  اجنیا  رد  ، تسا وا  ندرک  هدنمرش 

.متشاد لیصحت  هب  لاغتشا  سّدقم  دهشم  هیملع  ةزوح  رد  بالقنا  يزوریپ  لئاوا  رد 

رازگرب نوگانوگ  دجاسم  رد  يا  هرود  تروص  هب  هک  دنتـشاد  يدازآ  ثحب  تاسلج  داژن  یمـشاه  دیهـش  ملاع  موحرم  اهبـش  هعمج 
دراو نامزیزع  دیهـش  اب  قلخ  نیقفانم  نامزاس  ءاضعا  زا  یکی  ، دـنداد یم  باوج  ار  یتاهبـش  ناشیا  هک  تاـسلج  زا  یکی  رد.دـش  یم 

دش و ثحب 
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تناتم اب  مولظم  دیهـش  دیـسر  نایاپ  هب  وا  نانخـس  هک  یتقو  دومن  بـالقنا  تلود و  هب  یناوارف  تالاکـشا  تاـضارتعا و  لومعم  قبط 
: دندومرف دنتشاد  بل  رب  یمّسبت  هک  یلاحرد  دوخ  صاخ 

؟ تسیچ ناتکردم  دینک  یم  ار  اهاعدا  نیا  هک  امش.میتسه  كردم  رکون  ام  »

« ...تسا ییاکیرمآ  هّلجم  نالف  نم  كردم  :» تفگ باوج  رد  وا 

میـسیلایرپما دض  ار  دوخ  دـیهد و  یم  رـس  ار  اکیرمآ  اب  هزرابم  دایرف  همه  نیا  هک  امـش  ابجع  :» دـندومرف داژن  یمـشاه  دیهـش  موحرم 
ار...و هدروخ  ینهد  وت  بالقنا  زا  تسا و  بالقنا  تخـسرس  نمـشد  هک  ار  ییاکیرمآ  هلجم  کی  نانخـس  هنوگچ  دـینک  یم  یفرعم 
ماعو صاخ  ياوسر  ار  وا  و  »؟ دزاس یم  هنوگچ  امـش  یتسیلاـیرپما  ّدـض  عضوم  اـب  نیا  ؟ دـیهد یم  رارق  كردـم  ار  نآ  هدرک و  رواـب 

.دومن

داشرا و فده  دوش  هدافتـسا  تاملـسم  نیا  زا  دراد  ار  ندش  داشرا  تیاده و  دـصق  اعقاو  هک  يربخ  یب  لهاج و  درف  ربارب  رد  رگا  .2
راب شـشک  ناهرب و  كرد  تردـق  اـعون  اـه  ناـسنا  هک  رذـگهر  نآ  زا  یلو  تسا  ناـهرب  ، عاـنقا هار  نیرتهب  هّتبلا  دـشاب  یم  وا  عاـنقا 

.تسا هار  نیرتناسآ  نیرتهب و  اهنآ  يارب  هک  دوش  یم  هدافتسا  تاملسم  زا  دنرادن  ار  یلقع  ناهرب  نیگنس 

یسوم و تّما  نایاناد  رکذ و  لها  زا  دیتسین  ربخ  اب  مالسا  ربمایپ  ّتیناقح  زا  یحیسم  ، يدوهی مدرم  امش  رگا  : هک میناوخ  یم  نآرق  رد 
: میرک نآرق  ةدومرف  دنسانش و  یم  بوخ  ار  مالسا  ربمایپ  نانآ  هک  َنوُمَْلعَت (1) ُْمْتنُک �ال  ْنِإ  ِرْکِّذلا  َلْهَأ  اُولَئْسَف  دیسرپب : یسیع 

ُمُهَءا�ْنبَأ َنُوفِْرعَی  ا�مَک  ُهَنُوفِْرعَی 

(2)

ْمُهُسُْفنَأ ا�ْهتَنَْقیَتْسا  ا�ِهب َو  اوُدَحَج  َو 

(3)

تامّلسم ماسقا 

: دنوش یم  هتسد  ود  هب  یمیسقت  رد  تاملسم 

هماع تاملسم  .1

هصاخ تاملسم  .2

تسین هثحابم  نیفرط  هب  رصحنم  اهنآ  هب  میلست  هک  دنتسه  یئایاضق  : هماع تاملسم 
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: دراد یماسقا  دوخ  نیا  دراد و  ّتیمومع  هکلب 

امم دشاب و  روهشم  مدرم  ۀمه  دزن  يا  هیـضق  هک  تسا  یماگنه  رد  نیا  ، دنراد ّتیمومع  اهناسنا  ۀمه  دزن  رد  هک  هّماع  تاملـسم.فلا 
...و تنایخ  حبق  ، ناسحا ، ملظ حبق  ، لدع نسح  دننامه  دشاب  ءالقعلا  عیمج  ءارآ  اهیلع  قباطت 

تاملسم زا  نارگید  دزن  دنتسه و  میلست  نآ  ربارب  رد  اهناسنا  زا  یصاخ  هفئاط  هورگ و  اهنت  هک  دنتـسه  یئایاضق  : هصاخ تاملـسم.ب 
: دراد هبعش  هس  نیا  هک  دنتسین 

ربمایپ رب  هک  دنوادخ  مالک  ناونع  هب  ار  نآرق  ینس  هعیش و  زا  معا  ناناملسم  ام  الثم.دنـشاب  ملّـسم  فورعم و  نید  کی  ناوریپ  دزن  .1
امومع ار  ترضح  ریرقت  لعف و  ، لوق ، مالسا ربمایپ  نانخس.میراد  لوبق  ، تسا ینامسآ  یحو  هدش و  لزان  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مالـسا 

نآرق و تایآ  زا  ، تفالخ تماما و  تابثا  يارب  يو  ، یّنـس دنمـشناد  اب  یعیـش  ملاع  کـی  ۀـثحابم  ماـقم  رد  هاـگ  نآ.میناد  یم  تجح 
.دنک یم  هدافتسا  يوبن  تنس 

رد مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  دنتـشاد و  لوبق  ار  یبلطم  اه  یحیـسم  الثم.تسا  لوبق  دروم  کلـسم  کـی  ناوریپ  ّتلم و  کـی  دزن  رد  .2
موکحم دنتـشاد  لوبق  وا  ناـشیک  مه  تشاد و  لوبق  دوخ  وا  هک  هچنآ  هار  زا  ار  یملاـع  ره  تشاد  ناـیدا  ءاـملع  اـب  هک  یثحب  ۀـسلج 

: هّللا مهمحر  يرهطم  هّللا  تیآ  دیهش  موحرم  لوق  هب.دومن 

نیب.دوب ناناملـسم  هدـنیامن  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  دوب و  هداد  لیکـشت  نایدا  بهاذـم و  ياملع  يارب  يا  هثحابم  سلجم  نومأم 
یسیع يارب  یحیسم  ملاع  تفرگ  رد  ثحب  مالّسلا  هیلع  یسیع  تیدوبع  ای  تیهولا  ةرابرد  یحیسم  ملاع  مالّسلا و  هیلع  اضر  ترضح 

: دومرف مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح.دوب  لئاق  يرشب  قوف  تیهولا و  ماقم  حیسم 

«. تشادن يا  هقالع  تدابع  هب  ناربمایپ  ریاس  فالخرب  هکنیا  نآ  زیچ و  کی  زج  دوب  بوخ  شزیچ  همه  حیسم  یسیع  »

«. دوب رتدباع  مدرم  همه  زا  وا  ، تسا بیجع  نخس  نینچ  نیا  وت  زا  :» تفگ یحیسم  ملاع 

یم تدابع  ار  یـسک  هچ  یـسیع  :» دومرف تفرگ  یحیـسم  ملاع  زا  ار  یـسیع  تداـبع  فارتعا  مالّـسلا  هیلع  اـضر  ترـضح  هک  نیمه 
»؟ تسین تیهولا  مدع  لیلد  ّتیدوبع  ایآ  ؟ تسین ّتیدوبع  لیلد  تدابع  ایآ  ؟ درک

لوبقم هّتبلا  دوب  فرط  لوبقم  هک  يرما  زا  هدافتسا  اب  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  بیترت  نیا  هب 
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.درک موکحم  ار  وا  دوب  مه  ماما  دوخ 

يوتـسم سکع  دـیاب  هک  دـنراد  لوبق  قطنم  نادنمـشناد  الثم.دـشاب  تاّملـسم  زا  ملع  نآ  نادنمـشناد  نایم  صاخ و  ملع  کـی  رد  .2
.دشاب هبجوم  همدقم  کی  لقادح  دیاب  ، دشاب هتشاد  ّتیلک  ، همدقم کی  لقادح  سایق  رد  ای  دشاب  هیئزج  ۀبجوم  ، هیلک ۀبجوم 

رهاوظ ، تسا تجح  يدراوم  رد  لقتسم  لقع  مکح  لیلد ،» ثیح ال  لیلد  لصالا  :» هک دنراد  لوبق  کلسم  یلوصا  نادنمشناد  الثم  ای 
...و تسا  حجار  هب  ذخا  هفیظو  لیلد  ود  ضراعت  رد  دنراد  تیجح 

: دنوش یم  هتسد  ود  یمیسقت  رد  ایاضق  هنوگ  نیا  دوخ.دراد  دوجو  هملّسم  يایاضق  يرس  کی  یملع  ره  رد  هکنیا  هصالخ 

یم ار  اـهنآ  مّلعم  هب  نظ  نـسح  باـب  زا  هدینـش و  ار  اـهنآ  مـّلعم  زا  مـّلعتم  هـک  دنتـسه  یتاقیدـصت  اـیاضق و  : هعوـضوم لوـصا.فلا 
رب ملع  نآ  ثحابم  هدش و  یقلت  ملّـسم  لصا  کی  ناونع  هب  هک  دنتـسه  ملع  کی  یقیدصت  يدابم  نامه  هعوضوم  لوصا  نیا.دریذپ 

ثحب دروم  اجنآ  رد  ،و  دنیآ یم  باسح  هب  رگید  ملع  لئاسم  زا  دوخ  ۀبون  هب  ملع  کی  یقیدـصت  يدابم  ، اعون و.دوش  یم  ینتبم  اهنآ 
بوـجو روـهظ  رما  : هکنیا لـیبق  زا  ، دـنک یم  تاـبثا  هیقف  ار  يا  هیّلک  دـعاوق  هلـسلس  کـی  هـقف  لوـصا  مـلع  رد  الثم.دـنوش  یم  عـقاو 

هقف و ملع  رد  هیقف  سپس...و  دنتسه  تجح  هیلمع  لوصا  ، تسا تجح  هقث  ربخ  ، تسا تجح  رهاوظ  ، دراد موهفم  هیطرـش  هلمج  ، دراد
ملع رد  مه  یهاـگ  و.دوش  یمن  وگتفگ  روما  نیا  زا  هقف  ملع  رد  رگید  دـنک و  یم  هدافتـسا  دـعاوق  نآ  زا  ، ماـکحا طابنتـسا  ماـقم  رد 
الثم میریذپ  یم  ملـسم  لصا  کی  ناونع  هب  العف  یلو  دش  دهاوخ  ثحب  دروم  هدـنیآ  ثحابم  رد  ملع و  نیمه  رد  هدـشن  ثحب  رگید 

: میئوگ یم 

هدیسرن و ثحب  نآ  ياج  زونه  یلو  دوب  دنهاوخ  بجاو...و  قوسلا  یلا  یشم  ، مّلس بصن  سپ  دشاب  بجاو  اعرش  ، بجاو ۀمدقم  رگا 
ناهرب هب  زاین  هرورـضل  العف  یلو  تسا  روآ  نیقی  ناهرب  هک  دوش  یم  تباث  يدعب  ثحابم  رد  الثم  ای  دمآ  دهاوخ  يدـعب  ثحابم  رد 

.دمآ دهاوخ  ادعب  نآ  يارچ  یلو  تسا  ینیقی  ناهرب  هک  مینک  یم  اعدا  هدش  ادیپ 

ایاضق نیا.دریذپ  یم  لیلد  هب  هبلاطم  کیکشت و  راکنتسا و  اب  هارمه  یلو  دونش  یم  مّلعم  زا  مّلعتم  هک  دنتسه  ییایاضق  : تارداصم.ب
؟ تسیچ امش  لیلد  : مییوگ یم  ام  ، دنک یم  ییاعدا  یسک  الثم  ، دور یم  راکب  تالداجم  رد  رتشیب 
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ْمُکَنا�هُْرب (1) اُوتا�ه  ُْلق  میرک : نآرق  ةدومرف  هب 

...و تسا  لطاب  لسلست  ، تسا لطاب  رود  : دیوگ یم  مّلعم  ای 

...؟ تسا لطاب  رود  لیلد  هچ  هب  ، مازلتسا ضرف  رب  ؟و  تسا رود  مزلتسم  نخس  نالف  لیلد  هچ  هب  : دسرپ یم  مّلعتم 

وا هیلع  سپس  هتفرگ  فارتعا  وا  زا  ام  دراد و  لوبق  ییاهنت  هب  ناسنا  ثحب  فرط  مصخ و  هک  دنتـسه  ییایاضق  : هصاخ تاملـسم  اّما  و 
یم اهتسیسکرام  الثم.قفانم  درف  نآ  اب  داژن  یمشاه  دیهش  ،و  یحیسم ملاع  اب  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  ۀثحابم  دننامه.مینک  یم  جاجتحا 

قبطنم عماوج  تکرح  رب  ، ار شهج  نوناـق  ینورد و  داـضت  لـصا  نیا  ؛و  دـنارورپ یم  ار  دوخ  ّدـض  دوخ  نورد  رد  يزیچره  : دـنیوگ
: دنیوگ یم  هدرک و 

.دننارورپ یم  دشاب  يرگراک  ۀقبط  ایراتلورپ و  تموکح  هک  ار  دوخ  ّدض  دوخ  نورد  رد  يراد  هیامرس  ياه  هعماج 

دنشاب لوحت  نیمه  شوختسد  مه  يرگراک  ياهتموکح  یتسینومک و  عماوج  دیاب  سپ  دراد  تینوناق  ، داضت لصا  رگا  : میئوگ یم  ام 
.دیتسین مزتلم  نادب  اهتسیسکرام  امش  دننارورپب و  ار  دوخ  ّدض  دوخ  نورد  رد  و 

: میرک نآرق  زا  لاثم  دنچ.تسا  هلداجم  رد  تاملسم  دربراک 

(2) ناهرب )  ) ِهَمْکِْحلِاب َکِّبَر  ِلِیبَس  �یلِإ  ُعُْدا 

(3) هباطخ )  ) ِهَنَسَْحلا ِهَظِعْوَْملا  َو 

(4) لدج )  ) ُنَسْحَأ َیِه  ِیتَّلِاب  ْمُْهلِدا�ج  َو 
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تالوبقم .6

زا ناسنا  هک  دنتـسه  یتایدصت  ایاضق و  اهنآ.دنتـسه  تالوبقم  ای  هلوبقم  يایاضق  ، یهیدب تاقیدصت  ۀناگ  تشه  ماسقا  زا  مشـش  مسق 
هک هدومن  سابتقا  ذخا و  یناسک  زا  ار  اهنآ  اریز.تسا  هدرک  ادیپ  قیدصت  هدش و  دـقتعم  اهنآ  هب  ارچو  نوچ  یب  تیعبت  دـیلقت و  يور 

.دنشاب یم  يو  نانیمطا  قوثو و  دروم 

: مینک نایب  ار  ریز  دراوم  میناوت  یم  نانیمطا  نیا  أشنم  ّتلع و  دروم  رد 

دیامن نایب  ار  عیارـش  زا  یتعیرـش  ماکحا و  زا  یمکح  ای  ، دهد ربخ  يرما  زا  یهلا  ناربمایپ  زا  یکی  الثم  ، يوامـس رما  کی  دوجو.فلا 
يو زا  هدرک و  قیدـصت  ار  وا  نخـس  اـم  ، دراد دوجو  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  مالّـسلا و  هیلع  ماـما  رد  هک  یتمـصع  ساـسارب  هک 

.تسه مه  یمزج  قیدصت  انمض  مینک و  یمن  لیلد  ۀبلاطم 

هظعوم و رد  زا  ینخـس  رگا  میرادـن  يدـیدرت  وا  تمکح  رد  هک  ار  میکح  نامقل  ـالثم  ، ربخم صخـش  رد  تمکح  لـقع و  دـیزم.ب 
درک حرطم  ار  يا  هدعاق  هیضق و  یفوسلیف  رگا  ای  میـشاب  لیلدلاب  بلاطم  هک  نیا  نودب  مینک  یم  قیدصت  ار  يو  ، هدومن نایب  تمکح 

.یلمع هچ  يرظن و  تمکح  شخب  رد  هچ...و  مینک  یم  قیدصت  ارچو  نوچ  نودب  ام 

وراد نالف  هک  ما  هدیـسر  هجیتن  نیا  هب  دوخ  تانیاعم  رد  نم  : دـیوگب رگا  يرهام  بیبط  : الثم ، ربخم درف  لـماک  تراـهم  تیوربخ.ج و 
یمرب ضرم  ۀـجلاعم  ددـصرد  هدرک و  قیدـصت  ار  وا  ام.تسا  ضرم  نـالف  هب  ـالتبم  ضیرم  نـالف  اـی  تسا  بوخ  ضرم  نـالف  يارب 

رد دروآ و  نابز  هب  هدـنیآ  لاح و  ، تیعمج هلأسم  یـسانش و  هعماج  باب  رد  ار  یبلطم  ریبخ  سانـش  هعماج  کـی  رگا  نینچ  مه.دـیآ 
، ناسانـشناور ، قـالخا نادنمـشناد  دروـم  رد  بـلطم  نـیا.مینک  یم  قیدـصت  ار  وا  اـم  دوـمن  زاربا  ار  یبـلطم  ، یقیقحت ۀبــساحم  کـی 

.دنک یم  قدص  زین...و  نارادمتسایس  ، نانادداصتقا

فورعم رعاش  کی  زا  تیب  نیا  الثم  هک  تسا  نآ  اهنادب  دامتعا  ببـس  ، دوش یم  حرطم  لاثم  دـهاش  ناونع  هب  هک  يراعـشا  تایبا.د و 
یم رارق  لالدتـسا  داهـشتسا و  دروم  اهنآ  رعـش  هک  دنتـسه  یگرتس  نابیدا  گرزب و  نارعاش  ینابز  ره  رد  هدـش و  رداص  نابز  برع 

.دوش یم  عقاو  داهشتسا  دروم  تایاور  تایآ و  یبرع  نابز  صوصخ  رد  الثم  ای  ، دریگ

رد الثم.تسا  تاروهشم  ۀلمج  زا  دنرب و  یم  راکب  ار  اهنآ  نامدرم  ماشو  حبـص  ره  تسا و  اه  نابز  رـس  رب  هک  ییاه  لثملا  برـض.ه 
لثم يرهظ  ّکح  ام  : دنیوگ یم  یبرع 
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: هک تسا  یسراف  رد  نآ  لداعم  ، يرفظ

نم تشپ  دراخن  سک 

نم تشگنا  نخان  زج 

عقاو لوبق  دروم  هداـتفا و  اـج  مدرم  ۀـمه  دزن  رد  هک  تسا  يرایـسب  فورعم  روهـشم و  ياـه  لـثم  ، ادـخهد « مکحلا لاـثما  : باـتک رد 
.دنناد یمن  ار  هدش  سابتقا  یسک  هچ  زا  هک  نیا  اهنآ و  ۀشیر  مدرم  رتشیب  هچرگا  ، هدش

يو دنک و  یم  ءاتفتسا  طئارـش  عماج  هیقف  زا  دهتجم  ریغ  الثم.دنریگ  یم  نیدهتجم  زا  نیدّلقم  هک  یعرـش  ماکحا  یهقف و  يایاضق.و 
.دنک یم  لمع  نآ  قبط  هدرک و  لوبق  ار  نآ  لیلد  تساوخرد  نودب  یتفتسم  دهد و  یم...و  تمرح  ای  بوجو  هب  اوتف  ، باوج رد 

یم سفن  رد  يریثأت  بجوم  اهنت  هن  هک  يروما  زا  ینعی  ، تسا تادـقتعم  زا  تالوبقم  هدوب و  تالوبقم  زا  اـیاضق  هنوگ  نیا  ۀـعومجم 
یمزج و قیدـصت  بجوم  اـه  نآ  زا  یخرب  لاـح.ددرگ  یم  قیدـصت  داـقتعا و  بجوم  هکلب  دور  یم  رتـالاب  کـش  مهو و  زا  دوش و 

رد.تسا ینظ  قیدـصت  ببـس  نانیمطا و  ، بلاـغ نظ  بجوم  یخرب  مالّـسلا و  هیلع  نیموصعم  ربماـیپ و  نانخـس  لـیبق  زا  ، تسا یعطق 
هک تسا  نیا  رد  تالوبقم  اب  تانونظم  تاینیقی و  توافت.تسا  قوثو  دروم  هک  تسا  يریغ  زا  دـیلقت  ، تاقیدـصت نیا  أـشنم  لاـحره 

.دنتسه هجو  نم  صاخ  ماع و  ، تالوبقم اب  تاینیقی 

.دنوش یم  لصاح  همات  ّتلع  بسک  لیلد و  يور  زا  هک  یتاینیقی  : تاینیقی قارتفا  هدام 

.دنتسه روآ  نامگ  اهنآ  زا  یتمسق  : تالوبقم قارتفا  هدام 

هب دوش و  یم  عمج  تـالوبقم  اـب  مّعا  ياـنعم  هب  نیقی  هّتبلا  هک.دوش  لـصاح  دـیلقت  يور  زا  هک  يا  هیمزج  تاقیدـصت  : عاـمتجا هداـم 
.تسا نیابم  صخا  يانعم 

.دنتسه هجو  نم  نیماع  مه  تالوبقم  اب  تانونظم  و 

.دوش لصاح  دیلقت  هار  ریغ  زا  هک  ینظ  تاقیدصت  : تانونظم قارتفا  هدام 

.دوش لصاح  هریغ  دیلقت و  هار  زا  هک  ینیقی  تاقیدصت  : تالوبقم قارتفا  ةدام 

.دوش لصاح  دیلقت  هار  زا  هک  ینظ  تاقیدصت  : عامتجا ةّدام 

هلمج زا  یـصخش  هب  تبـسن  دناوت  یم  ینعی  دنک  یم  ادـیپ  فلتخم  نیوانع  تایثیح و  ، فلتخم دارفا  هب  تبـسن  هدـحاو  ۀیـضق  : رّکذـت
.دشاب تاهبشم  زا  یمراهچ  هب  تبسن  تاملسم و  زا  ثلاث  صخش  هب  تبسن  ،و  تالوبقم لیبق  زا  مود  درف  هب  تبسن  دشاب و  تاینیقی 

.تسا هباطخ  تعنص  رد  تالوبقم  دربراک  انمض 
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تاهبشم .7

رد یلو  ، دنتسه ضحم  بذک  عقاو  رد  هک  دنتسه  یئایاضق  اهنآ  ،و  دنتـسه تاهبـشم  یهیدب  تاقیدصت  ۀناگ  تشه  فانـصا  زا  متفه 
هطسفس سایق  هطلاغم و  تعنص  رد  اهنآ  دربراک.دنوش  یم  عقاو  قیدصت  داقتعا و  دروم  ، تاروهـشم ای  تاینیقی و  اب  اهنآ  تهباشم  رثا 

درادن و ار  بلطم  لیلحتو  هیزجت  تردـق  نادـنچ  تسا و  یفیعـض  ناسنا  بطاخم  هک  دـشاب  نیا  دـناوت  یم  اهنآ  دربراک  ّتلع.تسا 
صخش دوخ  هک  تسا  نیا  ّتلع  ای  دریگ و  یم  ار  دوصقم  یهام  دولآ  لگ  بآ  زا  دنکفا و  یم  هطلاغم  رد  ار  وا  هلیسو  نیدب  لدتسم 
عماطم ضارغا و  ای  و.درب  یم  راکب  ناهرب  ياجب  ار  ناهرب  ریغ  هدش و  هبتشم  مه  وا  دوخ  رب  رما  اعقاو  هتـشادن و  ینادنچ  ملع  لدتـسم 

.هریغ یسایس و  يداصتقا و  زا  معا  تسا  راک  رد  يرگید 

: تسا نکمم  هیحان  ود  زا  هقداص  اب  هبذاک  يایاضق  تهباشم 

تسا هدش  هدارا  رگید  يانعم  هب  يربک  رد  ینعم و  کی  هب  يرغص  رد  هک  هدرک  هدافتسا  یظفل  كرتشم  زا  لالدتسا  رد  الثم  ، یظفل .1
رد يزاجم و  يانعم  هب  يرغـص  رد  هک  هدرک  هدافتـسا  یظفل  زا  : الثم ای  ، تسا هدنرپ  رد  سپ.تسا  هدنرپ  يزاب  ره  تسا و  زاب  رد  : لثم

هدنرد دـیز  سپ  تسا  هدـنرد  يریـش  ره  تسا و  ریـش  دـیز  : لثم هدـشن  رارکت  یتسرد  هب  طسو  ّدـح  تسا و  یقیقح  يانعم  هب  يربک 
.تسا

ياج هب  ار  هلعب  سیلام  ای  هدرب و  راک  هب  تاذـلاب  ام  ياج  هب  ار  ضرعلاب  ام  ای  ،و  هتفرگ همات  ّتلع  ياجب  ار  هصقان  ّتلع  الثم  ، يونعم .2
(. دمآ دهاوخ  هطلاغم  تعانص  رد  لیصفت  هب  مه  ادعب  ، میدروآ ییاهلاثم  تمسق  نیا  يارب  البق  ،) هتشادنپ ّتلع 

.دوش یم  هدافتسا  تاهبشم  زا  رتشیب  یلو  تسا  يا  هطلاغم  سایق  تاهبشم  تایمهو و  زا  کیره  دربراک 
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تالّیخم .8

ییایاضق اهنآ  ،و  تّالیخم ای  هّلیخم  يایاضق  زا  دنترابع  یهیدب  یقیدـصت  يدابم  ۀـناگ  تشه  فانـصا  زا  مسق  نیرخآ  متـشه و  مسق 
ار شقن  نیا  اهتنم  دیامن  فارتعا  ناعذا و  اهنادـب  هدنونـش  دنـشاب و  روآ  قیدـصت  سفن  يارب  هک  تسین  نیا  اهنآ  نأش  زا  هک  دنتـسه 

تارثأـت تـالاعفنا و  هلـسلس  کـی  هب  رجنم  هک  دـنروآ  یم  دوجوب  يا  هّیلاـیخ  روـص  تـالییخت و  یمدآ  ناـج  سفن و  رد  هک  دـنراد 
: لیبق زا.دنوش  یم  یناسفن 

دوش یم  نایامن  هرهچ  رد  نآ  راثآ  هجیتن  رد  هدـش و  حور  طاسبنا  بجوم  ابیز  تاریبعت  يریگراک  هب  اب  ینعی  ، سفن رد  طاـسبنا.فلا 
بطاخم هک  یلاحرد  ، دـننک یم  فصو  ظافلا  ریباعت و  نیرتابیز  اب  ار  اـه  هفاـیق  نیرت  تشز  ـالثم.مینیب  یم  هتفکـش  زاـب و  ار  هرهچ  و 

ار فرط  دـننک و  یم  يزاـب  ار  شیوخ  شقن  هدرک و  ار  دوـخ  راـک  اـبیز  ریباـعت  یلو  ، دراد فوـصوم  صخـش  ةرهچ  یتـشز  هب  نیقی 
ندروخ سوه  هدنونش  هدش و  سفن  طاسبنا  بجوم  هک  ظافلا  نیرت  نیریش  اب  یکاروخ  داّوم  نیرت  خلت  فیرعت  ای.دنیامن  یم  طسبنم 

...هلایس هیتوق  ای  رمخلا  : هک تسنیا  رما  نیا  یقطنم  فورعم  لاثم.دنک  یم  ار  اذغ  نآ 

نایامن بطاخم  ةرهچ  رد  نآ  رثا  ، هدش سفن  یگتفرگ  ضابقنا و  ببس  راجنهان  ظافلا  زا  هدافتسا  اب  ناسنا  ینعی  ، سفن رد  ضابقنا.ب 
ار نیرتابیز  ریباعت ، نایب و  غیت  ۀیاس  رد  دراد  تردق  ناسنا.دسر  یم  رظن  هب  هتفرگ  تحاران و  هرهچ  دـشک و  یم  مهرد  وربا  ، دوش یم 

: هک تسا  نیا  فورعم  لاثم.دنک  ریوصت  نیرتابیز  ار  نیرت  تشز  نیرت و  تشز 

.هعوّهم هرم  لسعلا 

رایسب ار  زاس  تشونرس  ّمهم و  رما  کی  دناوت  یم  ناسنا  یلایخ  يایاضق  ریباعت و  هیاس  رد  : ّمهم ریطخ و  رما  کی  ندرمش  کچوک.ج 
.دزاسب یهابور  يریش  زا  ،و  دهد هولج  شزرا  یب  ّتیّمها و  مک  کچوک و 

.دزاسب یهوک  یهاک  زا  هکنیا  هصالخ  داد و  هولج  مّهم  میظع و  ار  ّتیّمها  یب  زیچان و  رایسب  ئش  کی  ناوت  یم  ریباعت  هیاس  رد.د 

هدرک و داجیا  جـنرودرد  نزح و  ای  ،و  دـنادنخ ار  اهنآ  هدرک و  داجیا  ینامداش  رورـس و  نیبطاخم  رد  ناوت  یم  ابیرف  ریباعت  هیاس  رد.ه 
.دنایرگ ار  اهنآ 

.تخاس یلمع  ریباعت  هیاس  رد  ناوت  یم  ار  يراک  هب  مادقا  زا  نتفرگ  هرانک  سرت و  ای  راک  ماجنا  رد  تراسج  تعاجش.و و 
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سفن رد  ( دـنهد یم  لیکـشت  ار  يرعـش  تاسایق  تایربک  تایرغـص و  ، تامّدـقم ، داوم هک  ) هّلیخم يایاضق  ریثأت  : ایاضق نیا  ریثأت  أـشنم 
تاریبعت اب  درادن  یتیعقاو  چیه  هک  ار  ضحم  یلایخ  رما  کی  ایاضق  نیا  ةدـنرب  راکب  صخـش  هک  دریگ  یم  همـشچرس  اجنآ  زا  یمدآ 

هک اجنآ  زا.دنک  یم  داجیا  ار  تاریثأت  نآ  دهد و  یم  هئارا  نیبطاخم  هب  هدنبیرف  ظافلا  زا  یـششوپ  رد  سپـس  دـنک  یم  نایب  یـصاخ 
دص ، تسا حرطم  عیدب  ملع  رد  هک  يونعم  یظفل و  تانـسحم  ماسقا  عاونا و  اه و  هراعتـسا  ، تاهیبشت ، تازاجم بلاق  رد  ظافلا  ییابیز 

دزاس نیکمن  ار  شیوخ  مالک  دربب و  راکب...و  تاهیبشت  تازاجم و  بلاق  رد  ار  یلاـیخ  ياـیاضق  نیا  صخـش  رگا  دوش  یم  نادـنچ 
هیفاق نزو و  بلاق  رد  ینعی  دـیازفایب  زین  ار  رعـش  رما  روکذـم  روما  هب  رگا  دـش و  دـهاوخ  نادـنچ  ود  بطاخم  رد  شمالک  ریثأت  هّتبلا 

دـص مالک  ریثأت  هّتبلا  ( ندرک نایب  گنهآ  کی  هب  ار  هلمج  ودره  ،) دشاب عجـسم  جودزم و  هک  يرثن  ، دنک نایب  رثن  هب  ار  نآ  ای  دـشاب و 
بسانتم هک  یگنهآ  مه  نآ  یقیسوم  گنهآ  نیشنلد و  يادص  اب  ار  تاملک  راعشا و  نیا  رگا  هتـشذگ  اهنیا  ۀمه  زا.دوش  یم  نادنچ 

مالک ریثأت  رگید  دننک  هارمه  ( صوصخم گنهآ  تبیـصمو  مغ  رد  صاخ و  گنهآ  يداش  رد  ) لییخت عون  اب  بسانتم  دشاب و  نزو  اب 
تاساسحا کیرحت  اب  دـننک و  یم  نادـنخ  ای  نایرگ و  ار  یتیعمج  يرعـش  اب  هک  نانچ  نآ  ، تسین فصو  لباق  هدـش و  نادـنچ  رازه 

.دنزاس یم  هتخورفارب  ای  مارآ  ار  اهنآ 

هلـسلس کی  نّمـضتم  اهنآ  هک  تسا  تهج  نیا  زا  هن  ناـسنا  سفن  رد  تّـالیخم  يراذـگریثأت  هک  دـهد  یم  ناـشن  لـماوع  نیا  ماـمت 
رگم تسین  نیا  تسه و  تاریثأت  نیا  زین  ایاضق  نآ  بذک  هب  ملع  اب  یّتح  هکلب  دـنک  یم  قیدـصت  ار  اهنآ  ناسنا  هک  دنتـسه  یقیاقح 

.دوش یم  نآ  ّتیباذج  ببس  هدش و  همیمض  نادب  هک  هچ  نآ  ۀفاضا  هب  صاخ  ریباعت  ظافلا و  بلاق  رد  ایاضق  نیا  ریوصت  رطاخ  هب 
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هّدام بسحرب  اه  سایق  ماسقا 

هراشا

فنـص تشه  اهنآ  یهیدـب  یقیدـصت  يدابم  هسیقا و  ّداوم  هک  دـیدومرف  هظحالم.دـش  نایب  دوب  مزال  دـیهمت  باب  زا  هچنآ  اج  نیا  اـت 
.مینک یم  یسررب  لامجا  روطب  ار  هتکن  ود  یلصا  ثحابم  هب  دورو  زا  لبق  نونکا.دوب 

: سمخ تاعانص  یلامجا  نایب  : لّوا ۀتکن 

دیفم ای  هّدام  ثیح  زا  سایق  : هک تسا  نیا  هیضق  لامجا  دنرادن و  يرگید  قش  هدوب و  مسق  جنپ  نیا  هب  رصحنم  القع  سمخ  تاعانص 
ای تسه  قیدصت  دیفم  هک  نآ  دوش و  یم  هدیمان  يرعـش  سایق  تسین  قیدصت  دیفم  هک  نآ  تسین  قیدصت  دـیفم  ای  تسا و  قیدـصت 
ای تسه  هک  نآ  دراد و  مان  یباطخ  سایق  تسین  هک  نآ  ، تسین مزاج  قیدـصت  دـیفم  اـی  تسا و  مزاـج  قیدـصت  دـیفم  هک  تسا  نیا 
هب ار  ام  ای  تسه  هک  نآ  تسا و  یلدج  سایق  شمان  تسین  هک  نآ  ، تسین نیا  فده  ای  تسا و  یعقاو  ّقح  هب  ندیـسر  نآ  زا  فده 

.تسا هطلاغم  شمان  دناسر  یمن  هک  نآ  تسا و  ناهرب  شمان  دناسر  یم  هک  نآ  ، دناسر یمن  ای  دناسر و  یم  یعقاو  ّقح 

سمخ تاعانص  زا  کیره  یلامجا  فیرعت 

: هک یسایق  زا  تسا  ترابع  نآ  :و  ناهرب .1

.تسا قیدصت  دیفم  الوا 

.تسا یمزج  قیدصت  دیفم  ایناث  و 

.تسا « ّقح وه  امب  ّقح  » هب لوصو  نآ  زا  فده  اثلاث  و 

« .ثداح ملاعلاف  ثداح  ریغتم  لک  ریغتم و  ملاعلا  :» لثم.دناسر یم  یعقاو  ّقح  هب  ار  ام  اعبار  و 

هدومن و تیاده  عقاو  فالخ  هب  هکلب  دناسر  یمن  عقاو  هب  ار  ام  یلو  تسا  یمزج  قیدصت  دیفم  هک  یسایق  زا  تسا  ترابع  هطلاغم  .2
.دنکفا یم  بکرم  لهج  رد  ار  ناسنا 

« .سوسحم يّدام و  هّللاف  ، سوسحم ،و  يّدام دوجوم  ّلک  دوجوم و  هّللا  :» لاثم

رد یعقاو  یهاگ  یّتح  ) تسین عقاو  هب  ندیـسر  نآ  فده  یلو  تسا  یمزج  قیدصت  دیفم  هک  یـسایق  زا  تسا  ترابع  نآ  :و  لدـج .3
هک روطنامه  تسا  لهاج  داشرا  ای  تسا و  وا  ماحفا  تاکسا و  مصخ و  میلست  فده  هکلب  ( هفرـصلا تاروهـشملا  یف  امک  تسین  راک 

.دش نایب  تاملسم  رد 
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دناوت یم  هباطخ  کی  اب  بیطخ  ینعی  تسا  روهمج  عانقا  فدـه  تسا و  ینظ  قیدـصت  دـیفم  هک  یـسایق  زا  تسا  تراـبع  : هباـطخ .4
.دنک عناق  ار  اهنآ  ( دش ینعم  البق  ) تالوبقم زا  هدافتسا  اهدیعو و  ، اه هدعو  اب  دزاس و  شوماخ  ار  ناسنا  نارازه  هتخیگنارب  تاساسحا 

دوش و یم  بّجعت  لّیخت و  داجیا  سفن و  رد  ریثأت  بجوم  افرص  هکلب  تسین  قیدصت  دیفم  الصا  هک  یـسایق  زا  تسا  ترابع  : رعـش .5
.تسا هّیناسفن  تارثأت  تالاعفنا و  لوصح  نامه  ضرغ 

تردق هیناسفن و  ۀکلم  يانعم  هب  تعنـص  ای  تعانـص  تسا و  تعانـص  عمج  هک  دـنیوگ  یم  « تاعانـص » ار هناگ  جـنپ  ماسقا  نیا  لاح 
يارب هدرک و  لیـصحت  ار  نآ  اـه  هتـشر  زا  يا  هتـشر  روـما و  زا  يرما  رب  تموادـم  تسراـمم و  رثا  رد  یمدآ  هک  تـسا  يا  هبـستکم 

اب هناهاگآ و  هک  یـسک  نیاربانب.دریگ  یم  ماجنا  لماک  یهاـگآ  تریـصب و  يور  زا  هک  يا  هنوگ  هب  درب  یم  راـکب  دراد  هک  یفادـها 
هطلاـغم تعنـص  ياراد  ، دریگ یم  راـکب  ار  نآ  يونعم  یظفل و  تاـطلاغم  عاوـنا  هطلاـغم و  یناـبم  همه  هب  ییانـشآ  تاـفتلا و  دـمع و 

نیا ياراد  يو  هک  دنیوگ  یمن  دشاب  هدرک  يا  هطلاغم  مه  يدروم  رد  رگا  انایحا  درادن  روما  نیا  هب  ییانشآ  چیه  هک  یسک  اّما.تسا 
تبابط تعنـص  ياراد  وا  هک  دنیوگ  یمن  درک  لصاح  يدوبهب  یـضیرم  داد و  یئوراد  یقافتا  یـسک  رگا  هک  روطنامه  تسا  تعنص 

.تسا

: دراد هبعش  ود  تعانص 

...و يرظن  روما  زا  يرما  ره  رب  ناهرب  ای  هیعرش  ماکحا  رد  داهتجا  : لثم ، یملع .1

...و ، تبابط لثم  : لثم ، یلمع .2

.تسا هدیاف  دیفم  ، رایسب دراوم  رد  هک  تسا  یملع  تاعانص  زا  رظندروم  سمخ  تاعانص 

سمخ تاعانص  هدئاف 

؟ دراد تاعانص  نیا  هب  يزاین  هچ  ناسنا  هکنیا  تسا و  سمخ  تاعانص  دیاوف  عفانم و  دروم  رد  : مود هتکن 

یم راک  هب  ملاـع  تاـیعقاو  قئاـقح و  هب  طوبرم  مولع  ضحم و  یلالدتـسا  يرظن و  مولع  رد  ـالومعم  ود  نیا  : هطلاـغم ناـهرب و  ةدـیاف 
هک تسا  یهورگ  دزن  نآ  هدافتسا  دراوم  ینعی  دنتسه  یصاخ  رـشق  صوصخم  هچرگا  و...و  تایـضایر  ، مالک ، هفـسلف رد  الثم  ، دندور

مومع درد  هب  دنور و  یم  اه  شناد  مولع و  زا  هنوگنیا  لابندب  دنراد و  یمرب  ماگ  يداو  نیا  رد 
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نآ ندرب  راکب  ناهرب و  تخانش  یلصا  فده  ینعی  تسا  دنمدوس  تهج  نیا  رد  اتاذ  هلاصا و  ناهرب  تعنص  یلو  دنروخ  یمن  مدرم 
زا بانتجا  روظنم  هب  هطلاغم  تخانش  فده  ینعی  تسا  دنمدوس  تهج  نیا  رد  ضرعلاب  هطلاغم  تعنـص  ،و  تسا دوصقم  هب  لین  يارب 

.تسا نآ 

ندب يارب  اذغ  ، تسا دـنمدوس  اهنآ  زا  بانتجا  زارتحا و  هک  تسا  ییاذـغ  مومـس  عاونا  تخانـش  لثم  هطلاغم  لثم  ،و  ناهرب لثم  : ریظنت
.تسا كانرطخ  هطلاغم  مزال و  لقع  يارب  ناهرب  الباقتم  تسا  رضم  ّمس  مزال و 

عون رد  تسا و  عفاـن  مومع  يارب  مهفو و  كرد  لـباق  ناـگمه  يارب  ، هتـشاد ّتیموـمع  هس  نیا  : رعـش لدـج و  ، هباـطخ تعنـص  ةدـیاف 
یم هدافتسا  اهنیا  زا  دوخ  ياه  همانرب  نتخادنااج  يارب  اه  تلود  ، یعامتجا ، يداصتقا ، یـسایس ياه  همانرب  یعامتجا و  هماع و  حلاصم 
یم ملاع  یـسایس  ياهبتکم  بهاذم و  ءاهقف  ، نایدا بابرا  درد  هب  رتشیب  لدج  تعنـص  الثم.دنتـسه  توافتم  هس  نیا  دوخ  اهتنم.دـننک 

همّلـسم يایاضق  زا  دـنراچان  مومع  مهف  يارب  دـنراد و  ماع  ءالم  رد  دازآ  ياـهثحب  ینویزیولت و  تارظاـنم  هب  زاـین  اـهنآ  نوچ  ، دروخ
.تسا تاّیلدج  يدابم  هک  دننک  هدافتسا 

رد نایدا  ءاملع  اب  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  هثحابم  نوچمه...و  يدوهی  ، یحیـسم نایدا  ءاملع  اـب  مالّـسلا  مهیلع  همئا  تاـثحابم  دـننامه 
کی رد  يروهمج  تسایر  ياهادـیدناک  ياهوگتفگ  خـیرات و  لوط  رد  هّماع  ءاهقف  اب  هعیـش  ءاهقف  تاثحابم  زین  (، عل ) نومأـم سلجم 

....و دنزاس  یم  نشور  ار  ّتلم  هدرک و  نایب  ار  دوخ  یگنهرف  يداصتقا و  ، یسایس ياه  همانرب  مادکره  هک  روشک 

تسا و دیفم  هعماج  ناحلـصم  گنج و  ناهدـنامرف  اهروشک و  یـسایس  ناربهر  يارب  رتشیب  ( هباطخ اصوصخم  ) رعـش هباطخ و  تعنص 
اه و تّمه  کیرحت  يارب  زین  و.دنتسه  اهنآ  ندرک  یضار  مدرم و  ندرک  عناق  دنمزاین  ، نیحلـصم نارادمتـسایس و  نوچ  دراد  دربراک 

یهاگ.دنراد زاین  رازبا  نیا  هب  اهنآ  یگدنز  ندش  رتهب  مدرم و  هافر  نیمأت  يارب  تلود  اب  يراکمه  يرایمه و  تهج  مدرم  ياه  هدارا 
هباطخ اب  روهمج  ياسؤر  اجنیا  رد  دنهد  یم  ماجنا  یلکش  ره  هب  اه  تلود  هیلع  یتامادقا  هدمآ و  شوجب  ّتلم  فطاوع  تاساسحا و 

هک دنراد  زاین  زین  گنج  ناهدـنامرف.دننک  یم  هدافتـسا  روشک  تحلـصم  هار  رد  تاساسحا  نیا  زا  هتخاس و  مارآ  ار  اهنآ  نیـشتآ  يا 
رب فکرب  ناج  اهنآ  یهدنامرف  تحت  دارفا 
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هبطخ هیاس  رد  نیا  دنور و  گنج  نیدایم  هاگنابرق  قشع و  خلسم  هب  هنادازآ  دنزاس و  شیوخ  بیـصن  ار  رفظ  حتف و  دنزاتب و  نمـشد 
رد هک  درک  داریا  ایناپـسا  حـتف  رد  نیملـسم  رکـشل  هدـنامرف  « دایز نب  قراط  » هک يا  هبطخ  هیبش  ، ددرگ یم  داجیا  نیـشتآ  ّرثؤم و  ياه 
زا هک  هچنآ  نینچمه  دـنا و  هدرک  روـبع  اـیرد  زا  نآ  اـب  هک  ار  ییاـه  یتـشک  داد  روتـسد  هک  نیا  زا  سپ  هـک  تـسا  فورعم  خـیرات 
يا : تفگ هبطخ  زا  يزارف  رد...دنرادهگن  اذغ  هدعو  کی  ةزادنا  هب  طقف  دننزب و  شتآ  ار  همه  دـنراد  هارمه  ییاذـغ  داوم  رابراوخ و 

یعطق گرم  رس  تشپ  رد  اّما  تسه  یگدنز  دیما  ور  شیپ  رد  ، تسا امش  يور  شیپ  نمشد  امـش و  رـس  تشپ  ایرد  ناملـسم  رکـشل 
....دیرادن يا  هراچ  لّمحت  تماقتسا و  زج  نونکا  ! تسا

هب هعماج  مدرم و  دهاوخ  یم  هک  یتوعد  بحاص  ره  یسیئر و  ره  هکلب  تسین  یماظن  ناهدنامرف  یسایس و  ناربهر  هب  رصحنم  الوصا 
لثم هلطاـب  توـعد  بحاـص  هچ  یهلا و  ماـظع  ءاـیبنا  لـثم  دـشاب  هّقح  توـعد  بحاـص  هچ   ) دـننک يوریپ  يو  زا  ،و  دـنروآ يور  وا 

: دوش یم  هراشا  هتکن  ود  هب  همتاخ  رد.دنتسین  ینغتسم  تاعانص  نیا  زا  اهنآ  هب  هعماج  لابقا  يارب  ( خیرات نیغورد  ناربمایپ 

يراوزبس میکح  تاراشا و  رد  انیـس  نبا  دننام  دنا  هتـشون  هفـسلف  ۀمدقم  ناونع  هب  ار  قطنم  هک  اهنآ  : دـنا هورگ  ود  قطنم  نافلؤم.فلا 
درد هب  رعـش  لدـج و  هباطخ و  نف  نوچ  تسین  يداریا  اهنیا  رب.دـنا  هدـیزرو  مامتها  هطلاغم  ناـهرب و  تعنـص  ود  هب  اـهنت  هموظنم  رد 

.دروخ یمن  یفسلف  لیاسم 

ضارتعا اه  نیا  رب...و  هیسمش  حرش  ، علاطم حرش  دننامه  دنا  هتـشون  باتک  قطنم  باب  رد  لقتـسم  روط  هب  هک  نیفلؤم  زا  هتـسد  نآ  .2
؟ دنا هدرواین  اصوصخ  ار  تعنص  هس  نیا  امومع و  ار  سمخ  تاعانص  هّجوم  رذع  نودب  ارچ  هک  تسا  دراو 

تعنـص ، لدـج تعنـص  ، ناهرب تعنـص  : زا دـنترابع  هک  تسا  تعنـص  هس  رتزاین  دروم  رت و  ّمهم  همه  زا  سمخ  تاعانـص  نایم  زا.ب 
.هباطخ

: دیامرف یم  هک  اجنآ  هدش  هراشا  تعنص  هس  نیا  هب  : فیرش نآرق  رد  و 

ُنَسْحَأ َیِه  ِیتَّلِاب  ْمُْهلِدا�ج  ِهَنَسَْحلا َو  ِهَظِعْوَْملا  ِهَمْکِْحلِاب َو  َکِّبَر  ِلِیبَس  �یلِإ  ُعُْدا 

(1)

هنسح ۀظعوم  زا  دارم  تسا و  مکحم  لالدتسا  ناهرب و  نامه  تمکح  زا  دارم  هک 
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تجاجل تموصخ و  لباقم  رد  تسا  نسحا  هب  لدـج  نآ  بادآ  زا  هک  تسا  هلداجم  تعنـص...مهلداج  زا  دارم  تسا و  هباطخ  نامه 
(. یتأیس امک  ) ...و

: دریگ یم  رارق  یسرربو  ثحب  دروم  لصف  جنپ  رد  بیترت  هب  سمخ  تاعانص 

ناهرب تعنص  : لّوا لصف 

لدج تعنص  : مود لصف 

هباطخ تعنص  : موس لصف 

رعش تعنص  : مراهچ لصف 

هطلاغم تعنص  : مجنپ لصف 
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ناهربلا هعانص  لّوا  لصف 

هراشا

انشآ نآ  ةدیاف  نایب  یلامجا و  فیرعت  اب  البق.تسا  ناهرب  تعانص  نوماریپ  ، سمخ تاعانـص  باب  ۀناگ  جنپ  ياه  لصف  زا  لّوا  لصف 
.تسا حرطم  ناهرب  باب  رد  ثحبم  هدزای  ماقم  نیا  رد.میتسه  ناهرب  بلطم  لیصفت  ددصرد  کنیا.میدش 

ناهرب تقیقح  .1

یم هتسد  ود  یمیسقت  رد  يرشب  ياه  شناد  مولع و  هک  میناد  یم.تسا  یتامّدقم  هب  زاین  « ناهرب » ّتیهام تقیقح و  ، یتسیچ نایب  يارب 
: دوش

نابز روتـسد  دعاوق  ، یگدننار ییامنهار و  دعاوق  دوش ، یم  عضو  عماوج  ةرادا  يارب  هک  یعامتجا  نیناوق  لیبق  زا  : يرابتعا مولع.فلا 
...و برع  تایبدا  دعاوق  ، یموق ره 

لیبـق زا.تـسا  يرـشب  تقاـط  ردـق  هـب  ، یتـسه تاـیعقاو  قیاـقح و  هـب  ندیـسر  ، یلـصا فدـه  نآ  رد  هـک  یموـلع  ، یقیقح موـلع.ب 
یگدنز ات  تسا  لماک  حیحص و  ینیب  ناهج  کی  لیصحت  تاّیعقاو و  تخانش  فوسلیف  کی  ضرغ  الثم...و  تایضایر  ، مالک ، هفـسلف

عقاو ّقح و  هب  ار  یـصخش  هک  تسا  يدرف  هب  رـصحنم  هار  اهنت  ، ناـهرب شور  هقیرط.دـشخب و  موهفم  اـنعم و  نارگید  دوخ و  يارب  ار 
هناگ جنپ  عاونا  نایم  زا  هک  تسا  نآ  بلطم  ّتلع.دنتـسین  رمث  رمثم  يداو  نیا  رد...و  هباطخ  هلداجم  ینعی  رگید  ياه  هار.دـناسر  یم 
اهنت نیا.ددرگ  یم  عقاو  هب  نیقی  بجوم  هدـیناسر و  ّقح  هب  ار  ام  هک  تسا  ناهرب  اهنت  نیا  (- ...و هطلاغم  ، ناهرب ) هّدام ثیح  زا  سایق -

رد.تسین رظنّدـم...و  هطلاغم  زا  يرگید  فدـه  چـیه  ّقح و  وه  امب  ّقح  زا  تسا  ترابع  نآ  ۀـماقا  زا  یلـصا  فدـه  هک  تسا  ناهرب 
.دنز یم  ناهرب  ار  رخآ  فرح  یلالدتسا  يرظن و  مولع  رد  سپ  میتسه  بلطم  نیمه  لابندب  ام  مه  یقیقح  مولع 

: دور یم  راک  هب  اج  ود  رد  ناهرب 

تسا و دـیدرتو  کش  رد  زونه  ناسنا  دوخ  ینعی  دـبای ؛ تسد  یتّیعقاو  هب  دوخ  هک  نیا  يارب  ، ناسنا شـشوکو  یعـس  ماگنه  رد.فلا 
زا هشیدنا  رّکفت و  یتّدـم  زا  سپ  هدومن و  هعلاطم  نآ  فارطا  رد  اذـل  تسا  دّدرم  ( یناسنا هقطان  سوفن  دّرجت  الثم  ) یتقیقح هب  تبـسن 

شیوخ نتشیوخ  ، تقیقح رد.تسا  دّرجم  تقیقح  کی  ، ناسنا رد  هکردم  يورین  هقطان و  سفن  هک  دسر  یم  هجیتن  نیا  هب  ناهرب  هار 
ات دنک  یم  لالدتسا  دوخ  يارب  ، هداد رارق  بطاخم  ار 
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هدوب هنوگ  نیا  نازاس  بتکم  نارظن و  بحاص  دـنک و  ءایحا  قیاـقح  زا  یتقیقح  تفرعم  ۀـیاس  رد  ار  لـقع  دزاـس و  مارآ  ار  شیوخ 
.دنا

تباث هدّرجم  قئاقح  «،» میراد ینهذ  دوجو  :» هک نیا  هب  دراد  نیقی  وا  هداتفا و  اج  هدـش و  ّلـح  نهربم  صخـش  يارب  تقیقح  نـالف.ب 
هب هدومن و  هاگآ  ار  اه  نآ  ات  دـنک  یم  هماقا  ناهرب  دنتـسه  تقیقح  بلاط  هک  یلهاج  دارفا  يارب  یلو...و  « دوجوم یلاـعت  هّللا  «،» تسا

دنا و هدروآ  شیوخ  ياه  باتک  رد...و  نیمّلکتم  ، ناناد یـضایر  ، هفـسالف هک  ییاه  لالدتـسا  دننام.دنک  ییامنهار  عقاو  ّقح و  يوس 
.دنا هدرک  تباث  ار  دوخ  ياعدم  ددعتم  نیهارب  هار  زا 

ناهرب هار  زا  ریغ  یهار  چـیه  زا  هک  تسا  تقیقح  ةدـنیوج  رب  سپ  تسا  ناهرب  هار  ، عقاو ّقح و  هب  ندیـسر  هار  اهنت  هک  ییاـج  نآ  زا 
صلاخ مکحتسم و  نقتم و  ياه  لالدتسا  ، لقع يداو  اهنت  هکلب  تسین  لایخو  مهو  ، نامگ ، سدح دیلقت ، يداو  اجنیا  دنکن و  تعباتم 

هک دـنیزگرب  ار  يا  هّیرظن  هدـش و  درفنم  ، نهربم صخـش  هک  دوش  بجوم  ناهرب  هچرگا.دـنک  تیعبت  ناهرب  زا  دـیاب  هک  تسا  یلقع 
سوفن دّرجت  هب  لئاق  ، نیئاشم دـندوب و  یناسنا  حاورا  مدـق  هب  لئاق  ، نوطالفا وریپ  ۀفـسالف  ـالثم  ) هدـشن لـئاق  نادـب  وا  زا  شیپ  يدـحا 
تابثا يرهوج  تکرح  ساسارب  نیهلاتملا  ردـص  یلو.تسا  ءاقبلا  هیناحور  ثودـحلا و  هیناحور  هک  دـندوب  اه  نآ  ثودـح  هقطان و 
تکرح هلئـسم  ّلک  ـالوصا  يأر و  نیا  ناـشیا  زا  لبق.دنتـسه  « ءاـقبلا هیناـحور  ثودـحلا و  هیناـسمج  » یناـسنا هقطاـن  سوفن  هک  درک 

ُْلق فیرـش : نآرق  لوق  هب  میـشاب و  ناهرب  عباـت  دـیاب  اـم  ( ...دنتـسناد یم  ضارعا  رد  ار  تکرح  دوبن و  حرطم  لکـش  نیا  هب  يرهوج 
َعَبَُّتی (1) ْنَأ  ُّقَحَأ  ِّقَْحلَا  میرک : نآرق  لوق  هب  زاب  دشاب و  هتشادن  لئاق  هچرگا  مینک  تعباتم  ّقح  زا  َنِیقِدا�ص و  ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمُکَنا�هُْرب  اُوتا�ه 

ماقم رد  تقیقح  بلاط  یلو.تسا  ظوفحم  دوخ  ياجب  نانآ  راک  شزرا  دنتسه و  مرتحم  یفسلف  یملع و  زاتمم  ياه  تیصخش  يرآ 
.دشاب ناهرب  عبات  دیاب  تقیقح  هب  لین 

.میشاب ّقح  ناهرب و  عبات  دیاب  ام  تسا و  رتگرزب  اه  نآ  ۀمه  زا  ّقح  یلو  دنتسه  گرزب  رایسب  اهاردصالم  اهانیس و  نبا  ، اهوطسرا

نامه ، فیرعت ماقم  رد  هدـش و  نآ  فیرعت  دراو  ناهرب ، ّتیّمها  شزرا و  ، هاـگیاج ناـیب  تقیقح  رد  همّدـقم و  نیا  هب  تیاـنع  زا  سپ 
: میروآ یم  ار  یسوط  هجاوخ  موحرم  فیرعت 
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.ارارطضا (1) تاذلاب  اّینیقی  جتنی  تاّینیقی  نم  ّفلؤم  سایق  : ناهربلا

.تسا رصتخم  نشور و  ، حضاو مه  تسا و  ناسآو  لهس  مه  هک  ارچ.تسا  یفیرعت  وکین  فیرعت  نیا  : دیامرف یم  رفظم  موحرم 

ینیقی ۀیـضق  کی  اه  نآ  ۀـجیتن  هک  هدـمآ  مهارف  يروآ  نیقی  داوم  تامّدـقم و  زا  هک  یـسایق  زا  تسا  ترابع  ناهرب  : هکنیا هصـالخ 
.تسا يرارطضا  هجیتن  نیا  تسا و  هجیتن  نیا  جتنم  تاذلاب  ، سایق نآ  تسا و 

: میروآ یم  دیضنلا  رهوج  رد  ۀمالع  زا  ینخس  فیرعت  نیا  حیضوت  زا  لبق 

یلع ّدحلا  اذه  لمتـشا  دـق  ،و  هیّروصلا هیّداملا و  هّیئاغلا و  هیلعافلا و  یه  یّتلا  عبرالا  للعلا  یلع  لمتـشا  ام  دودـحلا  لمکا  نا  ملعا  و 
یه هجیتنلا  ینعأ  دافتـسملا  ءیـشلا  ،و  هداـملا یه  هینیقیلا  تامّدـقملا  ینعأ  تاـّینیقیلا  ،و  هروصلا وه  ساـیقلاف  ، ثـالثلا ناـهربلا  لـلع 

.هیاغلا (2)

: دیوگ یم  قوف  فیرعت  حیضوت  رد  فنصم 

سایق رد  ،و  يربک يرغـص و  ) دشاب هدش  مهارف  همّدقم  ود  زا  دـیاب  ( ...و ییارقتـسا  ، یـسایق ) یلالدتـسا تّجح و  ره  هک  میا  هتفگ  اهراب 
فانـصا زا  یفنـص  هک  تسا  تاینیقی  زا  ای  سایق  نیتمدقم  (، هدش مهارف  همّدـقم  راهچ  زا  تسا  سایق  ود  تقیقح  رد  هک  بکرم  ياه 

یعملاب ینیقی  يایاضق  زا  ساـیق  ۀـمّدقم  ودره  اـی  میدرک و  ناـیب  لّـصفم  روط  هب  ـالبق  دوب و  هسیقا  ۀـّیهیدب  ۀـیقیدصت  يداـبم  ۀـینامث 
ینعی دنا  همّدقم  رد  روکذم  تاّیهیدب  رگید  ۀناگ  تفه  عاونا  زا  نآ  ۀمّدقم  ود  ره  ای  سایق  ۀـمّدقم  ود  زا  یکی  هکلب  دنتـسین  صخالا 
دهاوخ اه  نآ  هب  طوبرم  لوصف  رد  هک  تسا  يدـعب  ۀـناگراهچ  تاعانـص  هب  طوبرم  مود  مسق...و  تاهّبـشم  ، تالوبقم تاـنونظم ، زا 

ّتــس تاّیهیدـب  ءزج  هدوـب و  تاّیهیدــب  زا  دوـخ  سفن  رد  تامّدــقم  نـیا  اـی  ؛ دنتــسه ینیقی  نآ  تامّدــقم  هـک  لّوا  مـسق  دــمآ و 
«، ءزجلا نم  مظعا  لـکلا  :» دـننام تسین  لالدتـسا  هب  جاـتحم  اـه  نآ  هب  قیدـصت  دنتـسه و  ( ...و تارتاوتم  ، تادـهاشم ، تاـیلوا ) یقطنم

قیرط نیا  زا  هدـش و  یهتنم  تاّیهیدـب  هب  یلو  دنتـسه  لالدتـسا  هب  جاتحم  هدوب و  يرظن  تامدـقم  زا  ای  و...و  « ناعمتجی ناضیقنلا ال  »
.دوش یم  ادیپ  اه  نآ  هب  ینیقی  قیدصت 

تاّیهیدب هچ  ) دمآ مهارف  فیلأت و  روآ  نیقی  ۀمّدقم  ود  زا  لیلد  تّجح و  هاگره  لاح 
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زا هک  یتامّدقم  نینچ  هاگنآ.تسا  هدش  فلؤم  تاینیقی  زا  هک  تسا  یـسایق  نآ  ناهرب  سپ.دوب  دـهاوخ  ناهرب  شمان  ( تایرظن هچ  و 
طئارـش دشاب و  ینیقی  لماک و  ( دـش وگتفگ  جـنپ  باب  رد  هک  ) مه لالدتـسا  لکـش  تروص و  ثیح  زا  رگا  دنتـسه  ینیقی  داوم  ثیح 

ۀمزال هک  دوب  دهاوخ  ینیقی  ۀیـضق  کی  ، تامّدقم نیا  ۀجیتن  مزج  عطق و  روط  هب  هّتبلا  ( دشاب لّوا  لکـش  الثم  ) دـشاب اراد  مه  ار  لکش 
تسا و تـالاحم  ءزج  ّتلع  زا  لولعم  فّلخت  نوچ  دوـشن  لـصاح  اـه  نآ  زا  یعطق  ۀـجیتن  نیا  هک  تسا  لاـحم  تسا و  ساـیق  تاذ 

ۀمّدـقم هب  يزاـین  هک  تسا  نیا  تاذـلاب  ياـنعم  دوب و  دـهاوخ  مه  لولعم  دوب  ّتلع  اـجکره  تسا و  لولعم  ، هجیتـن ّتلع و  ، تامّدـقم
.تسا هنم  ّدب  هیلا و ال  رطضم  هجیتن  نیا  هک  تسا  نیا  « ارارطضا » يانعم تاواسم و  سایق  فالخرب  درادن  هیجراخ 

یباستکا و يرظن و  لباقم  رد  دیآ  یم  تهادب  يانعم  هب  ترورض  یهاگ.دراد  ییانعم  ، ییاج ره  رد  ترورض  ۀملک  : هک نیا  حیـضوت 
يانعم هب  ترورـض  ناهرب  باب  رد  یلو.ّتیلعف  ماود و  ناکما و  لباقم  رد  ههّجوم  ياـیاضق  رد  ، تسا هیـضق  تهج  ترورـض  یهاـگ 

القع هدوب و  یعطق  مه  هجیتن  هّتبلا  دندوب  لوبقلا  بجاو  اه  نآ  دش و  ادیپ  اه  نآ  هب  نیقی  میتفریذپ و  ار  تامّدـقم  یتقو  هک  تسا  نیا 
تاـینیقی زا  نیتمدـقم  هچ.دـب  دـهاوخ  لاـحم  هک  تسا  ّتلع  زا  لولعم  فّلخت  هنرگ  تسا و  هنم  ّدـب  ـال  دوب و  دـهاوخ  لوبقلا  بجاو 

ای هیلعف و  ، همئاد ، هیرورض تاهّجوم  زا  هاوخ  ، تاهّجوم زا  ای  دنشاب  ههّجوم  ریغ  يایاضق  زا  نیتمدقم  هچ  یهیدب و  ریغ  ای  دنشاب  یهیدب 
: سیئرلا خیش  لوق  هب  هنکمم و 

.نکمملا (1) اهنم  جتنتسی  هتنکمم  وا  ، اهترورض وحن  یلع  يرورضلا  اهنم  جتنتسی  هّیرورض  تناک  ناف 

: میناوخ یم  هحفص  نامه  یقرواپ  رد  و 

نأ بجت  اهنأ  موق  کلذ  نم  مهف  هّیرورـض و  اـهجیاتن  هّیرورـض و  ناـهربلا  تامدـقم  نأ  لّوـالا  میلعتلا  یف  درو  دـق...تاسایقلا  : هلوق
اهجیاتن الّوأ و  هنکمم  تناک  ءاوس  اهلوبق  بجاو  هینیقی  اهتامّدـقم  ّنا  دارملا  ناـب  مهیلع  خیـشلا  درف  ناـکمالل  هلباـقم  هّیرورـض  نوکت 

.اهلوبق (2) بجاو  اضیا 

هدام ثیح  زا  هچ  تسا  لوبقلا  بجاو  ینیقی و  هک  تسا  یسایق  ناهرب  : هک نیا  هصالخ 
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لباقم رد  دشاب  هملک  ّصخا  يانعم  هب  نیقی  نامه  هک  تسا  لوبقلا  بجاو  ینیقی  ۀیـضق  کی  مه  نآ  ۀجیتن  تروص و  ثیح  زا  هچ  و 
.دش انعم  البق  هک  مّعا  يانعم  هب  نیقی 

: یسوط ۀجاوخ  لوق  هب  و 

وا هّیرورـض  اهـسفنا  یف  تناک  ءاوس  اّیرورـض  اهب  قیدـصتلا  نوکی  یّتلا  یه  اهلوبق و  بجاولا  اـیاضقلا  یهف  هیناـهربلا  تاـسایقلا  اـّما 
اهجئاتن تناک  اهسفنا  یف  هنکمم  تناک  نإ  ،و  اعیمج نیرمألا  بسحب  هّیرورض  اهجئاتن  تناک  اهـسفنا  یف  هّیرورـض  تناک  ناف  هنکمم 

.تاّینیقیلا (1) جتنی  نا  اهتیاغ  هروص و  هدام و  هّینیقی  هّیناهربلا  تاسایقلاف  : هلمجلاب ،و  لوبقلا هّیرورض  اهسفنا  یف  هنکمم 

تسا سایق  یعون  ناهرب  .2

: تسا عون  هس  رب  تجح  هک  میتسناد  لبق  ثحابم  رد 

.لیثمت ءارقتسا 3. سایق 2. .1

؟ تسا تجح  ۀثالث  عاونا  زا  عون  مادک  زا  ، یناهرب تجح  لالدتسا و  هک  تسا  نیا  لاؤس  لاح 

یعاوــنا ساــیق  تــسا و  ساــیق  عاوــنا  زا  یعوــن  ناــهرب  هــک  دــش  هتــسناد  مــیدروآ  ناــهرب  يارب  هــک  یفیرعت  زا  : دــیامرف یم 
لیثمت ام  دـنوش و  یمن  هدـیمان  ناهرب  لیثمت  ءارقتـسا و  نیارباـنب.تسا  یناـهرب  ، نآ عون  کـی  هک...و  یطلاـغم  ، یباـطخ ، یلدـج : دراد

؟ تسیچ ّتلع  لاح  ، میرادن یناهرب  ءارقتسا  ای  یناهرب 

روآ نامگ  ءارقتسا  اریز  دنتسین  روآ  نیقی  لالدتسا  ود  نیا  : هک تسا  نیا  باب  ود  نآ  رد  ناهرب  ءییجم  مدع  ّتلع  : هک دننآرب  روهشم 
دشاب روآ  نیقی  هک  تسا  نیا  ناهرب  باب  تامّلـسم  زا  هک  یلاحرد  دش  نایب  اقباس  هک  روط  نامه  تسا  نک  تسرد  لامتحا  ، لیثمت و 

.دنوش یمن  هدیمان  ناهرب  ءارقتسا  لیثمت و  سپ 

دننامه ) دنتـسه روآ  نیقی  ءارقتـسا  ماسقا  زا  یخرب  هک  میدـقتعم  اریز  میرادـن  لوبق  ار  هیجوت  نیا  اـم  : دـیامرف یم  هّللا  همحر  فنـصم 
رد ار  مکح  ۀمات  ّتلع  هک  تسا  یتروص  رد  نآ  (و  تسا نیقی  دیفم  یهاگ  زین  لیثمت  نینچمه  ( ...و لّلعم  صقان  ءارقتسا  ، مات ءارقتـسا 

دوجو مه  عرف  دروم  رد  لامک  مامت و  هب  ّتلع  نیمه  هک  مینک  نیقی  دعب  میروآ و  تسدب  لصا  دروم 
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رتشیب ۀـشیر  ساسا و  هکلب  تسا  روآ  نیقی  یهاـگ  اـهنت  هن  ءارقتـسا  ( میهد یم  میمعت  ار  مکح  نیا  « مّمعت هّلعلا  » مکح هب  هّتبلا  هک  دراد 
ءارقتـسا ، ار دراوم  ۀـمه  اجک  هنرگ  تسا و  « ّتلع رب  ینتبم  صقان  ءارقتـسا  » نیمه دوش  یم  هدرب  راک  هب  تاسایق  رد  هک  یّلک  ياهاربک 

.تسا صقان  هیجوت  نیا  سپ  میا  هدرک 

هک مه  يدراوم  رد  لیثمت  ءارقتسا و  ، هک تسا  نآ  بلطم  ّرس  : دیامرف یم  فنصم  ؟ اناهرب لیثمتلا  ءارقتسالا و  هیمست  مدع  یفرّـسلا  امف 
رد.دنتـسه روآ  نیقی  قیرط  نیا  زا  دـندرگ و  یمرب  یقطنم  سایق  هب  هدوب و  ساـیق  رب  یکتم  هک  تسا  نیا  باـب  زا  دنتـسه  روآ  نیقی 

ءارقتسا رگید  دزاس و  یم  نشور  ار  قیداصم  ۀمه  مکح  دوش و  یم  یلک  ياربک  هلزنم  هب  ّتلع  ، یعقاو ّتلع  لیصحت  زا  سپ  تقیقح 
ءارقتـسا و ، تقیقح رد  تسا  روآ  نیقی  رگا  تسین و  روآ  نیقی  دشاب  فرـص  لیثمت  رگا  ءارقتـسا  سپ  تسین  صلاخ  لیثمت  ای  فرص 

اهنت تسا و  ساـیق  رـس  ریز  نیقی  مه  زاـب  سپ  تسا  روآ  نیقی  نآ  رب  داـمتعا  هب  دراد و  یـسایق  ۀناوتـشپ  هکلب  تـسین  ضحم  لـیثمت 
.میدروآ لیثمت  ءارقتسا و  باب  رد  اقباس  ار  بلاطم  نیا  لیصفت  تسا  روآ  نیقی  ، یسایق لالدتسا 

اهنآ زا  زاین  یب  ار  دوخ  اه  شناد  مولع و  رد  اـی  میهاـکب و  لـیثمت  ءارقتـسا و  نأـش  زا  هک  تسین  اـنعم  نیا  هب  روکذـم  نانخـس  اـنمض 
دوش یم  لصاح  لیثمت  ءارقتسا و  هار  زا  هبرجت  دنتسه و  تاّیبرجت  رب  ینتبم  همه  نآ ، لاثما  بط و  امومع و  یعیبط  مولع  هکلب  مینادب 

.میتسه تقیقح  نیا  لابند  ام  تسا و  سایق  ۀیاس  ریز  رد  نیقی  ةدافا  اهتنم 

ناهرب ماسقا  .3

نیا زا  بلطم  نایب  دوش و  یم  میسقت  مسق  هس  هب  هعامج  دنع  مسق و  ود  هب  روهشملا  دنع  یساسا  میـسقت  کی  رد  ناهرب  یّلک  روط  هب 
ار یلصا  شقن  تسا و  راک  لصا  هدمع و  یسایق  ره  رد  هک  نآ  دش  هتفگ  جنپ  باب  رد  سایق  هماع  دعاوق  رد  هک  نانچ  هک  تسا  رارق 

لمح لباق  رگیدکی  رب  ود  نآ  دوش و  یم  داجیا  طابترا  هقالع و  ربکا  رغصا و  نایم  طسوا  طّسوت  اریز  تسا  طسو  ّدح  دنک  یم  يزاب 
یم هجیتن  نآ  زا  سپ  دوب  بولطم  لالدتـسا  زا  لبق  هک  ار  هچ  نآ  دـناسر و  یم  هجیتن  هب  ار  اـم  هک  تسا  طـسوا  نیمه  دـندرگ و  یم 

طـسوا نیا  یقطنم  تالالدتـسا  ۀیلک  رد  هاگنآ  دزاس  یم  نشور  ار  رغـصا  ربکا و  لفحم  دزوس و  یم  یعمـش  نوچ  مه  دوخ  دـنک و 
تـسا ینظ  قیدصت  دراوم  ضعب  رد  اهتنم  تسا  رغـصا  يارب  ربکا  توبث  هب  نهذ  قیدصت  رغـصالل و  ربکا  تابثا  رد  ۀطـساو  هک  تسا 

قیدصت ، ناهرب صوصخ  رد  و...و 
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هب ینعی  تسا  هجیتن  هب  ( یمزج یقیدصت   ) نیقی ، ّتلع هطـساو و  طسو  ّدح  ناهرب  صوصخ  رد  :و  دیامرف یم  فنـصم  اذل.تسا  ینیقی 
هدـش و لالدتـسا  نادـب  هک  تشادـن  يزایتما  دوبن  روکذـم  نیقی  ّتلع  ، طسوا رگا  هک  نیا  لیلد  هب  ، تسا رغـصا  يوس  هب  ربکا  تبـسن 

یتقو.دـنیوگ « تابثا رد  هطـساو  » ار نآ  ساـسا  نیمه  رب  تسا و  نهذ  قیدـصت  رد  هطـساو  سپ  ، دوش رغـصا  يارب  ربکا  توبث  ۀطـساو 
: تسین جراخ  لاح  ود  زا  میجنس  یم  عقاو  جراخ و  اب  ار  رما  نیمه 

تـسه مه  یجراخ  دوجو  توبث و  رد  هطـساو  تسا ، نهذ  قیدصت  تابثا و  رد  هطـساو  هک  روط  نامه  طسو  ّدـح  هک  تسا  نیا  ای  .1
شمان دشاب  توبث  رد  مه  تابثا و  رد  هطساو  مه  ینعی.تسا  رغـصالل  توبث  ّتلع  طسوا  جراخ  رمالا و  سفن  عقاو و  بسح  هب  ینعی 

یم تسد  هب  رغـصالل  ربـکا  توبث  یعقاو  ّتلع  ینعی  دـیآ  یم  تسد  هب  هقلطم  تیّلع  ّتیمل و  ، ناـهرب نیا  اـب  نوچ  تسا  یّمل  ناـهرب 
: لاثم ، دنچ ، اتابثا اتوبث و  ینعی  ندوب  هقلطم  زا  روظنم  تسا و  رت  لماک  هک  تسا  لولعم  هب  ّتلع  زا  لالدتسا  تقیقح  رد  دیآ و 

« يرغص » اهترارح تعفترا  هدیدحلا  هذه  : فلا

« يربک » هدّدمتم یهف  اهترارح  تعفترا  هدیدح  ّلک  و 

« هجیتن » هدّدمتم هدیدحلا  هذهف 

نامه طسو  ّدـح  نیا  رغـصالل و  ربکا  توبث  يارب  هدـش  لالدتـسا  ترارح  هجرد  عاـفترا  طّـسوت  هب  لاـثم  نیا  رد  : لاـثم نیا  حیـضوت 
دّدمت دوجو  یطعم  مه  جراخ  رد  نینچ  مه  تسا  دیدح  هب  ددـمت  مکح  یطعم  تسا و  تابثا  رد  هطـساو  نهذ  طیحم  رد  هک  يروط 

.تسا دیدح  هب 

« ثداح ملاعلاف  «» ثداح ریغتم  ّلک  »و« ریغتم ملاعلا  » .ب

.توبث رد  هطساو  مه  تسا و  تابثا  رد  هطساو  مه  ریغت  ، لاثم نیا  رد 

« يرغص » رانلا اهتّسم  هبشخلا  هذه.ج 

« يربک » هقرحم امهف  رانلا  اهتّسم  هبشخ  ّلک  و 

« هجیتن » هقرحم هبشخلا  هذهف 

.تسا ( بوچ ) هبشخ يارب  ( نتفرگ شتآ  ) قارحا توبث  تابثا و  رد  هطساو  ( شتآ ) ران اب  نتفرگ  سامت  ندوب و  سامم 

ینعی تّینا  اریز  دنیوگ  یم  ّینا  یناهرب  نآ  هب  هک  تسین  توبث  رد  هطساو  اّما  تسا  تابثا  رد  هطـساو  اهنت  طسوا  هک  تسا  نیا  ای  2.و 
، ریغ دناسر و ال  یم  ار  لقع  رد  دوجو  قّقحت و 
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.دمآ دهاوخ  الیذ  مراهچ  ثحبم  رد  نآ  لیصفت  و 

یّنا ناهرب  ماسقا  .4

: دوش یم  مسق  ود  یمیسقت  رد  ّینا  ناهرب 

ماقم بسحرب  یلو  ، تسا رغـصا  يارب  زا  ربکا  تابثا  يارب  هطـساو  ، قیدـصت تابثا و  ماـقم  بسح  هب  ، ّینا ناـهرب  رد  طـسوا  یهاـگ  .1
هب لولعم  زا  لالدتـسا  ار  یلالدتـسا  نینچ  دـشاب  یم  طـسوا  توبث  رد  هطـساو  هک  تسا  ربکا  نیا  ینعی  تسا  سکعلاـب  بلطم  ، توبث

: لاثم.مینک یم  ّتلع  دوجو  زا  فشک  تقیقح  رد  هدرک و  ادیپ  ّتلع  هب  ملع  ، لولعم هب  ملع  هار  زا  ام  ینعی  دنیوگ  یم  ّتلع 

« يرغص » هددمتم هدیدحلا  هذه 

« يربک » اهترارح هجرد  هعفترم  هددمتم  هدیدح  لک  و 

« هجیتن » اهترارح هجرد  هعفترم  هیدحلا  هذهف 

راثآ هار  زا  تقیقح  رد  میا و  هدرک  لالدتـسا  مسج  نالف  ترارح  هجرد  عافترا  رب  دّدمت  هار  زا  ام  تسا و  دّدـمت  طسوا  لاثم  نیا  رد 
فشک نآ  زا  هدرک و  ادیپ  ّتلع  هب  ملع  نآ  ۀطساو  هب  لولعم و  هب  ملع  ادتبا  ، ملع قیدصت و  ماقم  رد  اهتنم  میا  هدرب  یپ  رثؤم  دوجو  هب 

دّدـمت و ببـس  هک  تسا  ترارح  هجرد  عاـفترا  نیا  ینعی  تسا  سکع  هب  بلطم  یجراـخ  دوـجو  توـبث و  ماـقم  رد  یلو  ؛ میا هدرک 
.تسا لولعم  ةدنروآ  دوجو  هب  ّتلع  نیا  هدیدرگ و  ندش  بوذ  طاسبنا و  ّتلع 

: دراد دوجو  لالدتسا  زا  شور  ود  یسانشادخ  یتدیقع و  لیاسم  رد  : هتکن

نیا هک  میـسانشب  ار  رگید  ءایـشا  ّقح  رون  ۀیاس  رد  هتخانـش و  ار  ادـخ  ادـتبا  ینعی  میـسرب  لیلاعم  تخانـش  هب  ، ّتلع تخانـش  هار  زا  .1
: هدمآ تایاور  رد  تسا و  مالّسلا  مهیلع  نیموصعم  یهلا و  ءایلوا  صوصخم 

...و تنا  ام  ردا  مل  تنا  ول ال  کیلع و  ینتللد  تنا  کتفرع و  کی  یهلا  ، هّللاب هّللا  اوفرعا 

زا تسا و  كاردا  لباق  هار  نیمه  تاداقتعا  رد  اه  ناسنا  عون  يارب  هک  میـسرب  یعقاو  رثؤم  ّتلع و  هب  رثا  لولعم و  تخانـش  هار  زا  .2
دننک و یم  لالدتسا...و  مظان  دوجو  هب  مظن  هار  زا  ثدحم و  دوجو  هب  ملاع  ثودح  هار  زا  دننک و  یم  لالدتـسا  رثؤم  دوجو  هب  راثآ 

.تسا ناوارف  باب  نیا  رد  سانشادخ  نادنمشناد  نانخس 

لیلد هب  ریبعت  نآ  زا  هک  دراد  مه  يرگید  مان  ّینا  ناهرب  زا  مسق  نیا  صوصخ  لاح 

287  : ص

رفظم قطنم  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1193زکرم  هحفص 906 

http://www.ghaemiyeh.com


.دوش یم 

هن عقاو  توبث و  ماقم  بسح  هب  یلو  تسا  رغصالل  ربکا  تابثا  رد  هطـساو  ، ملع قیدصت و  ماقم  بسح  هب  ، ّینا ناهرب  رد  طسوا  هاگ  .2
اب دنتـسه و  یکرتشم  ۀـثلاث  ّتلع  کی  لولعم  ودره  هکلب  تسا  طسوا  توبث  ّتلع  ربکا  هن  تسا و  ربکا  یجراـخ  توبث  ّتلع  طـسوا 

: لاثم دوش  یم  ادیپ  يرگید  دوجو  هب  ملع  ، امهدحا دوجو  هب  ملع  هار  زا  مه  يدراوم  نینچ  رد  دنراد  يدوجو  مزالت  رگیدکی 

« يرغص » ادوجوم راهنلا  ناک  هعلاط  سمشلا  تناک  املک 

« يربک » ائیضم ملاعلا  ناک  ادوجوم  راهنلا  ناک  املک  و 

« هجیتن » ائیضم ملاعلا  ناک  هعلاط  سمشلا  تناک  املکف 

هار زا  ام  هدش و  ( سمـش عولط  ) مدقم يارب  ائیـضم » ملاعلا  ناک  » ینعی یلات  تابثا  رد  هطـساو  دشاب  راهن  دوجو  هک  طسوا  لاثم  نیا  رد 
هن تسا و  ملاع  ییانشور  یجراخ  دوجو  توبث و  ّتلع  ، راهن دوجو  هن  یلو  میا  هدرک  ادیپ  ملاع  ییانـشور  هب  ملع  راهن  دوجو  هب  ملع 

علاط سمـش  یتقو  هک  دنتـسه  سمـش  عولط  مان  هب  یکرتشم  ّتلع  لولعم  ودره  هکلب  تسا  راهن  دوجو  یعقاو  ّتلع  ، ملاـع ییانـشور 
.دنوش یم  دوجوم...و  راهن  ، ییانشور ، ترارح دش 

مادکره هب  ینعی  تسا  ملع  قبس  ، كالم هکلب.دنشاب  تابثا  رد  هطساو  دنرادن  ّتیولوا  اتاذ  نیمزالتم  زا  مادک  چیه  يدراوم  نینچ  رد 
ماـقم رد  دوـش و  یم  يرگید  هب  ملع  قیدـصت و  رد  هطـساو  یکی  ناـمه  هب  ملع  ، مـیدرک ادـیپ  مـلع  يرگید  زا  رتدوز  هـک  ود  نآ  زا 

: هک تسا  نیا  بلطم  لیلحتو  هیزجت.دوش  یم  عقاو  طسوا  لالدتسا 

یم ( الثم سمـش  عولط  ) نآ ّتلع  زا  فشک  مینک و  یم  ادـیپ  نآ  ّتلع  دوجو  هب  ملع  ( راهن دوجو  الثم  ) نیمزالتملا دـحا  هب  ملع  زا  اـم 
هیـضق نیا  دوش و  ادـیپ  ّتلع  نودـب  ثداح  نکمم و  هک  تسا  لاحم  ،و  تسا تـالاحم  زا  هّماـت  ّتلع  نودـب  لولعم  دوجو  اریز.مینک 

مدـق رد  ، میدرک ادـیپ  ّتلع  هب  ملع  یتقو.تسین  راکنا  لـباق  تسا و  هّیلّوا  تاّیهیدـب  زا  - مینک یم  ناـیب  يدـعب  رما  رد  هک  روط  ناـمه 
دوجوم زین  نآ  هک  مینک  یم  نیقی  مینک و  یم  ادـیپ  ( ملاـع ییانـشور   ) مه رگید  لولعم  هب  ملع  ( سمـش عوـلط  ) ّتلع هب  ملع  زا  يدـعب 

هک روط  ناـمه  دـشابن  لولعم  دـشاب  هّماـت  ّتلع  هک  تسین  نکمم  ینعی.تسا  تـالاحم  زا  هّماـت  ّتلع  زا  لولعم  فّلخت  ، هک ارچ.تسا 
کی اب  ام  تقیقح  رد  سپ  دشابن  ّتلع  یلو  دشاب  لولعم  هک  دوبن  نکمم 
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زا : تروص نیا  هب  ّتلع  دوجو  هب  ملع  زا  تسا  ترابع  مه  نآ  هک  ، میدرک ادـیپ  رگید  مزـالم  هب  ملع  نیمزـالتملا  دـحا  هار  زا  هطـساو 
یقیقح رود  یلو  تسا  رود  هییـش  اه  یقطنم  لوق  هب  ) میدرک ادیپ  ییانـشور  هب  ملع  نآ  زا  ،و  سمـش عولط  هب  ملع  ، راهن دوجو  هب  ملع 

(. تسین

دحا زا  هـک  نآ  مـسق  ود  زا  مود  مـسق  یلو.لـیلد  زا  دوـب  تراـبع  هـک  تـشاد  یــصاخ  ماـن  ّینا  ناـهرب  مـسق  ود  زا  لّوا  مـسق  لاـح 
ود هطبار  نیا  رد  هّتبلا.دوش  یم  هتفگ  ّینا  ناـهرب  وا  هب  قلطم  لوق  هب  هکلب  درادـن  یـصاخ  ماـن  میدـش  لـقتنم  يرگید  هب  نیمزـالتملا 

: تسا هّیرظن 

: تسا مسق  ود  رب  ناهرب  دنیوگ  یم  نویقطنم  روهشم  .1

.میسر یم  لولعم  هب  ّتلع  هار  زا  هک  یّمل.فلا 

.دش رکذ  هک  ینایب  هب  دراد  هبعش  ود  نیا  میسر و  یم  ّتلع  هب  لولعم  هار  زا  هک  ّینا.ب 

رد تسین و  ّینا  ناـهرب  رد  لـخاد  تـسا و  هناگادـج  مـسق  کـی  ّینا  ناـهرب  مـسق  ود  زا  مود  مـسق  دـندقتعم  نوـیقطنم  زا  یعمج  .2
: دراد عون  هس  ناهرب  تقیقح 

.یّمل.فلا

.ّینا.ب

تسا نآ  دنا  هداد  رارق  ّینا  یّمل و  نیب  هطساو  ار  نآ  هک  نیا  ّتلع  ؛ میسر یم  رگید  مزالم  هب  نیمزالتملا  دحا  زا  هک  امهنیب  هطساو.ج 
.دوش یم  هدافتسا  لالدتسا  ود  ره  زا  نآ  رد  تسا و  هقیرط  ودره  نیب  عماج  مسق  نیا  هک 

لولعم زا  هک  تسین  شیب  ناهرب  کی  مه  ّینا  ناهرب  تسا و  لولعم  هب  ّتلع  زا  نآ  تسین و  شیب  ناهرب  کی  یّمل  ناهرب  : کلذ نایب 
: تسا فاشکتسا  لالدتسا و  ود  تقیقح  رد  موس  عون  نیا  یلو  تسا  ّتلع  هب 

؛ تسا ّتلع  دوجو  رب  نیلولعملا  دحا  زا  لالدتسا  ، لّوا لالدتسا 

لولعم زا  هک  دراد  ار  ّینا  ناـهرب  یگژیو  مه  مود  عون  نیا  سپ  ؛ تسا رگید  لولعم  دوجو  رب  ّتلع  دوجو  زا  لالدتـسا  ، مود لالدتـسا 
هس ناهرب  و.تسا  ود  نآ  نیب  هطـساو  اذل  دشاب و  ندیـسر  لولعم  هب  ّتلع  زا  هک  ار  یّمل  ناهرب  یگژیو  مه  دشاب و  ندیـسر  ّتلع  هب 

.دراد هبعش 

مینک دادملق  ّینا  ناهرب  مسق  ود  زا  مود  مسق  ، روهـشم دننامه  ار  مسق  نیا  ام  هک  تسا  نیا  رتهب  : دـنیامرف یم  هّللا  همحر  رفظم  موحرم 
هب لولعم  زا  نآ  رد  هک  تسا  یلّوا  لالدتـسا  بناج  تاعارم  نامه  ّتیولوا  نسح و  تهج.دشاب  ود  نآ  میـسق  هک  موس  مسق  کی  هن 

ّتلع
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هبکرم يایاضق  تابّکرم و  يراذگمان  هیبش  ) میمان یم  ّینا  ار  نآ  تهج  نیا  هب  سپ  تسا  یعبت  يدعب  لالدتسا  میا و  هدیسر  هکرتشم 
باسح هب  موس  مسق  تسا و  ناسآو  لهـس  بلطم  لاـحره  رد  یلو  ( تسا هدـمآ  مـالک  رد  احیرـص  هک  تسا  لّوا  ءزج  ظاـحل  هب  هک 

.دوش یمن  رهاظ  هرمث  درادن و  ام  لاح  هب  یقرف  ، ّینا ناهرب  مسق  ود  زا  مود  مسق  ای  میروایب 

: دوش یم  هراشا  هتکن  ود  هب  همتاخ  رد 

مه هّللا  دبع  الم  ۀیـشاح  رد  دنا و  هدرک  رایتخا  ار  لیذ  لاثم  روکذم  ۀثالث  ماسقا  يارب  مایالا  میدق  زا  قطنم  رگید  بتک  رد  : لّوا ۀـتکن 
: هدمآ لاثم  نیمه 

: یّمل ناهرب 

« يرغص » طالخالا نفعتم  اذه 

« يربک » مومحم طالخالا  نفعتم  ّلک  و 

« هجیتن » مومحم اذهف 

.تسا توبث  رد  هطساو  مه  تسا و  صخش  نیا  يارب  یّمح  تابثا  رد  هطساو  مه  ندوب  طالخالا  نفعتم  لاثم  نیا  رد 

: لّوا مسق  ّینا  ناهرب 

« يرغص » مومحم دیز 

« يربک » طالخلا نفعتم  مومحم  ّلک  و 

« هجیتن » طالخالا نفعتم  دیزف 

.تسا طالخا  نفعت  لولعم  یّمح  عقاو  رد  یلو  تسا  دیز  يارب  طالخا  نفعت  تابثا  رد  هطساو  نتشاد  بت  یّمح و  لاثم  نیا  رد 

: یناث مسق  ّینا  ناهرب 

« يرغص «» دریگ یم  تّدش  نایم  رد  زور  » اّبغ دّتشت  یّمحلا  هذه 

« يربک » هقرحم اّبغ  دّتشت  یّمح  ّلک  و 

« هجیتن » هقرحم یّمحلا  هذهف 

طــالخا ) دنتــسه طــالخا  نــفعت  لوــلعم  ودره  تــسا و  ندوــب  هــقرحم  ، مــکح تــسا و  اــّبغ  دادتــشا  ، تاــبثا رد  هطــساو  هــک 
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(. ءادوس ، مد ، ءارفص ، مغلب : هعبرا

: هدومرف هّللا  همحر  یئابطابط  همالع  : مود ۀتکن 

جراخ ءییشل  الولعم  نوکی  نا ال  بجوی  ءایشالا  مّعا  اهعوضوم  نوک  نا  اسماخ  و 
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نم ناهربلا  باتک  یف  ققحت  دـقف  نّالا  ناهرب  اّما  هیمل و  نیهاربب  تسیل  اهیف  هلمعتـسملا  نیهاربلاف  هل  هلع  الف  كانه  جراـخ  ـال  ذا  هنم 
تامزالملا یلع  هیف  دمتعی  يذـّلا  نّالا  ناهرب  ّالا  یفـسلفلا  ثحبلل  یقبی  الف  انیقی  دـیفی  هلعلا ال  یلا  لولعملا  نم  كولـسلا  نا  قطنملا 

.رخآلا (1) یلا  نّیماعلا  نیمزالتملا  دحا  نم  هیف  کلسیف  هماعلا 

ناهرب لیصحت  يارب  هشیدنا  یساسا  قیرط  .5

یمزج نیقی  ام  يارب  ناهرب  هنوگچ  ؟و  تسا ناهرب  دنمزاین  یقیدصت  تامولعم  عون  هچ  ، هک میزادرپ  یم  بلطم  نیا  هب  ثحبم  نیا  رد 
؟ دروآ یم  هیف  بیر  و ال 

فارطا روصت  دّرجم  هک  میراد  هّیلّوا  تاقیدصت  ایاضق و  هلـسلس  کی  ام  دش  نشور  هیهیدـب  تاینیقی  باب  رد  اقباس  هک  نانچ  : همّدـقم
.تسین یجراخ  لماع  چیه  کمک  هب  زاین  دوش و  یم  یمزج  قیدصت  بجوم  امهنیب  تبسن  ۀظحالم  هّیضق و 

ۀیضق ود  ملاع  ءالقع  ۀمه  دزن  رد  : میئوگ یم  لاح  «، ناعمتجی ناضیقنلا ال  «،» ءزجلا نم  مظعا  لکلا  :» ۀفورعم ۀیـضق  هب  میدروآ  لاثم  و 
رگم ، دنتسین یکش  هشدخ و  نیرتمک  ّلحم  یّتح.دنتسین  راکنا  لباق  زگره  هدوب و  تباث  لقع  تهادب  هب  هک  تسا  دوجوم  رگید  هّیلّوا 

ود نآ  هک  نیا  ّتلع.دنک  راکنا  ار  اه  نآ  ( دنک رّوصت  یتسرد  هب  ار  هیضق  فارطا  هتـسناوتن  هک  ) لقعلا ضیرم  ای  ( وگروز ) رباکم ناسنا 
، عارتـخا چـیه  اـه  نآ  نودـب  دـنهد و  یم  لیکـشت  ار  لالدتـسا  رّکفت و  ره  ساـسا  هیـضق  ود  نیا  هک  تـسا  نآ  دنتـسین  راـکنا  لـباق 

تافـص دـنوادخ و  دوجو  هب  داقتعا  هلئـسم  یّتح  تسین و  رمث  رمثم  هدوبن و  مات  یلقع  لالدتـسا  ناهرب و  ، يداـهتجا ، طابنتـسا ، راـکتبا
: زا دنترابع  هیضق  ود  نآ.تسین  لوبق  لباق  یقیدصت  ملع  چیه  ود  نآ  راکنا  اب  تسا و  راوتسا  هیضق  ود  نآ  رب  زین  ّقح  تاذ  ۀیلامک 

ياضتقا ـال  هک  تسا  نآ  نکمم  نوچ  دـبای  قّقحت  ینکمم  هک  تسا  لاـحم  ّتلع  نودـب  تسا و  یتّلع  ياراد  ملاـع  رد  ینکمم  ره  .1
ّتلع رـس  ریز  دـیاب  امتح  دـنک  ادـیپ  حـیجرت  هک  فرطره  سپ  ، مدـع هن  دراد و  دوجو  ياضتقا  هن  « نکمملا تاذ  یلا  رظنلاب  فرص و«

.دشاب

یم ریبـعت  نیا  زا  دوش و  یم  دوجوم  اـمزج  اـمتح و  هدـش  دوجولا  بجاو  دوش  دوجوم  شا  هماـت  ّتلع  هک  یماـگنه  رد  یلولعم  ره  .2
: هصالخ روط  هب.تسا  لاحم  هّمات  ّتلع  زا  لولعم  فّلخت  هک  نیا  هب  دوش 
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« .لولعملا مدع  هّلعلا  مدع  اّملک  لولعملا و  دجو  هّلعلا  دجو  امّلک  »

یکی هک  تسا  لاحم  دوش و  یمن  ادج  هّمات  ّتلع  زا  لولعم  هاگچیه  دوش و  یمن  تفای  ّتلع  نودـب  یلولعم  هاگچیه  رگید  ترابع  هب 
دوجو بوجو  ترورـض و  هب  مینک و  رّوصت  ار  هّمات  ّتلع  ام  هک  تسا  یفاک  هدوب و  تاّیهیدب  زا  زین  هیـضق  نیا  دـشاب  يرگید  نودـب 

.مینک مکح  لولعم 

: مییوگ یم  همّدقم  نیا  ظفح  اب 

کلملا «،» دوجوم یلاعت  هّللا  :» الثم هک  نیا  هب  ام  نیقی  ام و  یقیدـصت  تامولعم  زا  تسا  تراـبع  ملاـع  ثداوح  تاـنکمم و  ۀـلمج  زا 
دوجو هب  ار  نآ  دـیاب  یلماع  )و  همّدـقم رد  روکذـم  هیـضق  ود  زا  لّوا  هیـضق  مکح  هب   ) تسا ّتلع  هب  جاتحم  اـم  نیقی  نیا...و  « دوجوم

: دوش یم  مسق  ود  یمیسقت  رد  نیقی  ّتلع  ؟ تسیچ یقیدصت  نیقی  نیا  ةدنروآ  دوجو  هب  ّتلع  لاح  دشاب  هدروآ 

یلخاد ّتلع  .1

یجراخ ّتلع  .2

هک نیا  زا  روظنم  درادـن و  جراخ  زا  کمک  هب  يزاین  تسا و  هیـضق  تاذ  رد  لخاد  هک  یتّلع  زا  تسا  ترابع  یلخاد  ّتلع  زا  روظنم 
هب ملع  قیدـصت و  مکح و  يارب  زا  ّتلع  ( لوـمحم عوـضوم و  ) هیـضق فارطا  روـصت  دّرجم  هک  نیا  ینعی  تسا  هیـضق  تاذ  رد  تـّلع 

.تسا قیدصت  نیا  ّتلع  ثالث  تارّوصت  تسا و  تبسن 

« ناعمتجی ناضیقنلا ال  «،» ءزجلا نم  مظعا  لکلا  :» لاثم

.هداد حیضوت  تاّینیقی  زا  تاّیلّوا  باب  رد  بلطم  نیا 

رد هک  روکذـم  ۀیـضق  ود.تسا  لاحم  هّمات  ّتلع  زا  مه  لولعم  فّلخت  ،و  تسا لاحم  ّتلع  نودـب  لولعم  نکمم و  دوجو  : رگید لاثم 
هب ار  تیّلع  ۀلئـسم  ثداح و  ای  نکمم  ۀلئـسم  هک  تسا  یفاک  لّوا  ۀیـضق  رد  ینعی.دنتـسه  هّیلّوا  تاّیهیدب  زا  ، دندوب ثحب  نیا  همّدـقم 

ّتیلولعم هّمات و  تیّلع  موهفم  ام  هک  تسا  یفاک  مود  لاثم  رد  اـی  ددرگ و  یم  قیدـصت  مکح و  بجوم  هّتبلا  هک  مینک  رّوصت  یتسرد 
ایاضق هنوگ  نیا  سپ.میسر  یم  نآ  قیدصت  هب  هیـضق  فارطا  زا  حیحـص  رّوصت  ضحم  هب  رگید  ترابع  هب.مینک  رّوصت  یتسرد  هب  ار 
دنیوگ تاّیلّوا  ار  اه  نیا  اذل  تسا و  تاقیدـصت  نیا  بجوم  هیـضق  فارطا  رّوصت  سفن  هکلب  دنتـسین  هیـضق  زا  جراخ  یتّلع  دـنمزاین 

دنیآ و یم  نهذ  رد  رتولج  يرگید  ۀیضق  ره  زا  دنتسه و  لّوا  نوچ 
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.دنتسه رگید  تاقیدصت  للعلا  هلع  يدابملا و  ءدبم  ایاضق  نیمه 

نآ رب  هوـالع  هکلب  تسین  یفاـک  فارطا  رّوصت  دّرجم  ینعی  دـشاب  هیـضق  تاذ  زا  جراـخ  هک  تسا  یتـّلع  یجراـخ  ّتلع  زا  روظنم  و 
: تسا مسق  ود  رب  دوخ  یجراخ  ّتلع.میتسه  یجراخ  ببس  هب  جاتحم 

ای ( هسمال ، هماش ، هقئاذ ، هعماس ، هرـصاب ) يرهاظ ۀـناگ  جـنپ  ساوح  زا  یّـسح  هچ  تسا  ناسنا  ساوح  زا  یّـسح  یجراخ  ّتلع  یهاـگ  .1
یقیدصت ملع  نیقی و  نیا  ببس  سپ  ( .هفرـصتم ، هظفاح ، همهاو ةوق  ، لایخ ةوق  ، كرتشم سح   ) دشاب ینطاب  ۀناگ  جنپ  ساوح  زا  یّـسح 

: دراد دوجو  تاقیدصت  ایاضق و  زا  هتسد  ود  رد  نیا  لالدتسا و  سایق و  هن  تسا  نطاب  رهاظ و  ساوح  زا  یّسح 

.دوش یم  تاینادجو  )و  تاّیسح ) تاسوسحم لماش  هک  تادهاشم  رد.فلا 

یقطنم ینیقی  هناگشش  تاّیهیدب  ۀلمج  زا  هتسد  ودره.دیآ  یم  تسد  هب  هریثک  تعامج  رابخا  ندینش و  قیرط  زا  هک  تارتاوتم  رد.ب 
: دننام.دنتسه يرکف  ریغ  شالت  تاّیلمع و  دنمزاین  اه  نیا  دش و  ثحب  اقباس  هک  دندوب 

«. تارتاوتم  » هدوجوم هکم  »و  تاینادجو » ناشطع انا  »و  تاّیسح » هّراح رانلا  هذه 

: دنوش یم  هتسد  ود  میسقت  کی  رد  ام  تاکردم  : هک تسا  نیا  رکذ  لباق  بلطم 

صاخ و نامز  نیعم و  ناکم  رد  هک  تسا  یجراخ  یصخش  یئزج  رما  کی  هب  طوبرم  هک  یتامولعم  تاکردم و  ینعی  تاّیئزج.فلا 
باب حالطـصا  هب  دنتـسه و  یـصخش  روما  اه  نآ  عوضوم  هک  روکذم  ياه  لاثم  دننام  ، دشاب یم  درف  نآ  هب  رـصحنم  ياه  یگژیو  اب 

...و هروصحم  لباقم  رد  دنتسه  هصوصخم  هّیصخش و  يایاضق  ءزج  اه  نیا  ، ایاضق

تسا لومـش  ناهج  هدوب و  ریگارف  یّلک و  هکلب  تسا  هّیدرف  تاّیـصوصخ  هّدام و  ، ناکم ، نامز زا  رتارف  هک  یتامولعم  ینعی  هّیلک  روما 
: هک نیا  كاردا  لیبق  زا 

يرظن و تاـمولعم  شخب  رد...و  « ثدــحم هـّلع و  هـلف  ثداـح  وا  نـکمم  ّلـک  «،» ناـعمتجی ـال  ناـضیقنلا  «،» ءزجلا نـم  مـظعا  ّلـکلا  »
.یلمع مولع  تمسق  رد...و  حیبق  ملظلا  ، نسح لدعلا  : دننام

یّـصاخ نیعم و  عوـضوم  هب  طوـبرم  هدوـب و  هیئزج  ياـیاضق  اـمومع  ددرگ  یم  كاردا  نطاـب  اـی  رهاـظ  ساوـح  طّـسوت  هک  يروـما 
تسین ناسنا  صوصخم  تامولعم  زا  هتسد  نیا.تسا 
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هّللا مهمحر  يرهطم  دیهـش  ةدومرف  هب  تامولعم  زا  هنوگ  نیا.دنتـسه  كرتشم  ناسنا  اب  یّـسح  تاـکارا  رد  زین  رگید  تاـناویح  هکلب 
: دنتسه لیذ  ياه  یگژیو  ياراد 

: ور نیازا.تسا  هرهاظ  ساوح  ۀلیسو  هب  اهنت  ناهج  زا  تاناویح  یهاگآ 

.دنک یمن  ذوفن  ءایشا  ینورد  طباور  نورد و  هب  تسا و  يرهاظ  یحطس و  الوا 

، تسین رادروخرب  ّتیمومع  ّتیّلک و  زا  تسا و  یئزج  يدرف و  ایناث 

.دنک یمن  ادیپ  هار  وا  تسیز  طیحم  جراخ  هب  تسا و  ناویح  تسیز  طیحم  هب  دودحم  تسا و  يا  هقطنم  اثلاث 

(1) ...تسا » هدیرب  هدنیآ  هتشذگ و  زا  ، تسا لاح  نامز  هب  هتسب  ینعی  تسا  یلاح  اعبار 

زا مه  ناسنا  تسا و  یناویح  تاکاردا  نیا  لاح  ره  هب.تسا  هدـش  هراشا  مراهچ  یگژیو  هب  زین  رفظم  موحرم  تاـشیامرف  يـالبال  رد 
هب هدرک و  زواـجت  یئزج  روما  نیا  زا  میهاوـخب  رگا.دراد  ار  دودـحم  یّـسح  تاـکارا  نیا  تسا  یناوـیح  ۀـبنج  ياراد  هک  تهج  نیا 
ات میتسه  یقطنم  ياه  سایق  یلقع و  تامّدقم  هلسلس  کی  دنمزاین  امتح  دشاب  نآ  ناکم  ساسحا و  نامز  زا  رتارف  هک  یّلک  تاکاردا 
هب ار  اه  نآ  كارتشالا  هب  ام  مینک و  ءاغلا  ، تایئزج نیا  زا  ار  هّیـصخش  هّیدرف و  تاّیـصوصخ  میمعت ، دـیرجت و  اب  لیلحتو و  هیزجت  اـب 

هدـنزوس یـشتآ  ره  ، تسا نینچ  یناسنا  ره  : میئوگب الثم.مینک  هدافتـسا  هّیلک  يایاضق  ماکحا و  اه  نآ  زا  هداد و  رارق  رظندـم  ییاـهنت 
...و تسا  ساّسح  یناویح  ره  ، تسا

یم هیّلک  يایاضق  هلـسلس  کی  رد  تارتاوتم  تادـهاشم و  نیاربانب  تسا  ناسنا  لقع  نهذ و  راک  میمعت  دـیرجت و  هک  ییاج  نآ  زا  و 
.دنشاب هتشاد  یقیدصت  ای  يروصت  يدابم  دنناوت 

نیمه بلطم  عقاو  رد  المع و  هکلب  دنـشاب  نینچ  دنناوت  یم  اهنت  هن  دیآ و  تسد  هب  لماش  یّلک و  تاقیدـصت  تارّوصت و  اه  نآ  زا  و 
عبتت ءارقتـسا و  نیمه  رب  یکّتم  یملع  راـکفا  ءارآ و  هماـع و  تاقیدـصت  و  تارّوصت ) شخب  رد  ) هّیلک میهاـفم  رثـکا  ینعی  تسا  روط 

(. تشذگ لیصفت  هب  ءارقتسا  ثحب  رد  هک  نانچ   ) تسا تاسوسحم 

« املع دقف  اسح  دقف  نم  :» هک هدش  لقن  وطسرا  زا  ساسا  نیمه  رب  و 

دشاب مورحم  ییانیب  ةوق  زا  رگا  الثم.تشاد  دهاوخن  مه  ار  سح  نآ  هب  طوبرم  ملع  دشاب  هتـشادن  ار  ساوح  زا  یّـسح  سکره  ینعی 
دهاوخ مورحم  اهادص  عاونا  زا  دشاب  اونشان  رگا  تشاد و  دهاوخن  ار  شخب  نیا  شناد  هدوب و  ناوتان  اه  گنر  عاونا  كاردا  زا  انیقی 

دوب
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...و دنک  ادیپ  یسرتسد  تاّیّلک  هب  اه  نآ  زا  دناوت  یم  هن  دنک و  یم  كاردا  ار  تاّیئزج  هن...و 

- يزاـس یّلک  مـیمعت و  دـیرجت و  تاـّیلمع  ماـجنا  لـقع و  تلاـخد  زا  سپ  هتـشاد و  ینیقی  شزرا  مـه  تارتاوـتم  تادـهاشم و  سپ 
.دنوش عقاو  سایق  یقیدصت  أدبم  دنناموت  یم  - امیقتسم

: ...لقعلا ناف  : هلوق

دننک یم  هراشا  یساسا  ۀتکن  کی  هب  رفظم  موحرم  ءانثا  نیا  رد  یلو  دش  مامت  تمسق  نیا  رد  یقطنم  ثحب  هب  هطوبرم  یلصا  بلاطم 
اردصالم موحرم  رافسا  دعب  هب  متشه  دلج  رد  الیصفت  هک  تسا  هفـسلف  سفنلا  ملع  ثحابم  هفـسلف و  رد  ثحبم  نیا  یلـصا  ياج  هک 

یمن كاردا  لقع  اب  ناسنا  ار  هّیئزج  روما  تسا و  تاّیّلک  كردم  طقف  طقف و  لقع  ، ءاشم ءامکح  ةدـیقع  هب  هک  نیا  نآ  هدـش و  نایب 
ةوق اب  ار  یئزج  یناعم  ، لایخ ةوق  اب  ار  یئزج  روص  ، دـنک یم  كاردا  ینطاب  يرهاظ و  ساوح  اب  ار  تاسوسحم  تاـّیدام و  هکلب  دـنک 

تاـّیّلک كاردا  ینعی  ندوـب  قطاـن  نیمه  ناـسنا  بـیرق  لـصف  هـک  دـنک  یم  كاردا  لـقع  اـب  ار  یلمع  يرظن و  هـّیلک  روـما  مـهو و 
هّیدام قیاقح  ۀمه  كردم  هک  دننآرب  ( تسا هدرک  یشم  ساسا  نیا  رب  رفظم  موحرم  (و  وا ناوریپ  نیهلأتملا و  ردص  موحرم  یلو.تسا 

ات تسا و  يّدام  العف  یلو  دّرجم  اتاذ  تسا و  دـحاو  ، تقیقح نآ  تسا و  یناسنا  لقع  نامه  اـی  هقطاـن  سفن  ۀـیّلک  هیئزج و  ، هدّرجم و 
كردـم هک  نآ  یلو  دـنک  هدافتـسا  يّدام  رازبا  نیا  زا  هک  درادـن  يا  هراچ  تسا  یکاخ  نت  نیا  هب  ّقلعتم  ملاـع و  نیا  رد  هک  یناـمز 

، نادـجو ای  نطاب  ّسح  رازبا  اب  دـنک و  یم  كاردا  ار  هسوسحم  روما  ، يرهاظ ساوح  رازبا  اـب  هک  تسا  هدرجم  تقیقح  ناـمه  تسا 
هّیلک و روما  لقع  طّسوت  ار و  هیئزج  یناعم  ۀمهاو ، ةوق  طّسوت  ار و  هیئزج  روص  لایخ  ةوق  طّسوت  دنک و  یم  كاردا  ار  ینادجو  روما 
اه نیا  مامت  یلو  دنـشاب  یمن  دودحم  نادنز  نیا  رد  ناکمو و  نامز  بوچراهچ  رد  هک  يدعاوق  دـنک و  یم  كاردا  ار  هماع  دـعاوق 

ار...و اه  گنر  ، اه هزم  اه  نآ  اب  هک  دنتسه  سفن  نایرگـشل  هسمخ  ساوح  »و  يوقلا ّلک  اهتدحو  یف  سفنلا  دنتـسه و« تقیقح  کی 
رد هلمجلا  یف  تسین و  قطنم  راک  دوش و  یم  یلالدتـسا  مولع  هفـسلف و  هب  طوبرم  بلطم  نیا  رب  ناهرب  ۀـماقا  هّتبلا  ) .دـنک یم  كاردا 

(. ما هدرک  ثحب  هطبار  نیا  رد  دارملا  فشک  حرش  رد  دنوادخ  ندوب  ریصب  عیمس و  ای  كاردا  ثحبم 

عمج قیفوت و  ددصرد  هّللا  مهمحر  نیهلأتملا  ردص  زا  يوریپ  هب  رفظم  موحرم  تمسق  نیا  رد  ءامکحلا ؛ لوق  :و  هلوق
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هفسالف هیرظن  هیجوت  ماقم  رد  درک  هیجوت  دیاب  ناکمالا  یّتح  ار  ناگرزب  مالک  هک  نیا  مکح  هب  تقیقح  رد  روکذم و  ۀیرظن  ود  نایم 
رد هّللا  دـبع  الم  هیـشاح  رد  تسین و  تاـیئزج  كردـم  لـقع  هک  دیونـش  یم  ناوارف  هفـسلف  قطنم و  بتک  رد  رگا  هک  دنتـسه  ءاـشم 

: میناوخ یم  ملع  فیرعت 

.لوهجملا لیصحتل  لوقعملا  هظحالم  ملعلا 

: دنا هتفگ 

رد هیئزج و  تاـمولعم  هن  تسا  هیّلک  هّیلقع و  روما  كاردا  لـقع  راـک  هک  تسا  هتکن  نیا  ناـیب  مولعم  ياـج  هب  لوقعم  هب  ریبـعت  ّتلع 
هب عجار  هزات  و  «. ابـستکم ابـساک و ال  موکی  یئزجلا ال  نّال  » تاکردـم تاـمولعم و  قلطم  هن  دوش  یم  ثحب  تـالوقعم  هب  عجار  قطنم 

...دوش یم  وگتفگ  هیناث  تالوقعم  صوصخ 

كردـم ( ...و هعماـس  ، هرـصاب هوـق  ) كاردا تـالآ  رازبا و  نیا  يریگراـک  هب  نودـب  امیقتـسم و  لـقع  هک  تسا  نیا  تارـضح  روـظنم 
ةّوق نودـب  يّدام  رازبا  نیا  تسا و  سفن  تاکردـم  همه  كردـم  هنرگ  دـشابن و  تایئزج  كردـم  اقلطم  هک  نیا  هن  تسین  تاـیئزج 

رگید ياهزیچ  زا  هدرک و  بلج  دوخ  هب  ار  ناـسنا  هّجوت  ماـمت  یبلطم  هک  یماـگنه  اذـل  ، دـنرادن یکاردا  هقطاـن  سفن  هّجوت  هلقاـع و 
دنک یمن  ساسحا  ییامرگ  ای  امرس  ، دونـش یمن  ار  ییادص  دنیب ، یمن  ار  يزیچ  یلو  دراد  شوگ  دراد و  مشچ  هک  نیا  اب  هدش  عطقنم 

.تسین اج  نیا  رد  اه  نآ  حرط  ياج  هک  تسا  دوجوم  یناوارف  دهاوش  هنیمز  نیا  رد  و...و 

شرایتخا رد  ادخ  هک  يدونج  رازبا و  طّسوت  لقع  ؛ هک تسا  نیا  نامروظنم  تسا  لقع  مه  تایئزج  كردـم  : میئوگ یم  هک  نیا  سپ 
هک تسا  نیا  روـظنم  تسین  تاـیئزج  كردـم  لـقع  : دـنیوگ یم  هک  لـبق  ءاـمکح  دـنک و  یم  كاردا  ار  رما  نیا  ( ساوـح ) هتـشاذگ

.یظفل عازنلاف  ، تسین كردم  هطساوالب  امیقتسم و 

ببـس هب  ساـیق و  هار  زا  اـم  ینعی  دوش  یم  اـیاضق  زا  يا  هیـضق  هب  نیقی  ببـس  هک  تسا  یقطنم  لالدتـسا  ساـیق و  ، یجراـخ ّتلع  .2
: دراد هبعش  ود  دوخ  زین  مسق  نیا  ، نآ لاثما  ساوح و  ۀطساو  هب  هن  میا  هدرک  ادیپ  رما  نالف  هب  نیقی  يربک  يرغص و 

رد هّیـضق  نآ  هارمه  هک  تسا  یـسایق  کی  سایق  یلو  تسا  نآ  ّتلع  ، لالدتـسا تسا و  یقطنم  سایق  هب  جاتحم  یقیدصت  نیقی.فلا 
هک دشاب  هشیدنا  رکف و  يریگراک  هب  لمأت و  دنمزاین  ات  تسین  بئاغ  لقع  رظن  زا  هاگ  چـیه  تسا و  رـضاح  لقع  هاگـشیپ  رد  نهذ و 

زا
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هبدوخ هکلب...و  دنک  زاورپ  دارم  يوس  هب  يدابم  زا  سپس  دنک و  ریس  يدابم  نایم  رد  سپـس  دنک و  تکرح  يدابم  يوس  هب  بولطم 
رد دـشاب  هجیتن  هب  نیقی  هک  مه  نآ  لولعم  دوب  رـضاح  نهذ  رد  تسا  هّماـت  ّتلع  هک  ساـیق  یتقو  هّتبلا  تسا و  رـضاح  نهذ  رد  دوخ 

.دوب دهاوخ  ( دش رکذ  يرورض  يارب  ناهرب  فیرعت  رد  هک  ییانعم  هب  ) توبثلا يرورض  هدوب و  رضاح  نهذ 

دنتسه مسق  نیا  زا  ( دش ثحب  لیصفت  هب  اقباس   ) دش هدرمـش  تاّیهیدب  هناگ  شـش  ماسقا  زا  هک  تاّیرطف  تاّیـسدح  ، تاّیرجم يایاضق 
هبّرجت ره  هک  میتفگ  البق.دشاب  رظن  صحف و  هب  جاتحم  ات  تسین  بیاغ  رظن  زا  اه  نآ  لالدتسا  یلو  دنتـسه  لالدتـسا  هب  جاتحم  ینعی 
درادـن سایق  نیا  هب  هّجوت  ناسنا  ، تاقوا رتشیب  رد  و.دـشاب  یم  مه  بّکرم  سایق  تقیقح  رد  هک  تسا  یفخ  سایق  کـی  اـب  هارمه  يا 

هب یلیـصفت  ملع  ۀـفاضا  هب  دنتـسه  تاّیبرجت  نامه  تاّیـسدح  هک  میناد  یم  نینچمه.ددرگ  یم  مولعم  الماک  ، لیلحتو هیزجت  اـب  یلو 
اهتاسایق ءایاضق  » هک میتفگ  مه  تایرطف  هب  عجار.دنـشک  یم  كدـی  دوخ  اب  ار  یـسایق  زین  اـه  نیا  سپ  ( دـش رکذ  ـالبق  ) ّتلع ّتیهاـم 

لقعلا يدل  هراومه  دنتـسه و  یقیدصت  نیقی  ّتلع  تاسایق  نیا  هک  تهج  نادب  دندوب و  لالدتـسا  هب  جاتحم  هتـسد  هسره  سپ  «. اهعم
.میروآ یم  رامش  هب  تاّیهیدب  زا  ار  اه  نآ  سپ  ، دنتسین رظن  بسک و  دنمزاین  دنرضاح ،

رازاب ناگرزاب  یلصا  ۀیامرس  تسا و  ینتبم  اه  نآ  رب  یلالدتسا  رّکفت و  ره  ، هدوب نیهارب  ساسا  هک  ار  هناگ  شش  تاّیهیدب  اج  نیا  ات 
: ببس هس  رد  تسا  رصحنم  یهیدب  تاّینیقی  شخب  رد  نیقیلا  بابسا  هک  دش  مولعم  میدرک و  نایب  دنشاب  یم  یلالدتسا  مولع 

.دوب تاّیلّوا  هب  طوبرم  هک  یلخاد  ببس  ؛ لّوا

.دوب تارتاوتم  تادهاشم و  هب  طوبرم  هک  یّسح  یجراخ  ببس  ؛ مود

هب زاین  ناهرب و  زا  ثحب  دوب و  تارتاوتم  تایبرجت و  تاّیـسدح ، هب  طوبرم  هک  رـضاح  سایق  لالدتـسا و  ، یلقع یجراخ  ببـس  ؛ موس
اهاج نیا  رد  نوچ  تسین  شخب  نیا  هب  طوبرم  ّینا  ای  یّمل  ناـهرب  هصـالخ  ، ّتلع رب  لولعم  اـی  لولعم  رب  ّتلع  هار  زا  لالدتـسا  نآ و 

.تسین رظن  رکف و  هب  يزاین 

صحف یملع و  ششوکو  یعس  اب  هک  یـسایق  و  یجراخ ، ّتلع  مه  نآ  دشاب  ّتلع  دنمزاین  ، هیـضق هب  نیقی  هک  تسا  نآ  مود  مسق.ب 
یط هب  زاین  ، هدوب بئاـغ  هکلب  تسین  رـضاح  لـقع  دزن  ددرگ و  یم  لـصاح  ناـسنا  يارب  ینهذ  ياـه  هتخودـنا  تاـمولعم و  ناـیم  رد 

لحارم
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ادیپ یـسرتسد  ( دنوش یهتنم  تاّیهیدب  هب  ای  دنـشاب  یهیدب  ای  دوخ  هک  ) بسانتم یقیدصت  يدابم  هب  ات  دراد و  هشیدـنا  رکف و  هناگ  هس 
نیا اـب  بساـنتم  ياربـک  ارغـص و  بـسک  بساـنم و  يداـبم  هـب  یــسرتسد  زا  سپ.دـش  میهاوـخن  هیــضق  نآ  هـب  ملاـع  زگره  مـینکن 

مولعم هب  لیدبت  ار  لوهجم  ّینا  ای  یّمل  قیرط  زا  دریگ و  یم  لکش  ناهرب  هدش و  رضاح  لقع  دزن  رد  لالدتـسا  سایق و  هّتبلا  ، لوهجم
سایق ) نیقی ّتلع  يرآ  ، درادن رظن  بسک و  هب  يزاین  دشاب  رضاح  لقع  دزن  رد  دوخ  هبدوخ  هک  نیقی  ببس  ّتلع و  نیاربانب  ، مینک یم 

.تسا رکف  رظن و  هب  جاتحم  رضاح ) ریغ  رظن و  زا  بیاغ 

هب هّیـضق  هب  نیقی  يارب  اـم  دوش  یم  ثعاـب  هچ  نآ  : هک مینک  رارکت  میتفگ  مجنپ  رما  نیمه  زاـغآ  رد  ار  هچ  نآ  تسا  مزـال  اـجنیا  رد 
یمن هّمات  ّتلع  نودب  ملاع  رد  ینکمم  چیه  » هک تسا  هّیلّوا  یهیدب  هّیضق  نامه  ، مینک رضاح  نهذ  رد  ار  تامّدقم  هتفر و  سایق  غارس 

راضحا اب  ،و  تسا يربک  يرغـص و  ناـمه  ّتلع  تسا و  ّتلع  هب  جاـتحم  سپ  تسا  نکمم  يرما  هّیـضق  هب  نیقی  هک  اـج  نآ  زا  دوش »
ياضتقم هب  نیا  تسا و  یمتح  نآ  هب  ملع  هجیتن و  هب  ندیـسر  هّتبلا.میهد  یم  لیکـشت  یـسایق  میا  هدرک  بسک  هک  یقیدـصت  يدابم 

: هک دش  نشور  سپ  «. تسا تالاحم  زا  هّمات  ّتلع  زا  لولعم  فّلخت  » هک تسا  مود  یهیدب 

؛و دوش یمن  لصاح  هجیتن  هب  نیقی  اه  نآ  نودب  تسا و  یهیدـب  ود  نآ  رب  ینتبم  هنوگچ  یناهرب  ره  ،و  میتسه ناهرب  دـنمزاین  اهاجک 
.دریگ یمن  لکش  یناهرب  چیه  یهیدب ، هیضق  ود  نآ  زا  ندرک  رظن  فرص  اب 

یّمل ناهرب  ماسقا  .6

: میروآ یم  ار  یتاکن  یّمل  ناهرب  ماسقا  نایب  زا  لبق 

سرد نیا  رد  ریبعت  نیا  ّرس.تسا  رغصا  رد  ربکا  توبث  لولعم  ای  ّتلع  ، طسوا هک  نیا  هب  دندرک  یم  ریبعت  یهاگ  یلبق  ثحابم  رد.لّوا 
هدحیلع ، مشـش رما  تروص  هب  ار  نآ  رفظم  موحرم  یلو  دـنا  هدرکن  حرطم  هناگادـج  ار  ثحب  نیا  نویقطنم  هّتبلا.دـش  دـهاوخ  نشور 

.دنا هدرک  ثحب 

هـس هعومجم  نیا  زا  ربکا و  ّدح  طسوا و  ّدح  رغـصا  ّدح  : زا دنترابع  سایق  دودح  ، تئیه ثیح  زا  ( مجنپ باب  ) سایق رد  هک  نانچ.مود 
: زا دنترابع  هک  ددرگ  یم  لیکشت  هیضق 

.هجیتن ، يربک ، يرغص

: تسین جراخ  لاح  هس  زا  میجنس  یم  رغصا  اب  ار  طسوا  يرغص  ۀیضق  رد  هک  یماگنه 
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؛ تسا طسوا  لولعم  رغصا  ای 

، تسا رغصا  لولعم  طسوا  ای 

.دنتسین رگیدکی  لولعم  ای  ّتلع  مادک  چیه  دنتسه و  یموس  ّتلع  لولعم  ودره  ای  و 

.تسا حرطم  تروص  هس  نیمه  میجنس  یم  ربکا  اب  ار  طسوا  یتقو  يربک  ۀیضق  رد  نینچ  مه 

هدش و هراشا  روص  نیا  زا  يریثک  هب  الیذ  هک  تسا  رّوصتم  تروص  هس  نیمه  میجنس  یم  رغـصا  اب  ار  ربکا  یتقو  زین  هجیتن  ۀیـضق  رد 
.دش دهاوخ  نایب  اه  نآ  مکح  لاثم  اب 

: تسا دوجو  هوحن  ود  ياراد  ربکا  نیا.مینک  تباث  رغصا  يارب  ار  ربکا  ، طسو ّدح  طّسوت  میهاوخ  یم  ام.موس 

یم يریگ  هجیتـن  ساـیق  طّـسوت  هـک  - رغـصا رب  نآ  لـمح  رغـصا و  رد  نآ  توـبث  زا  رظن  عـطق  اـب  ینعی  - هـسفن یف  ربـکا  دوـجو.فلا 
دّدمت ، دراد مه  يرهوج  دوجو  تسا و  دوجوم  ّتیمـسج  الثم.تسا  دوجوم  القتـسم  جراخ  رد  ربکا  تاذ  دوخ  نیا  زا  رظن  عطق  ، دوش

...و دراد  مه  یضرع  دوجو  تسا و  دوجوم 

لـصا قلطم و  توبث  هن  تسا  اـم  رظنّدـم  دـّیقم  توبث  ینعی  میتسه  نیا  لاـبند  هب  ساـیق  رد  اـم  هک  رغـصا  رد  ربکا  توبث  دوجو.ب و 
.هسفن یف  توبثلا 

نیع اه  نآ  هسفن  یف  دوجو  هک  ضارعا  لثم  دـشاب  رغـصالا  یف  ینعی  هریغ  یف  شدوجو  نیع  ، ربکا هسفن  یف  دوجو  تسا  نکمم  هّتبلا 
رد نآ  هسفن  یف  دوجو  هک  دّدـمت  دـننامه  دـنرادن  یئادـج  دوجو  تسا و  ضورعملا  لّحملا و  رهوجلا و  یف  يا  هریغ  یف  ناشدوجو 

لقتـسم روط  هب  هن  اّما  دوش  یم  دوجوم  جراـخ  رد  دّدـمت  ، ترارح عاـفترا  ۀطـساو  هب  هشیمه  ینعی  تسا  هریغ  یف  دوجو  نیع  جراـخ 
.نهآ لیبق  زا  ماسجا  زا  یمسج  رد  الثم  هکلب 

رد تسا و  دوجوم  القتسم  جراخ  رد  هک  ، ّتیمسج دننامه  دشاب  رغصالا  یف  توبث  زا  ریغ  هسفن  یف  دوجو  هک  تسا  نکمم  نینچ  مه 
نیا ظفح  اب.دمآ  دـهاوخ  نآ  لاثم  ادـعب  هک  دوش  یم  دوجوم  رغـصا  رد  دوش و  یم  لمح  رغـصا  رب  طسوا  طّسوت  مه  لالدتـسا  ماقم 

: میئوگ یم  تاکن 

: دوش یم  مسق  ود  هب  یمیسقت  رد  یمل  ناهرب 

قلطم یّمل  ناهرب  .1

قلطم ریغ  یّمل  ناهرب  .2
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یف ربکـالا  دوجو  يارب  ّتلع  مه  هسفن و  یف  جراـخ  رد  ربـکا  دوجو  يارب  زا  دـشاب  ّتلع  مه  طـسوا  هک  تسا  نآ  قلطم  یّمل  ناـهرب 
: یسوط ۀجاوخ  لوق  هب  و.دشاب  رغصالا 

رغـصالا یف  ّالا  دوجو  ربکالل  نوکی  ّنأ ال  امه  دـحا  نیعـضوم  یف  رغـصالا  یف  هدوجول  هّلع  نوکی  اّمنا  ربکـالا  دوجو  هّلع  ّنأ  ملعا  و 
ءارفـصلاک تدـجو  امنیأ  هتّلع  ربکالا  هّلع  نوکی  نأ  یناثلا  ،و  رمقلا یف  هدوجو  هّلع  هتّلعف  رمقلا  یف  ّـالا  دـجوی  ـال  يذـّلا  فوسخلاـک 

نیعـضوملا نیذـه  ریغ  یف  اّما  دـیز و  ندـب  یف  اهدوجول  هّلع  یهف  تدـجو  امنیأ  ّبغلا  یّمحل  هّلع  یه  یّتلا  قورعلا  جراـخ  هنّفعتملا 
.ناتریاغتم (1) امه  اتّلعف 

هچ هسفن و  یف  هچ  ) قلطم لوق  هب  تسا  ربکا  دوجو  ّتلع  ، طسوا هک  نیا  ّرـس  : دـنیامرف یم  هدرک و  هراـشا  لّوا  عضوم  هب  رفظم  موحرم 
رد دوـجو  زا  ریغ  ینعی  تسا  رغـصالا  یف  شدوـجو  نیع  شا  هسفن  یف  دوـجو  ( ربـکا ) هجیتـن رد  لوـمحم  هـک  تـسا  نآ  ( رغـصالا یف 
رد نآ  توبث  رغـصا و  رب  نآ  لمح  امتح  هدش  دوجوم  جراخ  رد  ربکا  نیا  هک  دش  تباث  هک  نیمه  درادن و  يدوجو  ّلحم  عوضوم و 

.ددرگ یم  تباث  مه  رغصا 

« يرغص » اهترارح هجرد  عفترت  هدیدحلا  هذه  : لاثم

« يربک » هددمتم یهف  اهترارح  هجرد  عفترت  هدیدح  ّلک  و 

« هجیتن » دّدمتم هدیدحلا  هذهف 

نهآ ینعی  رغـصا  رد  نآ  توبث  ّتلع  مه  تسا و  دّدـمت  یجراخ  قّقحت  توبث و  لصا  ّتلع  مه  ترارح  ۀـجرد  عافترا  لاـثم  نیا  رد 
رد اه  نآ  دوجو  ینعی  تسا  ناش  هریغ  یف  دوجو  نیع  ناـش  هسفن  یف  دوجو  ضارعا  تسا و  ضارعا  زا  ددـمت  هک  میناد  یم  تسا و 

.دنرادن یّلقتسم  دوجو  تسا و  عوضوم  رد  اه  نآ  دوجو  نیع  جراخ 

.تسا ربکا  توبث  ّتلع  قلطم  لوق  هب  طسوا  نوچ  ، دنیوگ قلطم  یّمل  ناهرب  ار  مسق  نیا 

یف ربـکا  دوـجو  ّتلع  رگید  تراـبع  هب  ، تسین قـلطم  لوـق  هب  ربـکا  توـبث  يارب  ّتلع  طـسوا  : هـک تـسا  نآ  قـلطم  ریغ  یّمل  ناـهرب 
.تسا رغصا  رد  ربکا  توبث  ّتلع  اهنت  هکلب.تسین  ( ربکالا تاذ  ّتلع  ) هسفن

؟ دشاب عوضوم  رد  نآ  توبث  ّتلع  یلو  دشابن  رگید  زیچ  توبث  لصا  ّتلع  يزیچ  هک  تسا  نکمم  ایآ  : لاوئس
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ره تسا  نکمم.تسا  يرگید  دوجو  ربکا  تاذ  تسا و  دوجو  عون  کـی  رغـصالا  یف  ربکـالا  دوجو  هک  اریز  تسا  نکمم  هلب  : باوج
هریغ یف  دوجو  ربکـالا و  فصو  ّتلع  زا  ریغ  نآ  هسفن  یف  دوجو  ربکـالا و  تاذ  ّتلع  دـشاب و  دوخ  هب  صاـخ  ّتلع  ياراد  يدوجو 

.دشاب نآ 

لقادح و ، تسا لالدتسا  ماقم  رد  نهذ و  رد  رغصالل  ربکا  تابثا  رد  هطـساو  هک  نیا  رب  هوالع  طسوا  هک  تسا  نآ  یّمل  ناهرب  لاح  )
ار شمان  هک  ) دشاب هسفن  یف  ربکالا  توبث  رد  هطساو  هک  نیا  زا  مّعا  ( دشاب مه  اجراخ  رغصالا  یف  ربکالا  توبث  رد  هطساو  نیقّتم  ردق 
زا یکی  هب  هکلب  ، دشابن ربکالا  تاذ  ّتلع  هطساو و  ای  )و  ترارح ۀجرد  عافترا  دّدمت و  هب  میدروآ  لاثم  میتشاذگ و  قلطم  یّمل  ناهرب 

: دشاب لیذ  تروص  هس 

.تسه مه  رغصا  رد  ربکا  توبث  ّتلع  هچرگا  دشاب  ربکالا  تاذ  لولعم  ای  هسفن و  یف  ربکا  دوجو  لولعم  اجراخ  طسوا  .1

هب ران  هک  تسا  الاب  تهج  رد  ای  تسا  وا  يوس  هب  شتآ  ریسم  هک  هتفرگ  رارق  یتمس  رد  بوچ  ) رانلا اهیلا  كرحتت  هبـشخلا  هذه  : لاثم
لیبق زا  یجراخ  لماع  تسا و  هتفرگ  رارق  بونج  ای  لامـش  ، برغم ، قرـشم تهج  رد  ای  دـشک و  یم  هنابز  الاب  تمـس  هب  یعیبط  روط 

« يرغص (» دنک یم  تیاده  بوچ  نآ  يوس  هب  ار  شتآ  نیا  هریغ  داب و 

داجیا شتآ  نآ  رد  دنازوس و  یم  ار  نآ  امتح  تفر  شفرط  هب  شتآ  هک  یبوچ  ره  ) رانلا اهیف  دجوت  رانلا  اهیلا  كرحتت  هبـشخ  ّلک  و 
« يربک (» تسا دوقفم  ضرفلا  یلع  مه  عناوم  هّیلک  دوجوم و  نتخوس  یضتقم  نوچ  دنک  یم 

« هجیتن » رانلا اهیف  دجوت  هبشخلا  هذهف 

.تسا هبشخ  دوخ  مه  رغصا  هبشخ و  رد  رانلا  دوجو  ربکا  ای  مکح  هبشخ و  تمس  هب  ران  تکرح  ، طسو ّدح  ، لاثم نیا  رد 

هبـشخ رد  ران  دوجو  ببـس  يرگید  لـماع  ینعی  تسا  رغـصالا  یف  اـجراخ  ربکـالا  توبث  رد  هطـساو  ، طـسوا ، لالدتـسا نیا  رد  لاـح 
هسفن یف  ربکالا  توبث  ّتلع  ، طسوا یلو.تسا  هدیدرگ  نآ  رد  ران  دجوم  هک  تسا  وا  تمـس  هب  ران  تکرح  نیا  هدوبن و  نآ  نتخوس 
تعیبط نوچ  تسا  ران  تکرح  ّتلع  هک  تسا  جراخ  رد  ران  دوجو  نیا  ینعی  تسا  سکعلاب  بلطم  هکلب  تسین  ربکالا  تاذ  ّتلع  ای 

.دشکب شتآ  هب  ار  اج  همه  دوش و  رو  هلمح  وسره  هب  دشکب و  هنابز  هک  دراد  اضتقا  ران 
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دوجو هب  ار  طسوا  رغـصا  ینعی  تسا  رغـصا  دوجو  لولعم  جراخ  رد  دوخ  یلو  تسه  رغـصالا  یف  ربکالا  توبث  رد  هطـساو  طـسوا  .2
.تسا هدیدرگ  رغصا  رد  ربکالا  توبث  ّتلع  ۀطساو  سپس  هدروآ و 

«. يرغص » ناویح ناسنا  ّلک  : لاثم

« يربک » مسج ناویح  ّلک  و 

« هجیتن » مسج ناسنا  ّلکف 

ناسنا سپ  تسا  ناویح  نوچ  زیچ  نالف  هک  دیوگ  یمن  یـسک  تسا و  ناسنا  ینعی  « رغـصا » لولعم دشاب  ناویح  هک  « طسوا » اج نیا  رد 
ندوـب ناـسنا  رب  ندوـب  ناوـیح  زا  ) دوـش یمن  لالدتـسا  ّصخا  رب  ّمعا  زا  دـشابن  ناـسنا  دـشاب و  ناوـیح  تسا  نکمم  ریخ  ! تسه مـه 

رگید يواـسم  اـی  ّمعا  رب  يواـسم  اـی  ّصخا  زا  هک  تسه  مه  ناوـیح  سپ  تسا  ناـسنا  نوـچ  : دـنیوگ یم  هکلب  ( دوـش یمن  لالدتـسا 
یـسک ،و  تسه مه  رغـصا  يارب  زا  ّتیمـسج  توبث  رد  هطـساو  لاح  نیع  رد  یلو  تسا  رغـصا  لولعم  طسوا  سپ  دوش  یم  لالدتـسا 

: دنیوگ یم  هکلب  ، دوش یمن  لالدتسا  ّصخا  رب  ّمعا  زا  ریخ  تسه  مه  ناسنا  ای  ناویح  سپ  تسا  مسج  نوچ  : دیوگ یمن 

.تسه زین  مسج  تسا  ناسنا  نوچ  سپ  تسه  زین  مسج  تسا  ناویح  نوچ  تسه و  زین  ناویح  تسا  ناسنا  نوچ 

«. يرغص  » تسا ( هجرد  90) همئاق ۀیواز  ود  اب  يواسم  ، ثلثم يایاوز  ۀعومجم  ب:

فصن ، همئاق ود  تسا و  هجرد  هدش و 360  لیکـشت  همئاق  هیواز  راهچ  زا  عبرم  ) تسا عبرم  فصن  دـشاب  همئاق  ود  يواسم  هچ  نآ  ره 
(. دشاب یم  هجرد  ینعی 180  نآ 

« يربک »

« هجیتن » .تسا عبرم  فصن  ، ثلثم يایاوز  هعومجم  سپ 

دوخ ، طسوا لاح.تسا  ثلثم  يایاوز  ، رغصا ای  عوضوم  ندوب و  عبرم  فصن  ، ربکا ای  مکح  ، ندوب همئاق  ود  يواسم  ، طسوا لاثم  نیا  رد 
ربکا توبث  رد  هطـساو  ، طسوا نیمه  نینچ  مه  تسا و  همئاق  ود  يواسم  نآ  ياـیاوز  سپ  تسا  ثلثم  نوچ  ینعی  تسا  رغـصا  لولعم 
هدرک تباث  رغـصا  نیا  رد  ار  ربکا  نآ  ، جراخ رد  طسوا  نیا  طّسوت  اـم  تسه و  مه  ( ثلثملا اـیاوز  ) رغـصا رد  ندوب  عبرم  فصن  ینعی 

.میا

لولعم هن  تسا و  رغصا  لولعم  هن  یلو  تسا  رغصا  رد  ربکا  توبث  رد  هطساو  طسوا  .3
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.دشاب یم  مه  دیقم  توبث  نیا  ّتلع  کلذعم  تسا و  يرگید  ّتلع  لولعم  هکلب  ربکا 

« يرغص » بارغ ناویحلا  اذه  : لاثم

« يربک » دوسا بارغ  ّلک  و 

« هجیتن » دوسا ناویحلا  اذهف 

تابثا هب  مّعا  تابثا  زا  ، ریخ ! تسه مه  بارغ  سپ  تسا  ناویح  نوچ  ءییش  نیا  : دیوگ یمن  یـسک  تسین و  ناویح  لولعم  بارغ  هک 
دوجوم نیا  : دیوگ یمن  یـسک  ینعی  تسین  مه  ربکا  لولعم  زین  دشابن و  بارغ  دـشاب و  ناویح  تسا  نکمم  نوچ  میـسر  یمن  ّصخا 

ّتلع هطساو و  یلو  تسین  مادک  چیه  لولعم  سپ  دشابن  بارغ  یلو  دشاب  دوسا  تسا  نکمم  ریخ  ! تسا بارغ  سپ  تسا  دوسا  نوچ 
ۀطـساو هنرگ  میدرک و  راـب  ناویح  رب  ار  دوسا  یناونع  فصو  طـسوا  نیا  طّـسوت  اـم  ینعی  تسا  « ناویح » رغـصا رد  « دوسا » ربـکا توبث 

.تسین راک  رد  يرگید 

.تسا رغصالا  یف  ربکالا  توبث  روظنم  تسا  توبث  رد  هطساو  طسوا  هک  یّمل  ناهرب  رد  دش  نشور  الماک  سپ 

.میروآ یم  هجاوخ  زا  یمالک  همتاخ  رد 

عـضو و.دشاب  ّدـح  ود  نیا  زا  یکی  ره  ّتلع  ریغ  وا  ّتلع  سپ  دوب  رغـصا  ربکا و  سفن  ریغ  ار  رغـصا  ربکا  دوجو  هک  تسناد  دـیابب  و 
و.دوب ربکا  ّتلع  مه  زیچ  کی  هک  دـشاب  هچرگا  ، ربکا سفن  ّتلع  عضو  هن  دوب  ناهرب  تیّمل  یـضتقم  هک  طسوا  رد  اهنت  تسوا  ّتلع 

رغـصا و رد  دوب  هک  اجکره  دوب  وا  ّتلع  ات  دوجو  رد  دـشاب  وا  يواسم  ربکا  ّتلع  هک  دوب  نانچ  نآ  ،و  ار رغـصا  ربکا  دوجو  ّتلع  مه 
طلخ ار  دـیز  لّوا  لاثم  ، رغـصا رد  دـشاب  هدوب  شدوجو  ّتلع  هنیعب  ربکا  ّتلع  ات  ، دوبن رغـصا  رد  زج  دوجو  دوخ  ار  ربکا  ای  ، رغـصا ریغ 

رد تسوا  ّتلع  سپ  يواسم  یتّلع  تسا  بت  نیا  ّتلع  طـسو  نیا  نوچ  ، دـیآ یم  شبغ  بت  سپ  تسا  نفعتم  قورع  جراـخ  ءارفص 
نیا هچ.تسا  فسختم  سپ  تسا  هدش  باتفآ  باجح  نیمز  ار  رمق  مود  لاثم  ،و  تسا هلمج  نآ  زا  دیز  هک  صخـش  کی  کی  نادبا 

هک دـشاب  تروص  ود  نیا  ریغ  رد  ،و  رغـصا رد  تسوا  دوجو  ّتلع  سپ  تسین  دوجو  رغـصا  رد  زج  ار  ربکا  تسا و  ربکا  ّتلع  طسوا 
ناهرب ار و  رغصا  رب  ربکا  دوجو  ّتلع  نکیل  دوبن و  مادک  چیه  لولعم  ای  ،و  رغـصا لولعم  ای  ،و  دوب وا  لولعم  لب  ، دوبن ربکا  ّتلع  طسوا 

.دوب (1) مل 
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.تسا هدیسر  وا  هب  شتآ  سپ  تسا  شتآ  تکرح  ریسم  رد  بوچ  نیا  : لّوا لاثم 

هچ تسیفلؤـم  ار  وا  سپ  تسا  فـلؤم  مسج  نینچ  مه  و.دـشاب  یم  بوـچ  هب  نآ  ندیـسر  ّتلع  شتآ و  لوـلعم  ، شتآ تکرح  اریز 
.تسا ّصاخ  یفلؤم  هک  ار  مسج  وا  طّسوت  تسا و  مّعا  هک  دوب  ار  فلؤم  لّوا  فلؤم  دوجو 

ّتلع تسا  رغـصا  لولعم  هک  طسوا  اریز.تسا  عبرم  يایاوز  فصن  سپ  تسا  همئاق  ود  يواـسم  ثلثم  ياـیاوز  عومجم  : مود لاـثم  و 
دوجو ّتلع  ،و  دوجو رد  تسا  رغـصا  لولعم  طسوا  هچ  ، ساسح اـی  تسا  مسج  سپ  تسا  ناویح  ناـسنا  نینچمه.تسا  ربکا  لوصح 

.تسا ربکا 

اّما تسین  رگید  فصو  ود  زا  یکی  لولعم  تروص  نیا  رد  طـسوا  هچ  تسا  هایـس  سپ  ، تسا ( بارغ ) غـالک ناویح  نیا  : موس لاـثم  و 
.تسا ناویح  نیا  ندوب  هایس  ّتلع 

تّلع ماسقا  .7

هراشا

: تسا للع  ماسقا  ّتیلع و  يانعم  هب  عجار  ، ناهرب باب  هب  طوبرم  هناگ  هدزای  روما  زا  متفه  رما 

یسک نهذ  هب  تسا  نکمم  لاح.دشاب  رغـصا  رد  ربکا  توبث  يارب  ّتلع  نآ  رد  طسوا  هک  تسا  نآ  یّمل  ناهرب  هک  میدرک  نایب  البق 
.تسا هابتشا  نیا  یلو  تسا  رما  نیا  ةدنروآ  دوجو  هب  یلعاف و  ّتلع  صوصخ  ّتلع ، زا  روظنم  هک  دنک  ردابت  بلطم  نیا 

تباـث رغـصا  رد  ربـکا  اـه  نآ  طّـسوت  دـنوش و  عقاو  طـسوا  دـنراد  ّتیحالـص  اـه  نآ  زا  مادـکره  هک  تسا  مسق  راـهچ  ياراد  ّتلع 
: زا دنترابع  اه  نآ.ددرگ 

: یلعاف تّلع  .1

؛ دنرب یم  راک  هب  ینوگانوگ  تاریبعت  اب  ار  یلعاف  ّتلع 

.تسا رما  نیا  ةدننک  داجیا  هدش و  رداص  وا  زا  لعف  نیا  هک  یسک  راک و  ةدننک  ینعی  لعاف  : دنیوگ یم  یهاگ 

.هدش رداص  رما  نالف  وا  ببس  هب  ینعی  ببس  : دنیوگ یم  یهاگ 

تـسا تاناویح  تکرح  أدبم  ببـس و  يزیرغ  لیم  ، تسا ناسنا  تکرح  أدبم  هدارا  دنیوگ  یم  الثم  تکرح  أدـبم  : دـنیوگ یم  یهاگ 
...و

انعم ود  حالطصا  نیا  دوخ  هک  دننک  یم  « دوجولا هنمام  » هب ریبعت  یلعاف  ّتلع  زا  یهاگ  و 
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: دراد

تاذ هک  ) تسا دوجولا  یطعم  دـنک و  یم  دوجو  ةدافا  هضافا و  هک  یتقیقح  نآ  ینعی  دوش  یم  لامعتـسا  مّعا  ياـنعم  هب  یهاـگ.فلا 
نیا رد  هدوجوم  بابـسا  للع و  لثم  هدش  دوجوم  ءییـش  نالف  وا  ببـس  هب  تسا و  دوجو  ّببـسم  هک  یتقیقح  ای  )و  دشاب یهلا  سدقا 
ّتلع هک  نامتخاس  ءانب و  هب  تبـسن  اّنب  الثم  تسا  دـنوادخ  یعقاو  رثؤم  دنتـسه و  تاّدـعم  اـه  نآ  ۀـمه  هک  یلاـعت  ّقح  زا  ریغ  ملاـع 
ُنَْحن ْمَأ  ُهَنوُعَرْزَت  ُْمْتنَأ  َنُوثُرْحَت َأ  ا�م  ُْمْتیَأَرَف  تعارز َأ  هب  تبسن  زرواشک  ،و  دنزرف هب  تبسن  ردپ  ،و  تخت هب  تبسن  راّجن  ،و  تسا یلعاف 
للعلا هلع  بابسالا و  ببسم  رب  مه  دوجولا  هنمام  ۀملک  انعم  نیا  هب  َنوُِقلا�ْخلا (1) ُنَْحن  ْمَأ  ُهَنوُُقلْخَت  ُْمْتنَأ  َنُونُْمت َأ  ا�م  ُْمْتیَأَرَف  َنوُعِرا�ّزلا َأ 

یم هتفگ  تسا  هداد  رارق  ببـس  ار  اـه  نآ  ّقح  تاذ  دوخ  هک  يرگید  لـماوع  بابـسا و  رب  مه  دوش و  یم  قـالطا  یلاـعت  ّقـح  ینعی 
.دوش

تـسا تادوجوم  عاونا  هیعون و  روص  روصم  یتسه و  قلاخ  دوجولا و  یطعم  صوصخ  دوجولا  هنمام  زا  دارم  هک  ّصخا  يانعم  هب.ب 
، تباتک هب  تبسن  بتاک  ، ترارح هب  تبـسن  شتآ  لیبق  زا  ملاع  رد  هدوجوم  یعیبط  للع  بابـسا و  هب  هاگنآ  دشاب  یتسه  دنوادخ  هک 
هب هک  يزیچ  نآ  ) تسا ّتیببـس  يارب  ءاب  هک  دوش  یم  هتفگ  دوجولا  هب  ام  دنتـسین  دوجو  ضیفم  هک...و  شتاعونـصم  هب  تبـسن  عناص 

(. تسا یتسه  دوجو و  وا  ببس 

: دشاب طسو  ّدح  یلعاف  ّتلع  هک  يدروم  يارب  لاثم 

؟ دور یمنورف  بآ  قمع  هب  دریگ و  یم  رارق  بآ  حطس  يور  رب  میزادنا  یم  بآ  رد  هک  یماگنه  ار  بوچ  ارچ  : لاؤس

يور سپ  تسا  رت  کبـس  ملاع  ياـه  بآ  یعیبط  نزو  زا  اـه  بوچ  یعیبط  نزو  ـالومعم  هک  نیا  ّتلع  هب  : دوش یم  هتفگ  باوج  رد 
.دنریگ یم  رارق  بآ 

: یناهرب سایق  لکش 

« يرغص » یعونلا ءاملا  لقث  نم  فخا  یعونلا  هلقث  بشخلا 

« يربک » ءاملا یلع  وفطی  یعونلا  ءاملا  لقث  نم  فخا  یعونلا  هلقث  ءییش  ّلک  و 

« هجیتن » ءاملا یلع  وفطی  بشخلاف 

: ای و 

؟ دش هدیشک  دّدمتم و  نهآ  نیا  ارچ  : لاؤس
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.تسا هتفر  الاب  نآ  ترارح  ۀجرد  هک  نیا  ّتلع  هب  باوج 

: سایق یقطنم  لکش 

« يرغص » اهترارح هجرد  عفترت  هدیدحلا  هذه 

« يربک » هدّدمتم اهترارح  هجرد  عفترت  هدیدح  ّلک  و 

« هجیتن » هدّدمتم هدیدحلا  اذهف 

: يّدام تّلع  .2

دوجوم لعفلاب  جراخ  رد  هدـش و  قّقحتم  نّوکتم و  دـهاوخب  ءیـش  رگا  هک  تسا  يزیچ  نامه  هّداـم  دوش و  یم  ریبعت  هّداـم  هب  نآ  زا 
هوقلاب دوجو  کی  ملاع  رد  ینامسج  يدام و  دوجوم  ره  تسین و  نکمم  هّدام  نیا  نودب  ددرگ  هّیعون  تروص  نالف  هب  رّوصم  دوش و 
تروص نالف  ياراد  هک  دراد  لعفلاب  دوجو  کی  دوش و  یم  ریبعت  هّدام  هب  نآ  زا  تسا و  ندش  دوجوم  نالف  دادعتسا  نامه  هک  دراد 

یهاگ ناسنا و  لکش  هب  یهاگ  ، میروآ یمرد  ار  نآ  میهاوخب  هک  یتروص  لکش و  ره  هب  هک  تسا  موم  لثم  هّدام  لثم  تسا و  هّیعون 
.تسین نکمم  دوجوم  ّتیلعف  نآ  نودب  هک  تسا  هّدام  نامه  يّدام  ّتلع  سپ...و  لیف 

الثم.تسا وا  رد  ّتیلعف  یجراـخ و  قّـقحت  دوـجو و  هک  يزیچ  ینعی  دوـش  یم  ریبـعت  دوـجولا  هـیف  اـم  هـب  يداـم  تـّلع  زا  زین  یهاـگ 
اه نآ  نودـب  هک  دـنهد  یم  لیکـشت  ناـمتخاس  داوم  اـی  يّداـم  ّتلع  یناـمتخاس  حـلاصم  زا  اـه  نیا  لاـثما  بوچ و  ، نهآ ، رجآ ، چـگ

تروص دوبن  هفطن  رگا  تسا و  یناویح  ای  یناـسنا  دولوم  نـالف  هّداـم  اـی  يداـم  ّتلع  هک  هفطن  دـننام  دوش و  یمن  دوجوم  ناـمتخاس 
.دمآ یمن  نآ  يور  مه  یناسنا  هیعون 

: دشاب يّدام  ّتلع  نآ  رد  طسوا  هک  یناهرب  يارب  لاثم 

سپ دوش  یم  نوکتم  هک  يدام  دوجوم  ره  ینعی  تسا  داسف  نوک و  ملاع  تانئاک  ملاع  (؟ دـنوش یم  دـساف  ملاع  تاناویح  ارچ  : لاؤس
(. دوش یم  يرگید  دوجوم  هب  لیدبت  دوش و  یم  دساف  یتّدم  زا 

لوق هب  هک  تسا  ناویح  ره  هّیلّوا  یلصا و  رـصانع  نامه  دادضا  زا  روظنم  ) دنتـسه دادضا  زا  بکرم  تاناویح  هک  نیا  ّتلع  هب  : باوج
اب رـصانع  نیا  تسا و  تاناویح  دوجو  رد  رـصنع  دص  زا  زواجتم  رخأتم  لوق  هب  تسا و  شتآ  كاخ و  ، اوه ، بآ رـصنع  راهچ  ءامدـق 

(. دنوش یم  ناویح  داسف  ببس  دنراد و  ضراعت  محازت و  رگیدکی 

: لالّدتسا یقطنم  لکش 
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« يرغص » دادضالا نم  بّکرم  ناویحلا 

« يربک » دسفی دادضالا  نم  بّکرم  ّلک  و 

« هجیتن » دساف وا  دسفی  ناویحلاف 

يروص تّلع  .3

زا یهاگ  دـشاب و  هّیعون  تروص  نـالف  ياراد  هک  تسا  ءییـش  ّتیلعف  ناـمه  تروص  زا  دارم  دوش و  یم  ریبعت  مه  تروص  هب  نآ  زا 
دوش و یم  دوجوم  لـعفلاب  هدرک و  ادـیپ  ّتیلعف  جراـخ  رد  ءیـش  وا  ببـس  هب  هک  يزیچ  ینعی  « دوـش یم  دوـجولا  هب  اـم  » هب ریبـعت  نآ 
تئیه و الثم  دنک  یمن  ادـیپ  ّتیلعف  هدـشن و  نوکتم  قّقحتم و  هّدام  نآ  دوشن  نرتقم  یّـصاخ  ۀـّیعون  تروص  هّدام  هب  ات  تسا  حـضاو 

تئیه نینچ  مه.دوش  یم  داـجیا  ربـنم  اـی  تخت  دـش  دوجوم  خـیم  بوچ و  ینعی  هّداـم  رد  یتـقو  هک  ( تخت ) يریرـس ۀـّیعون  تروـص 
دوش و یم  لعفلاب  ناسنا  ۀـفطن  نآ  تروص  نیا  ۀطـساو  هب  دـیآ و  یم  هفطن  نینج و  يور  رب  هک  یناـسنا  هّیعون  تروص  ناـمتخاس و 

.تسا هدوب  هّوقلاب  ناسنا  نآ  نودب  هنرگ 

: ناهرب طسو  رد  يروص  ّتلع  ذخا  لاثم 

.دنتسه رگیدکی  رب  دومع  نآ  علض  ود  هک  نیا  ّتلع  هب  : باوج رد  ؟ تسا همئاق  هیواز  نیا  ارچ  : لاؤس

: لالّدتسا یقطنم  لکش 

« يرغص » نادماعتم اهاعلض  هیوازلا  هذه 

« يربک » همئاق نادماعتم  اهاعلض  هیواز  ّلک  و 

« هجیتن » همئاق هیوازلا  هذهف 

یئاغ تّلع  .4

يارب هک  يزیچ  نآ  ینعی  دوش  یم  ریبعت  دوجولا » هلام  » ناونع هب  نآ  زا  یهاـگ  دوش و  یم  هتفگ  زین  فدـه  دـصقم و  تیاـغ و  نآ  هب 
نالف اـی  هدـیرفآ  فدـه  نـالف  يارب  ار  دوجوم  نـالف  ، دوجولا یطعم  یتسه و  قلاـخ  ، هدـش نوکتم  دوجوم و  ءیـش  نـالف  نآ  رطاـخ 

نتخاس زا  فده  ، نآ رب  سولج  زا  تسا  ترابع  تخت  نتخاس  تیاغ  فده.تسا و  هتخاس  فده  نالف  يارب  ار  ، عونصم نالف  ، عناص
، ...و تسا  نآ  رد  تنوکس  ، لزنم

: ناهرب طسو  رد  تیاغ  ای  یئاغ  ّتلع  ذخا  يارب  لاثم 
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؟ تسا هدمآ  دوجو  هب  هدش و  هتخاس  نامتراپآ  ای  لزنم  نیا  ارچ  : لاؤس

.موش نکاس  نآ  رد  هک  نیا  يارب  : باوج

؟ دشک یم  تضایر  ینالف  ارچ  : ای و 

...و دبای  زاب  ار  دوخ  یتمالس  تحص و  ات  : باوج

: لالّدتسا ود  نیا  یقطنم  لکش 

« يرغص » تأشنا رادلا  هذه 

« يربک » نوکسم وهف  تأشن  راد  ّلک  و 

« هجیتن » نوکسم رادلا  هذهف 

و

« يرغص » ضاتری نالف 

« يربک » حصی ضاتری  نم  ّلک  و 

« هجیتن » حصی نالفف 

تـسا دوجوم  هعبرا  للع  ، ناویح تاتابن و  تادامج و  زا  مّعا  مه  نآ  یلفـس  ماسجا  يولع و  مارجا  زا  مّعا  يّدام  تادوجوم  رد  : هتکن
.دنرادن يروص  يدام و  ّتلع  اّما  تسا  حرطم  یئاغ  یلعاف و  ّتلع  اهنت  تادّرجم  رد  یلو 

ههبش عفد  لبق و  ثحبم  لیمکت  حیضوت و  .8

.تسا لاکشا  کی  زا  باوج  هدوب و  متفه  ثحبم  لیمکت  حیضوت و  تقیقح  رد  متشه  رما 

نآ تامّدـقم  لثم  شا  هجیتن  دـشاب و  روآ  نیقی  هک  تسا  یـسایق  نآ  ناـهرب  هک  دـش  نشور  لـبق  ثحاـبم  رد  یفرط  زا  : کـلذ ناـیب 
.دوب دهاوخ  تاعانص  ریاس  زا  هدوبن و  ناهرب  هنرگ  دنشاب و  لوبقلا  بجاو  يرورض و 

نیقی مه  نآ  مینک  یم  ادـیپ  لوـلعم  دوـجو  هـب  مـلع  ، تـّلع هـب  مـلع  هار  زا  اـم  یّمل  ناـهرب  رد  هـک  دـش  نـشور  ـالبق  رگید  فرط  زا 
يراک العف  هک  میدرک  ادیپ  ّتلع  هب  ملع  لولعم  هب  ملع  زا  ّینا  ناهرب  رد  هک  روط  نامه  لوبقلا  مّلسم  هنم و  ّدب  ،و ال  يرورـض ، بجاو

.میرادن وا  هب 
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هب ّتلع  هک  يرورـض  ینیقی و  یملع  مه  نآ  مینک  یم  ادـیپ  لولعم  هب  ملع  ، ّتلع هب  ملع  هار  زا  یتـقو  یّمل  ناـهرب  رد  موـس  فرط  زا 
نیا نخـس  نیا  يانعم.دوش  یمن  ادـیپ  هجیتن  هب  نیقی  هنرگ  دوش و  لصاح  مه  لولعم  اـمتح  ، ّتلع لوصح  ماـگنه  هک  دـشاب  يا  هنوگ 

: هک تسا 
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فلختم یطرـش  ای  ءزج  چیه  دشاب و  طیارـش  ءازجا و  مامت  ياراد  هک  دـشاب  یتّلع  کی  ینعی  دـشاب  هّیببـسلا  هلماک  هّمات و  ّتلع  ، ّتلع
نآ لابند  هب  هدـیدرگ و  مدـعلا  عنتمم  دوجولا و  بجاو  لولعم  ددـنبب و  لولعم  يور  رب  ار  مدـع  ياـه  هنزور  ماـمت  هک  نیا  اـت  دـشابن 

یهیدب دشاب  هصقان  دشابن و  هّمات  ّتلع  ، ّتلع رگا  ّالا  »و  مدـعی مل  عنتمی  مل  ام  دـجوی و  مل  بجی  مل  ام  ءییـشلا   » هک اریز  دوش  دوجوم 
ادـیپ لولعم  هب  ملع  مه  هصقان  ّتلع  هب  ملع  زا  )و  رمـالا سفن  عقاولا و  یف  ) دوش یمن  قّقحتم  لولعم  ، نآ قّقحت  لوصح و  اـب  هک  تسا 

(. تابثا ملع و  قیدصت ، ماقم  رد  ) دوش یمن 

( شتآ ) دشاب دوجوم  یضتقم  ، الّوا هک  دنازوس  یم  یتروص  رد  ار  قارتحا  لباق  هّدام  ای  شرف  ، بوچ هک  تسا  نیا  شتآ  ریثأت  الثم 

( نآ لاثما  تبوطر و  ) دشاب دوقفم  عنام  ، ایناث

هدرک و ار  دوخ  راک  شتآ  طیارـش  نیا  اب  (، هّدام نآ  هب  شتآ  لاـصتا  دروخرب و  ندوب و  ساـمم  ) ینعی دـشاب  دوجوم  مه  طرـش  ، اـثلاث
.دوش یم  لصاح  لولعم  هب  ملع  ّتلع ، نیا  هب  ملع  زا  دنازوس و  یم  ار  شرف 

تـسد هب  هک  يرـشب  تاعونـصم  داجیا  رد  ای  ناسنا و  ناویح ، ، تابن ، دامج زا  مّعا  تانئاک  ملاع  یعیبط  تادوجوم  داجیا  رد  ـالثم  اـی 
يروص یئاغ و  يّدام و  ّتلع  )و  ملاع نیا  رد  هدوجوم  بابـسا  للع و  اب  دـنوادخ  ) دـشاب یلعاف  ّتلع  دـیاب  دوش  یم  هتخاس  اه  ناسنا 

.لولعم هب  ملع  هصقان  ّتلع  هب  ملع  زا  هن  دوش  یم  لصاح  لولعم  هب  ملع  یتّلع  نینچ  هب  ملع  زا  دوش و  دوجوم  ءیش  نآ  ات  دشاب  مه 

یم دوجو  نیا  اب  ، دنتـسه هصقان  ّتلع  هک  نیا  اب  ییاهنت  هب  هعبرا  لـلع  زا  مادـکره  هک  دـش  حرطم  لـبق  ثحاـبم  رد  مراـهچ  فرط  زا 
.میدروآ لاثم  مادکره  يارب  رغصالا و  یف  ربکالا  توبث  رد  دنشاب  هطساو  هدش و  عقاو  طسوا  دنناوت 

: دیوگ یم  يا  هدننک  لاکشا  تاکن  نیا  هب  تیانع  اب  لاح 

هب ملع  اـمتح  نآ  هب  ملع  زا  تسا و  لاـحم  ّتلع  زا  لولعم  فـّلخت  نآ  دوـجو  اـب  تسا و  دوـجوم  تاـنئاک  رد  هک  يا  هّماـت  ّتلع  نآ 
یئاغ یلعاف و  ّتلع  اهنت  دـش  هتفگ  هچنانچ  تادّرجم  رد  هّتبلا  ) دـشاب مهارف  ّتلع  راهچ  ۀـمه  زا  هک  تسا  یتلع  دوش  یم  ادـیپ  لولعم 

رد اه  نیا  زا  مادکره  : دیئوگ یم  هنوگچ  باسح  نیا  اب  دنتـسه  هصقان  هکلب  دنتـسین  هّمات  ّتلع  ، عبرا للع  کیاکی  اّما  و  تسا ) حرطم 
هب ملع  اه  نآ  هب  ملع  زا  دنشاب و  طسوا  دنناوت  یم  یّمل  ناهرب 

309  : ص

رفظم قطنم  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1193زکرم  هحفص 934 

http://www.ghaemiyeh.com


هجیتن دـیاب  ناهرب  تسین و  يرورـض  دوجولا و  بجاو  یعطق و  ، لولعم هب  ملع  هصقان  ّتلع  هب  ملع  زا  هک  یلاحرد  ، دوش لصاح  هجیتن 
؟ دشاب لوبقلا  بجاو  نیقی  شا 

: دنیامرف یم  تسه  زین  لبق  ثحب  لیمکت  انمض  هک  لاکشا  نیا  زا  باوج  رد  رفظم  موحرم 

یلو تسین  یمتح  لولعم  هب  ملع  ، هصقان ّتلع  هب  ملع  زا  تسا و  حیحص  الماک  لیذ  بلطم  زا  رظن  عطق  اب  هسفن و  یف  لکشتسم  نخس 
هک دوبن  نیا  نامروظنم  دنوش  عقاو  طسوا  یّمل  ناهرب  رد  دنناوت  یم  ییاهنت  هب  ّتلع  راهچ  نیا  زا  مادکره  : میتفگ متفه  رما  رد  هک  ام 

هّمات ّتلع  هب  يزاین  باب  نیا  صوصخ  رد  تسا  یمتح  هجیتن  هب  ملع  نیا  دنـشابن  هچ  دنـشاب  هچ  اه  نآ  رگید و  للع  زا  رظنلا  عطق  عم 
تسا و اتراهچ  تسا  یکی  هک  لاح  نیع  رد  تسا و  ّتلع  راهچ  ۀـمه  ّتلع  راهچ  نیا  زا  یکی  هک  دوبن  نیا  نامروظنم  زین  میرادـن و 

نیا ، ریخ ( تسا ات  هس  تسا  یکی  هک  لاح  نیع  رد  ادخ  : دنیوگ یم  هک  اه  یحیسم  نخس  هیبش  ) تسا ّمات  تسا  صقان  هک  نیا  نیع  رد 
دوش یم  عقاو  طسوا  عبرا  للع  نیا  زا  یکی  ییاج  رد  : هک تسا  نیا  ناـمروظنم  هکلب.تسا  نهپ  شیر  هسوک و  اوه و  ود  ماـب و  کـی 

دشاب و هدشن  حیرـصت  اهنادـب  لالدتـسا  سایق و  رد  هچرگا.دـندوجوم  ضرفلاب  دنتـسه و  قّقحتلا  لوصحلا و  ضورفم  للع  یقاب  هک 
ّتلع ۀیقب  نوچ  دیآ  یم  هجیتن  هب  ملع  امتح  میداد  رارق  طسوا  ار  ّتلع  راهچ  نیا  زا  یکی  ام  یتقو  یـضرف  نینچ  رد  هک  تسا  حضاو 

.تسا یمتح  لولعم  هب  ملع  ، نآ هب  ملع  زا  تسا و  هّمات  ّتلع  کی  ّتلع  ، تقیقح رد  دندوجوم و  زین  اه 

؟ للعلا هیقبل  اضرف  عبرالا  للعلا  يدحا  دوجو  ضرف  نوکی  فیک  : هک دوش  یم  حرطم  لاؤس  نیا  اّما  دش  ّلح  لکشم  اج  نیا  ات 

مه لـلع  ۀـیقب  هنوگچ  هک  مینک  یم  نییبـت  هداد و  رارق  ثحب  دروـم  ار  عـبرا  لـلع  کـیاکی  بلطم  حیـضوت  لاؤـس و  نیا  باوـج  رد 
.دنرادن ثحب  ياج  هدوب و  لوصحلا  ضورفم 

تروص نامه  يروص  ّتلع  يانعم.دوش  تباث  رغصا  رد  ربکا  وا  ۀطساو  هب  دشاب و  طسوا  يروص  ّتلع  هک  يدراوم  رد  : يروص ّتلع 
...و تسا  همئاق  لکش  نالف  الثم  تسا  دوجوم  يروص  ّتلع  ای  تروص  هک  میدرک  ضرف  یتقو  سپ.تسا  نآ  ّتیلعف  ءیش و  ۀیعون 

بحاـص یجراـخ  قّقحت  ّتیلعف و  هب  تروص  یجراـخ  دوجو  ّتیلعف و  نوچ  تسا  دوـجوم  لـعفلاب  لوـلعم  هک  هدـش  مه  ضرف  هّتبلا 
ّتیلعف ۀـجرد  هب  ءییـش  نیا  ّالا  و.دـندوجوم  مه  لـلع  یقاـب  اـمتح  دـش  مّلـسم  لولعم  ّتیلعف  هک  نیمه  هاـگنآ.تسا  ( لولعم ) تروص

رد هدیسرن و 
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ّتلع ، تشادـن هدـنروآدوجوب  ّالا  تسه و  مه  یلعاف  ّتلع  اـمتح  سپ  ، تسا دوجوم  هک  تسا  نیا  ضرف  دـش و  یمن  دوجوم  جراـخ 
، لعف لعاف  ات  اریز.تسه  مه  یئاغ  ّتلع  ( میدز لاـثم  ـالبق  هک  موم  ریظن  ) دـیآ یم  هّداـم  نیا  يور  رب  تروص  نوچ  تسه  مه  يّداـم 

قطنم رد  رهاظ و  رد  سپ.دراد  مه  تیاغ  سپ  هدش  دوجوم  هک  نیا  ثیح  دـنک و  یمن  داجیا  ار  نآ  دـنکن  رّوصت  ار  فدـه  تیاغ و 
هب ملع  هّماـت  ّتلع  هب  ملع  زا  لـیلد  نیمه  هب  دنتـسه  لـلع  همه  ، تقیقح رد  نطاـب و  رد  یلو  تسا  طـسوا  يروـص  ّتلع  اـهنت  ، ناـهرب

.تسا یمتح  يرورض و  ، لولعم

فده تیاغ و  دوجو  هک  اریز  ، دنتـسه لوصحلا  ضورفم  امامت  للع  ۀیقب  زاب  دوش  یم  عقاو  طسوا  تیاغ  هک  يدراوم  رد  : ییاغ ّتلع 
، دوش یم  لصاح  سولج  دـش  هتخاـس  هک  تخت  ـالثم.تسا  نآ  دوجو  زا  رخأـتم  لولعم و  ینعی  هیاـغلا  يذ  دوجو  زا  دـعب  ، جراـخ رد 

...و دوش  یم  لصاح  تنوکس  دش  هتخاس  هک  هناخ 

یلعاـف و ّتلع  اـمتح  سپ  دوب  دوجوم  هیاـغلا  يذ  یتقو  هدـش و  دوجوم  هیاـغلا  يذ  سپ  دـش  دوجوم  تیاـغ  یتـقو  هک  تسا  حـضاو 
ملع همات  ّتلع  هب  ملع  زا  دنا و  عمتجم  للع  ۀـمه  انطاب  مه  زاب  سپ  دـش  یمن  دوجوم  هیاغلا  يذ  ّالا  دـندوجوم و  مه  يدام  يروص و 

.تسا یمتح  لولعم  هب 

؟ دوش یم  ضرف  هیاغلا  يذ  دوجو  زا  سپ  تیاغ  دوجو  لیلد  هچ  هب  : لاءوس

: دراد دوجو  وحن  ود  هب  تیاغ  هک  لیلد  نیا  هب  : باوج

تسا مدقم  - یلعاف يدام و  يروص و  ّتلع  رب  یّتح  رگید - روما  ۀمه  رب  ، تیاغ ظاحل  نیا  هب  هک  يروصت  یملع و  ینهذ  دوجو  هب  .1
للع ریاس  دـنک و  یم  راک  ماجنا  هدارا  دـنک و  یم  ناـمتخاس  هب  عورـش  سپـس  دـنک  یم  رّوصت  ار  فدـه  تیاـغ و  لّوا  ، لـعاف نوچ 
للع ۀمه  زا  ، یجراخ قّقحت  ماقم  ثیح  زا  مدقم و  للع  عیمج  رب  ، رّوصت ماقم  ثیح  زا  یئاغ  ّتلع  دنا  هتفگ  اذـل  دـنوش و  یم  قّقحتم 

.تسا رخأتم 

لولعم دوجو  راـثآ  زا  لولعم و  دوـجو  لوـلعم  یّتـح  تسا و  رخأـتم  لوـلعم  دوـجو  زا  ظاـحل  نیا  هب  هک  ینیع  یجراـخ  دوـجو  هب  .2
مل ای  ؟ رادلا تأشنا  مل  : میسرپ یم  یتقو  تسادیپ  دشاب و  یم...و  تنوکـس  ، لزنم راثآ  زا  نتـسشن و  ، تخت عفانم  راثآ و  زا  ینعی  ، تسا

لولعم دوجو  لصا  یتقو.میتسه  نآ  تیاغ  لابند  و.تسا  مّلسم  جراخ  رد  نالف  تضایر  هناخ و  نتخاس  لصا  ینعی...و  ؟ نالف ضاترا 
، يدام ، یلعاف للع  اعطق  دش  مّلسم 
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.دش یمن  دوجوم  زگره  ّالا  هدش و  دوجوم  هک  هدوب  يروصت  ییاغ  يروص و 

: دراد تروص  هس  بلطم  ، لیصفت اب  اجنیا  رد  : يّدام ّتلع 

لوصح دنع  ینعی  « هیداملا هلعلا  لوصح  دنع  » هک تسا  رارق  نیا  زا  بلطم  ، ملاع ینیوکت  یعیبط و  تادوجوم  روما و  زا  يرایسب  رد  .1
یلعاف ّتلع  نودـب  اهنیا  هک  تسا  حـضاو  دوش و  یم  دوجوم  جراخ  رد  لـعفلاب  مه  هّیعون  تروص  يروص و  ّتلع  اـمتح  ، دادعتـسالا

اجنیا رد  للع  ۀمه  سپ  دـهد  یمن  ماجنا  یلعف  یئاغ ، ّتلع  نودـب  تسا  دوجولا  یطعم  دـنوادخ و  هک  مه  لعاف.دـنوش  یمن  دوجوم 
.تسا یمتح  لولعم  هب  ملع  ، هّمات ّتلع  هب  ملع  زا  دنتسه و  عمج  زین 

الثم ینعی  تسا  مامت  ّمات و  ، تروص لوبق  يارب  زا  شتیلباق  دادعتـسا و  ، هّدام ای  يدام  ّتلع  هک  تسا  نیا  ضرف  یفرط  زا  ؛ کـلذ ناـیب 
ندمآ دوجوب  يارب  بسانم  نیمز  رد  تخرد  نالف  ۀتسه  ای  هدش و  هدیشاپ  عرزو  تشک  يارب  هدامآ  رهاط و  ّبیط و  نیمزرس  رد  رذب 
تاهج ۀمه  هک  يا  هنوگب  هدش  ماجنا  يرایبآ  بترم  بسانم  لصف  رد  بسانم و  یئاوهو  بآ  طیارـش  رد  هدش و  ناهنپ  امرخ  تخرد 

.تسا ّمات  شتّیلباق  ، لباق ، مالک کی  رد  تسا و  دوجوم  دادعتسا ، رثأت و  لاعفنا و  هب  طوبرم 

اه هنیمز  ۀمه  هدش و  هداد  رارق  عون  نامه  زا  هدام  محر  رد  بسانم  طیارـش  اب  بسانم و  نامز  رد  رگید  ناویح  ای  ناسنا  ۀـفطن  الثم  ای 
نیا هوقلاب  تسین و  ّتیلباق  تاهج  زا  يدوبمک  تسا و  مهارف  رگید  ةدـنز  دوجوم  کی  ای  ناسنا  کی  هب  نآ  لیدـبت  دـشر و  يارب  زا 

يِذَّلا ِهِّبَر َو  ِنْذِِإب  ُُهتا�بَن  ُجُرْخَی  ُبِّیَّطلا  ُدَلَْبلا  تسا...ای َو  ، بسا کی  ، ناسنا کی  ، امرخ تخرد  کی  ، مدـنگ ۀـشوخ  کی  ، هّدام دوجوم و 
کی ای  دنمونت  تخرد  کی  هب  ارم  ! اهلا راب  : دیوگ یم  نیوکت  لاح و  نابز  اب  يّدعتسم  هّدام  نینچ  یئوگ  ًادِکَن (1) ّالِإ 

�
ُجُرْخَی  َُثبَخ �ال 

.نک اطعا  نم  هب  ار  هّیعون  تروص  نالف  نک و  لیدبت...و  لماک  ناسنا 

ۀضافا ، یـشخب ضیف  ةدامآ  مامتو و  ّمات  شتّیلعاف  یتسه ) راگدیرفآ  ) تانئاکلا يراب  سدقا  تاذ  ، دوجولا یطعم  لعاف و  مه  یفرط  زا 
تردق ياراد  یهانتمان و  دّرجم و  يدوجوم  ّقح  تاذ  نوچ  تسین  هیحان  نیا  رد  يدوبمک  چـیه  تسا و  تادوجو  ءاطعا  تاضویف و 
ناسکی ملاـع  تادوجوم  ۀـمه  هب  تسا  تاذ  نیع  هک  مه  تردـق  تبـسن  ، ناـسکی تادوجوم  ۀـمه  هب  وا  تبـسن  سپ.تسا  یهاـنتمان 

ّقح تاذ  ۀیحان  زا  یضتقم  نیاربانب.تسا 
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یلع لـماک  زا  هکلب  دـنکن  دوجو  ءاـطعا  كاـسما ، لـخب و  رطاـخ  هب  ـالثم  هک  تسین  تاذ  نآ  رد  مه  یعناـم  تسا و  دوجوم  ـالماک 
لباق ّتیلباق  ، ّمات لعاف  ّتیلعاف  یتقو  تسه و  امتح  يدروم  نینچ  رد  مه  یلعاف  ّتلع  اذل.دزـسن  تالامک  ءاطعا  لامک و  زج  قالطالا 

دوجوم لعفلاب  ءییـش  نآ  جراخ  رد  داد و  دهاوخ  ار  وا  لاح  هب  بسانم  قیال و  دوجو  ، هّدام نآ  هب  دنوادخ  امزج  امتح و  دوب  ّمات  مه 
.دوش یم 

یتـقو تسا و  هروصلا  يذ  لولعم و  دوجو  ناـمه  تروص ، دوجو  تسا و  دوجوم  یمتح و  مه  هّیعون  تروـص  يروـص و  ّتلع  سپ 
.دراد یفده  تیاغ و  امتح  دش  دوجوم 

.تسا لولعم  دوجو  مزلتسم  هّمات  ّتلع  اعطق  دندوجوم و  امتح  مه  للع  ریاس  ، يّدام ّتلع  دوجو  اب  زین  اج  نیا  رد 

امتح يّداـم  ّتلع  قّقحت  زا  هصـالخ  هّداـم و  ّتیلباـق  دادعتـسا و  قّقحت  لوصح و  زا  هک  تسین  نینچ  یعیبـط  روـما  زا  يا  هراـپ  رد  .2
اه نیا  رب  هوـالع  هکلب  دـبای  تسد  دوخ  لاـح  هب  قیـال  يدوجو  هب  ءییـش  نآ  دوـش و  قّـقحتم  لـعفلاب  مه  يروـص  ّتلع  تروـص و 

.دنک یمن  ادیپ  یلعف  دوجو  ءییش  نیا  دشابن  نآ  ات  هک  تسا  ءییش  تاذ  زا  جراخ  ۀکّرحم  روتوم  یجراخ و  ّتلع  کی  دنمزاین 

هکلب دهد  هویم  دوخ  هبدوخ  هک  تسین  نینچ  یلو  دراد  دوجو  ندوب  رمثرمثم  نداد و  امرخ  ّتیلباق  دادعتـسا و  امرخ  تخرد  رد  الثم 
زا صوصخم  درگ  دیاب  دریگ و  یم  تروص  دهد  یم  ماجنا  ار  حاقل  لمع  هک  یـسک  حّـقلم و  تسد  اب  هک  تسا  حـیقلت  لمع  هب  زاین 

للع ریاس  ضرف  ، يّدام ّتلع  ضرف  اب  يدراوم  نینچ  رد  لاح  دـهد  هویم  اـت  دـسرب  رمث  لـباق  ياـمرخ  هب  رمث  نودـب  ياـمرخ  تخرد 
دهاوخ هرمث  هک  مینک  نیقی  دراد  رمث  دادعتـسا  امرخ  تخرد  نیا  میدیمهف  ات  هک  تسین  یعطق  مه  هجیتن  هب  ملع  اذـل  تسین و  یمتح 

.تسا مزال  مه  حیقلت  هکلب  داد 

امتح تفگ  ناوتن  نآ  دوجو  ضرف  اب  تسین و  یفاک  اـهنت  يّداـم  ّتلع  هک  تسا  رارق  نیا  زا  بلطم  مه  رـشب  تاعونـصم  دروم  رد  .3
.دیآ یم  مه  يروص  ّتلع 

نیا جراخ  رد  مه  لعفلاب  هک  دوش  یمن  ثعاب  ّتیلباـق  دادعتـسا و  نیا  دّرجم  یلو  دوش  یـسرک  هک  دراد  ار  نآ  دادعتـسا  بوچ  ـالثم 
نآ هّرا  لیبق  زا  يرازبا  اب  ادتبا  هک  دراد  رگتعنـص  عناص و  یـصخش  تاّیلمع  هب  زاین  هکلب  دنوش  ابیز  تخت  ربنم و  یـسرک و  اه  بوچ 

خیم و اب  سپس  دنک و  نوزوم  بسانم و  ، دشارتب ار  اه  نآ  رگید  رازبا  اب  دنک و  هکت  هکت  دعب  هدیرب  ار 
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.دیآ دوجو  هب  بسانم  ربنم  کی  هدرک و  بیکرت  رگیدکی  اب  ار  اه  نآ  رگید  لئاسو 

ات دشاب  يرهام  رامعم  ءاّنب و  دیاب  هکلب  دیآ  یمن  دوجو  هب  نامتخاس  ، حـلاصم دوجو  فرـص  هب  هک  حـلاصم  نامتخاس و  رد  نینچ  مه 
.دهد رارق  مه  رانک  یّصاخ  شنیچ  اب  ار  اه  نآ 

اذـه راـص  مل  اـی  بشخ  ّهنـال  یّـسرک  اذـه  : تفگ ناوـت  یمن  دوـش و  یمن  عـقاو  طـسوا  دراوـم  هنوـگ  نیا  رد  اـهنت  يّداـم  ّتلع  سپ 
، بشخ ّهنال  ؟ ایسرک

.دوشن یسرک  یلو  دشاب  بوچ  تسا  نکمم  ریخ  ، هدش یسرک  سپ  تسا  بوچ  نوچ 

طـسوا ار  نآ  ناوت  یمن  تسین و  یفاک  یلعاف  ّتلع  دراوم  زا  يرایـسب  رد  ینعی  تسا  يّدام  ّتلع  لثم  مه  یلعاـف  ّتلع  : یلعاـف ّتلع 
دـشاب ّمات  لعاف  ّتیلعاف  هک  تسا  یتروص  نآ  تروص و  کی  رد  رگم  دـنوش  یمن  دوجوم  للع  ریاس  نآ  دوجو  ضرف  اـب  داد و  رارق 

هچ نآ  ره  ،و  بسانم ناکمو  نامز  ، بسانم هّدام  : ینوریب لماوع  ۀـمه  و...و  هدارا  ، تردـق : ینورد لماوع  زا  ) ریثأـت تاـهج  ۀـمه  ینعی 
لعاف دوجو  ضرف  زا  هک  تسا  اج  نیا  رد.دـشاب  تاهج  نآ  مامت  رب  لمتـشم  ، یلعاف هدـش و  عمتجم  یلعاف  رد  ( تسا ریثأت  رد  لـیخد 
ياراد هک  تسا  بسانم  هّدام  کـی  دوجو  زین  تاـیّدام  رد  لـعاف  ریثأـت  تاـهج  زا  یکی  دوش و  یم  مه  لـلع  ۀـیقب  دوجو  ضرف  ّماـت ،

یم دّدمت  بجوم  تسا و  لعاف  ، ترارح هجرد  عافترا  الثم.دهدب  وا  هب  هّیعون  تروص  دنک و  داجیا  ار  نآ  لعاف  ات  دشاب  ّمات  دادعتسا 
رب طورـشم  تسا  قارحا  رد  رثؤم  لعاف و  شتآ  الثم  ای.دراد  ار  ندـش  بوذ  دادعتـسا  هک  تسا  نهآ  لثم  یمـسج  رد  نیا  یلو  دوش 

...و درادن  ریثات  گنس  رد  شتآ  هنرگ  دشاب و  قارتحا  لباق  مه  نآ  هک  دوش  دراو  یمسج  رب  هک  نیا 

هچرگا یلعاف  نودب  تسین و  یفاک  ییاهنت  هب  مه  لباق  ّتیلباق  هک  روط  نامه  تسین  مامتو  ّمات  ، لباق ّتیلباق  نودب  لعاف  ّتیلعاف  سپ 
مه لـلع  هیقب  ، نآ دوجو  ضرف  اـب  هّتبلا  دـش  عمتجم  لـعاف  رد  ریثأـت  تاـهج  عیمج  رگا  سپ.تسین  لـعفلاب  لـباق  ، دـشاب هوقلاـب  لـباق 

.دوب دنهاوخ  لوصحلا  ضورفم 

یناهرب نینچ  هچ  رگا.میهد  یم  رارق  طسوا  ار  عبرا  لـلع  عیمج  ، ناـهرب هماـقا  لالّدتـسا و  ماـقم  رد  یهاـگ  مـالکلا ؛ اذـه  نم  :و  هلوق
روط نیا  یلو  تسین  یقاب  ارچ  ياج  رگید  تسا و  یمتح  هجیتن  هب  ملع  نآ  هب  ملع  زا  هدوب و  لـماک  اـنطاب  ارهاـظ و  ، اتریـس اـتروص و 

.دریگ یم  ماجنا  تردن  هب  لالدتسا 
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نیا رد  دنتـسه و  لوصحلا  ضورفم  للع  ۀـمه  نطاب  رد  یلو  هدـش  عقاو  طسوا  عبرا  للع  زا  یکی  اهنت  تروص  رهاظ و  رد  زین  یهاگ 
رد يدحاو  بولطم  اه  نآ  مامت  رد  یلو  دوش  هماقا  ّتلع  راهچ  دادعت  هب  ناهرب  راهچ  اسب  هچ  ، هدـمآ ّتلع  کی  اهنت  رهاظ  رد  هک  اج 

تاهج همه  زا  زیچ  نآ  تخانـش  ، بولطم نوچ  و.تاّیمک  تایفیک و  تاهج و  همه  زا  تسا  یگژیو  نالف  تخانـش  نآ  تسا و  راـک 
لاؤس نیا  هشیمه  هکلب  دوش  یمن  عطق  لاؤس  هدوب و  مامتان  شباوج  ، دیوگ خساپ  مل  هب  لاؤس  نیا  زا  هصقان  ّتلع  اب  یـسک  رگا  ، تسا

.تسه لاؤس  هدنام  یقاب  ، للع زا  یکی  هب  طوبرم  طیارش  ءازجا و  زا  یکی  هک  یمادام  دراد و  همادا 

.ددرگ یم  عطق  مل  اب  لاؤس  رگید  دش  نشور  ام  يارب  تقیقح  مامت  دش و  هداد  خساپ  تاهجلا  عیمج  نم  هک  یماگنه  ، يرآ

ناهرب تامّدقم  طورش  .9

ظاحل زا  هک  يروط  نامه  : تسا ناهرب  ( تایربک تایرغـص و  ) تامّدـقم طیارـش  نوماریپ  ، ناهرب باـتک  ۀـناگ  هدزاـی  روما  زا  مهن  رما 
جتنم الصا  دنـشابن  مهارف  اه  نآ  ات  دراد و  یطورـش  هک  لّوا  لکـش  دننام  ) تسین جاتنالا  ّیهیدب  یـسایق  ره  ، لالدتـسا لکـش  تئیه و 
سایق هکلب  تسین  یناهرب  ، یـسایق ره  زین  لالدتـسا  تامّدـقم  هّدام و  ظاحل  زا  نینچ  مه  ( ندوب جاتنالا  یهیدـب  هب  دـسر  هچ  اـت  تسین 

هّللا مهمحر  یّلح  ۀّمالع  هّللا و  مهمحر  یـسوط  ۀجاوخ  دننام  گرزب  نویقطنم  هک  دشاب  طرـش  دنچ  ياراد  هک  تسا  یـسایق  ، یناهرب
جیاتن روص و  ۀـمه  هب  طوبرم  )و  ّینا یّمل و  ) ناهرب ماـسقا  ۀـمه  نآ  زا  دراد و  ّتیمومع  طرـش  راـهچ  هک  دـنا  هدروآ  ار  طرـش  تفه 
جیاتن بلاطم و  صوصخم  زین  متفه  مشش و  طرـش  ود  طرش 2)و  ) یّمل ناهرب  صوصخم  ، طرش کی  و  (، طرش 1 و 3 و 4 و 5 ) تسا

(1) یتأیس .) امک  ) تسا هّیلک  و 

؛ طورش نیا  لیصفت  اّما  و 

دنشاب یهیدب  تاینیقی  ۀلمج  زا  هچ  دنـشاب  روآ  نیقی  ( يربک يرغـص و  ) نآ تامّدقم  ۀمه  هک  تسا  یناهرب  یماگنه  سایق  : لّوا طرش 
ّتیهام نایب  فیرعت و  رد  اقباس  (و  دنشاب ینیقی  دیاب  امتح  یلو  ، دنشاب يرظن  تاّینیقی  عون  زا  هچ  دش و  رکذ  البق  دوب و  مسق  شش  هک 

تامّدـقم یتقو  (. تشذـگ الیـصفت  هک  تسا  هملک  ّصخا  یناعم  هب  نیقی  اج  نیا  رد  نیقی  زا  دارم  هک  دـش  هراشا  هتکن  نیا  هب  ناـهرب 
هک اریز  دوب  دهاوخ  ینیقی  زین  هجیتن  امتح  دوب  روآ  نیقی 
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رگا طرـش  نیا  رب  عرفتم.تسا  لاـحم  هّماـت  ّتلع  نودـب  لولعم  قّقحت  هک  نیا  هچ  تسا  تـالاحم  زا  نآ  ۀـّمات  ّتلع  زا  لولعم  فّلخت 
تـسین قداص  نآ  رب  ناهرب  فیرعت  هدوبن و  یناهرب  یـسایق  نینچ  انیقی  دـندوبن  ینیقی  همّدـقم  ودره  اب  همّدـقم  ود  زا  یکی  هچ  ناـنچ 

ای تاروهشم  ۀلمج  زا  رگا  ،و  دوب دهاوخ  « یباطخ » اه نآ  زا  فلؤم  سایق  ، دشاب تالوبقم  ای  تانونظم  ۀلمج  زا  نآ  تامّدقم  رگا  هکلب 
تــالیخم هــلمج  زا  رگا  »و  یطلاــغم » دــشاب تاهبــشم  تاــیمهو و  ۀــلمج  زا  رگا  دوــش و  یم  « یلدــج » ساــیق دــشاب  تامّلـــسم 

.دمآ دهاوخ  الیصفت  هک  دوب  دهاوخ  « يرعش » دشاب

باب رد  ساـیق  ۀـّماع  دـعاوق  هب  دوش  هعجارم   ) تسا تامّدـقم  ّسخا  عباـت  هّداـم  هچ  تئیه و  ثیح  زا  هچ  ساـیق  هشیمه  : هیلک ةدـعاق 
ود زا  یکی  رگا  ) تسا هّیئزج  عبات  ّتیمک  ثیح  زا  (. دشاب هبلاس  همّدقم  ود  زا  یکی  رگا   ) تسا بلس  عبات  تیفیک  ثیح  زا  ینعی  ( مجنپ

رگید ماسقا  زا  یکی  هدوبن و  هّیرورـض  همّدـقم  ود  زا  یکی  رگا  ) تسا ّتیلعف  - ناکما - ماود عبات  تهج  ثیح  زا  (. دـشاب هّیئزج  همّدـقم 
اه نآ  عبات  هجیتن  سپ  دنتـسه  ّسخا  ینیقی  ریغ  تامّدـقم  تسا و  تامّدـقم  ّسخا  عبات  هجیتن  زین  هّدام  ثیح  زا  و  (. دنـشاب تاـهّجوم 

.تسا

؟ دوب دهاوخن  یناهرب  سایق  دوبن  ینیقی  همّدقم  ودره  رگا  ارچ  هک  تسا  اعدم  نیا  لیلد  نایب  تقیقح  رد  هطباض  نیا 

ماـقم رد  هک  نیا  رب  هوـالع  يربـک  يرغـص و  ینعی  تامّدـقم  : هک تروص  نیا  هب.تسا  یّمل  ناـهرب  صوصخم  طرـش  نیا  : مود طرش 
توبث و ماقم  بسح  هب  ، هجیتن هب  تبـسن  نینچ  مه.دنتـسه  هجیتن  زا  قبـسا  مدقا و  ، قیدصت تابثا و  ماقم  رد  نهذ و  طیحم  رد  لّقعت و 

.دوش یمن  لیکشت  یّمل  یناهرب  سایق  تامّدقم ، نیا  زا  هنرگو  دنشاب  عبطلاب  قبسا  مدقا و  دیاب  مه  اجراخ  رمالا و  سفن  عقاو و 

هب ملع  زا  نوچ  ) دنتـسه جیاتن  بلاطم و  یجراخ  یعقاو و  للع  ( طسوا تقیقح  رد  (و  تامّدقم ، یّمل ناهرب  رد  : طرـش نیا  رابتعا  لیلد 
البق هک  ، قلطم توبث  لابق  رد  رغـصا  رد  ربکا  توبث  ینعی  دـّیقم  توبث  رد  تسا  هطـساو  ، طـسوا مینک و  یم  ادـیپ  لولعم  هب  ملع  ، ّتلع

ۀجیتن هب  تبـسن  یّمل  ناهرب  تامّدقم  دیاب  سپ  دنراد  دوخ  لیلاعم  رب  یتاذ  یعبط و  مّدقت  یجراخ  للع  هک  تسا  حضاو  )و  دـش نایب 
.دنشاب هتشاد  یعبط  مّدقت 

(. دوب دهاوخ  رت  حضاو  يدعب  طرش  رد  تسین و  نینچ  ّینا  ناهرب  رد  )

تابثا و قیدصت و  ماقم  رد  ) لقعلا دنع  ناهرب  تامّدقم  هک  تسا  نیا  : موس طرش 
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رّوصت ار  اـه  نآ  ناـسنا  دـیآ و  لـقع  هب  يربـک  يرغـص و  ادـتبا  ینعی  دنـشاب  جـیاتن  زا  مدـقا  یناـمز  ثیح  زا  ( نهذ كاردا  لّـقعت و 
رکف یلصا  لحارم  نامه  : هصالخ ) دنک ادیپ  هجیتن  هب  ملع  هداد و  لیکشت  هّدام  تئیه و  ثیح  زا  نوزوم  یـسایق  اه  نآ  زا  سپـس  ، دنک

(. دسرب هجیتن  هب  ات  دنک  یط  دریگ  یم  ماجنا  اجیردت  هک  ار 

ّالا دشاب و  قبـسا  مدقا و  لقعلا  دنع  اه  نآ  روضح  دیاب  سپ  میـسرب  جـیاتن  هب  تامّدـقم  هار  زا  میهاوخ  یم  ام  : طرـش نیا  رابتعا  لیلد 
.دوب دنهاوخن  بولطملا  یلا  لصوم  هدیناسرن و  هجیتن  هب  ار  ام  زگره 

؟ دنک یمن  زاین  یب  موس  طرش  زا  ار  ام  هدرکن و  تیافک  ، یعیبط ّتیقبسا  ّتیمدقا و  ینعی  مود  طرش  نامه  ایآ  : لاؤس

نامه - رمالا سفن  عقاو و  بسح  هب  ّتیمدـقا  هک  اریز  دـشک  یمن  شود  هب  ار  موس  طرـش  راب  تسین و  یفاـک  مود  طرـش  ، ریخ : باوج
(. موس طرش  ) تسا يرگید  بلطم  ام  لقع  بسح  هب  ام و  هب  تبسن  ّتیمدقا  )و  مود طرش  ) تسا بلطم  کی  - عبطلاب مدقا 

: تسا هجو  نم  صوصخ  مومع و  طرش  ود  نیا  نایم  : کلذ نایب 

جیاتن اب  نامزمه  لقعلا  دـنع  هکلب  دـشابن  لقعلا  دـنع  مدـقا  یلو  دنـشاب  عبطلاب  مدـقا  ، تامّدـقم تسا  نکمم  : یناث طرـش  قارتفا  ةّداـم 
هنوـگ نیا  ّینا  ناـهرب  رد  هک  ناـنچمه  ، دـشاب قبـسا  ّتلع  هب  ملع  زا  لوـلعم  هـب  مـلع  دنـشاب و  اـه  نآ  زا  رخأـتم  اـی  دـنوش و  رـضاح 

.دشاب مه  لقعلا  یف  مدقا  دوب  عبطلاب  مدقا  يزیچ  ره  امتح  هک  میرادن  یعرش  ای  یلقع  دهعت  مازتلا.تسا و 

مدـقا یلو  دنـشاب  رتولج  قیدـصت  تابثا و  ماقم  بسح  هب  دنـشاب و  لقعلا  دـنع  مدـقا  تامّدـقم  تسا  نکمم  : یناث طرـش  قارتفا  هدام 
(. ّینالا ناهربلا  یف  امک  ) دنشاب اه  نآ  لولعم  ای  دنشاب  نامزالتم  جیاتن  اب  توبث  ماقم  بسح  هب  دنشابن و  عبطلاب 

تروص نیا  رد  هک  دنشاب  قبسا  مدقا و  اجراخ  عبطاب و  مه  هفرعملا و  یف  لقعلا و  دنع  مه  ، ناهرب تامّدقم  تسا  نکمم  : عامتجا ةّدام 
.تسا يرورض  موس  طرش  الماک  سپ.دوش  یم  تسرد  یّمل  ناهرب 

نیا طّـسوت  میناوتب  اـت  دنـشاب  جـیاتن  زا  یلجا  فرعا و  ( ناگدـننک لالدتـسا  ) اـم راـکفا  لوـقع و  دزن  ، تامّدـقم هک  نیا  : مراـهچ طرش 
.میزاس مولعم  هب  لیدبت  هتخاس و  حضاو  زین  ار  جیاتن  نآ  ، مولعم حضاو و  تامّدقم 

هجیتن اب  نیقی  حوضو و  ثیح  زا  تامّدقم  رگا  : هک تسا  نآ  طرش  نیا  رابتعا  لیلد  و 
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مه رت  یفخم  یّتح  ثیح  نیا  زا  تامّدـقم  رگا  میـسرب و  هجیتن  نای  هب  تامّدـقم  نآ  زا  ام  هک  تسا  حـجرم  ـالب  حـیجرت  دنـشاب  ربارب 
رت و نشور  ینعی  دنـشاب  جیاتن  زا  فرعا  دیاب  تامّدقم  سپ  تسا  لاحم  یلقع  رظن  زا  ودره  تسا و  حجار  رب  حوجرم  حیجرت  دنـشاب 
هب ملع  تاذـلاب و  الّوا و  تامّدـقم  هب  ملع  تقیقح  رد  ، مینک بسک  جـیاتن  هب  ملع  میناوتب  اـه  نآ  هب  ملع  ببـس  هب  اـت  دنـشاب  رت  ینیقی 

(. میتشاد مه  فّرعم  باب  رد  ار  نخس  نیا  ریظن  ) .تسا ضرعلاب  ایناث و  جیاتن 

اب تامّدقم  تبسانم  زا  روظنم.دنشاب  خنـس  مه  يداو و  کی  زا  هتتـشاد و  بسانت  اه  نآ  جیاتن  اب  ناهرب  تامّدقم  هک  نیا  : مجنپ طرش 
: دنشاب لیذ  یگژیو  ود  ياراد  اهنآ  تاعوضوم  هب  تبسن  تامّدقم ، تالومحم  هک  تسا  نآ  زین  هجیتن 

ندوب یتاذ  .1

(. دش دهاوخ  نایب  رما  ود  نیا  لیصفت  هب  ناهرب  باتک  مهدزای  مهد و  ثحبم  رد  ) ندوب یلّوا  .2

هک یـضراوع  ینعی  اه  نآ  ۀیتاذ  ضراوع  تاذ و  مزاول  زا  ای  دنـشاب و  ( لوصف سانجا و  ) تایتاد زا  ای  تالومحم  نیا  مالک  کی  رد  و 
ۀیلک ینعی  هبیرغ  ضراوع  : طرـش نیا  رب  عرفتم  ( یتأیـس امک  ) ضورعلا یف  هطـساو  الب  تاذـلاب و  الّوا و  دـنوش  یم  ءییـش  رب  ضراـع 

ثحب ّلحم  زا  ، نیابم رما  ، یجراخ يواسم  رما  ، یجراخ مّعا  رما  ، یلخاد مّعا  رما  ۀطـساو  هب  دنوش  یم  ءییـش  رب  ضراع  هک  یـضراوع 
نکمم ریخ.تسا  ناسنا  سپ  تسا...و  هدـنور  ای  ساّسح  نوچ  دوجوم  نیا  : تفگ ناوت  یمن  الثم  دـنوش  یم  جراـخ  ناـهرب  باـب  رد 

توبث و ماقم  ظاحل  هب  هن  قیدـصت و  ماقم  بسح  هب  هن  دـیاین  مزال  ّصخا  تابثا  ، معا تابثا  زا  دـشابن و  ناسنا  دـشاب و  ساّـسح  تسا 
.یجراخ عوقو 

دـشاب و تیخنـس  دـیاب  لوـلعم  ّتلع و  نیب  اـم  دنتـسه و  هجیتـن  هب  ملع  ّتلع  ، ناـهرب تامّدـقم  : هک تسا  نیا  طرـش  نیا  راـبتعا  ّتلع 
لـصاح تسا  هناگیب  یبنجا و  نآ  زا  هک  رگید  ءییـش  هب  ملع  نآ  هب  ملع  هار  زا  سپ  دـنرادن  تیخنـس  تاعوضوم  اـب  هبیرغ  ضراوع 

.دوش یمن 

.درادن نایب  هب  يزاین  هک  دننک  یم  لقن  سیئرلا  خیش  زا  یمالک  رفظم  موحرم  سپس 

هّیرورض و ای  ( هیتاذلا هرورضلاب  ناویح  ناسنا  لک   ) دنشاب هیتاذ  هّیرورض  هک  نیا  زا  مّعا  دنشاب  هّیرورض  تامّدقم  هک  نیا  : مشش طرش 
رمق ّلک  ) دشاب نیعم  تقو  رد  ترورض  ای  )و  ابتاک مادام  هرورضلاب  عباصالا  كرحتم  بتاک  ّلک  ) دنشاب هّماع  ۀطورشم  ینعی  هیفص 
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(. اّماتقو هرورضلاب  سّفنتم  ناسنا  ّلک  ) نّیعمریغ تقو  رد  ای  )و  هرورضلاب هلولیحلا  تقو  فسخنم 

: کلذ نایب  ، تسا سایق  باب  رد  ترورض  زا  ریغ  ناهرب  باب  رد  ترورض  : هتکن

فـصو هب  دوش  یم  فصتم  هک  یتاذ  ره  هک  تسا  نیا  نامروظنم  الثم  هرورـضلاب  ناویح  ناسنا  ّلک  : مییوگ یم  یتقو  سایق  باـب  رد 
ای ( روکذـم لاثم  ) دـشاب هرورـضلاب  ینعی  قفّتا  فیک  دـشاب و  هک  يوحن  ره  هب  فاصتا  نیا  لاح  ( ...و رکب  رمع و، ، دـیز لـثم  ) ّتیناـسنا

عوضوم تاذ  نیا  دشاب  هک  يوحن  ره  هب  هصالخ  و...دشاب  ناکمالاب  ای  ( بتاک ّتیبتاک  ) دشاب لعفلاب  ای  ( دوسا تیدوسا  ) دشاب ماودـلاب 
...و ّتیناویح  ینعی  ) یلومحم فصو  هب  دوش  یم  فصتم 

تاذ يارب  عوضوم  یناونع  فصو  توبث  هک  نیا  زا  مّعا  تسا  يرورـض  عوضوم  يارب  لومحم  توبث  ینعی  ، هرورـضلاب ( لّوا لاثم  رد 
...و ناسنا  يارب  تباتک  ملع و  لثم  دشاب  نکمم  ای  ّتیناویح و  ّتیناسنا و  لثم  دشاب  يرورض  نآ 

هک يزیچ  نآ  ره  ینعی  تسا  هّماع  ۀطورـشم  ناـمه  اـی  هیفـصو  هیتاذ و  ترورـض  زا  مّعا  ، ناـهرب باـب  رد  يرورـض  زا  دوصقم  اـّما  و 
فصو هب  فصتم  هک  تاذ  هب  تبـسن  ّتیقطان  لثم  تسا  تباث  وا  يارب  لومحم  نیا  ، دراد ترورـض  وا  يارب  عوضوم  یناونع  فصو 

.دشاب هتشادن  تاذلا  مادام  ترورض  وا  يارب  لومحم  نیا  ولو  تسه  مه  لومحم  یناونع 

.تسا تامّدقم  ندوب  هّیرورض  مشش  طرش  سپ 

قرف سایق  باب  رد  ّتیّلک  اب  ناهرب  باـب  رد  زین  ّتیّلک  زا  دوصقم.دـشاب  هیلک  زین  هجیتن  اـت  دنـشاب  هیلک  تامّدـقم  هک  نیا  : متفه طرش 
.دراد

: دشاب یگژیو  هس  ياراد  دیاب  هیف  نحن  ام  رد  ّتیّلک  : کلذ نایب 

.دشاب عوضوم  صاخشا  داحآ و  یمامت  رب  لومحم  لوقم و  ( يربک ای  يرغص  ) هیضق نیا  لومحم  .1

.دوش لماش  ار  اه  نامز  همه  هکلب  دشابن  ّصاخ  ینامز  هب  طوبرم  ّتیلوقم  نیا  .2

.دمآ دهاوخ  هک...و  یمود  لمح  هن  دشاب  یلّوا  لمح  یلّوا و  لوق  وحن  هب  لمح  لوق و  نیا  .3

ناویح ناسنالا  » لثم دـشاب  هلمهم  ای  هدـش و  نایب  هیـضق  ّتیمک  نآ  رد  هک  دـشاب  هروصحم  ام  ۀیـضق  هک  تسین  یقرف  تهج  نیا  زا  و 
ضعب » ای « ناویح ناسنالا  ضعب  » لثم دشاب  هیئزج  ای  « ناویح ناسنا  ّلک  » لثم دشاب  هیلک  ۀیضق  هک  تسین  یقرف  زین  هروصحم  رد  «. قطان
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زا دارم  یلو.تسا  صوصخم  نامز  ّصاـخ و  درف  هب  طوبرم  هک  دـشابن  هیـصخش  اـم  ۀیـضق  هک  تسا  نیا  ّمهم  طـقف  «. ناـسنا ناویحلا 
دراد ّتیّلک  دوش و  یم  لمح  عوضوم  دارفا  عیمج  رب  لومحم  : هک نیا  ینعی  تسا ، لّوا  یگژیو  ناـمه  نتـشاد  ، ساـیق باـب  رد  ّتیّلک 
نیا رد  ّتیّلک  سپ  دـشاب  یلّوا  لمح  هب  هک  تسین  مزال  زین  دـشاب و  نینچ  تسین  مزال  الوصا  تسین و  اه  ناـمز  ۀـمه  هب  طوبرم  یلو 

ینعی.تسا هیئزج  ، هلمهم ، هیصخش لباقم  رد  اج 

(. ناسنا ) یصخش هن  تسا  یّلک  عوضوم  .1

(. ناسنا لک  ) تسین هلمهم  سپ  هدش  نایب  ّتیمک  .2

(. ناسنالا ضعب  ) تسین هیئزج  دراد و  ّتیلک  .3

جیاتن هک  تسا  يدراوم  صوصخم  هکلب  تسین  يراج  نیهارب  ۀمه  رد  هتشادن و  ّتیمومع  متفه  مشش و  طرش  ود  ؛ لّوا ۀتکن  : هتکن ود 
: دننام دنشاب  هّیّلک  هّیرورض و  ، بلاطم و 

« يرغص » هرورضلاب ناویح  ناسنا  ّلک 

« يربک ،» هرورضلاب مسج  ناویح  لک  و 

« هجیتن » هرورضلاب مسج  ناسنا  لکف 

دـشاب یّلک  يرورـض و  ناهرب  ۀـجیتن  اج  همه  هشیمه و  هک  تسین  نینچ  یلو  دـنراد  ار  ناهرب  باب  ياـنعم  هب  ّتیلک  ترورـض و  هک 
: همالع لوق  هب.دشاب  هّیّلکریغ  ای  هّیرورض و  ریغ  ۀیضق  ناهرب  ۀجیتن  دراد  ناکما  هکلب 

اهنایب یف  لمعتست  هیرثکا  هنکمم  ایاضق  هیناهربلا  بلاطملا  نم  ناف  ، یناهرب بلطم  لکل  ال.هیرورضلا  بلاطملاب  صتخم  طرشلا  اذه  و 
.اهجاتنال (1) هیئزجلا  تامّدقملا  ناهربلا  یف  لمعتست  دق  هیئزجلا  بلاطملا  کلذک  اهلاثما و 

دشاب همئاد  امهیدحا  ای  نیتمئاد  تسا  نکمم  دنـشاب و  تقولا  وا  فصولا  وا  تاذلا  مادام  نیتیرورـض  نیتمدقم  تسا  نکمم  نیاربانب 
عبات مه  ثیح  نیا  زا  هجیتن  دنـشاب و  هنکمم  امهالک  ای  نیتنکمم  اـسب  هچ  دـشاب و  هماـع  هقلطم  امهیدـحا  اـی  نیتقلطم  تسا  نکمم  و 

دنـشاب هیئزج  ثیح  نیا  زا  هکلب  دنـشابن  ناهرب  باب  يانعم  هب  یّلک  ودره  نیتمدـقم  تسا  نکمم  هک  نیا  اـمک  تسا  تامّدـقم  ّسخا 
دـشاب هّیّلک  تسا  لاحم  دوب و  دـهاوخ  هیئزج  مه  هجیتن  تروص  نیا  رد  هک  دنـشاب  تباث  هنمزالا  ضعب  ای  دارفـالا و  ضعب  يارب  ینعی 

ّسخا عبتت  اّهنال 
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.تامّدقملا

نیهارب همه  نآ  زا  تسا و  هّیرورـض  جـئاتن  صوـصخم  دوـب  ّتیلعف  ناـکما و  لـباقم  رد  هک  روکذـم  ياـنعم  هب  ترورـض  : مود ۀـتکن 
هکلب دـشابن  انعم  نیا  هب  ترورـض  دنـشاب  يرورـض  ، یناـهرب بلاـطم  دـیاب  اـج  همه  هک  نیا  هب  نیلئاـق  دارم  تسا  نکمم  يرآ.تسین 

هب ملع  دش  ینیقی  تامّدقم  هب  ملع  یتقو  هک  لوبق  بوجو  رارطـضالا و  يا  دش  رکذ  ناهرب  فیرعت  رد  هک  دـشاب  ییانعم  هب  ترورض 
ّتیلعف ای  ناکما  ای  دشاب  ترورض  هیـضق  تهج  هچ  تسین  رادرب  فّلخت  تسا و  لوبقلا  بجاو  هک  ینیقی  کی  مه  نآ  دیآ  یم  هجیتن 

یمرب لّوا  طرش  هب  هدوبن و  یلقتـسم  طرـش  کی  متفه  طرـش  نیا  سپ  تفگ  میهاوخ  دشاب  نیا  دارم  رگا  لاح.دشابن  هّجوم  الـصا  ای 
.دشاب تامّدقم  ندوب  ینیقی  طارتشا  نامه  هک  ددرگ 

.دییامرف (1) هعجارم  سابتقالا  ساسا  باتک  هب  روکذم  ۀتکن  ود  زا  ، لّوا ۀتکن  رتشیب  یهاگآ  تهج  نایاپ  رد 

ناهرب باب  یتاذ  .10

.تسا ناهرب  باب  یتاذ  يانعم  نایب  اب  ۀطبار  رد  ، ناهرب باتک  ثحابم  زا  مهد  ثحبم 

اب ، ناـهرب تامّدـقم  تـالومحم  دـیاب  هک  میتـفگ  ، مجنپ طرـش  رد  ، ناـهرب تامّدـقم  طئارـش  اـب  هطبار  رد  مهن  ثحبم  رد  نیا  زا  شیپ 
نیا رد  لاح  میناد  یم  تالومحم  ندوب  یلّوا  یتاذ و  ار  بسانم  زا  دارم  دـش  هراشا  دنـشاب و  خنـس  مه  بسانتم و  اه  نآ  تاعوضوم 

.مینک یم  نایب  ار  ناهرب  باب  یتاذ  يانعم  اج 

ياـنعم هدرک و  هراـشا  اـه  نآ  ماـمت  هب  اـج  نیا  رد  هک  تـسا  هدـش  لامعتـسا  دّدـعتم  یناـعم  هـب  نوـیقطنم  حالطـصا  رد  یتاذ  ۀـملک 
.مینک یم  نییبت  ار  ناهرب  باتک  رد  ، دوصقم

تاّیّلک باب  رد  لیـصفت  هب  دور و  یم  راک  هب  یـضرع  لـباقم  رد  باـب  نآ  رد  یتاذ  (: سمخ تاـّیّلک  باـب  ) یجوغاـسیا باـب  یتاذ  .1
نآ هب  تاذ  ماوق  هک  ییاهزیچ  ینعی  « تاذلا هب  موقتی  ام  » زا تسا  ترابع  یتاذ  : هک نیا  بلطم  لامجا  تشذگ و  ود  نآ  يانعم  سمخ 
ءزج هچ  ، دـنهد یم  لیکـشت  ار  نآ  ّتیهاـم  ءزج  اـی  تاذ  نیا  ّتیهاـم  تقیقح و  ماـمت  دنتـسه و  تاذ  نیا  مّوـقم  اـه  نآ  تسا و  اـه 

.دنتسه لصف  سنج و  ، اه نآ  كرتشم و  هچ  صتخم و 

تاذ زا  جراخ  هک  یّلک  نیوانع  ینعی  « لومحملا جراخلا  » زا تسا  ترابع  یضرع  و 
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ّصاخ ضرع  زا  دنترابع  اه  نآ  ،و  نآ زا  مّعا  هچ  عوضوم و  نیمه  هب  ّصتخم  ضرع  هچ  دنوش  یم  لمح  عوضوم  رب  هدوب و  عوضوم 
،... هدنروخ ، هدنر هار  دننام  ماع  ضرع  و...و  بتاک  کحاض و  دننام 

ضرع ، ضرع نالف  دـنیوگ  یم  یهاگ  تسا و  یتاذ  ضرع  ، ضرع نیا  دوش  یم  هتفگ  یهاـگ  هک  ضورع  لـمح و  باـب  رد  یتاذ  .2
: دنیوگ یم  « ملعلا قلطم  » فیرعت ماقم  رد  نویقطنم  تسا و  بیرغ  لباقم  رد  حالطصا  نیا  رد  یتاذ  سپ  تسا  بیرغ 

هیتاّذلا هضراوع  نع  هیف  ثحبی  ام  ملع  لک  عوضوم 

ناسنالل بجعتلاک  ضورعلا  یف  هطـساو  الب  يا  تاذـلاب  الّوا و  ءییـشلا  ضرعی  ام  : زا تسا  تراـبع  هیتاذ  ضراوع  زا  ناـشروظنم  هک 
: زا دنترابع  هک  هبیرغ  ضراوع  لباقم  رد...و 

.تسا ّصخا  رما  ای  نیابم و  رما  ای  ، يواسم رما  ای  مّعا  رما  ای  هطساو  نآ  هک  ضورعلا  یف  هطساو  عم  ءییشلا  ضرعی  ام 

لبق دـنا و  هدرک  هراشا  لاثم  رکذ  اب  بتارم  نیا  زا  هبترم  راهچ  هب  فنـصم  هک  دراد  یبتارم  لحارم و  ، انعم نیا  هب  هیتاذ  ضراوع  لاح 
: مییوگ یم  بتارم  نیا  نایب  زا 

دندش و یم  ذخا  تاعوضوم  فیرعت  رد  هک  دـندوب  تالومحم  نیا  ، تفر یم  راک  هب  یـضرع  لباقم  رد  یتاذ  هک  یلبق  حالطـصا  رد 
تاعوضوم تاموقم  زا  یکی  ای  تاعوضوم  نیا  ینعی  تسا  سکعلاب  بلطم  حالطـصا  نیا  رد  یلو  قطان  ناویح  ناـسنالا  : میتفگ یم 

: مینک یم  نایب  ار  هعبرا  بتارم  تاجرد و  قرف  نیا  هب  تیانع  اب  دنوش  یم  ذخا  تالومحم  فیرعت  رد  هک  دنتسه 

دننامه.دـشاب هدـش  ذــخا  اـه  نآ  يوهاـم  فـیرعت  ّدــح و  رد  اـه  نآ  تاـعوضوم  دوـخ  هـک  يا  هـیتاذ  تـالومحم  نآ  : لّوا ۀــجرد 
فنالا :» مییوگ یم  ندرک  تسرد  هیـضق  ماقم  رد  دوش و  یم  ذخا  « ینیب ندوب  شخپ  نهپ و  » ینعی ؛ تسوطف فیرعت  رد  هک  « ینیب » فنا

دشاب فنا  هک  عوضوم  نیا  ، مینک فیرعت  ار  سطفا  میهاوخ  یم  یتقو  هک  نیا  يارب  دنناد  یم  عوضوم  یتاذ  ار  لومحم  نیا  سطفا ،»
.اذک اذک و  فنا  سفالا  ای  دنیوگ  ار  نهپ  غامد  سطفا  : مییوگ یم  دیآ  یم  نآ  فیرعت  رد 

رگید ترابع  هب  ) هل ضورعم  نیا  عوضوم  یلو  دوش  یمن  ذـخا  نآ  فیرعت  رد  یتاذ  لومحم  نیا  عوضوم  دوخ  یهاگ  :و  مود ۀـجرد 
هک يزیچ  نآ  ینعی  هل  ضورعم  زا  دارم  (و  دوش یم  ذخا  لومحم  نآ  فیرعت  رد  ( عوضوم عون  موس  ترابع  هب  عوضوم و  عوضوم 
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نیا دوـخ  هک  يزیچ  ینعی  هل  ضورعم  عوـضوم  زا  دارم  تسا و  نآ  هیتاذ  ضراوـع  زا  هدـش و  ضراـع  وا  رب  هیـضق  رد  لوـمحم  نـیا 
لاثم نیا  رد  ، عوفرم لـعافلا  : میئوگ یم  وحن  ملع  رد  ـالثم  تسا  هل  ضورعم  نیا  یّلک  عون و  وا  دوش و  یم  ضراـع  وا  رب  هل  ضورعم 

: دیوگ یمن  یسک  دوش و  یمن  ذخا  نآ  فیرعت  رد  ّتیلعاف  اّما  ، تسا ّتیلعاف  هیتاذ  ضراوع  زا  ّتیعوفرم 

هکلب دنتـسین  يواسم  عوفرم  اب  لعاف  نیابم و  ای  ّصخا  ، مّعا هن  دـشاب  يواسم  فّرعم  اب  دـیاب  فرعم  نوچ  اذـک  اذـک و  لعاف  عوفرملا 
یفانـصا نآ  تحت  رد  تسا و  هملک  عاونا  زا  یعون  هک  یمـسا  ۀـملک  رب  دوش  یم  ضراـع  لـعاف  دوخ  نکل  تسا و  عوفرم  زا  ّصخا 

اذک هملک  عوفرملا  : میئوگ یم  دوش و  یم  ذخا  عوفرم  فیرعت  رد  تسا  نآ  عوضوم  لعاف و  ضورعم  هک  یمسا  ۀملک  دراد و  دوجو 
هملک لعافلا  : میئوگ یم  دوش و  یم  ذخا  دشاب  یم  عوفرم  هل  ضورعم  هک  مه  لعاف  دوخ  فیرعت  رد  هملک  ناونع  هک  نیا  هچ  اذـک  و 

.اذک اذک و 

یم ـالثم.دوش  یم  ذـخا  یتاذ  ضرع  نیا  ّدـح  رد  ( دوـب مود  ۀـجرد  رد  هک  نآ  عوـن  هن  (و  هل ضورعملا  سنج  یهاـگ  :و  موـس ۀـجرد 
یمن ینبم  فیرعت  رد  یلو  تسا  ینبم  اتاذ  یـضام  لعف  تسا و  یـضام  لعف  ۀیتاذ  ضراوع  زا  ینبم  ناونع  هک  ینبم  یـضاملا  : میئوگ

هک ار  یـضام  لعف  سنج  اّما  دوب  دهاوخ  ّصخا  هب  فیرعت  نوچ  اذک  اذک و  ضام  لعف  ینبملا  : تفگ دروآ و  ار  یـضام  ۀـملک  ناوت 
هملک سپ  تسا  هملک  عاونا  زا  یعون  لعف  لعف و  فانصا  زا  یفنـص  یـضام  لعف  نوچ.دروآ  فیرعت  رد  ناوت  یم  دشاب  هملک  ناونع 

...اذک اذک و  هملک  ینبملا  : میئوگ یم  یضام و  لعف  سنج  ینعی  هل  ضورعم  سنج  دوش  یم 

دنوش یمن  ذخا  یتاذ  ضرع  لومحم و  فیرعت  رد  مادک  چـیه  نآ  سنج  هن  نآ و  عون  هن  عوضوم و  دوخ  هن  یهاگ  :و  مراهچ ۀـجرد 
هیتاذ ضراوع  زا  بوصنم  هک  « بوصنم قلطملا  لوعفملا  :» لاثم دوش  یم  ذخا  نآ  ّدـح  رد  لومحم  نیا  عوضوم  سنج  ضورعم  هکلب 

هب فیرعت  نوچ  اذـک  اذـک و  قلطم  لوعفم  بوصنملا  : تفگ دروآ و  ار  قلطم  لوعفم  ناوتن  نآ  فیرعت  رد  یلو  تسا  قلطم  لوـعفم 
اذـک و لوعفم  بوصنملا  : تفگ دروآ و  نآ  فیرعت  رد  تسا  لوعفملا  قلطم  ناونع  هک  ار  قلطم  لوعفم  سنج  ناوـتن  تسا و  ّصخا 

فیرعت رد  ناوـت  یم  دـشاب  هملک  هک  ار  سنجلا  ضورعم  يا  هیلوـعفملا  ضورعم  ، يرآ.تسا ّصخا  هب  فـیرعت  مه  زاـب  نوـچ  اذـک 
لعف اریز  تسا  بوصنم  زا  ّصخا  نوچ  دیآ  یمن  فیرعت  رد  زین  نآ  هک  تسا  راک  رد  مسا  ناونع  ۀملک  ناونع  زا  شیپ  هّتبلا  دروآ و 

تسا و عوضوم  هل و  ضورعم  ، سنجلا سنج  ۀملک  تقیقح  رد  سپ  دوش  یم  عقاو  بوصنم  مه  عراضم 
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...اذک اذک و  یمسا  ۀملک  بوصنملا  : مییوگ یم 

هدـش ذـخا  نآ  فیرعت  رد  عوضوم  تاـموقم  زا  یکی  اـی  عوضوم  دوخ  هک  تسا  نآ  یتاذ  ضرع  : تفگ ناوـت  یم  مـالک  کـی  رد  و 
سنجلا ضورعم  ، عوضوملا سنج  ، عوضوملا عون  هک  اریز  ، دوش یم  رگید  هلحرم  هس  لماش  « عوضوملا تاموقم  دحا  » ۀـملک هک  دـشاب 

.یلاع سنج  سانجالا و  سنج  هب  دسر  یم  ات  دنتسه  تاموقم  زا  همهو  همه  سنجلا  سنج  ای  و 

: دنتسه مسق  ود  تالومحم  اهتنم  ، ضورع لمح و  باب  رد  یتاذ  .3

زا تاذ و  میمص  زا  هک  یتالومحم  ینعی  ، دنیوگ همیمص  نم  تالومحم  یفسلف  یقطنم و  حالطصا  رد  ار  تالومحم  زا  يا  هراپ.فلا 
لومحم و نیا  عازتنا  يارب  هکلب  تسین  همیمـض  مض  هب  يزاین  لمح  نیا  رد  دنوش و  یم  لمح  تاذ  دوخ  رب  هدش و  عازتنا  تاذ  ّقاح 

ماـقم نـع  عزتـنی  اـم  » ینعی دــنیوگ  یم  یتاذ  ار  نآ  تـهج  نیدــب  ،و  تـسا یفاـک  تاذ  سفن  ، تاذ رب  نآ  لـمح  یناوـنع و  فـصو 
تبـسن وا  هب  هدرک و  عازتنا  ار  ضیبا  فصو  ام  هک  تسا  یفاک  ّتیهام  تاذ و  نیا  يدیفـس و  سفن  هک  « ضیبا ضایبلا  » دـننام « تاذـلا

...و « دوجوم دوجولا   » دننام میهد و 

زا اـه  نآ  عازتـنا  رد  هـک  یتـالومحم  ینعی  دـنیوگ  همیمـضلاب  تـالومحم  هفـسلف  قـطنم و  حالطـصا  رد  ار  تـالومحم  زا  یخرب.ب 
رب نآ  لمح  تاذ و  نآ  زا  فصو  نیا  عازتنا  دوشن  همیمض  تاذ  هب  ، تاذ رب  هدئاز  یتیـصوصخ  ات  میتسه و  همیمـض  مض  هب  زاین  ، تاذ

نول هب  نّولم  هک  یماگنه  یلو  « هثالثلا داعبالل  لباق  رهوج  :» زا تسا  ترابع  مسجلا  تاذ  هک  « ضیبا مسجلا  :» دـننام.تسین نکمم  تاذ 
نم هعیبط  اّهنا  ثیح  نم  » تعیبط ّتیهام و  دوخ  هک  «، هدوجوم هیهاملا  » ای دوش و  یم  دنتـسم  وا  هب  ضیبا  یقاقتـشا  ناونع  دـش  یـضایب 

: يراوزبس میکح  لوق  هب  درادن و  ییاضتقا  چیه  «، عیابطلا

یه ثیح  نم  یه  ّالا  تسیل  و 

هیفتنم ضئاقن  هبترم 

فـصو دـش  ضراع  نآ  رب  دوجو  هک  یماـگنه  یلو...و  رغـال  هن  قاـچ و  هن  ، هایـس هن  دیفـس و  هن  ، مودـعم هن  تسا و  دوجوم  هن  ینعی 
؛ دوجو هب  تبـسن  دوجوم  ، ضاـیب هب  تبـسن  ضیبا  سپ...و  هدوجوم  هیهاـملا  : مییوگ یم  دوش و  یم  هداد  دانـسا  نادـب  دوجوم  یناونع 

(. دش رکذ  تاّیلّوا  نایب  رد  اقباس  بلطم  نیا  لیصفت  ) تسا یضرع  مسج  هب  تبسن  ضیبا  ّتیهام و  هب  تبسن  دوجوم  یلو  تسا  یتاذ 

هک میناد  یم  هک  نیا  نآ  دمآ و  دهاوخ  الیذ  هک  ییانعم  هب  اهتنم  لمح  باب  رد  یتاذ  .4
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: دوش یم  مسق  ود  میسقت  کی  رد  لمح 

یتاذ یلّوا  لمح.فلا 

یعانص عیاش  لمح.ب 

رب نآ  ّمات  ّدـح  ینعی  ءییـش  تایتاذ  مامت  لمح  »و  ناسنا ناسنالا  » لثم تاذـلا  یلع  تاذـلا  لـمح  هب  تسا  رـصحنم  یتاذ  یلّوا  لـمح 
«. قطان ناویح  ناسنالا  » لثم ءییش 

ناسنالا » اهنت لصف  لمح  »و  ناویح ناسنالا  » اهنت سنج  لمح  الثم.تسا  تاذ  رب  تایتاذ  ضعب  لمح  هب  طوبرم  یعانـص  عیاش  لمح  و 
« ...شام ، بتاک ناسنالا  » لثم دنتسه  هّصاخ  هّماع و  ضراوع  زا  تاذ و  زا  جراخ  هک  يروما  لمح  »و  قطان

(. دمآ هتفگ  لمح  ماسقا  نایب  رد  یّلک و  باب  رد  زین  بلطم  نیا  لیصفت  )

عقاو رد  ّصاخ  ّتلع  ینعی  یفداصت  یقافّتا و  روما  زا  یخرب.دور  یم  راـک  هب  یقاـفّتا  لـباقم  رد  هک  بابـسا  لـلع و  باـب  رد  یتاذ  .5
تبسن لولعم  هک  تسا  یهیدب  دنتسه و  ّتلع  ياراد  ینعی  دنتسه  یتاذ  روما  زا  یخرب  دنتسه و  یقافّتا  رما  نالف  هب  تبسن  یلو  دنراد 

: یتاذ يارب  لاثم  دنچ  دشوج  یم  نآ  تاذ  زا  تسا و  یگشیمه  ّتلع  هب 

.تسا مزیه  قارتحا  ّتلع  شتآ  لاعتشا  هک  تخوس  مزیه  سپ  دش  رو  هلعش  شتآ.فلا 

.تسا دعر  شّرغ  ّتلع  نامسآ  قرب  هک  تساخرب  دعر  شّرغ  يادص  سپ  دیشخرد  نامسآ  رد  قرب.ب 

: یقافّتا يارب  لاثم  دنچ 

یلولعم یّلع و  ۀطبار  نامـسآ  قرب  رد و  ندوشگ  نایم  هک  دش  هدید  نآ  رد  قرب  شـشخرد  دز و  قرب  نامـسآ  سپ  دش  زاب  رد.فلا 
.تسا هدش  نینچ  اقافّتا  تسین و 

.تسین يا  هطبار  مزیه  نتفرگ  شتآ  نالف و  رظن  نایم  هک  تخوس  نم  مزیه  سپ  درک  هاگن  نم  رب  ینالف.ب 

.تسین راک  رد  يا  هطبار  نم  یضیرم  وا و  تداسح  نایم  مه  زاب  هک  مدش  ضیرم  نم  سپ  درب  گشر  نم  هب  ینالف.ج 

باـب یتاذ  زا  مّعا  ياـنعم  هب  ناـهرب  باـب  یتاذ  زا  دارم  : مییوگ یم  میتـسناد  ار  یتاذ  نوگاـنوگ  تاحالطـصا  هک  نیا  زا  سپ  : هجیتـن
سانجا و تاـیتاذ و  زا  تسا  مّعا  اـج  نیا  رد  یتاذ  ینعی.تسا  ( مود حالطـصا   ) بیرغ لـباقم  رد  یتاذ  )و  لّوا حالطـصا  ) یجوغاـسیا

ای لوصف و 
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فیرعت ار  ناهرب  باب  یتاذ  ، عماج فیرعت  کـی  رد  میهاوخب  رگا  و  «. ضورعلا یف  هطـساو  ـالب  ءییـشلا  ضرعی  اـم  يا  » هیتاذ ضراوع 
: میئوگب دیاب  میئامن 

فنا ) عوضوملا وا  ( یجوغاـسیا باـب  یتاذ  لاـم  نیا  () ناـسنا ) عوضوملا ّدـح  یف  ذـخؤی  ( قطاـن ناویح و  ) يذـّلا لومحملا  وه  یتاذـلا 
.هّدح یف  ذخؤی  ( سنج ضورعم  ، نآ سنج  هل ، ضورعم  عون  ) هتاموقم دحا  وا  ( الثم

یلّوا يانعم  .11

يانعم دنتـسه  یلّوا  یتاذ و  تاعوضوم  هب  تبـسن  تالومحم  ناهرب  باـب  رد  میتفگ  هک  نیا.تسا  یلّوا  ناـیب  هب  عجار  ثحب  نیرخآ 
: دنوش یم  هتسد  ود  یمیسقت  رد  تالومحم  : دنیامرف یم  ؟ تسیچ یلّوا  يانعم  یلو  میتسناد  ار  یتاذ 

تاعوضوم رب  اه  نیا  لمح  يارب  ، ضورع رد  يا  هطـساو  ینعی  ضورعلا  یف  هطـساو  الب  دـنوش  یم  لـمح  تاذ  رب  هک  یتـالومحم  .1
.تسین ناشدوخ 

یم یهاـگ  »و  ضیبا مـسجلا  :» مییوـگ یم  یهاــگ  : لاــثم ضورعلا  یف  هطــساولا  عـم  دــنوش  یم  لــمح  تاذ  رب  هـک  یتــالومحم  .2
لمح مسج  رب  ضیبا  لمح  دبلط و  یمن  ضورع  رد  هطساو  ینعی  تسا  یلّوا  لمح  حطـس  رب  ضیبا  لمح  هک  « ضیبا حطـسلا  :» مییوگ

ضرعلاب ایناث و  لمح  کی  تسا و  تاذلاب  الوا و  لمح  کی  سپ  دشاب  حطـس  نامه  هک  دراد  ضورع  رد  هطـساو  ینعی  تسا  يوناث 
.تسا

هبیرغ ضراوع  لباقم  رد  دوش و  یم  لامعتسا  ملع  عوضوم  رد  هک  هیتاذ  ضراوع  ریسفت  ماقم  رد  رخأتم  نییلوصا  زا  یخرب  : همتاخ رد 
الب يا  » هیتاذ ضراوع  : دنا هتفگ  دنا و  هدرک  ریسفت  میدروآ  اج  نیا  رد  ام  هک  یلّوا  لمح  يانعم  هب  ار  یتاذ  هدش و  هابتـشا  راچد  تسا 
امـش يارب  ام  هک  یلّوا  یتاذ و  نیب  نایم  قرف  نایب  اب  دـیناوت  یم  امـش  یلو  هدـش  هابتـشا  راـچد  ساـسا  نیا  رب  »و  ضورعلا یف  هطـساو 

دنوـخآ موـحرم  هّللا  مهمحر  فنـصم  دارم  دـیاش  ) دـیوشن اـه  ثحبم  طـلخ  نیا  راـچد  دوـخ  هدرک و  ـالمرب  ار  هابتـشا  نـیا  مـیدروآ 
حرش رد  ار  نآ  لیـصفت  هک  « ضورعلا یف  هطـساو  الب  يا  :» هدرک ریـسفت  ار  هیتاذ  ضراوع  دلج 1  ۀیافک  زاغآ  رد  هک  دـشاب  یناسارخ 

(. ما هدرک  نایب  دلج 1  ۀیافک 
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هرظانم بادآ  ای  لدج  هعانص  مود  لصف 

هراشا

ثحبم هس  تعنـص  نیا  رد.تسا  هرظانم  بادآ  ای  لدـج و  تعنـص  ةرابرد  ، سمخ تاعانـص  باب  ۀـناگ  جـنپ  لوصف  زا  لصف  نیمود 
: تسا حرطم  یلصا 

« بلطم هدزای  » لدج تعانص  لوصا  دعاوق.فلا و 

« بلطم جنپ  » عضاوم.ب

« بلطم هس  » تاشرافس ایاصو.ج و 

لوصا دعاوق و  ، لّوا ثحبم 

هراشا

هب هک  تسا  حرطم  بلطم  هدزاـی  نآ  رد  تسا و  باـب  نیا  یّلک  دـعاوق  لوـصا و  اـب  طاـبترا  رد  لدـج  باـب  ثحبم  هس  زا  لّوا  ثحب 
.دش دهاوخ  نایب  لیصفت  بیترت و 

لدج تعانص  تاحلطصم  .1

لدج تعانص.تسا  لوادتم  تعنص  نیا  رد  هک  تسا  یتاملک  تاحالطصا و  اب  ۀطبار  رد  ، لدج تعانص  بلطم  هدزای  زا  لّوا  بلطم 
ياراد ( ...و یطایخ  یکـشزپ و  دـننام  یلمع  تاعانـص  و...و  هباطخ  ناـهرب و  دـننام  هیملع  تاعانـص  زا  ) يرگید تعنـص  ره  دـننامه 

ترورـض رادقم  هب  اج  نیا  رد.تسا  لوادتم  تعنـص ، نیا  رد  هدوب و  باب  نیا  صوصخم  هک  تسا  یناوارف  يا و  هژیو  تاحالطـصا 
ياج رد  ار  تاحالطـصا  ریاس  میوش و  یم  انـشآ  اه  نآ  يانعم  اب  هدومن و  يا  هراـشا  تاحالطـصا  نیا  زا  يا  هراـپ  هب  هدرک و  اـفتکا 

یم انعم  ار  هملک  ود  لاح  ( دـمآ دـهاوخ  ، لدـج یناث  ثحبم  زاغآ  رد  هک  عضاوم  حالطـصا  لثم  ) درک میهاوخ  نایب  تبـسانم  هب  دوخ 
: مینک

.دراد ییانعم  نویقطنم  حالطصا  رد  دراد و  ییانعم  برع  تغل  رد  ؛ لدج ۀملک  .1

شکمـشک هعزانم و  هرظانم و  ماقم  رد  نداد  ناشن  یتخـسرس  ندرک و  يزاب  جـل  تجاجل و  ياـنعم  هب  تغل  رد  لدـج  ؛ يوغل ياـنعم 
ای هدش  دای  روما  زا  يرما  اب  هطبار  رد  درف  ود  هک  نیا  ینعی  ؛ تسا...و ینید  ، یگنهرف ، يداصتقا یسایس ، ، یعامتجا ، یفـسلف ، یملع ياه 

نارگید دزن  رد  دزاس و  بولغم  ار  دوخ  ثحب  فرط  بیقر و  ات  دنـشوک  یم  مادکره  دزادرپ و  یم  وگتفگ  هب  رگیدکی  اب  اه  نآ  زج 
: میناوخ یم  مه  نآرق  رد.دزاس  مزلم  ار  وا 
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ِِهْبلَق َو ِیف  ا�م  �یلَع  ّللا 
�

َه ُدِهُْشی  ا�ْینُّدلا َو  ِها�یَْحلا  ِیف  ُُهلْوَق  َُکبِْجُعی  ْنَم  ّنلا 
ِسا� َنِم  َو 
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ِما�صِْخلا َُّدلَأ  َوُه 

(1)

رد هچ  نآ  رب  دـنوادخ  دوش و  یم  وـت  یتفگـش  ۀـیام  اـیند  یگدـنز  رد  اـه  نآ  راـتفگ  هک  دنتـسه  یناـسک  ناـمدرم  زا  یخرب  : همجرت
.دننانمشد (2) نیرت  تخسرس  نانآ  « هک یلاحرد  » تسا هاوگ  « دنراد یم  ناهنپ  » لد

ای لداجم  صخـش  فدـه  ، لصا رد  تسا و  ثحب  فرط  مصخ و  نداد  بیرف  يرگ و  هلیح  هارمه  ندومن  همـصاخم  هلداجم و  اـبلاغ 
بولطم دشوک  یم  لطاب  هچ  ّقح و  هچ  یهار  ره  زا  هدش و  جراخ  فاصناو  لدع  زا  يزاب  هلیح  نیا  یهاگهگ  و.تسا  نیمه  یلدج 

هدومرف و عنم  ار  تالداجم  زا  یخرب  مالسا  سّدقم  عرش  « .دنک یم  هیجوت  ار  هلیسو  فده  :» نویّدام لوق  هب.دناشنب  یـسرک  هب  ار  دوخ 
فاکتعا ۀلأسم  رد  مالسا.تسا  دوخ  یب  ياهوگموگب  یـشک و  ّقح  ، فاصناو لدع  زا  جورخ  ثعاب  هک  ارچ  ؛ تسا هدومن  یهن  نآ  زا 

: هدومرف هک  اج  نآ  تسا  هدومرف  عنم  لدج  زا  جح  باب 

ِّجَْحلا ِیف  َلا�دِج  َقوُُسف َو �ال  َثَفَر َو �ال  �الَف  َّجَْحلا  َّنِهِیف  َضَرَف  ْنَمَف  ٌتا�مُوْلعَم  ٌرُهْشَأ  ُّجَْحلَا 

(3)

عنم شلادج  زگره  دنک  تاعارم  ار  یعرش  یلقع و  یناسنا ، ، یقالخا تاهج  لداجم  صخش  دشاب و  هنالداع  هنافصنم و  هلداجم  رگا  )
: دیامرف یم  هک  اج  نآ  تسا  هدش  هداد  مه  روتسد  یلدج  نینچ  هب  هکلب  تسا و  هدشن 

ُمَلْعَأ َوُه  ِِهلِیبَس َو  ْنَع  َّلَض  ْنَِمب  ُمَلْعَأ  َوُه  َکَّبَر  َّنِإ  ُنَسْحَأ  َیِه  ِیتَّلاـِب  ْمُْهلِداـ�ج  ِهَنَـسَْحلا َو  ِهَظِعْوَْملا  ِهَمْکِْحلاـِب َو  َکِّبَر  ِلـِیبَس  �یلِإ  ُعُْدا 
َنیِدَتْهُْملِاب

(4)

( .میا هدش  توعد  وکین  لادج  هب  هفیرش  ۀیآ  نیا  ربارب 

قطنم هک  یماگنه  هدوب و  فورعم  « اقیبوط » هب ، تعنـص نیا  مسا  ، نایئوطـسرا نابز  رد  یناـنوی و  تغل  رد  : لدـج حالطـصا  یباـی  هشیر 
زین يرگید  ظافلا  تاحالطصا و  هّتبلا.دنتشاذگ  مان  لدج  تعنـص  ار  اقیبوط  تعنـص  دندرک  همجرت  یبرع  هب  ینانوی  زا  ار  یئوطـسرا 

، هرواحم ، هرظانم : زا دنترابع  اه  نآ  زا  یخرب  هک  دراد  دوجو  اتسار  نیا  رد 
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ریـصن هجاوخ.تسا  رت  عماج  همه  زا  هک  دشاب  یم  لدج  مان  ، مان نیرت  بسانم  نکل  دنا و  بسانتم  تعنـص  نیا  اب  مادکره  هک  هثحابم 
: دسیون یم  هّللا  مهمحر  یسوط  نیدلا 

هچ ، تسا رت  بساـنم  « لدـج » تعانـص نیا  اـب  یملع  تارواـحم  رد  دوـب  كارتـشا  دـض و  هب  هک  یظاـفلا  رگید  زا  « لدـج » ظـفل نیا  و 
يرابتعا هب  کیره  ات  ، دوش رّسیم  یملع  سابتقا  رگیدکی  اب  ودره  سدح  ءاضتقم  مامـضنا  زا  هک  دوب  دیفتـسم  ود  نایم  الثم  تارواحم 

دوخ يأر  نایب  نایب  لّفکتم  کی  ره  هک  دوب  لباقتم  يأر  بحاص  ود  نایم  هرظانم  ،و  مامت یمّلعتم  يراـبتعا  هب  دنـشاب و  یمّلعم  زج و 
یضماغ فاشکتسا  هثحابم  و.دوب  قلطم  ملع  هب  ّقلعتم  یناعم  نیا  ،و  دننک ّقح  تدعاسم  ، حوضو زا  دعب  ودره  هک  نآ  طرش  هب  دنـشاب 
ناصقن راهظا  دـناعم  ضرغ  هک  نآ  ّالا  دـشاب  یطلاغم  داوم  زا  هطلاغم  ناـحتما و  هدـناعم و  اـّما  و.نواـعت  قیرط  هب  قفّتا  اـم  فیک  دوب 

هب هبـشت  وا و  رب  سیبلت  هیومت و  طلاغم  ضرغ  تّجح و  لامعتـسا  رد  وا  تّوق  فاشکتـسا  نحتمم  ضرغ  ،و  دوب وا  میحفت  بطاخم و 
.تسین تعانـص  نیا  بسانم  مادک  چیه  دراد و  مکح  نیمه  دشاب  یناعم  نیا  بسانم  هک  لوادـتم  ظافلا  رگید  ،و  لداجم ای  فوسلیف 

(1)

: تسا هتفر  راک  هب  انعم  ود  هب  قطنم  حالطصا  رد  لدج  : لدج یحالطصا  يانعم 

.تسا نیمه  لدج  تعانص  زا  ام  روظنم  دننک و  یم  قالطا  ّنف  نیا  لامعتسا  ةوق  هکلم و  ای  لدج  تعانص  هب  ار  لدج  الومعم.فلا 

هک دننک  یم  قالطا  تعانـص  نیا  يریگراک  هب  لامعتـسا و  رب  هکلب  دوش  یمن  قالطا  لدج  یملع  تعانـص  رب  لدج  ظفل  یهاگ.ب 
اه نآ  رب  ار  شیوخ  لالدتسا  ، لدج تعانص  دعاوق  زا  هدافتسا  اب  هک  تسا  ّنف  تعنص و  نیا  ةدنراد  لداجم و  صخش  تاّیلمع  نامه 
زا تسا  ترابع  یلدج  لالدتسا.تسا  یلدج  لوق  ای  هّیلدج  تجح  ای  یلدج  لالدتسا  ای  یلدج  سایق  نامه  روظنم  دنک و  یم  ینتبم 

دنهد و یم  لیکـشت  هملـسم  هروهـشم و  يایاضق  ار  لدج  هّیلّوا  يدابم  دـشاب  هدـمآ  مهارف  تامّلـسم  ای  تاروهـشم  زا  هک  یلالدتـسا 
نف نیا  لوصا  دعاوق و  ساسارب  هک  تسا  یلدج  یلالدتـسا  کی  یتقو.دـشاب  یم  مصخ  ماحفا  مازلا و  انامه  لالدتـسا  نیا  زا  فدـه 

دنک و یم  هدافتسا  هویش  نیا  زا  هک  ار  یصخش  دنیوگ و  یلدج  لالدتسا  ار  لالدتسا  نیا  سپ  ؛ تسین یلدج  سایق  هنرگ  دوش و  نایب 
.دنیوگ یلدج  ای  لداجم  ، درب یم  راک  هب  ار  یلالدتسا  نینچ 
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ترابع هک  دراد  يا  هژیو  يانعم  لدج  تعانص  دروم  رد  یقطنم  حالطـصا  رد  هدمآ و  نداهن  يانعم  هب  تغل  رد  عضو  : عضو ۀملک  .2
: دراد هبعش  ود  يأر  هّتبلا.هیرظن  يأر و  زا  تسا 

ار تاضارتعا  دنک و  یم  عافد  دوخ  ةدیقع  زا  تهج  نیمه  هب  هدوب و  دقتعم  نادب  ابلق  صخش  هک  يا  هیرظن  ینعی  ؛ هب دقتعم  يأر.فلا 
.دیوگ یم  خساپ 

ةویـش الثم  دـنیب  یم  نآ  زا  عافد  هب  راچان  ار  دوخ  یحلاصم  ربانب  یلو  تسین  دـقتعم  نآ  هب  صخـش  هک  ییأر  ینعی  ؛ هب مزتلم  يأر.ب 
دوجوم ياه  هویش  زا  یلو  دشاب  یمن  لآ  هدیا  يا  هویش  تسین و  یکی  لوبق  دروم  يراذگ  نوناق  ای  ییاضق  ، یئارجا ، یسایس ، يداصتقا

.دنک یم  عافد  نآ  زا  یصخش  ور  نیازا  تسا  رتهب  رگید 

هک نآ  هچ  دیامن و  لاطبا  ضقن و  ار  يأر  نیا  دهاوخ  یم  تسا و  رگـشسرپ  هک  نآ  هچ  ، دریگ یم  ّقلعت  مسق  ودره  هب  یلدج  ضرغ 
ترابع کی  هب  مسق  ود  نیا  زا  نویقطنم.دیامن  تابثا  ار  هب  مزتلم  ای  هب  دقتعم  يأر  نیا  تاهبـش  عفد  اب  دـهاوخ  یم  تسا و  وگخـساپ 

قلطم نامه  « عضو » زا ناشروظنم  دنا و  هدرب  هدافتـسا  « عضو » ۀـملک زا  ور  نیازا  دـشاب  دـیفم  رـصتخم و  مالک  ات  دـنا  هدرک  ریبعت  عماج 
لئاس تسا و  دوجوم  عضو  ءاقب  ظفح و  ناـهاوخ  بیجم  هک  دـشاب  نیا  هیمـست  هجو  دـیاش.هب  مزتلم  هچ  هب و  دـقتعم  هچ  تسا  يأرلا 

ۀـــشیدنا نادـــنوادخ  لــحن و  لــلم و  بهاذـــم و  ناــیدا و  ناــبحاص  دـــننامه.دشاب  یم  دوــجوم  ةویـــش  نــیا  رییغت  ناــهاوخ 
یلـصا ياـنعم  نیا.دـنناشنب  یـسرک  هب  ار  شیوخ  مازتـلا  اـی  لوبق  دروم  يأر  دنـشوک  یم  کـیره  هک  يداـصتقا  ، یعاـمتجا ، یـسایس
کیدزن عضو  يانعم  : تفگ ناوت  یم  لّوا  يانعم  قبط.ددرگ  یم  قالطا  ، عضو ، مه یلدج  سایق  ۀجیتن  هب  یهاگ  یلو  دوب  « عضو » ۀملک

.دنک تابثا  ار  نآ  دهاوخ  یم  وا  دنک و  ّدر  ار  نآ  دهاوخ  یم  يرگید  دراد و  ییاعدا  یصخش  هک  هنوگ  نامه  تسا  اعّدم  يانعم  هب 

؟ میراد لدج  تعانص  هب  يزاین  هچ  .2

هراشا

.تسا لدج  ّنف  هب  ام  يدنمزاین  هجو  نوماریپ  ، باب نیا  بلطم  هدزای  زا  مود  بلطم 

: میشاب یم  يا  همّدقم  دنمزاین  شسرپ  نیا  خساپ  يارب  ؟ دنک یم  ّلح  ار  ام  لکشم  مادک  لدج  ؟ میراد لدج  نف  هب  يزاین  هچ  ام 

تفر رگیدـکی  اب  ، مینک یم  یگدـنز  مه  رانک  رد  ام  تسا و  یعمج  هتـسد  یعامتجا و  یگدـنز  کی  اهناسنا  اـم  یگدـنز  ناـمگ  یب 
هک رذگهر  نآ  زا  ،و  میراد...و دتسوداد  ، دمآو
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نآ زج  يداصتقا و  ، یتدـیقع ، ینید لئاسم  رد  شروشک و  هعماج و  ، عامتجا درف و  هب  طوبرم  روما  یعامتجا و  لـئاسم  رد  یناـسنا  ره 
حرطم لئاسم  نیا  اه  ینیـشن  بش  تاعامتجا و  ، سلاجم ، لفاحم رد  هک  تسا  یعیبط  الماک  ور  نیازا  ؛ دشاب یم  يأر  هدـیقع و  ياراد 
دوجو ۀمه  اب  دننک و  یم  عافد  نآ  زا  یهورگ  يا  هدیقع  ره  هب  تبـسن  هک  تسا  نشور.دوش  یم  عقاو  وگتفگ  ثحب و  دروم  هدـش و 

هرظانم و ، شکمـشک هب  رجنم  رما  نیا.دـنیآ  یمرب  هیرظن  نآ  نتخاس  مدـهنم  ضقن و  ددـصرد  رگید  ۀتـسد  دـننک و  یم  يرای  ار  نآ 
ماکان ار  لباقم  فرط  دـناسر و  تابثا  هب  ار  شیوخ  ياعدـم  عونتم  ددـعتم و  هلّدا  اب  ات  دـشوک  یم  یهورگ  ره  ددرگ و  یم  هلداـجم 

.دزاس جراخ  هنحص  زا  دنادرگ و 

هب نآ  ندوب  لصوم  هک  تسا  بولطم  هب  لین  يارب  هار  نیرت  نقتم  نیرتهب و  ، تمکح ناـهرب و  شور  یبلطم  ره  رب  لـیلد  ۀـماقا  يارب 
ره هب  یماقم و  ره  رد  یلو  ؛ دـسر یمن  رگید  ياههار  هب  تبون  ، ناهرب ۀـماقا  ناـهرب  ناـکما  اـب  تسا و  هدـش  نیمـضت  ـالماک  بولطم 

یبابسا لماوع و  هکلب  مینک  لالدتسا  ناهرب  اب  میناوت  یمن  یتبـسانم  ره  هب  یماقم و  ره  رد  یلو  ؛ دسر یمن  رگید  ياههار  هب  یتبـسانم 
هدافتـسا ناـهرب  زا  ریغ  يرگید  یلالدتـسا  ةویـش  زا  تسا  راـچان  دراوم  یـضعب  رد  اـی  دراوـم  لـک  رد  اـی  صخـش  هک  تسا  راـک  رد 

تعنـص نوماریپ  لصف ، نیا  رد  هک  تسا  لدج  شور  دشاب  یم  هعفنملا  ماع  رایـسب  هک  ناهرب  زا  دعب  یلالدتـسا  شور  نیرتمهم.دنک 
.دوش یم  وگتفگو  ثحب  فلتخم  داعبا  زا  لدج 

.دوش یم  ناهرب  هب  ذخا  عنام  هک  یلماوع 

دوش یم  ناهرب  هب  ذخا  عنام  هک  دوش  یم  تفای  لماع  راهچ 

رگا دنوش  دنم  هرهب  ناهرب  زا  دنناوت  یمن  ودره  اوعد  نیفرط.تابثا  ای  تسا  یفن  ای  تسین  شیب  یکی  يا  هلئسم  ره  رد  ناهرب  ۀجیتن  .1
هیلدـج يدابم  لدـج و  زا  ای  دـنک  هطلاغم  ای  ینعی  ؛ درب هرهب  رگید  ياـه  هویـش  زا  تسا  راـچان  يرگید  درک  هدافتـسا  ناـهرب  زا  یکی 

یتقو ، یفن ای  تسا  تابثا  بناج  رد  ای  هک  تسا  یکی  عقاو  ّقح و  هک  تسا  نآ  دشاب  یم  یکی  ناهرب  ۀجیتن  هکنیا  ّرس.دبلطب  دادمتسا 
دوخ ياعدـم  رب  وا  دوب و  عازن  فرط  کـی  اـب  ّقح  یتقو.ریغ  ـال  تسا و  ّقح  فرط  ناـمه  رب  تسا و  یکی  مه  ناـهرب  دوب  یکی  ّقح 

.درادن يرگید  هار  دنک و  هدافتسا  لدج  زا  شیوخ  بلطم  اعّدم و  دییأت  روظنم  هب  هک  دوش  یم  راچان  رگید  فرط  دروآ  ناهرب 

دازآ ثحب  هرظانم و  کی  رد  هک  تسا  نآ  هدننک  هلداجم  صخش  یلصا  فده  .2
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بلطم ، روهمج هک  يا  هنوگب  دنک  لاطبا  ار  وا  ةدیقع  دزاسب و  مزلم  باجم و  ار  لباقم  فرط  مدرم  ۀـمه  هاگـشیپ  رد  هدرک و  تکرش 
یناهرب ياهلالدتـسا  ناـهرب و  مضه  مهف و  ، كرد رب  رداـق  مدرم  ياـه  هدوت  روهمج و  هک  تسین  یّکـش.دنوش  عناـق  دـنمهفب و  ار  وا 

دنک و هدافتـسا  لدـج  ةویـش  زا  دوش  یم  ریزگان  ماگنه  نیا  رد  لدتـسم.دشاب  هروهـشم  يایاضق  زا  نآ  تامّدـقم  هکنآ  رگم  ، دنتـسین
یلو ؛ درک تاـبثا  ناوت  یم  زین  ناـهرب  اـب  ار  ّقح  نیا  تسا و  هدـننک  ّلدـج  اـب  ّقح  هچ  رگا.دـنادرگ  مزلم  شیوخ  ةدـیقع  هب  ار  مصخ 

.درب یم  هرهب  شیوخ  دوصقم  هب  ندیسر  يارب  یلدج  لالدتسا  ةویش  زا  راچان  دنک و  یمن  نیمأت  ار  وا  فده  ماقم  نیا  رد  ناهرب 

دوخ بلطم  ناهرب  اب  دنناوت  یم  دنناهرب و  لالدتـسا و  لها  فوسلیف و  ملاع و  ودره  ثحب  نیفرط  هک  دوب  ضرف  نیا  رب  مود  لماع  .3
تامّلـسم تاروهـشم و  زا  دـندوب  راچان  مدرم  رظن  رد  شیوخ  بلطم  لوبق  هب  مصخ  مازلا  روهمج و  عانقا  يارب  یلو  دـننک  تاـبثا  ار 

هکلب دیآ  شیپ  ناهرب  اب  دناوت  یمن  تسین و  ناهرب  لها  يا  هدننک  هلداجم  ره  هک  تسا  راوتسا  ضرف  نیا  رب  موس  لماع.دنریگب  ددم 
وا اب  نیاربانب  درادن  ار  ناهرب  مهف  ناوت  تسا و  یفیعـض  درف  وا  ثحب  فرط  یلو  تسا  رداق  وا  ای  دشاب  زجاع  ناهرب  ۀـماقا  زا  اسب  هچ 

.دوش یم  هدافتسا  لدج  ةویش  زا  يا  هجیتن  کی  هب  ندیسر  وا و  مازلا  تهج  هدرک و  ارادم 

ناهرب ملع  نآ  لئاسم  زا  هلئـسم  ره  يارب  دنناوتب  هک  دنا  هدیـسرن  يا  هجرد  هب  زونه  دنوش و  یم  دراو  یملع  هب  هزات  هک  یـصاخشا  .4
: دنراد زاین  ود  هلحرم  نیا  زا  لبق  ، دننک هماقا 

رب دـشاب  لدـج  نامه  هک  ناهربریغ  قیرط  هب  العف  دـنناوتب  اـت  دنتـسه  یلقع  تّوق  ینهذ و  ناوارف  تاـنیرمت  هب  دـنمزاین  هک  نیا  یکی 
ۀماـقا زا  يدـنمناوت  یملع و  یلاـع  لـحارم  هب  لـین  زا  شیپ  دـنوش  یم  جاـتحم  یهاـگ  هک  نیا  رگید.دـننک  لالدتـسا  یملع  بلاـطم 

لالدتـسا هار  زا  نانیمطا  بسک  دننک و  لالدتـسا  نادب  دوخ  هلئـسم  دوخ و  باب  رد  ات  دـننک  بسک  یـشمارآ  نانیمطا و  کی  ، ناهرب
.تسا رّسیم  یلدج 

یلدـج لالدتـسا  لدـج و  هب  ام  دـیدش  زاین  لدـج و  ّتیمها  الماک  دـش  رکذ  هک  يا  هناگراهچ  لماوع  بابـسا و  هب  تیانع  اـب  لاـح 
یناسک تسا و  ّمهم  وا  يارب  قئاقح  تخانش  تفرعم و  هک  یسکره  : هک نیا  هب  مینک  مکح  میناوت  یم  تئرج  هب  ددرگ و  یم  راکشآ 

هدیقع و نآ  هچ  دنتسه  دوجوم  عضو  ظفاحم  عفادم و  دننک و  عافد  دوخ  ءارآ  دئاقع و  زا  دنهاوخ  یم  هک 
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زا هک  تسا  مزال  ضرف و  اه  نیا  ۀـمه  رب  ( روما ریاس  ای  دـشاب و  ینید  رما  هب  تبـسن  هچ  ) دنـشاب هب  مزتلم  ای  دـشاب  ناشلوبق  دروم  ، يأر
.دننک هدافتسا  اه  نآ  زا  تجاح  ماقم  رد  ات  دنراپسب  رطاخ  هب  کین  ار  تعانص  نیا  لوصا  نیناوق و  دننک و  ثحب  لدج  تعانص 

یّـصاخ ّتیمها  هتـشاد و  يا  هژیو  تیانع  لدج  ّنف  هب  ( نارگید وطـسرا و  زا  ناتـساب  نانوی  يامکح  ) هفـسالف زا  نیمدـقتم  همتاخ  رد 
بتک رد  هتشاذگ و  توکـسم  ار  اه  نآ  هدادن و  یتّیمها  ثحابم  نیا  هب  اعون  یمالـسا  ۀفـسالف  اه و  نآ  زا  نیرخأتم  یلو  دندوب  لئاق 

زا ناـگرزب  زا  یلیلق  هورگ  اـهنت  دـنرادن و  لاـمها  نیا  يارب  يا  هجوـم  رذـع  چـیه  هّتبلا  دـننک و  یمن  ناوـنع  دوـخ  یفـسلف  یقطنم و 
داتـسا ، نیقّقحملا ماما  ءافـش و  باتک  رد  انیـس  نبا  سیئرلا  خیـش  ، ءالقعلا سیئر  لیبق  زا  دنا  هدـیزرو  مامتها  نادـب  یمالـسا  يامکح 

.دیضنلا رهوج  سابتقالا و  ساسا  رد  یسوط  نیدلا  ریصن  هجاوخ  ، رشبلا

لدج ناهرب و  نایم  يا  هسیاقم  .3

یهاگ یلو  تسا  ناهرب  هار  قیاقح  هب  لین  يارب  حیحص  قیرط  یلالدتسا و  ةویـش  نیرتمهم  دش  هتفگ  مود  بلطم  رد  هک  هنوگ  نامه 
نیرتمهم هلحرم  نیا  رد  میریگب و  ددـم  یلالدتـسا  رگید  ياه  هویـش  زا  دـیاب  راچان  هب  درک و  هدافتـسا  ناوتن  هار  نیا  زا  یلئالد  هب  انب 

زایتما و هوجو  مالک  کـی  رد  لدـج و  ناـهرب و  نیب  میهد  یم  ماـجنا  يا  هسیاـقم  موس  بلطم  نیا  رد.تسا  یلدـج  لالدتـسا  هویش ،
: دنا هدرک  رکذ  ود  نآ  نیبام  قرف  راهچ  رفظم  موحرم.مینک  یم  نایب  ار  ود  نآ  نایم  تقرافم 

زا هن  تسا  نهربم  رظنّدـم  ّقح  وه  ثیح  نم  هک  هیواز  نیا  زا  مه  نآ  دراد  هیکت  ّقح  روآ و  نیقی  تامّدـقم  هب  طقف  طقف و  ناـهرب  .1
هروهـشم و تامّدقم  هب  لدج  یلو  تساراد  ّتیعقاو  ّقح و  بلطم  کی  هب  ندیـسر  ّقح و  جاتنا  مه  ناهرب  زا  فدـه  رگید و  تایثیح 
هک تسین  طرش  هّتبلا  تسا و  لداجم  ای  یلدج  رظنّدم  همّلـسم  وا  هروهـشم  یه  ثیح  نم  هک  هیواز  نیا  زا  مه  نآ  دراد  هیکت  همّلـسم 

روهشم مه  يزیچ  هک  درادن  یعنام  هّتبلا  زاب  تسا و  اه  نآ  میلست  راهتشا و  ۀبنج  نامه  مهم  هکلب  دنـشاب  مه  هّقح  تامّدقم  نیا  امتح 
.تسا لیخد  ندوب  مّلسم  ای  روهشم  درادن و  یتّیلخدم  ندوب  ّقح  اج  نیا  رد  یلو  دشاب  ّقح  مه  و 

: تسا هجو  نم  صوصخ  مومع و  ندوب  مّلسم  ای  روهشم  ندوب و  ّقح  نایم  هک  تسا  حضاو 

دننام هروهشم  مه  دشاب و  عقاو  قباطم  قدص و  ّقح و  مه  يا  هیضق  تسا  نکمم 
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روهشم یلو  دشاب  ّقح  يا  هیضق  تسا  نکمم  «. عامتجا هدام  » ...و « ءزجلا نم  مظعا  لکلا  «،» هراح رانلا  «،» ناعمتجی ناضیقنلا ال  » يایاضق
نینچ مه  «. ناهرب ۀیحان  زا  قارتفا  ةدام  » درادن یترهش  نارگید  دزن  تسا و  هاگآ  نآ  زا  ناهرب  اب  فوسلیف  نالف  اهنت  دشابن و  مّلـسم  ای 

هک...و ال « حیبق ملظلا  «،» نسح لدعلا  :» لیبق زا  هفرص  تاروهشم  دننامه  دشابن  راد  ّتیعقاو  ّقح و  یلو  دشاب  هروهـشم  يا  هیـضق  دیاش 
«. لدج ۀیحان  زا  قارتفا  ةدام   » ملاع ءالقع  ءارآ  قباطت  ءارو  اهل  عقاو 

هک لداجم  صخش  هک  تسا  نآ  ، تسین حرطم  ندوب  ّقح  تسا و  طرش  ربتعم و  ندوب  همّلسم  ای  هروهشم  ، لدج باب  رد  هک  نیا  ّتلع 
ّمغو ّمه  مامت  هکلب  تسین  ّقح  وه  امب  ّقح  هب  ندیـسر  شفده  ، دزادرپ یم  یلالدتـسا  نت  هب  نت  دربن  هب  يرگید  درف  اب  مدرم  راظنا  رد 

هک نانچ  هّتبلا  مصخلا و  دـنع  همّلـسم  هروهـشم و  تامّدـقم  قیرط  زا  تسا  فرط  مازلا  )و  وا غامد  ندـیلام  كاخ  هب  ) مصخ ماـحفا  وا 
لامجا هک  دراد  یماسقا  زین  تامّلـسم  »و  مسق شـش  » دراد یماسقا  تاروهـشم  دـش  هتفگ  يدابم  هناگ  تشه  فانـصا  ناـیب  رد  اـقباس 

: دوب نیا  هیضق 

تاعیاذ و ای  هّماع و  تاروهـشم  نامه  اـه  نیا  دـنا و  میلـست  نادـب  مه  ثحب  نیفرط  تسا و  تامّلـسم  زا  مدرم  دزن  يا  هیـضق  یهاـگ 
نآ زا  مصخ  تسا و  میلـست  دروم  ( ...و نید  کی  لها  ای  ، ملع کی  لها  ) یّـصاخ هفئاط  دزن  رد  يا  هیـضق  یهاـگ  دنتـسه و  تاـعیاش 
وا دوخ  ینابم  زا  ام  دشاب و  میلست  دروم  مصخ  صخش  دزن  رد  يا  هیـضق  تسا  نکمم  مه  یهاگ  تسا و  میلـست  نادب  تسا و  هفئاط 

.میزاس یم  موکحم  ار  وا  هدرک  هدافتسا 

ار ود  نآ  زا  یکی  مان  يدعب  ثحابم  رد  ) دنراد همـصاخم  هرظانم و  هلداجم و  رگیدکی  اب  هک  تسا  صخـش  ود  هب  مئاق  امتح  لدـج  .2
زا فده  یهاگ  هکلب  دشاب  سک  ود  نایم  هشیمه  هک  تسین  نینچ  نیا  ناهرب  یلو  (، تشاذـگ میهاوخ  لئاس  ار  يرگید  مان  بیجم و 

ماوق اعطق  اج  نیا  رد.مّلعتم  مّلعم و  لثم  تسا  بولطم  هب  وا  لاصیا  ّتیعقاو و  کـی  زا  وا  ندرک  هاـگآ  لـهاج و  داـشرا  ناـهرب  ۀـماقا 
صاّوغ هدربورف و  هشیدنا  بیج  رد  رس  هتسشن و  دوخ  یـصخش  ۀناخ  باتک  رد  نهربم  صخـش  یهاگ  تسا و  صخـش  ود  هب  ناهرب 

ینیب ناهج  کی  ات  دوش و  ّلح  وا  دوخ  يارب  یتدیقع  هلئسم  نالف  ات  دروآ  یم  ناهرب  لالدتـسا و  ّبترم  تسا و  قئاقح  یناعم و  رحب 
ّتینما نانیمطا و  شمارآ و  هک  ددرگ  لئان  نانیمطا  هب  دزاس و  جراخ  هرهلد  بارطـضا و  زا  ار  دوخ  هدروآ و  تسد  هب  يا  هنانیب  عقاو 

فده نیرتالاب  يرکف 
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.تسا

ناهرب راهچ  تروص  رهاظ و  رد  الثم  هچرگا  تسین و  شیب  یکی  يا  هلئسم  ره  رد  ناهرب  دش  هتفگ  مود  بلطم  رد  هک  هنوگ  نامه  .3
بلطم نیا  ناهرب  ثحبم  رد  اقباس  ) هدش دّدعتم  ناهرب  عبرا  للع  دادعت  هب  یهتنم  تسا  ناهرب  کی  تریـس  نطاب و  رد  یلو  دوش  هماقا 

دننک ناهرب  هماقا  دوخ  ياعّدم  رب  دنناوت  یمن  ودره  تبثم  رکنم و  يوعد و  نیفرط  اذـل  تسا  یکی  ناهرب  نوچ  )و  دـش نایب  الیـصفت 
تسا و عیـسو  شنادـیم  لدـج  یلو  ، دـنک هدافتـسا  یلالدتـسا  رگید  ياه  هویـش  زا  تسا  ریزگان  يرگید  دروآ  ناهرب  هک  یکی  هکلب 
هدروآ و یلدج  لالدتـسا  دـنناوت  یم  دوخ  بلطم  لوبق  هب  مصخلا  مازلا  شیوخ و  ياعّدـم  تابثا  روظنم  هب  يوعد  نیفرط  زا  کیره 
یفن و فرط  ود  زا  کیره  يارب  تسا  نکمم  دنرایـسب و  تامّلـسم  تاروهـشم و  هک  اریز  دـننک  هدافتـسا  تامّلـسم  تاروهـشم و  زا 

تابثا فرط  رد  الثم  دـیاش  ای  دـنریگب و  ددـم  اه  نآ  زا  ودره  هک  دـشاب  هتـشاد  دوجو  یتامّلـسم  تاروهـشم و  هلـسلس  کی  تاـبثا ،
رد هک  دسرب  شیوخ  بولطم  هب  دناوتب  اه  نآ  ۀمه  زا  عضو  نیا  عفادـم  هک  دـشاب  هتـشاد  دوجو  یناوارف  تامّلـسم  تاروهـشم و  ، اهنت

.دش هراشا  هک  ناهرب  فالخرب  تسا  روسیم  بلطم  کی  رب  یلدج  لالدتسا  نیدنچ  تروص  نیا 

نادب ناهرب  فیرعت  رد  ، مه ناهرب  ثحبم  لّوا  رد  تسا و  یـسایق  تّجح  سایق و  لکـش  هب  هشیمه  لکـش  تئیه و  ثیح  زا  ناهرب  .4
ۀقیرط هب  دناوت  یم  لداجم  صخـش  ینعی  دشاب  دناوت  یم  تّجح  تروص  هس  زا  کیره  هب  لدـج  اّما  « ...سایق ناهربلا  » هک دـش  هراشا 

تئیه و ظاحل  زا  سپ  دنک  لیلد  ۀماقا  لیثمت  شور  هب  دناوت  یم  دروایب و  لیلد  یئارقتـسا  ةویـش  هب  دناوت  یم  دـنک و  لالدتـسا  سایق 
هن تسا  ءارقتسا  سایق و  ةویش  هب  یلدج  لالدتسا  ابلاغ  ، تیاهن.تسا معا  لدج  تسا و  قلطم  صوصخ  مومع و  ود  نآ  نایم  تروص 

: لاثم دنچ.لیثمت  تروص  هب 

.دمآ دهاوخ  الیصفت  يدعب  ثحابم  رد  : سایق ةویش  هب  لدج.فلا 

سپـس تسا و  نینچ  هلئـسم  نالف  هب  عجار  هّللا  مهمحر  ماما  كرابم  رظن  : دیوگ یم  ثحب  فرط  الثم  : ییارقتـسا کبـس  هب  لدـج.ب 
نالف رد  باـتک و  نـالف  رد  هدومرف و  نینچ  هّیمـالعا  نـالف  رد  هدومرف  نینچ  ینارنخـس  نـالف  رد  هک  دراوم  ناـیب  هب  دـنک  یم  عورش 

...و یمومع  یصوصخ و  رادید 

هب یلو  دندوب  دقتعم  داهج  تایآ  هزرابم و  هب  نیقفانم  : لیثمت کبس  هب  لدج.ج 
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»و ضعبب رفکن  ضعبب و  نمؤن  :» دنک یم  تیاکح  اه  نآ  نابز  زا  نآرق  دندوبن و  دقتعم  هولـص  موص و  تایآ  ادخ و  یگدنب  تدابع و 
نید مه  تسا و  ملظ  یتسرپ و  تب  ، رفک ، كرش ، توغاط اب  هزرابم  نید  مه  مالـسا  اقَح (1) َنوُِرفا�ْکلا  ُمُه  َِکئ�لوُأ  دـیامرف : یم  سپس 

تسا و رگنوس  همه  عماج و  هکلب  تسین ، يدعب  کی  نید  تسا  تابجاو  ۀـمه  ماجنا  تامّرحم و  ۀـمه  زا  زیهرپ  یگدـنب و  تدابع و 
.دشاب لماع  دقتعم و  اه  نآ  مامت  هب  دیاب  ناملسم 

لدج فیرعت  .4

روط هب  انعم و  ار  لدـج  حالطـصا  لّوا  بلطم  رد.تسا  لدـج  فیرعت  نوماریپ  ، لدـج لّوا  باب  ۀـناگ  هدزای  بلاطم  زا  مراهچ  بلطم 
.میروآ یم  ار  لدج  فیرعت  الیصفت  اج  نیا  رد.میدرک  هراشا  نآ  فیرعت  هب  لامجا 

یم رداـق  صخـش  ، تعانـص نـیا  ندوـب  اراد  اـب  هـک  یملع  ّنـف  تعانـص و  عوـن  کـی  : زا تـسا  تراـبع  قـطنم  حالطــصا  رد  لدـج 
رب مه  نآ  دیآ  شیپ  هک  یعـضو  ره  تظفاحم  رب  دهاوخب و  هک  یبولطم  ره  رب  هروهـشم  همّلـسم و  تامّدـقم  زا  « ناکما بسحرب  » دوش

.دنک لیلد  تّجح و  هماقا  ، دوشن وا  ۀّجوتم  یضقانت  چیه  هک  یهجو 

هدش و هکلم  تعنص و  نیا  ياراد  تموادم  تسرامم و  رثا  رد  ینعی  تسا  هکلم  نف و  يانعم  هب  تعانـص  ۀملک  : فیرعت نیا  حیـضوت 
: هّللا مهمحر  همالع  لوق  هب 

(2) اهیف » ناکمالا  بسحب  هریصب  نع  ارداص  اّم  ضرغ  وحن  تاعوضوم  لامعتسا  یلع  اهب  ردتقی  هیناسفن  هکلم  هعانصلا  «و 

هک نیا  هب  دراد  هراشا  هّیملع  ۀـملک  دـنیوگن و  یلدـج  ار  وا  دـنکن  هدافتـسا  تعانـص  نیا  زا  لماک  تریـصب  يور  زا  صخـش  ات  سپ 
: دراد هبعش  ود  تعانص 

...و هطلاغم  ناهرب و  تعنص  لثم  یملع  .1

...و یکیناکم  ، تبابط ، تطایخ تعنص  لثم  یلمع  .2

.هّیلمع هن  تسا  هّیملع  تاعانص  عون  زا  لدج  تعنص  و 

لیکشت هروهشم  همّلسم و  تامّدقم  زا  هک  ار  سمخ  تاعانص  ریاس  دزاس  یم  جراخ  « تامّلـسملا نم  هجحلا  هماقا  یلع  ردتقی  » ۀملک و 
تسا لّکشتم  اه  نآ  ریغ  زا  هکلب  هدشن 
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هتـشاد لدـج  یگدامآ  فلتخم  ياـه  هتـشر  رد  هدوب و  لداـجم  یـصخش  تسا  نکمم  هک  تسا  نیا  يارب  « ناـکمالا بسح  » ۀـملک و 
تـسا زجاع  هلداجم  زا  مه  دروم  دنچ  ای  کی  رد  یلو  تسه  لادج  هب  رداق  ، دصرد دون  رد  « ینید لئاسم  الثم  » هتـشر کی  رد  ای  ، دشاب

هلداـجم و رب  رداـق  هتـشر  کـی  هب  هطوبرم  لـئاسم  عون  رد  رگا  يرآ.دـنز  یمن  همطل  وا  ندوب  لداـجم  وا و  تردـق  هب  زجع  نیا  یلو 
ییاناوت دراد و  صّـصخت  اه  يرامیب  زا  يرایـسب  رد  هک  يرهاـم  بیبط  ریظن.دـیمان  لداـجم  ار  وا  ناوت  یمن  دـشابن  یلدـج  لالدتـسا 

هب بیبط  ار  وا  ام  هک  دوش  یمن  ثعاـب  یناوتاـن  نیا  یلو  تسا  ناوتاـن  ضارما  یخرب  ياوادـم  زا  اـنایحا  یلو  دراد  هجلاـعم  هنیاـعم و 
.میرواین باسح 

رد یبدا و  ، یـسایس ، یملع ، ینید ، یعامتجا ، یفـسلف بلاطم  رب  هک  لدج  ۀـنماد  تعـسو  هب  دراد  هراشا  « داری بولطم  ّيا  یلع  » ۀـملک و 
.دش دنم  هرهب  یلالدتسا  قرط  نیا  زا  ناوت  یم  فراعم  نونف و  عیمج 

دناوتب يدروم  ره  رد  ات و  هب  مزتلم  ای  هب و  دـقتعم  يأر  زا  تسا  مّعا  يأر  هک  نیا  هب  دراد  هراشا  « قفتی عضو  ياهظفاحم  یلع  » ۀـملک و 
.دشاب عضو  نآ  عفادم 

دوشن و یئوگ  ضقانت  راچد  دشاب و  رایـشوه  الماک  لداجم  صخـش  دیاب  هک  دنک  یم  نایب  « هضقانم هیلع  هجوتی  هجو ال  یلع  » ۀملک و 
.دزاس یم  ّماعو  ّصاخ  ياوسر  ار  وا  دنک و  یم  زاب  ار  وا  تشم  هتفرگ و  ار  وا  چم  ثحب  فرط  هنرگ 

: مینک فیرعت  نینچ  رگید  ترابع  هب  ار  لدج  تسا  نکمم 

ّدر ای  »و  عضو کی  عفادم  يوس  زا  » هدش لیکـشت  تامّلـسم  زا  هک  يا  هلدا  ججح و  هماقا  زا  ار  ناسنا  هک  « یملع » تسا یتعانـص  لدج 
زا ار  شبحاـص  نینچ  مه.دزاـس  یم  نکمتم  « یبولطم ره  هب  تبـسن  » هدارا بسحرب  « دوجوم عضو  فلاـخم  لـئاس و  يوس  زا  » ّهلدا نآ 

.دنک یم  دنمناوت  ، عضو نالف  رب  تظفاحم  رد  یئوگ  ضقانت  موزل  زا  نتسج  يرود  زارتحا و 

لدج دئاوف  .5

ود ياراد  لدج  تعانـص  یّلک  روط  هب  : تسا ّلدج  عفانم  دـئاوف و  نایب  اب  هطبار  رد  ، لدـج باوبا  زا  لّوا  باب  بلاطم  زا  مجنپ  بلطم 
.دراد ّتیمها  دوخ  تبون  هب  مادکره  هک  دشاب  یم  دئاوف  هتسد 

.تاذلاب دوصقم  تعفنم  یلصا و  ةدیاف  .1
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.تسا دوصقم  دارم و  ضرعلاب  هک  یعفانم  یبنج و  دئاوف  .2

ای داقتعا  دروم  يأر  دناوتب  هک  نیا  زا  دزاس  یم  نکمتم  ( لداجم صخـش  ) ار شبحاص  تعنـص  نیا  : لدـج تعانـص  یلـصا  ةدـیاف  اّما 
عـضو نیا  لوبق  هب  ار  مصخ  هلیـسو  نیدب  دناشنب و  یـسرک  هب  ار  نآ  هدومن و  دییأت  تیوقت و  یلدج  تالالدتـسا  اب  ار  شیوخ  مازتلا 

بوکنم مدرم  دزن  ار  اه  نآ  هدرک و  هبلغ  ، لطاب دـساف و  ياه  هشیدـنا  ءارآ و  نابحاص  )و  نارگ هلیح  ) نازاب هدبعـش  رب  دزاـسب و  مزلم 
كرد ار  انعم  نیا  مه  ناگدنناوخ  ای  ناگدننیب و  ، ناگدنونـش ، راضح هک  يا  هنوگ  هب  دنالوبقب  اه  نآ  هب  ار  شیوخ  ۀـشیدنا  هتخاس و 

.تسا هدمآ  قئاف  مصخ  رب  ینویزیولت  ةرظانم  نالف  رد  ینالف  الثم  هک  دننک 

هدومرف هراشا  اه  نآ  ّمها  هب  ماقم  نیا  رد  هّللا  مهمحر  رفظم  موحرم  هک  تسا  بترتم  يرامش  یب  دئاوف  تعنص  نیا  رب  : یبنج عفانم  اّما 
: هدئاف شش  زا  دنترابع  اهنآ  دنا و 

تامّدقم و باستکا  لیـصحت و  تهج  رد  اه  نآ  تیوقت  ناهذا و  ندیـشک  تضایر  ۀیام  هک  تسا  نیا  لدج  یبنج  دـئاوف  زا  یکی  .1
.دشاب یم  ناوارف  تایربک  تایرغص و 

یبلطم ره  رب  یملع و  ّنف و  هتشر و  ره  رد  دناوت  یم  هدوب و  تعسو  رد  هدش  اراد  ار  لدج  ۀکلم  تعانـص و  هک  یـصخش  : کلذ نایب 
.دنک هماقا  دشاب  عفان  شدوصقم  هب  وا  لین  يارب  دیفم و  يو  لاح  هب  هک  همّلسم  هروهشم و  ۀمّدقم  نیدنچ  شیوخ  هاوخلد  بلاطم  زا 

.تسا ثحب  دروم  هلئسم  رد  نیقی  ّقح و  لیصحت  لدج  یبنج  دئاوف  زا  رگید  یکی  .2

فده یلو  (، دش نایب  الیـصفت  هک  نانچ  ) تسا نیقی  ّقح و  هب  ندیـسر  ناهرب  ۀماقا  زا  نهربم  صخـش  یلـصا  فده  : هک نیا  حیـضوت 
نیا هب  لـین  لاـبند  هب  یهاـگ  یهتنم  تسا  « روـهمجلا ماـما  مصخلا  مازلا  » هکلب تسین  نیقی  ّقـح و  هب  ندیـسر  لداـجم  صخـش  یلـصا 
کی تابثا  ای  یفن  رب  یناوارف  تامّدقم  ، لدج يورین  اب  يو  هک  تروص  نیدـب  ، دوش یم  لئان  مه  نیقی  ینعی  ناهرب  فدـه  هب  ، فدـه

نآ هیواز  نیا  زا  هتخادرپ و  قّمعت  لّمأت و  هب  تامّدقم  نیا  فارطا  رد  نآ  لابند  هب  اّما  هدیسر  یلـصا  فده  هب  هدومن و  هماقا  یعـضو 
رگا ؟و  بلس بناج  تامّدقم  ای  ؟و  دنتسه عقاو  قباطم  ینیقی و  ّقح و  ، تابثا بناج  تامّدقم  ایآ  هک  دهد  یم  رارق  هعلاطم  دروم  ار  اه 

هک دنک  یم  نیقی  هدرک و  ادیپ  یسرتسد  مه  ّقح  عقاو و  هب  قیرط  نیا  زا  تسه  مه  عقاو  قباطم  ، تابثا فرط  هک  دیـسر  هجیتن  نیا  هب 
.تسا فرط  مادک  رد  لطاب  فرط و  مادک  رد  ّقح 

يدتبم مّلعتم  صخش  رب  رما  لیهست  انامه  لدج  دئاوف  زا  یبنج  ةدیاف  نیموس  .3
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.تسا

يارب تامّدـقم  نیا  العف  هک  دـنک  هضرع  مّلعتم  هب  ار  ایاضق  هلـسلس  کی  ، یملع میلعت  زاغآ  رد  مّلعم  هک  تسا  زاین  یهاگ  : کلذ نایب 
زا تسا و  لیلد  ناهاوخ  دریگ و  یم  ار  اه  نآ  راکنتسا  دیدرت و  اب  مّلعتم  هک  تسا  يدابم  يرس  کی  ینعی  تسا  تارداصم  زا  مّلعتم 
هب نآ  رخاوا  ای  ملع  طساوا  رد  ات  دشکب  راظتنا  دنک و  ربص  دیاب  ، درادن ار  بلطم  ینآ  رب  لیلد  ناهرب و  ۀـماقا  ییاناوت  زونه  مه  یفرط 

یمن هار  زاغآ  رد  العف و  مه  یفرط  زا  دشاب و  هتشاد  سفن  رد  يرتشیب  ریثأت  ات  دوش  هماقا  هیّـضق  نآ  نیهارب  ، دوخ باب  رد  تبـسانم و 
ات دهد  یم  وا  هب  ینکسم  يوراد  العف  همّلسم  هروهـشم و  تامّدقم  ینعی  لدج  زا  هدافتـسا  اب  اذل  دراذگب و  باوج  یب  ار  مّلعتم  دناوت 
ار وا  تاساسحا  العف  دزاس و  یم  نئمطم  ار  وا  یلدج  تامّدقم.دنک  مادقا  یلـصا  هجلاعم  هب  بسانم  تصرف  رد  دزاس و  مارآ  ار  درد 

رفظ تبون  ربص  رثا  رد  دراد و  نیریـش  رب  نکیل  تسا و  خلت  هچرگا  ربص  دنک و  ربص  يردـق  دـیاب  هک  دوش  یم  عناق  دـناشن و  یمورف 
.دیآ

ره رب  يا و  هتـشر  ره  رد  هبلغ  يزوریپ و  ناهاوخ  يزیرغ  يرطف و  روط  هب  یناسنا  ره  هک  تسا  نیا  تعنـص  نیا  رگید  یبنج  ةدئاف  .4
شبحاص لدج  تعنص  ، ...و دننک  هلداجم  رگیدکی  اب  ود  هبود  ای  دشاب  مدرم  راظنا  رد  هچ  لطاب  ای  دشاب  ّقح  شبلطم  هچ  تسا  یبیقر 

يارب لماک  یگدامآ  تسا و  هغوارم  همـصاخم و  ، هرواحم لها  لداجم  صخـش  نوچ  دوش  لئان  وزرآ  نیا  هب  هک  دـشخب  یم  تّوق  ار 
دوش یم  بلاغ  فیرح  رب  هقباسم  نادـیم  رد  رهام  زاب  ریـشمش  کـی  هک  يروط  ناـمه  تسا و  يرهاـم  زاـب  ناـبز  دراد و  روظنم  نیا 
نخس بکرم  رب  هتفرگ و  تسد  رد  ار  نخـس  نانع  دوش و  یم  راد  نادیم  هدرک و  زاتو  تخات  نایب  ریـشمش  اب  مه  لداجم  روط  نیمه 

اب هک  دشاب  فیعـض  يدرف  يو  ثحب  فرط  وا و  مصخ  رگا  هژیو  هب  دور و  یم  شیپ  دزات و  یم  دهاوخب  هک  يدـصقم  ره  هب  راوس و 
ءارآ و رد  هرظانم  هعزانم و  هک  ام  رـصع  رد  اصوصخم  تسا  رت  عیـسو  وا  يارب  نخـس  نادـیم  تروص  نیا  رد  هک  تسین  درواـمه  وا 
تسا و غاد  رایـسب  باتک  هلجم و  ، همانزور ، نویزیولت ویدار ، قیرط  زا  ثحابم  نیا  رازاب  ناموارف...و و  یعامتجا  ، یـسایس ياه  هشیدنا 

رگیدـکی اـب  هراومه  تموکح  نآ  تموکح و  نیا  ، ّطـخ نآ  ّطـخ و  نیا  ، حاـنج نآ  حاـنج و  نیا  نارادـفرط  نزربو  يوک  ره  رـس  رب 
هدیقع هایحلا  ّنا  » هک ، دننک یم  عافد  ناشناربهر  دوخ و  يأر  هدیقع و  ، کلسم ، مارم زا  ناج  ياپ  ات  ترارح  روش و  اب  هتـشاد و  هرظانم 

«. داهج و 
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زا ار  شناوریپ  دیاقع  ات  دنک  یم  کمک  ار  یمارم  نید و  ، بهذم ره  نایاوشیپ  ناربهر و  هک  تسا  نآ  لدـج  یبنج  هدـئاف  نیمجنپ  .5
.دنک ظفح  تافارحنا  تافیرحت و  اه و  تعدب 

ضارتـعا لاکـشا و  اهدـص  اـههد و  رگید  ياـه  مارم  هـب  دنتـسه و  یمارم  رادـفرط  يا  هتــسد  ره  هـک  تـسین  يدـیدرت  : کـلذ ناـیب 
کلـسم نآ  ناربهر  هک  تسا  اج  نیا  دننک و  درـس  لد  ار  مارم  نآ  ناوریپ  هلیـسو  نیدـب  ات  دـننز  یم  بسچرب  غورد و  ، تمهت ، یهاو

ظفح نیعدـتبم  تعدـب  زا  ار  ناشناوریپ  دوخ و  ياه  هشیدـنا  ءارآ و  هداد و  باوج  ار  تاـضارتعا  اـت  دنـشوکب  لدـج  قیرط  زا  دـیاب 
.دننک

رکنم ای  یعّدـم  فرط  زا  هک  يرتسگداد  يالکو  يارب  لدـج  تعنـص  هک  تسا  نیا  هدـمآ  باتک  نیا  رد  هک  یبنج  ةدـیاف  نیرخآ  .6
نانآ لغش  هفرح و  زا  یئزج  لدج  تعنص  هکلب  دنمدوس و  رایـسب  دننک  یم  عافد  شیوخ  لّکوم  قوقح  زا  همکحم  رد  هدش و  لیکو 

.تسا

باوج لاؤس و  .6

: تسا باوج  لاؤس و  هب  عجار  ، لّوا ثحبم  ۀناگ  هدزای  بلاطم  زا  مشش  بلطم 

دوخ اب  رفن  کی  اسب  هچ.تسین  صخـش  ود  هب  مئاق  ناـهرب  هک  دـش  هتفگ  لدـج  ناـهرب و  ياـه  قرف  ناـیب  رد  موس  بلطم  رد  اـقباس 
رگیدکی اب  هک  تسا  صخـش  ود  هب  شماوق  لدج  یلو  ، دیامن ناهرب  ۀماقا  شیوخ  نادـجو  لقع و  عانقا  يارب  هتفگ و  سفن  ثیدـح 

نادب هدوب و  يأر  عضو و  نالف  عفادـم  یماح و  ود  نآ  زا  یکی  هک  دـشاب  یم  صخـش  ود  هدـننک  لدـج  هراومه  سپ  دـنراد  هعزانم 
هدنکفارس مدرم  رضحم  رد  دنکن و  محفم  مزلم و  ار  يو  ، وا ثحب  فرط  ینعی  ریغ  هک  تسا  نیا  وا  یعس  مامت  تسا و  مزتلم  ای  دقتعم 

ای ( بالقنا ) نیداینب رییغت  دوجوم و  طاسب  ندـش  هدـیچرب  ناهاوخ  هدوب و  دوجوم  عضو  فلاخم  رگید  صخـش  ،و  دزاسن راـس  مرـش  و 
هدرک و ادیپ  ضقن  ةّدام  ّبترم  هدومن و  یشارت  لاکشا  هدمآ و  رب  ضارتعا  داقتنا و  رد  زا  هتـسویپ  تسا و  ( تاحالـصا ) ییانبور رییغت 
هتخاس و محفم  مزلم و  ار  دوجوم  عضو  عفادم  ظفاحم و  صخش  هک  دوش  یم  فرص  روظنم  نیا  يارب  وا  شالت  مامت  دنک و  یم  رکذ 

.دنزادنارب ار...و  يرادا  ، یلام ، يداصتقا ماظن  ای  تموکح ، نالف  یمومع  مادقا  مایق و  کی  رد  دنازیگنارب و  ار  ناگمه  تاساسحا 

ضقن و ياه  هدام  مدق  هب  مدق  هک  دنیوگ  بیجم  ار  یلّوا  سک  ود  نیا  زا  لاح 
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عضو نالف  هب  هک  نیا  هب  دزاس  یم  یضار  ار  اه  نآ  هدناشنورف و  ار  مدرم  فطاوع  تاساسحا و  هداد و  خساپ  ار  نیفلاخم  تاضارتعا 
يواسم دنک  هدافتسا  هروهشم  تامّدقم  ) تاروهشم زا  دراد  ّقح  اهنت  روظنم  نیا  يارب  بیجم  صخـش  ، دنـشاب عناق  میلـست و  یـضار و 

.هدودحم هّصاخ و  تاروهشم  زا  ای  دریگب  ددم  هقلطم  هّماع و  ( تاروهشم زا  هک  تسا 

ماقم رد  دـنناوت  یم  يو  دزاس و  مزلم  ار  وا  اـت  دزاـت  یم  بیجم  رب  هدرک و  هدافتـسا  یفعـض  ۀـطقن  ره  زا  هک  دـنیوگ  لـئاس  ار  یمود 
رما نیا  هک  دنچره  ، دنک هدافتـسا  دنـشاب  یم  تامّلـسم  زا  بیجم  دزن  هک  یتامّدقم  زا  مه  هروهـشم و  تامّدـقم  زا  مه  داقتنا  لاؤس و 

همّلسم ره  یلو  تسه  همّلسم  يا  هروهشم  ره  ، تسا قلطم  صوصخ  مومع و  تامّلسم  تاروهشم و  نایم  ) دشابن تاروهـشم  زا  مّلـسم 
(. تسین هروهشم  يا 

دعاوق ساسارب  باسح و  يور  شتالاؤس  هک  تسا  یسک  یلدج  هکلب  دنیوگن  یلدج  ار  بیجم  لئاس و  باوج و  لاؤس و  قلطم  هّتبلا 
نیا ياراد  هتخوماین و  لدـج  ّنف  هتفرن و  بتکم  یماـع  ناـسنا  ود  هنرگ  دـشاب و  راـیعم  هطباـض و  يور  زین  اـه  باوج  هدوب و  ّنف  نیا 

.دنزادرپب باوج  لاؤس و  هب  هدرک و  ثحب  رگیدکی  اب  تسا  نکمم  ، زین هدشن  هکلم 

ۀلحرم لئاس و  هب  طوبرم  نآ  ۀـلحرم  هس  هک  تسا  هلحرم  راـهچ  ياراد  نف  نیا  رد  باوج  لاؤس و  میئوگب  تسا  مزـال  حیـضوت  يارب 
: کلذ نایب.تسا  بیجم  هب  طوبرم  شمراهچ 

ار تالاؤس  ياهریت  يریرقت  ای  يراکنا  ماهفتـسا  قیرط  هب  هدرک و  فیدر  ار  یتالاؤس  عضو  نالف  ضقان  لئاس و  صخـش  : لّوا ۀـلحرم 
دننام ) دوش یم  کیدزن  دوصقم  هب  مامت  يرایشوه  اب  هدرک و  عورـش  دوصقم  زا  رترود  زا  اجیردت  دنک و  یم  هناور  بیجم  تمـس  هب 

: هک تماما  هلئسم  اب  هطبار  رد  یماش  دنمشناد  اب  ماشه  ۀنادواج  ابیز و  ةرظانم 

؟ يراد مشچ  وت  ایآ  -

! يرآ -

؟ ینک یم  هچ  مشچ  اب  -

.منیب یم  ار  تارصبم  -

: هک نیا  هب  دسر  یم  ات...و  يراد  شوگ  ایآ  -

؟ يراد بلق  ایآ  -

! يرآ -

...و ینک  یم  هچ  نآ  اب  -
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انمض ( تسا طوبضم  هطوبرم  بتک  رد  فورعم و  ناتساد  نیا  ، دزاس یم  باجم  ار  دنمـشناد  هتخادنا و  اج  ار  تماما  بلطم  هرخالاب  و 
یم فرط  مه  رگا  ای  دزاس و  ّدس  وا  رب  ار  هار  ءادتبا  نامه  زا  بیجم  ات  دزاس  یمن  هاگآ  شیوخ  دوصقم  هشقن و  زا  ار  فرط  ادـتبا  زا 
زین وا  دـنادب  رگا  نوـچ  تسا  ماـحفا  مازلا و  ددـصرد  یقیرط  هچ  زا  يو  هک  دـناد  یمن  یلو  تسا  وا  مازلا  شدـصق  لـئاس  هـک  دـناد 

.دراذگ یمن  خساپ  یب  ار  تاضارتعا  هدرک و  يرکف 

هب دوش و  میلـست  يو  هتـسنادن  هتـسناد و  دریگب و  فارتعا  مصخ  زا  هک  تسا  نیا  یپرد  یپ  تالاؤس  نیا  زا  لئاس  فده  : مود ۀلحرم 
(. دش نشور  ماشه  ۀصق  رد  ) دش دهاوخ  مامت  وا  دوخ  ررض  هب  هک  دنک  فارتعا  یتامّدقم 

هسلج دش و  بلج  وا  تمـس  هب  مومع  راظنا  دش و  اّیهم  هنیمز  تفرگ و  یناوارف  تافارتعا  مصخ  زا  لئاس  هک  نیا  زا  سپ  : موس ۀلحرم 
، یئانثتـسا ، ینارتقا تروص  هب  ار  دوخ  یلدج  سایق  هدرک و  هدافتـسا  ایاضق  نامه  زا  لئاس  دـش ، شوگاپارـس  توکـس و  هچراپ  کی 

.دنک یم  لاطبا  ار  بیجم  يأر  دریگ و  یم  ار  شیوخ  هاوخلد  ۀجیتن  ، عمج رضحم  رد  هدرک و  نایب  هریغ  یطرش و  ، یلمح

دوخ ات  دشوکب  دیاب  يو  دوش و  یم  عورش  بیجم  تاّیلمع  اج  نیا  زا  دسر و  یم  نایاپ  هب  لئاس  شالتوراک  اج  نیا  ات  : مراهچ ۀلحرم 
لاؤس مه  هک  دـنک  يراک  هدرک و  لالدتـسا  تاروهـشم  زا  هدافتـسا  اب  الباقتم  هتفای و  یتاـجن  هار  هدرک و  صـالخ  مجاـهت  نیا  زا  ار 

هب هناهب  هک  دهد  باوج  يا  هنوگ  هب  دنک  یم  لئاس  هک  یلاؤس  ره  لّوا  زا  ای.دـنروآ  دورف  میلـست  رـس  وا  ربارب  رد  مدرم  مه  هدـننک و 
نـشور الماک...و  دنکن  لوبق  ار  وا  مزال  لاطبا  ای  وا و  لالدتـسا  ۀمزالم  ، لئاس لالدتـسا  يریگ و  هجیتن  تقو  ای  دـهدن و  لئاس  تسد 

دوش یم  نشور  اـج  نیمه  رد  مه  دارفا  تراـهم  تسا و  یّـصاخ  باوج  لاؤس و  هکلب  تسین  روظنم  یباوج  لاؤس و  عونره  هک  دـش 
بیجم تراهم  دزاس و  باجم  ار  بیجم  دوخ  هبدوخ  هک  دـنک  یحاّرط  ار  تالاؤس  يا  هنوگ  هب  هک  تسا  نیا  رد  لئاس  تراهم  ینعی 
تـسد هب  يا  هناهب  نیرتمک  هداد و  باوج  ار  لئاس  تالاؤس  کیاکی  رت  مامت  هچره  یتسد  هریچ  اب  هک  دوش  یم  رهاظ  اج  نیا  رد  مه 

یم لصاح  صخش  يارب  اه  نآ  نیرمت  نتسب و  راک  هب  لدج و  تعانـص  دعاوق  لوصا و  هب  ییانـشآ  اب  تراهم  نیا  دهدن و  ضرتعم 
.دوش
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هب تسا  نکمم  میئوگ  یم  هداد و  هعـسوت  ار  ثحب  ةرئاد  لاح  دوب  باوج  لاؤس و  اب  هطبار  رد  بلاطم  اج  نیا  ات  اننکمی ؛ نحن  :و  هلوق
ربـهر هک  نیا  لـثم  دوش  هدافتـسا  تاروهـشم  تامّلـسم و  زا  هدوب و  یلدـج  ، ساـیق یلو  دـشابن  مه  میقتـسم  باوج  لاؤس و  تروص 

هدرک و رتمرگ  لد  ار  اه  نآ  یلدج  تالالدتسا  اب  دنک و  یم  نایب  ار  بلاطم  ، نارای یصوصخ  عامتجا  رد  یتیعمج  ای  یبزح  ، یهورگ
.تسین مه  باوج  لاؤس و  تروص  هب  یلو  دنک  یم  وگتفگ  مصخ  اب  ای  دهد و  یم  خساپ  کی  کی  ار  نیفلاخم  تاضارتعا 

ورردور تهفاـشم و  قیرط  زا  هک  تسا  ینیفرط  يوگتفگ  هرظاـنم و  هرواـحم و  قیرط  ناـمه  لدـج  رد  یلّوا  لـصا  نکمی ؛ لـب  : هلوق
ود ای  دنمشناد  ود  ینعی  دوش  یم  هداد  هعـسوت  مه  تباتک  باب  هب  هلداجم  لدج و  ۀنماد  هدوبن و  نیا  هب  رـصحنم  یلو  دریگ  یم  ماجنا 

اب اه  همان  تابتاکم و  ، اه همانزور  ، تالجم ، اه باتک  قیرط  زا  يأر  بحاص  لداجم و 

یم رگیدکی  مازلا  هب  لدج  باب  دـعاوق  لوصا و  نیزاوم و  قبط  هدرک و  هدافتـسا  تامّلـسم  تاروهـشم و  زا  هدرک و  ثحب  رگیدـکی 
بحاص دریگ و  یم  ماجنا  قیرط  نیمه  زا  تاثحابم  نیا  رتشیب  ام  رـصع  رد  اقافّتا  تسا و  یلدج  لالدتـسا  شمان  مه  زاب  هک  دنزادرپ 

ناگدنناوخ دـنهد و  یم  خـساپ  تاداقتنا  هب  هدرک و  نایب  ار  دوخ  تارظن  ، تالاقم قیرط  زا...و  ینید  ، یملع ، يداصتقا ، یـسایس نارظن 
اب هطبار  رد  تسا  يرهطم  یـضترم  دیهـش  داتـسا  تارظانم  شا  هنومن  دـنوش  یم  انـشآ  راکفا  ءارآ و  نیا  اب  هّلجم  همانزور و  قیرط  زا 
اب يرّهطم  دیهـش  : ناگرزب زا  یـضعب  لوق  هب  دیـسر و  یم  پاچ  هب  رـصع  نآ  تّالجم  رد  هک  باجح  ۀلئـسم  مالـسا و  رد  نز  قوقح 

(. ...هدرک رورت  ار  دوخ  فلاخم  ملق  حالس 

لدج يدابم  .7

هراشا

: میئوگ یم  هصالخ  روط  هب  يدابم  فیرعت  رد  میدش ) انشآ  يدابم  ۀملک  يانعم  اب  اقباس  ) تسا لدج  يدابم  اب  هطبار  رد  متفه  بلطم 

لیکشت اه  نآ  زا  امیقتسم  ای  لالدتسا  کی  دنـشاب و  یم  تالالدتـسا  ساسا  هیاپ و  هک  دنتـسه  يا  هیهیدب  تاقیدصت  ایاضق و  يدابم 
سمخ تاعانـص  ثحبم  همّدقم  رد  دوش و  یم  متخ  يدابم  نیا  هب  میقتـسمریغ  ای  تسا و  تایهیدب  زا  شیاربک  يرغـص و  ینعی  هدش 

اب الیصفت 
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زا دـنترابع  ناهرب  يدابم  هک  میتفگ  ناهرب  لصف  رد  ،و  میدرک فینـصت  فنـص  تشه  هب  ار  اه  نآ  میدـش و  انـشآ  یقیدـصت  يدابم 
(. ...و تادهاشم  ، تاّیلّوا ) دندوب هتسد  شش  هک  تاّینیقی 

لاؤس کی  نایب  یلصا  فده  دایز  ياه  ینیچ  همّدقم  اب  بلطم  نیا  رد  میتسه و  یلدج  لالدتـسا  لدج و  يدابم  نایب  ددصرد  کنیا 
یم عقاو  لدـج  يدابم  زا  تاروهـشم  زا  هتـسد  مادـک  ، میهد یم  حیـضوت  همتاـخ  رد  تاروهـشم و  يارب  یمیـسقت  سپـس  باوج و  و 

؟ دنتسه تاعانص  ریاس  هب  طوبرم  اه  مادک  ؟و  دنوش

: تامّدقم

یهتنم ات  دوش و  یم  یهتنم  اه  نادـب  ای  دوش و  یم  لیکـشت  اه  نآ  زا  لدـج  هک  ، یهیدـب تاقیدـصت  لدـج و  تعنـص  هّیلّوا  يدابم  .1
(. تشاد هک  یماسقا  اب  ) تامّلسم )و  شماسقا اب  ) تاروهشم زا  دنترابع  دوب  دهاوخن  جتنم  دوشن 

دناوت یم  تسا و  تعسو  رد  لئاس  یلو  دنک  هدافتـسا  تاروهـشم  زا  دناوت  یم  اهنت  بیجم  صخـش  هک  دش  هتفگ  مشـش  بلطم  رد  .2
لئاس و نایم  تسا  كرتشم  تاروهشم  هک  میریگ  یم  هجیتن  اج  نیا  رد  سپ.مصخ  تامّلسم  زا  مه  دنک و  هدافتسا  تاروهشم  زا  مه 

.دراد هدافتسا  ّقح  وا  اهنت  تسا و  لئاس  هب  ّصتخم  تامّلسم  یلو  بیجم 

عقاو «ال  هک دشاب  هفرص  تاروهشم  زا  هدوب و  هروهشم  دصرددص  تسا  نکمم  همّلـسم  هروهـشم و  ۀیـضق  هک  میتفگ  البق  نینچ  مه  .3
صخـش دنـشاب و  مه  یعقاو  ّقح  ، ندوب هروهـشم  رب  هوالع  تسا  نکمم  تسا و  ثحب  دروم  العف  هک  « هیئـالقع ءارآ  قباـطت  ءار  اـهل و 

زا هن  دراد  ّقح  اه  نآ  ندوب  هروهـشم  ثیح  زا  اهتنم  دنک  هدافتـسا  یلدـج  سایق  رد  تاروهـشم  هتـسد  ودره  زا  هک  دراد  ّقح  یلدـج 
لالدتـسا نیا  دنک  هدافتـسا  تسین  هروهـشم  یلو  تسا  قدـص  ّقح و  عقاولا  یف  هک  يا  همّدـقم  زا  رگا  اّما.تامّدـقم  ندوب  ّقح  ثیح 

یناهرب و ، نهربم صخـش  يارب  لالدتـسا  نیمه  هچرگا  تسا  « هعـضوم ریغ  یف  ءییـشلا  عضو  » نوچ دوب  دهاوخ  هطلاغم  یلدـج  يارب 
تسا و مصخ  مازلا  ماحفا و  ماقم  رد  هکلب  تسین  عقاو  ّقح و  تابثا  ددصرد  وا  نوچ  دروخ  یمن  یلدـج  درد  هب  یلو  دـشاب  حـیحص 

ّقح هفرـص  تاروهـشم  زا  لداجم  سپ  ، دننک نیمأت  ار  وا  فده  دنـشاب و  ماعو  صاخ  لوبقم  هک  دنک  هدافتـسا  یتامّدقم  زا  دـیاب  اذـل 
میدروآ ار  ود  نآ  نیب  تبسن  اقباس  (و  درادن هدافتسا  ّقح  ، روهشم ریغ  زا  یلو  دراد  هدافتسا  ّقح  زین  هّقح  تاروهشم  زا  ، دراد هدافتـسا 

(. تسا هجو  نم  صوصخ  مومع و  هک 
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تحلصم و ، ندوب یلج  ّقح  : لیبق زا  دراد  یلماوع  بابسا و  ، ترهـش هک  دش  هتفگ  سمخ  تاعانـص  ۀمّدقم  رد  تاروهـشم  باب  رد  .4
شـش هک  دنراد  یماسقا  زین  تاروهـشم  ، ترهـش بابـسا  ساسارب  و...و  تاداع  ، هیناسفن تالاعفنا  یناسنا ، قلخ  ، نتـشاد هّماع  ةدـسفم 

.تایئارقتسا ، تایداع تایلاعفنا ، ، تایقلخ ، هیحالص تابیدأت  ، لوبقلا تابجاو  : دش نایب  البق  مسق 

یمن تسرد  ترهش  ، ببـس نودب  ایآ  ؟ تسا بابـسا  هب  دنمزاین  ندوب  هروهـشم  ترهـش و  ارچ  : هک دوش  یم  حرطم  یلاؤس  اج  نیا  رد 
؟ دوش یمن  هروهشم  يا  هیضق  ؟و  دوش

ّرس دش و  هتفگ  تاروهشم  نایب  رد  الیصفت  هک...و  تداع  ، یناسنا قلخ  لیبق  زا  دراد  مزال  یجراخ  لماع  ببس و  ترهش  ، ریخ : باوج
هکلب دـشاب  هروهـشم  ، هیـضق نالف  لّوا  زور  زا  هک  تسین  نینچ  تسین و  نآ  یتاذ  هروهـشم  ۀیـضق  کـی  ترهـش  هک  تسا  نآ  بلطم 

ببـس و هب  جاتحم  یـضراع  رما  ره  هک  تسا  حـضاو  دوش و  یم  ضراع  تاذ  رب  هک  تاذ  زا  جراخ  تسا  یـضراع  رما  کـی  ترهش 
ریغ هک  تسا  نیا  تایتاذ  ّتیصاخ.تسین  یجراخ  لماوع  بابسا و  عبات  هدوب و  ّقح  یتاذ  هک  ّقح  ّتیقح  فالخ  هب  یلو.تسا  ّتلع 

مزاوـل تاـیتاذ و  ، ءاـمکح حالطـصا  هب  دـنوش و  یم  قـلخ  مـه  تاـیتاذ  ، تاذ قـلخ  اـب  درادـن و  مزـال  يرگید  تـّلع  تاذ ، تـّلع  زا 
ثحابم تامّدـقم  زا  متفه  ۀـمّدقم  هقف ج 3  لوصا  حرـش  رد  الیـصفت  هک  ) بّکرم لـعج  هب  هن  دنتـسه  طیـسب  لـعج  هب  لوـعجم  ، تاذ

(. ما هداد  حیضوت 

ناگمه ات  دنمهفب  ار  نآ  یتحار  هب  يرشب  لوقع  هتشاد و  تفلا  سنا و  نآ  اب  ناهذا  هک  دشاب  يرما  دیاب  تاروهشم  ترهـش  ببـس  .5
ببـس أشنم و  دـیاب  سپ  دوب  دـهاوخن  عیاش  نانآ  نایم  رد  هدوبن و  لوبقم  مدرم  دزن  هیـضق  نالف  هنرگ  دنـشاب و  هتـشاد  مکح  نآ  قبط 

...و یناسنا  قلخ  ، تداع لثم  دشاب  سونأم  فولأم و  يرما  ، ترهش

: اذه یلع  :و  هلوق

: هک دوش  یم  حرطم  لاؤس  نیا  ، جنپ راهچ و  همّدقم  هب  تیانع  اب 

هب میدرک  انعم  رما  نیا  لّوا  رد  ار  يدابم  رگید  فرط  زا  دیدرمـشرب و  یلدج  سایق  یقیدصت  يدابم  زا  ار  تاروهـشم  امـش  یفرط  زا 
هکلب تسین  ّتلع  ببس و  زا  ینغتسم  ، تاروهشم ترهش  هک  دیتفگ  موس  فرط  زا  دنتسین و  باستکا  هب  جاتحم  هک  یهیدب  تاقیدصت 

: هک تسا  نیا  لاؤس  تاظحالم  نیا  اب.دننک  یم  بسک  یجراخ  لماع  ببس و  زا  ار  ترهش 

هب دنتسین  باستکا  هب  جاتحم  هک  هّیلّوا  يدابم  هلمج  زا  ار  تاروهشم  امش  هنوگچ 
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؟ دیدروآ باسح 

نیقی هک  دنتسه  یئایاضق  ، تاّیبرجت هک  میتشاد  مه  يرطف  ، یسدح ، یبرجت تاّینیقی  باب  رد  ار  نخـس  نیا  ریظن  : میئوگ یم  باوج  رد 
تاّیبرجت هب  مه  تاّیـسدح  نینچ  مه  ، بّکرم سایق  هکلب  طیـسب  ساـیق  هن  مه  نآ  تسا  یفخ  ساـیق  کـی  رـسریز  اـه  نآ  ندوب  روآ 

ۀلمج زا  ار  اه  نیا  نویقطنم  روهـشم  لاح  نیا  اب  یلو  « اهعم اهتاسایق  اـیاضق  :» دوب نیا  ناـشفیرعت  الـصا  هک  مه  تاـیرطف  دـش و  قحلم 
ماقم رد  تسا و  اهنع  لوفغم  اه  لالدتـسا  اه و  سایق  نآ  ایاضق  هنوگ  نیا  رد  هک  نیا  ظاحل  هب  دنروآ  یم  باسح  هب  ینیقی  تاّیهیدب 

یم هتـسناد  لیلحت  هیزجت و  اب  هچرگا  درادن  لالدتـسا  نیا  هب  یهّجوت  ، نادـب قیدـصت  نآ و  قبط  رب  مکح  هیـضق و  نآ  هب  نهذ  لاقتنا 
.تسین تافتلا  هّجوت و  دروم  یلو  دوش 

ماگنه تسا و  هنع  لوفغم  اذل  تسا  یفورعم  دوهعم و  سونأم و  رما  کی  ترهـش  ببـس  هک  رذـگهر  نآ  زا  مه  تاروهـشم  رد  لاح 
ّقح ّتیقح  لثم  مه  تاروهشم  ترهش  درادن و  یببس  الصا  ایوگ  اذل  ، دوش یمن  لماع  ببس و  نآ  هب  یهّجوت  الـصا  قیدصت  مکح و 

.تسا هناگادج  ببس  نودب  یتاذ و 

؟ دنتسه نینچ  یّصاخ  تاروهشم  ای  دوش  یم  عقاو  لدج  يدابم  ۀلمج  زا  ، يا هروهشم  ۀیضق  هنوگره  ایآ  یفخی ؛ مث ال  : هلوق

يداـبم هلمج  زا  دـش  هدـیمان  هروهـشم  ماـن  هب  ، مسا رهاـظ و  رد  هک  يا  ۀیـضق  ره  هک  تسین  نـینچ  ینعی  ریخ  : تـفگ دـیاب  باوـج  رد 
بـسحرب تاروهـشم  فالتخا  میـسقت  نیا  أشنم  دوش و  یم  هتـسد  هس  میـسقت  کی  رد  تاروهـشم  هکلب  دشاب  لدج  ۀـّیلّوا  یقیدـصت 

.تسا ترهش  رد  اه  نآ  يراذگریثأت  ةوحن  ثیح  زا  ترهش  بابسا  یفالتخا 

مه اه  نآ  فارطا  دودح و  رد  قّمعت  لّمأت و  زا  دعب  دنراد و  ترهش  اتقیقح  هک  یتاروهشم  زا  دنترابع  اه  نآ  هّیقیقح و  تاروهشم  .1
هبجاو تاروهـشم  : لیبق زا  دـش  رکذ  يدابم  رد  هک  يا  هناگ  شـش  تاروهـشم  عون  دـننامه  ، دوش یمن  لـئاز  تسا و  یقاـب  ناـشترهش 

هب صوصخم  دراد و  ترهـش  ، هنکما هنم و  زا  تـالاح و  ۀـمه  رد  هشیمه و  يارب  « نسح لدـعلا  » ـالثم ، ...و هیحالـص  تاـبیدأت  لوبقلا ،
...و « حیبق هروعلا  فشک  «،» حیبق نبجلا   » »و نسح هعاجشلا  » نینچ مه  تسین  لاح  نود  یلاح 

رظن ودب  رد  رما و  رهاظ  رد  هک  یتاروهشم  زا  دنترابع  اه  نآ  هیرهاظ و  تاروهشم  .2
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ایاضق هنوگ  نیا  دوخ  تقیقح  رد  هک  میـسر  یم  هجیتن  نیا  هب  اه  نآ  فارطا  رد  یفاکـشوم  ّتقد و  اـب  یلو  دنتـسه  تاروهـشم  ءزج 
اب ، ماوع زا  يرایسب  نایم  رد  مه  هزورما  دیاش  یلهاج و  ياه  برع  نایم  رد  الثم  دنا  هروهـشم  اه  نآ  تالباقم  هکلب  دنتـسین  هروهـشم 

یلو.مولظم هچ  دشاب و  ملاظ  هچ  نک  يرای  ار  تردارب  ینعی  ؛» امولظم وا  املاظ  كاخا  رصنا  :» هک دشاب  هروهـشم  هیـضق  نیا  ینابز  ره 
هک میـسر  یم  هجیتن  نیا  هب  میهد  یم  رارق  رظنّدم  ار  هّماع  ةدسفم  تحلـصم و  ۀـبنج  مینک  یم  هعجارم  یلمع  لقع  هب  ام  هک  یماگنه 

ناـک نا  ملاـظلا و  رـصنت  ـال  :» هک دـشاب  یم  هیـضق  نیا  تـسا  رادـیاپ  تباـث و  وا  ترهـش  تـسا و  هروهـشم  اـعقاو  هـک  يا  هیـضق  نآ 
.دشاب وت  ردارب  هچرگا  امنن  يرای  ار  رگمتس  ینعی  « كاخا

هقرافم ضارعا  زا  هک  یـضراع  یجراخ  لماع  کی  زا  ار  دوخ  ترهـش  هک  دنتـسه  یئایاضق  اه  نآ  :و  تاروهـشم هب  هیبش  ياـیاضق  .3
یم...و رگید  لاح  نود  یلاح  ، رگید نامز  نود  یناـمز  هب  صوصخم  ، نآ ترهـش  اذـل  هدرک و  بسک  دـشاب  یم  لاوز  لـباق  تسا و 

ياه لیبس  نیطالـس  كولم و  زا  دیلقت  هب  اه  ناسنا  زا  يا  هّدع  هتـشذگ  رد  الثم.تسین...و  تالاح  اه و  نامز  ۀمه  هب  طوبرم  دشاب و 
نوچ هزورما  یلو  تشاد  ترهـش  يریثک  عمج  نایم  رد  دندرک و  یم  نیـسحت  ار  رما  نیا  اه  ناسنا  دنتـشاذگ و  یم  يزیگنچ  دـنلب و 

.تسا هتفر  نیب  زا  مه  راک  نیا  نسح  هب  روهشم  مکح  ناسحتسا و  نآ  هدش  لئاز  ، كولم زا  دیلقت  ینعی  تداع  نیا  ببس 

نآ زا  لداجم  صخش  دنوش و  ذخا  یلدج  سایق  تامّدقم  رد  هک  دنراد  ّتیحالص  هّیقیقح  تاروهشم  اهنت  مسق  هس  نیا  نایم  زا  لاح 
امک ) تسا بسانتم  هباطخ  تعنـص  اب  ، هّیرهاـظ تاروهـشم  هکلب  تسین  لدـج  باـب  هب  طوبرم  رگید  مسق  ود  اـّما  دـنک و  هدافتـسا  اـه 

شمان تسا  ناهرب  هب  هیبش  هیـضق  یهاگ  اه  نآ  رد  هک  دراد  بساـنت  هطلاـغم  تعنـص  اـب  مه  هروهـشم  هب  تاهبـشم  (. الیـصفت یتأـیس 
.دش دهاوخ  نایب  هطلاغم  تعنص  لّوا  رد  احالطصا  اتغل و  هک  تسا  یبغاشم  شمان  تسا  تاّیلدج  هب  هیبش  یهاگ  تسا و  یطسفس 

لدج تامّدقم  .8

کنیا میدرک و  انعم  ار  لدج  يدابم  ، متفه بلطم  رد.تسا  لدج  تامّدقم  نوماریپ  ، لّوا ثحبم  ۀـناگ  هدزای  بلاطم  زا  متـشه  بلطم 
: هک نیا  نآ  مینک و  یم  انعم  ار  لدج  تامّدقم 

اب يدابم  ، تبسن ثیح  زا  دنیوگ و  لدج  تامّدقم  ار  یلدج  لالدتسا  ياربک  يرغص و 
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تاقیدـصت يداـبم و  زا  هچ  نآ  ره  هک  اریز  دنتـسه  مّعا  تامّدـقم  ّصخا و  يداـبم  ینعی  دنتـسه  قلطم  صوصخ  مومع و  ، تامّدـقم
ره هک  تسین  نینچ  نکل  )و  يربک ای  يرغـص  ) دنـشاب مه  یلدـج  لالدتـسا  يارب  همّدـقم  هک  دـنراد  ار  نآ  ّتیحالـص  دنـشاب  هّیهیدـب 

: دنتسه هتسد  ود  تایربک  تایرغص و  ینعی  تامّدقم  هکلب  دشاب  اراد  ار  ندوب  ءدبم  ّتیحالص  یلدج  ۀمّدقم 

.دنوش یم  بوسحم  هّیلّوا  يدابم  زا  هدوب و  تامّلسم  تاروهشم و  زا  دوخ  اه  نآ  زا  يا  هراپ  .1

اذـل دـنوش و  یم  باستکا  اـه  نآ  زا  یهتنم و  تامّلـسم  تاروهـشم و  هب  نکل  دنتـسین و  تاروهـشم  زا  دوخ  اـه  نآ  زا  يا  هراـپ  2.و 
زا اه  نآ  زا  یخرب  دـندوب و  یهیدـب  تاّینیقی  زا  امیقتـسم  اـه  نآ  زا  یخرب  هک  ناـهرب  تامّدـقم  دـننامه  دنتـسه  هیباـستکا  تامّدـقم 

.دندش یم  یهتنم  تاّیهیدب  هب  یلو  دندوب  تاّیرظن 

: تسا لیذ  وحن  ود  زا  یکی  هب  تامّلسم  تاروهشم و  هب  هروهشمریغ  تامّدقم  ندش  یهتنم 

شمان هک  دـنک  یم  لیـصحت  هروهـشم  کی  اب  هسیاـقم  هار  زا  ار  دوخ  ترهـش  ، هروهـشمریغ ۀـمّدقم  کـی  هک  تسا  وحن  نیا  هب  اـی  .1
: تسا هنوگود  هیضق  ود  نایم  هسیاقم  تسا و  نئارقلاب  ةروهشم  هکلب  تسین  تاذلاب  ةروهشم 

کی اـب  هروهـشمریغ  کـی  تهباـشم  ۀطـساو  هب  دراد و  ماـن  هباـشت  ۀـنیرق  هک  تـسا  دودـح  رد  ود  نآ  تهباـشم  ظاـحل  هـب  اـی  : فـلا
.دوش یم  هروهشم  ربتعم و  مه  هروهشمریغ  نیا  ، هروهشم

تاروهـشم هنوگ  نیا  دوش و  یم  ربتعم  مه  نآ  هلباقم  ۀـنیرق  هب  هک  تسا  هروهـشم  کی  اب  هروهـشمریغ  کی  ۀـلباقم  ظاحل  هب  ای  ب:و 
دانتسا اه  نادب  دناوت  یم  یلدج  ینعی  لدتسم  هدرک و  ادیپ  رابتعا  ترهش و  ، هنیرق تکرب  هب  یلو  دنتـسین  هروهـشم  اهـسفن  یف  هچرگا 

: میروآ یم  روکذم  ۀنیرق  ود  يارب  لاثم  ود  کنیا.دنک 

لوبق ار  نآ  ناگمه  تسا و  هروهشم  ۀیـضق  کی  تسا  ینتـسیاب  نسح و  نامهم  ماعطا  ۀیـضق  نیا  ؛ تهباشم ۀقالع  هباشت و  لاثم  : فلا
دننک یم  تّمذم  دراذگب  اپریز  ار  هریـس  نیا  هک  ار  یـسک  دننک و  یم  نیـسحت  دراذـگب  مارتحا  تداع  نیا  هب  هک  ار  یـسک  دـنراد و 

تسین تاروهشم  زا  ناونع  نیمه  اب  تسا  ینتسیاب  مه  نامهم  تجاح  ندروآرب  : هک ۀیضق  نیا  لاح 
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ماعطا رگا  : دـیوگ یم  رما و  نیا  نسح  هب  دـنک  یم  مکح  ناـسنا  ، ود نآ  ناـیم  تهباـشم  دوجو  یلّوا و  ۀیـضق  اـب  نآ  ۀـسیاقم  اـب  یلو 
.تسا نسح  زین  وا  جئاوح  ندروآرب  سپ  تسا  نسح  نامهم 

قبط رب  ناگمه  تسا و  هدیدنسپ  ناتسود  هب  یکین  ناسحا و  هک  ناونع  نیا  هب  میراد  يا  هروهشم  ۀیضق  ؛ هلباقم ۀنیرق  لباقت و  لاثم  ب:
: هک ناونع  نیا  هب  میراد  يرگید  ۀیضق  نامز  مه.دراد  ترهش  ماع  صاخ و  نایم  هیضق  نیا  دنراد و  مکح  نآ 

هیضق نیا  دوخ  تسا و  ّودع  ، قیدص لباقم  تسا و  هئاسا  ، ناسحا لباقم  ۀطقن  هک  تسا  هدیدنـسپ  زین  نانمـشد  هب  ندرک  يدب  هئاسا و 
يرگید هب  ، هیـضق ود  نآ  زا  یکی  زا  دننک و  یم  مکح  نادـب  ناگمه  هدـش و  هروهـشم  هلباقم  ۀـنیرق  هب  یلو  دـشابن  هروهـشم  مه  رگا 

.میوش یم  لقتنم 

یم یهتنم  یلو  دنـشاب  یم  تامّلـسم  تاروهـشم و  ریغ  زا  نآ  ۀمدقم  ودره  ای  لدـج  ۀـمّدقم  ود  زا  یکی  هک  تسا  وحن  نیا  هب  ای  2.و 
تامّدقم ریظن.دنوش  یم  ذخا  یلدج  لالدتسا  رد  ظاحل  نیدب  دننک و  یم  ترهش  بسک  اه  نآ  زا  تامّلسم و  تاروهشم و  هب  دنوش 

.دوب دهاوخن  جتنم  ام  سایق  دنوشن  متخ  اه  نادب  ات  ینیقی و  تاّیهیدب  هب  دنوش  یم  یهتنم  هک  ناهرب  باب  رد  هیباستکا  هیرظن و 

لدج لئاسم  .9

رارق لاؤس  دروم  ار  نآ  لباقم  ای  ار  نآ  نیع  لئاس  صخش  هک  ار  يا  هیضق  ره  : هک نیا  نآ  تسا و  یعیسو  يانعم  ياراد  لدج  لئاسم 
نیع یلّوا  رد  هک  »؟ نسح ءادعالا  یلا  هئاسالا  له  :» دیوگ یم  ای  »؟ ما ال نسح  ءاقدـصالا  یلا  ناسحالا  له  :» دـسرپ یم  الثم  دـهد  یم 
لئاس دنوش و  یم  هدیمان  یلدج  هلئسم  هدوب و  لدج  لئاسم  ءزج  ایاضق  نیا  مامت.نآ  لباقم  یمود  رد  هدش و  عقاو  لاؤس  دروم  هیضق 
ناونع هب  ار  مصخ  فارتعا  دروم  ۀیضق  نیمه  لئاس  صخش  ، داد خساپ  ار  هّیـضق  نآ  بیجم  هک  یماگنه  دسرپب و  اه  نآ  زا  دراد  ّقح 

دوب یلدـج  هلئـسم  هک  هیـضق  نامه  هلحرم  نیا  رد  ، دزاس موکحم  ار  بیجم  ات  درب  یم  راک  هب  دوخ  لالدتـسا  سایق و  ۀـمّدقم  ءزج و 
: میئوگ یم  نآ  تامّدقم  لدج و  لئاسم  يانعم  نتسناد  همّدقم و  نیا  ظفح  اب.ددرگ  یم  یلدج  لالدتسا  لدج و  ۀمّدقم  الاح 

عـضو ضقن  اب  هطبار  رد  دوش و  طبترم  لئاس  فدـه  هب  میقتـسمریغ  تروص  هب  ای  میقتـسم و  هچ  ءاحنا  زا  يوحن  هب  هک  يا  هیـضق  ره 
ّتیحالص همه  دنک  کمک  ار  لئاس  دوجوم 
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یم هیصوت  لئاس  هب  اهتنم  دسرپب  ماهفتـسا  ةزمه  له و  اب  اه  نآ  تالباقم  ای  اه  نآ  دوخ  زا  دنوش و  عقاو  لئاس  لاؤس  دروم  هک  دنراد 
: دشاب یم  هتسد  هس  اه  نآ  ّمها  هک  دنک  يرود  ایاضق  زا  هتسد  دنچ  زا  شسرپ  زا  مینک 

هب ناسحا  ایآ  ؟ ریخ ای  دراد  نسح  لدع  : ایآ هک  دسرپن  الثم  دهدن  رارق  لاؤس  دروم  ار  تاروهـشم  ، هّماع تاروهـشم  زا  شـسرپ  مدع  .1
ناـهذا رد  تسا و  روما  نیا  نداد  رارق  دـیدرتو  کـش  ضرعم  رد  ياـنعم  هب  روما  نیا  زا  ماهفتـسا  هک  اریز...و  ؟ تسا هتـسیاب  قیدـص 
عیجشت ار  بیجم  هک  نیا  يارب  تسا  یبوخ  ۀنیمز  رما  نیمه  تسا و  ندیشاپ  ار  ههبش  رذب  نتـشاک و  ار  دیدرتو  کش  مخت  نیبطاخم 

مرادن و لوبق  ار...و  نالف  حبق  ای  لمع  نالف  نسح  نم  ریخ  : دیوگب وا  دهدب و  ار  مّلسم  روهـشم و  رما  نیا  راکنا  تئرج  وا  هب  هدومن و 
هک وت  ، دنوش باوج  راکبلط  لئاس  زا  بیجم  هارمه  هب  راضح  ۀمه  دـیآ و  نییاپ  عمج  نایم  رد  لئاس  ّتیعقوم  هک  دوش  یم  ثعاب  نیا 

هنوگ نیا  زا  هک  نیا  هب  دـش  راچان  رطـضم و  اـنایحا  رگا  دـسرپن و  تاروهـشم  زا  سپ  ؟ تسیچ تلیلد  یتسین  رکنم  ار  هروهـشم  نـالف 
هک یلوصا  دعاوق و  يارب  ینیچ  همّدقم  دیهمت و  ناونع  هب  ار  اه  نآ  هکلب  دنکن  حرطم  ماهفتـسا  لاؤس و  تروص  هب  دنک  لاؤس  ایاضق 

کلذک مه  رگید  همّدقم  نالف  میراد و  لوبق  همه  هک  ار  روهـشم  رما  نالف  : دیوگب دنک و  رکذ  دـیامن  هدافتـسا  اه  نآ  زا  دـهاوخ  یم 
.دروآ تسد  هب  ار  بولطم  هجیتن  هدرک و  لالدتسا  اه  ینیچ  همّدقم  نیا  ۀعومجم  زا  سپس...و 

یم مّلعت  میلعت و  ماقم  درد  هب  وه  ام  اب  لاؤس  نوچ  »؟ وه ام  ناـسنالا  :» هک دـسرپن  ـالثم  دـنکن  لاؤس  « وه اـم  » اـب زین  ءایـشا  ّتیهاـم  زا  .2
ماقم اب  دنرادن و  ار  يرگید  مازلا  هبلغ و  دصق  مادک  چیه  دـنادب و  ات  دـسرپ  یم  مّلعم  زا  مّلعتم  هک  تسا  بسانم  ماقم  نآ  اب  دروخ و 

هب ار  شیوخ  لاؤس  دـش  يا  یئیـش  ّتیهام  زا  لاؤس  دـنمزاین  انایحا  رگا  تسین و  راگزاس  تسا  هنباغم  هبلاغم و  رب  شناـینب  هک  لدـج 
دنک لاؤس  بیجم  لوق  يأر و  زا  ای  ؟و  دینک یم  هدارا  ییانعم  هچ  حالطصا  نیا  زا  امش  هک  دهد  رارق  ظفل  يانعم  زا  راسفتسا  تروص 
سپ تسین  قطان  ناویح  ، ناسنا ّمات  ّدح  امـش  ةدـیقع  هب  رگا  : دـیوگب ای  ؟ ریخ ای  تسا  قطان  ناویح  ناسنا  امـش  رظن  هب  ایآ  : دـیوگب الثم 

؟ تسیچ

باب نیا  رد  يدیدج  نخـس  میدرک و  نایب  وه  ام  اب  لاؤس  رد  هک  لیلد  نامه  هب  دـنکن  لاؤس  وه  مل  اب  مه  ءایـشا  ّتیلع  ّتیّمل و  زا  .3
.تسین
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لدج بلاطم  .10

: هک تسا  نیا  لاؤس  دوش و  یم  وگتفگ  لدج  بلاطم  نوماریپ  مهد  بلطم  رد 

؟ ...و ؟ یملع ؟ یفسلف بلاطم  يارب  ایآ  ؟ تسا عفان  یتالوهجم  دصاقم و  بلاطم و  عون  هچ  يارب  یلدج  تالالدتسا 

هیلک رد.تسا  دنمدوس  عفان و  ، نونف مولع و  هیلک  رد  تسا و  یعساو  باب  ياراد  یلدج  تالالدتـسا  : دیامرف یم  هّللا  مهمحر  فنـصم 
رد.دـننک هدافتـسا  لدـج  زا  دـنراد  ّقح  يرگید  يأر  لاطبا  دوخ و  عضو  تابثا  يارب  فوسلیف  ود  دراد و  هار  لدـج  ، یفـسلف لئاسم 

هیلک رد  ، یبدا ، یـــسایس یملع ، ، ینید لــئاسم  رد  ، تــسا لالدتـــسا  هار  نیرتــمهم  تــسا و  عفاــن  لدـــج  زین  یعاــمتجا  لـــئاسم 
دنشاب لدج  هب  بولطم  هک  دنراد  ار  نآ  ّتیحالص  مولع  نیا  يایاضق  زا  يا  هیضق  ره  تسا و  عفان  يرشب  یهلا و  فراعم  ، نونف ، مولع

دنوش یمن  عقاو  بولطم  یلدج  لالدتسا  اب  هدوب و  انثتسا  هک  تسه  مه  ایاضق  زا  یخرب  هّتبلا.میـسرب  اه  نادب  یلدج  تالالدتـسا  اب  و 
.مینک یم  هراشا  اه  نآ  زا  یخرب  هب  اج  نیا  رد  ام  و 

جراخ اـه  هدودـحم  ) هقلطم ( دـش جراـخ  تاروهـشم  هب  هیبش  هّیرهاـظ و  تاروهـشم  ) ۀـّیقیقح تاروهـشم  ۀـلمج  زا  هک  ییاـیاضق.فلا 
رد ناگمه  هدوب و  یناهج  ترهش  ياراد  ایاضق  هنوگ  نیا  اریز  دنک  بانتجا  اه  نآ  رب  لالدتسا  زا  دیاب  لدتسم  صخش  ، دنتسه ( دندش

لالدتسا ءدبم  دوخ  دنتـسه و  لالدتـسا  قوفام  هدوبن و  کیکـشت  راکنا و  لباق  اذل  دنفرتعم  نادب  تالاح  اه و  ناکم  اه و  نامز  ۀمه 
ثیح نیا  زا  هیقیقح  ۀّماع  تاروهشم  دیآرب و  اه  نآ  تابثا  ددصرد  هزات  ، یلدج صخـش  هک  درادن  اج  باسح  نیا  اب  دنوش  یم  عقاو 

قوفام هدوب  ناهرب  يدابم  دوخ  دـش  هتفگ  تاـّینیقی  شخب  رد  هک  یقطنم  ۀـناگ  شـش  تاّیهیدـب  دـننامه  دنتـسین  رادرب  لالدتـسا  هک 
هب جاـتحم  هدوـب و  یهیدـب  هک  دـنمه  لـثم  ثیح  نیا  زا  ودره  تاروهـشم  نیا  هچ  ینیقی و  تاّیهیدـب  نآ  هـچ  هصالخ.دـنا  لالدتـسا 
اب یلدج  لالدتسا  دوش  رکنم  ار  تاروهشم  زا  هنوگ  نیا  یلداجم  صخش  انایحا  رگا.دنوش  تباث  لالدتـسا  طّسوت  ات  دنتـسین  باستکا 
زا وا  میهد و  عاجرا  هّماع  تاروهـشم  نامه  هب  ار  بلطم  میهاوخ  یم  یلدـج  لالدتـسا  اب  ام  هزات  نوچ  تشاد  دـهاوخن  يا  هدـیاف  وا 

دروخرب هدـش و  دراو  رگید  هار  زا  دـیاب  یماصخلا  ّدـلاو  زاب  جـل  دـناعم و  ناسنا  نینچ  اـب  اذـل  تسا و  رکنم  ار  تاروهـشم  نیا  هشیر 
.تسا رکنم  رما  نآ  ساسحا  ، تسا نتفرگ  هیرخس  هب  ءازهتسا و  ، تسا باقع  رگید  هار  دوش و  مدآ  ات  درک  يرگید 
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ندش نیدلاو  قاع  ،و  تسین وکین  لاعتم  قلاخ  یقیقح و  دوبعم  شتسرپ  ، تسین هدیدنسپ  معنم  رکش  نم  رظن  هب  : دیوگ یم  یـسک  الثم 
ایاضق نیا  حبق  نسح و  دیآ و  لقع  رس  دمهفب و  ات  تسا  ندرک  باذع  رفیک و  باقع و  انامه  یناسنا  نینچ  يازس...و  تسین  دنـسپان 
دشاب سمش  رون  زا  دافتسم  رمق  رون  هک  مرادن  لوبق  نم  دیوگ  یم  تسا و  رکنم  ار  هروهشم  ۀیضق  نیا  هک  یسک  الثم  ای.دنک  لوبق  ار 

ارچ يرظن  هتوک  ردق  نیا  هک  وت  هک  دنیوگب  وا  هب  لاح  نابز  اب  دندنخب و  وا  رب  نامدرم  ات  هدومن  هرخـسم  ار  وا  عمج  رـضحم  رد  دیاب 
؟ يدرک تکرش  دازآ  ثحب  رد 

کیدزن زا  ات  تخادنا  شتآ  نایم  رد  ار  وا  دیاب  دشاب  هتـشاد  ترارح  یگدـنزوس و  شتآ  هک  تسا  انعم  نیا  رکنم  هک  یـسک  الثم  ای 
.دوش شرواب  ات  دنک  ساسحا  سمل و  دشچب و  ار  ترارح 

ایآ هک  تسا  فـالتخا  اـه  نآ  رد  اـی  تسا و  یهورگ  هب  دودـحم  هک  یتاروهـشم  اـّما  ، دوـب هقلطم  هّیقیقح  تاروهـشم  هـب  عـجار  نـیا 
لالدتـسا اه  نآ  رب  رهـشا  رهظا و  فرعا و  ةروهـشم  کی  اب  ندروآ و  تسد  هب  یلدـج  لالدتـسا  اب  ار  اه  نیا  ؟ هن ای  دنتـسه  هروهـشم 

.تسا عنامالب  تاروهشم  نیا  نیرکنم  لباقم  رد  ، ندرک

نیشام ملع  ) کیناکم ملع  )و  ماسجا ّتیّـصاخ  ملع   ) ءایمیک ملع  لیبق  زا  یبرجت  يایاضق  )و  ...و هسدنه  ، باسح ) یـضایر يایاضق.ب 
باب » میرذـگب هک  اه  نیا  زا  اّما.تسا  شیامزآ  هبرجت و  ّسح و  هار  هکلب  تسین  لدـج  يارب  یهار  اه  نیا  رد  هک...و  ( یتعنـص تالآ 

« .رمالا اذه  ردص  یف  انلق  امک  عساو  لدجلا 

لدج تعانص  تاودا  رازبا و  .11

.تسا لداجم  صخش  لدج و  تعانص  رازبا  اب  هطبار  رد  ، لّوا ثحبم  بلطم  نیرت  ّمهم  نیرخآ و  ، مهدزای بلطم 

: تسا یکّتم  یهیدب  یقیدصت  يدابم  زا  هتسد  ود  رب  لدج  تعانص  هک  میتفگ  نیشیپ  ثحابم  رد  رّرکم  : همّدقم

تامّلسم.فلا

تاروهشم.ب

نیا ۀـکلم  لیـصحت  هک  تسا  نیا  رد  نخـس  یلو  دـنیوگن  لداجم  ار  وا  دـنکن  بسک  ار  لدـج  ۀـکلم  تعانـص و  ، ناسنا اـت  میتفگ  و 
رد لداجم  صخش  يدنمناوت  ینعی  ) تعانص
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لئاس لداجم  رگا  مصخ  رب  جاجتحا  بیقر و  اب  هلداجم  ماقم  رد  هجاحلا و  هرورضلا و  دنع  ، تامّلسم تاروهـشم و  زا  ندرک  هدافتـسا 
رد هک  دـنچره  ، تسین ناسآ  يراک  ( مصخ ربارب  رد  میلـست  ّتیبولغم و  زا  رارف  عافد و  باوج و  ماقم  رد  اـه  نآ  زا  هدافتـسا  اـی.تسا 

هکلب تسین  یناسآ  راک  يا  هکلم  نینچ  هب  ندیـسر  هک  دوش  یم  نشور  لمع  رد  یلو  تسا  ناسآ  رما  نیا  هک  دوش  هتـشادنپ  رما  ودب 
هکلم و لیـصحت  هب  رـصحنم  ، بلطم نیا  هّتبلا  دزای و  تسد  هکلم  نادـب  اـت  تسا  يداـمتم  ياـه  تّدـم  ینـالوط و  تاـنیرمت  دـنمزاین 

اراد نآ و  يالعا  ّدـح  هب  ندیـسر  ...و ) داهتجا  ، تلادـع ، تواضق ، تطایخ ، تبابط ) یّنف تعنـص و  ره  رد  هکلب  تسین  هلداجم  تعانص 
یسک یناسآ  هب  رگم  ) تسا رما  نآ  رب  ، تموادم تسرامم و  اه و  یتخس  لّمحت  ندروخ ، لد  نوخ  هب  جاتحم  ، تعنص نآ  ۀکلم  ندش 

،و میـسرب بآ  هب  ات  نزوس  کی  اب  تسا  هوک  ندنک  دننام  ندش  دهتجم  ناگرزب  زا  یـضعب  لوق  هب  !؟ دسرب داهتجا  ۀجرد  هب  دناوت  یم 
لداع ، صخـش ات  تسا  مزال  یناسفن  ياه  سوه  اهاوه و  اب  هزرابم  دیدم  ياه  تّدم  !؟ تسا یناسآ  رما  ، تلادـع ۀـکلم  لیـصحت  رگم 

؟ میسرب لدج  ۀکلم  هب  ات  میهد  ماجنا  ار  تانیرمت  نیا  یتالآ  رازبا و  هچ  اب  مینک و  نیرمت  هنوگچ  لاح  ( ...و دوش 

هدافتسا اب  هّتبلا  دوش  زئاح  ار  اه  نآ  ۀمه  دناوتب  ناسنا  رگا  هک  دراد  هلیسو  رازبا و  راهچ  لدج  تعنص  هکلم و  : دنیامرف یم  باوج  رد 
یم هّلق  نیا  هب  لین  يارب  صخـش  ۀـشوت  هر  رازبا  نیا  دـبای و  تسد  لدـج  ۀـکلم  هب  دوب  دـهاوخ  رداق  ناوارف  تاـنیرمت  رازبا و  نیا  زا 

ار اه  نآ  ثحبم  نیا  رد  ام  رازبا ، نیا  ناوارف  ّتیّمها  رطاخ  هب  دزاـس و  یم  نکمتم  فدـه  هب  ندیـسر  زا  ار  یلدـج  صخـش  دـشاب و 
: هک میزاس  یم  ناشنرطاخ  نآ  زا  لبق  مینک و  یم  وگزاب  امش  يارب 

لدـج تعنـص  رد  رهام  لداجم و  صخـش  کی  جراخ  رد  لعفلاب  دـناوخ  ار  قطنم  لدـج  اقیبوط و  ثحبم  یـسکره  هک  تسین  نینچ 
هک تسا  هدـنیوج  دوخ  نیا  دـهد و  یم  دای  ار  نآ  ندرب  راک  هب  ةویـش  عوضوم و  نیا  رد  قیقحت  مسرو  هار  یقطنم  بلاطم  ریخ  ، دوش
هب ات  دربب  راک  هب  ار  اه  نآ  مزال  ياهدـنفرت  اب  دراپـسب و  دوخ  رطاخ  هب  هدرک و  لیـصحت  ار  تامّلـسم  تاروهـشم و  کـی  کـی  دـیاب 

فرص هب  اّما  اه  بوچ  ندیرب  رشن و  يارب  تسا  يا  هلیـسو  هک  دناد  یم  ار  ( هّرا ) راشنم يانعم  یـصخش  دینک  ضرف  الثم  ، دسرب فده 
هکلب دوش  یمن  وا  ناتـسمز  مزیه  درب و  یمن  ار  بوچ  نالف  جراـخ  رد  دوش و  یمن  رـضاح  وا  دزن  رد  رازبا  نیا  نآ ، ياـنعم  نتخاـنش 

یبوچ هدروآ و  تسد  هب  يا  هّرا  جراخ  رد  هک  دوش  یم  راک  نیا  هب  رداق  یسک 
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يا همّدقم  اهنت  نآ  فاصوا  موهفم و  انعم و  تخانـش  ، يرآ.دسرب فده  هب  ات  دشاب  دـلب  ندـیرب  مسرو  هار  دـشاب و  هتـشاد  رایتخا  رد 
نآ زا  هدافتسا  هک  یتاودا  رازبا و  ، همّدقم نیا  ظفح  اب.دناسرب  بولطم  ۀجیتن  هب  ار  ام  ات  تسا  نآ  زا  بسانم  ةدافتـسا  ندیـسر و  يارب 

.مینک یم  ناونع  بیترت  هب  هک  رازبا  راهچ  زا  دنترابع  تسا  مزال  لداجم  يارب  اه 

هیقطنملا و داوملا  نم  ) ار يا  هّدام  ره  زا  باب و  ره  زا  ، تاروهـشم فانـصا  عاونا و  دوخ  نهذ  رد  صخـش  هک  تسا  نآ  : هلیـسو نیلّوا 
هدومن و يرادهگن  شیوخ  ةرکاذ  ةوق  رد  ار  اه  نآ  دـنک و  رـضاح  دـنراد  هک  یتافالتخا  اه و  توافت  ۀـمه  اب  ( ...و هّیقلخلا  هیعیبطلا و 
ّنف و ره  نابحاص  کلـسم و  ، بهذم ره  ناوریپ  دزن  رد  هک  دنادب  درادـهگن و  هدامآ  ( هلداجم سلجم  تجاح و  تقو  ) ادابم زور  يارب 
ره بحاص  اب  یهورگ و  ره  اب  ات  تسا  هدودحم  تاروهـشم  زا  یئایاضق  عون  هچ  هقلطم و  تاروهـشم  ءزج  یئایاضق  عون  هچ  یتعنص 

.دنک هدافتسا  ، تعنص بهذم و  نآ  اب  بسانم  تاروهشم  زا  یتعنص 

زا اهنت  هدشن و  هطلاغم  راچد  لدج  ماقم  رد  ات  دهد  زیمت  تاروهشم  هب  هیبش  هّیرهاظ و  تاروهـشم  زا  ار  هّیقیقح  تاروهـشم  نینچ  مه 
، وا مصخ  انایحا  رگا  دنک و  هدافتسا  لّوا  هتسد 

.دزاس راکشآ  ار  وا  هطلاغم  درک  هدافتسا  تاروهشم  هب  هیبش  هیرهاظ و  تاروهشم  زا 

ۀنیرق هب  اقباس  ) دنک لیـصحت  دیدج  تاروهـشم  نئارق ، طّسوت  هنوگچ  هک  دنادب  ار  تاروهـشم  جارختـسا  مسرو  هار  دـیاب  نینچمه  و 
هک یماگنه.دهد  تیارـس  رگید  ةروهـشم  هب  ار  هروهـشم  کی  مکح  دناوت  یم  هنوگچ  هک  دسانـشب  دیاب  )و  میدز لاثم  لباقت  هباشت و 

هدومن و تکرش  دازآ  ثحب  رد  رپ  یتسد  اب  هتبلا  تخومآ  ار  اهنآ  دربراک  ةوحن  دومن و  لیـصحت  ار  هفلتخم  مولع  نونف و  تاروهـشم 
.درادن یتشحو  مصخ  اب  ةزرابم  زا 

نابز هکلب  دوشن  بولغم  مدرم  رضحم  رد  ات  دشوکب  دیاب  وا  نوچ  تسا  يرورض  رایسب  لداجم  صخش  يارب  هلیـسو  رازبا و  نیا  لاح 
یفاک تسین  لمأت  رکف و  ياج  هک  اجنآ  اریز  ، دشاب وگباوج  ار  تالاوئـس  ۀمه  راو  لسلـسم  هک  دشاب  اناوت  یباوجرـضاح  رهام و  ینز 
دشاب نازرل  شیادص  ای  دوش  ریغتم  شا  هرهچ  گنر  ای  دورورف  هشیدنا  رد  هتخادنا و  ریزبرس  يردق  لاوئـس  کی  باوج  رد  هک  تسا 

حضتفم ندروخ و  تسکش  نامه و  لاوقا  تاکرح و  نیا  هک...و  میوگب  خساپ  ادعب  هدرک و  هعجارم  هک  مهاوخ  یم  تلهم  : دیوگب ای 
.نامه ندش 

سکره تسا و  سلجملا  یف  يا و  هظحل  ینآ و  لدج  زا  فده  هک  تسا  نیا  بلطم  ّرس 
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تاهیه دش  عیاش  مدرم  دزن  يرما  یتقو  دـنناد و  یم  حیحـصان  ار  وا  ياه  همانرب  هدروخ و  تسکـش  ار  وا  مدرم  ، دـش بولغم  اجنآ  رد 
اقیقد لدج  تهج  نیا  زا.دروآ  تسدب  اددجم  ار  هتفر  تسد  زا  يوربآ  دنادرگرب و  يوج  هب  هرابود  ار  هتفر  يوج  زا  بآ  دـناوتب  هک 

رت و حیحص  يأر  دشاب  رتشیب  نتـساوخ  تلهم  اهبـش  اهزور و  هعجارم و  ، هلـصوح ، لمأت ، ینأت هچره  ناهرب  رد  ، تسا ناهرب  سکع  رب 
دـسرب هجیتن  هب  اهلاس  هکلب  اههام و  ، اه هتفه  ، اهزور زا  دیاش  هک  دیاش  تسا و  عقاو  ّقح و  هب  ندیـسر  فده  نوچ  تسا  رت  قیقد  رظن 

.درادن یتّیمومذم  هتشادن و  یعنام  چیه  هک 

یـصخش تسا  نکمم  ینعی  تسا  رادرب  ضیعبت  هک  تسا  يا  هکلم  کی  لدـج  هکلم  هک  تسا  نیا  رکذ  لباق  ۀـتکن  یغبنی ؛ اّمم  : هلوق
اب یتافانم  نیا  دشاب و  لدج  لها  هدوب و  دمآرـس  هتـشر  کی  رد  اهنت  يرگید  یلو  دشاب  وگتفگو  ثحب  لدج و  لها  هتـشر  اههد  رد 

لئاسم رد  هک  یـسک  الثم.دـشاب  علطم  رگید  ياه  تعنـص  اـه و  هتـشر  تاروهـشم  زا  هک  تسین  مه  مزـال  درادـن و  وا  ندوب  لداـجم 
ثحابم ناـمه  رد  ار  وا  دسانـشب و  یکین  هب  ار  دوخ  ۀتـشر  تاروهـشم  هک  تسا  یفاـک  دـنک  یم  هثحاـبم  ( ...و یهقف  ، يداـقتعا ) ینید

رد هیقف  ، تایبدا رد  بیدا  رب  زین  دشاب و  اراد  ار  لدج  ۀکلم  دیاب  ، هطوبرم يایاضق  لئاسم و  رد  رادم  تسایـس  نینچمه.دنیوگ  لداجم 
بیبط رهام و  یبط  ةدـیچیپ  ياه  هتـشر  ۀـمه  رد  ناسنا  کی  هک  تسین  نینچ  دراد و  عونتم  ياه  هتـشر  بط  هک  يروطناـمه...و  هقف 

یمراهچ تسا و  نادازون  صوصخم  کـشزپ  یموس  تسا  کشزپنادـند  يرگید  تسا ، کـشزپ  مشچ  یـصخش  هکلب  دـشاب  قذاـح 
ات میشاب  هتشاد  رطاخ  رد  ار  هتشر  نامه  تاروهشم  دیاب  میزادرپ  یم  هلداجم  هب  هک  يا  هتشر  ره  رد  نیاربانب.تسا  يرهام  سانشناور 

.میوشن بولغم 

زیمت و یبوخب  ار  لیذ  ظافلا  یناعم  دـناوتب  نآ  هیاـس  ریز  رد  هک  دـشاب  يا  هکلم  ياراد  دـیاب  لداـجم  صخـش  : هلیـسو رازبا و  نیمود 
.دنک هدافتسا  نآ  زا  دوخ  فادها  يارب  دهد و  صیخشت 

.تسا هدش  عضو  انعم  مادک  يارب  تسا و  انعم  دنچ  ياراد  برع  تغل  رد  نیع  هک  دنادب  الثم  دسانشب  ار  ، هکرتشم ظافلا  یناعم  : فلا

حالطـصا رد  نونکا  مه  هدوب و  ینعم  نالف  ياراد  ، میدـق حالطـصا  رد  ظفل  نـالف  هک  دـنادب  دـیاب  لداـجم  ، هلوقنم ظاـفلا  یناـعم  ب:
تالامعتسا دراد و  يرگید  يانعم  ، دیدج
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.تسا ینعم  نیمه  عبات  ، دیدج

لیبق زا.تسا  توافتم  ناشدارفا  رب  اهنآ  قدـص  دنتـسه و  یّلک  يانعم  ياراد  هک  یظافلا  ینعی  دسانـشب  ار  ، هککـشم ظافلا  ياـنعم  ج:
...و دوجو  ، رون موهفم 

یّلک موهفم  لیبق  زا.تسا  يواسم  ناشدارفا  ۀـمه  رب  اهنآ  قدـص  هدوب و  یّلک  يانعم  ياراد  هک  یظافلا  ینعی  ، هیطاوتم ظافلا  يانعم  د:
...و ، منغ ، سرف ، ناسنا

ات دنکن  لامعتـسا  يرگید  ياجب  ار  یکی  هدوب و  ینیابتم  يانعم  ياراد  رگید  ظفل  نالف  ظفل و  نالف  هک  دـنادب  ، هینابتم ظافلا  یناعم  ه 
.دنریگن رارق  هکحضم  دروم 

هدرک و يزاب  نابز  دناوتب  ات  دوش  یم  لامعتـسا  رگیدکی  ياجب  هدوب و  فدارتم  ، یظافلا عون  هچ  هک  دـنادب  ار  هفدارتم  ظافلا  یناعم  و:
.دنک فیدر  ظفل  نیدنچ  یبلطم  ره  يارب 

...و تاهیبشت  ، تاراعتسا ، تازاجم تایانک ، ماسقا  عاونا و  لیبق  زا  دسانشب  کین  ار  ظافلا  ۀفلتخم  تالاوحا  ریاس  ز:

؟ دهد حیجرت  ار  مادک  رگید  ضعب  اب  یناعم  تالاح و  زا  یضعب  نایم  نارود  رد  ح:

نایم دـشاب  رئاد  رما  هک  یماگنه  ای  ؟و  دـنراد تیولوا  مادـک  يونعم  كرتشم  یظفل و  كرتشم  نایم  دـش  رئاد  رما  هک  یماـگنه  ـالثم 
نایم رمالا  راد  اذا  دراد و  تیولوا  مادـک  زاجم  تقیقح و  نایم  رمالا  راد  اذا  ای  ؟ تسا یلوا  مادـک  یظفل  كارتشا  زاـجم و  تقیقح و 

هک...و ؟ يونعم اـی  تسا  یظفل  كرتشم  ، ظـفل نـالف  هک  میهد  صیخـشت  یهار  هچ  زا  ؟ تسا یلوا  مادـک  بیرق  زاـجم  دـیعب و  زاـجم 
دیاب لوصا  عیدب و  ، نایب ، یناعم ، وحن ، فرـص ، تغل بتک  ۀعومجم  زا  تسا و  حرطم  ، لاوحا ضراعت  ناونع  تحت  ثحابم  نیا  لیـصفت 

لیـصفت هب  ثحابم  نیا...و  « راکفالا عیادب  «،» لوصالا حیتافم  » لیبق زا  هلوطم  یلوصا  بتک  رد  اصوصخم  دروآ و  تسد  هب  ار  روما  نیا 
هب ، ثحاـبم نآ  زا  يریثـک  نوچ  رگید  فرط  زا  تسا و  راـصتخا  رب  ناـشئانب  نوچ  یفرط  زا  رفظم  موـحرم  یلو  ، تسا هدـیدرگ  ناـیب 
رد قطنملا و  زاـغآ  رد  لـئاسم  نیا  زا  یـشخب  نوـچ  موـس  فرط  زا  تسین و  یقطنم  یلـصا  فدـه  تسا و  رت  هیبـش  ظاـفلا  ثحاـبم 
یپ يارب  قیرط  ۀـئارا  لاثم و  ود  رکذ  هب  اهنت  دـنوش و  یمن  ثحابم  نآ  دراو  لیـصفت  هب  ماقم  نیا  رد  اذـل  دـش  ناونع  ظافلا  ثحاـبم 

.دننک یم  هدنسب  نآ  لاثما  یظفل و  كارتشا  هب  ندرب 

: تسا هدش  لامعتسا  ینعم  ود  هب  هک  تسا  یتاملک  زا  هّوق  ۀملک  : لّوا لاثم 
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نخـس ، نداتـسیا ، نتفر هار  تردـق  ياراد  الثم  دراد  ار  راک  نالف  ماجنا  ناوت  لـعفلاب  صخـش  هک  ییاـناوت  تردـق و  ياـنعم  هب  هّوق  .1
.تسا...و ، نتشون ، نتفگ

هّوقلاـب یلو  تسین  دوجوم  لـعفلاب  يزیچ  هک  نیا  ینعی  ، نتفاـی دوـجو  يارب  زا  ( یگداـمآ ) ؤـّیهت )و  دادعتـسا ) ّتیلباـق ياـنعم  هب  هّوـق  .2
مّلکت قطن و  ّتیلباق  ینعی  تسا  قطان  هّوقلاب  گنگ  سرخا و  ناسنا  الثم.دراد  ار  ندش  دوجوم  دادعتـسا  ّتیلباق و  ینعی  تسا  دوجوم 
هّوقلاب ، دور یم  تشک  ریز  هب  هک  يرذب  تسین ، شیب  يا  هتسه  لعفلاب  هنرگ  تسا و  امرخ  تخرد  هّوقلاب  امرخ  تخرد  هتسه  ، دراد ار 

...و تسا  ناسنا  هّوقلاب  ، هفطن.تسا مدنگ 

كارتشا هب  نیقی  رگا  ،و  چیه هک  تسا  یظفل  كرتشم  هدـش و  عضو  ادـجادج  انعم  ودره  يارب  هّوق  ۀـملک  هک  میتشاد  نیقی  رگا  لاح 
زاب ، دنتـسه ینعم  نآ  قیداـصم  ، ود نیا  هدـش و  عضو  ود  نآ  نیب  عماـج  ردـق  یّلک و  ياـنعم  کـی  يارب  هک  نیا  ینعی  میتشاد  يونعم 

ای میراد  صیخـشت  يارب  یهار  ایآ  يونعم ؟ كرتشم  ای  ؟ تسا یظفل  كرتشم  هملک  نیا  ایآ  هک  میدرک  کـش  رگا  یلو  تسین  یثحب 
؟ تسا ّقح  مادک  هک  میمهفب  میناوت  یم  هلباقم  ۀنیرق  هب  ام  : دنیامرف یم  هّللا  مهمحر  فنصم  ؟ هن

یم لامعتـسا  هناگادج  ظفل  کی  ، ینعم ود  زا  مادکره  لباقم  رد  میدید  رگا  مینک  یم  هسیاقم  نآ  تالباقم  اب  ار  هّوق  ظفل  : کلذ نایب 
راـک هـب  ظـفل  کـی  ینعم  ودره  لـباقم  رد  رگا  تـسین و  یکرتـشم  عماـج و  ردــق  اــنعم ، ود  نآ  نیباــم  هـک  مـیمهف  یم  سپ  دوـش 

ياـنعم هب  هّوق  لـباقم  رد  هک  اریز  تسا  لّوا  مسق  لـیبق  زا  هیف  نحن  اـم  دنتـسه و  يونعم  كرتـشم  اـه  نیا  هک  مینک  یم  فشک  ، تفر
سپ دور  یم  راک  هب  ندوب  لعفلاب  ّتیلعف و  ، دادعتسا تیلباق و  يانعم  هب  هّوق  لباقم  رد  دور و  یم  راک  هب  زجع  فعض و  ۀملک  ، تردق

.دننک یمن  دوع  عماج  ردق  کی  هب  هدوب و  هناگادج  يانعم  ود  اه  نیا  هک  مینزب  سدح  میناوت  یم 

هّدام اـیآ  هک  تسا  یثحب  بدا  لـها  ناـیلوصا و  ناـیم  رد  هاـگنآ  دوش (1) یم  لامعتـسا  يدّدـعتم  یناعم  رد  ةّدام 1،م،ر) :) مود لاـثم 
زاـجم رگید  ضعب  رد  تقیقح و  یـضعب  رد  اـی  ؟ همه نیب  تسا  یظفل  كرتشم  اـی  ؟ یناـعم نیا  ۀـمه  ناـیم  تسا  يونعم  كرتشم  ، رما

: هک تسا  نیا  هقف  لوصا  رد  هّللا  مهمحر  رفظم  موحرم  هلمج  زا  ، نیرّخأتم زا  یتعامج  ةدیقع  تسا 

: ینعم ود  نایم  تسا  یظفل  كرتشم  ، رما ةّدام 

ءییش .1
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لعفلا بلط  .2

: دنا هدروآ  دیؤم  دهاش و  ود  اعّدم  نیا  تابثا  يارب  و 

.دراد ( ...و رما  ، عراضم ، یضام  ) تاقتشم ، بلط ینعم  هب  رما  یلو  تسین  حیحص  قاقتشا  ، ءییش يانعم  هب  رما  زا  .1

نیا ةراما  تاـفالتخا  نیا  دوش و  یم  هتـسب  عمج  رما  وا  رب  ، بلط ياـنعم  هب  رما  دوش و  یم  هتـسب  عمج  روما  رب  ، ءییـش ياـنعم  هب  رما  .2
یظفل كارتشا  یـسانشزاب  رب  ینبم  دراد  دوجو  ییاهرایعم  طباوض و  ، نئارق سپ.تسا  انعم  ود  نیا  نایم  یظفل  كرتشم  رما  هک  تسا 

.دسر دوصقم  هب  ات  درگنب  روما  نیا  رد  دیاب  کین  ، لداجم صخش  هک  يونعم  كارتشا  زا 

ود نایم  هک  ملاع  رد  تاعزانم  زا  يرایـسب.دننک  یم  ناـیب  ار  رازبا  تاودا و  نیا  ةدـنزرا  شقن  تیمها و  تمـسق  نیا  رد  نا ؛ مث  : هلوق
نیا زا  ار  يرگید  ، مادکره ندرک  هئطخت  فلتخم و  ياه  هقرف  ندش  ادیپ  ای  تسا...و و  ینید  ، یملع ، یسایس ، یمالک ، یفـسلف برـشم 

هب يا  هّدع  اذل.دنراد  نهذ  رد  ییانعم  بلطم و  اه  نآ  زا  مادکره  دنا و  هدرکن  حیقنت  یتسرد  هب  ار  عازن  ّلحم  : هک دوش  یم  یـشان  اج 
دوش یم  عورش  اه  شکمشک.دنوش  یم  لیصفت  هب  لئاق  يدایز  ةّدع  دندرگ و  یم  تبثم  اقلطم  يا  هّدع  دنوش و  یم  یفان  ، قلطم لوق 

یبوخ هب  ار  دوخ  دارم  يدنمـشناد  ره  زاغآ  زا  رگا  هک  یلاحرد  خساپ  شـسرپ و  ، ماربا ضقن و  ، داریا ّدر و  زا  دوش  یم  رپ  اه  باتک  و 
ياه عازن  یهاگ  هدرک و  یتشآ  فلتخم  لاوقا  هدش و  رارق  رب  حلاصت  انیقی  دهد  رارق  نارگید  رایتخا  رد  هتخاس و  نشور  حوضو  هب  و 

الومعم زاغآ  رد  هک  مینیب  یم  ار  گرزب  نادنمـشناد  ءاهقف و  ، یهقف یلوصا و  بتک  رد  اذـل  دوش و  یم  عفترم  هلاس  نارازه  اهدـص و 
یب دنشاب و  هدیـشارتن  بحاص  یب  رـس  ات  دنزاس  یم  نشور  ار  تابثا  یفن و  عضوم  عازن و  ّلحم  نآ  رد  هدروآ و  همّدقم  دنچ  ای  کی 

.دنناشکن تاعزانم  هب  ار  دوخ  تهج 

.دنیامن یم  عازن  عفر  هتخاس و  المرب  ار  تاطلاغم  نیا  زا  يرایسب  دنشاب  هربخ  لها  هک  مه  يدارفا 

: رگ نشور  لاثم  دنچ 

دنوادـخ تیؤر  ناتـساد  ، تـسا فـالتخا  دروـم  هّیماـما  هرعاـشا و  نـیمّلکتم  ناـیم  مـالک و  مـلع  رد  هـک  یثحاـبم  زا  یکی  : لّوا لاـثم 
دنوادخ ایند  رد  هک  دنراد  لوبق  هورگ  ودره.تسا 
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رد يرآ  : دـنیوگ یم  هرعاشا  ؟ هن ای  تسا  تیؤر  لـباق  اـیآ  تماـیق  رد  یلو  ِینا�رَت (1) َْنل  َلـا�ق  میرک  نآرق  لوـق  هب  دوـش و  یمن  هدـید 
افَص افَص  ُکَلَْملا  َکُّبَر َو  َءا�ج  ٌهَرِظا�ن (2)و َو  ا�هِّبَر  �یلِإ  ٌهَرِضا�ن * ٍِذئَمْوَی  ٌهوُجُو  فیرـش : نآرق  لوق  هب  ،و  مینیب یم  ار  دنوادخ  ام  تمایق 

هیجوت ددصرد  یـسک  تسا  نکمم  لاح  تسا  هیلقع  تالاحم  زا  ناهج  ودره  رد  رـس  مشچ  اب  ّقح  تاذ  تیؤر  هک  دننآرب  هّیماما  (3)
: دیوگب دنک و  عمج  ار  لوق  ود  نایم  هدمآرب و 

هک لقع  طّسوت  تخانـش  كاردا و  نامه  ینعی  تسا  یبلق  تیؤر  هکلب  تسین  رـس  مشچ  اب  تیؤر  ، دـنوادخ تیؤر  زا  هرعاشا  روظنم 
تایاور و رد  تیؤر  زا  مسق  نیا  رب  یناوارف  دـهاوش  هکلب  دـننک  یمن  یفن  ار  اـنعم  نیا  هّیماـما.دوش  یم  ینیقی  ناـگمه  رب  تماـیق  رد 

نآ يرعشا  تسا و  رس  مشچ  اب  تیؤر  ، تیؤر ۀلاحتـسا  زا  هّیماما  روظنم  هدش و  نایب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  نیفراعلا و  ماما  مالک 
لیبق زا  هّماع  ناگرزب  زا  یخرب  مالک  اب  هیجوت  نیا  هّتبلا  «) اـیّظفل عازنلا  دوعی  ،و  حـلاصتلا عقی  تسین و« یعازن  سپ  دـنک  یمن  تاـبثا  ار 

رد ، مدوب هدرک  ترفاـسم  یبرغ  ناـجیابرذآ  ناتـسا  هب  غـیلبت  يارب  هک  یـسمش  يرجه  لاـس 1361  رد  یلو  تسا  نـکمم  يزار  ماـما 
وا زا  میتشاد  ّتنـس  لها  ناردارب  زا  يا  هّدـع  روضح  رد  هک  يا  هثحابم  ۀـسلج  رد.مدرک  تاقالم  یّنـس  درمریپ  ملاع  اـب  هویز  كرهش 

؟ تسا یتیؤر  عون  هچ  تیؤر ، زا  امش  روظنم  هک  مدرک  لاؤس 

راهظا دومن  یم  هداشگ  زاب و  ار  شنامـشچ  ـالماک  درک و  یم  هراـشا  شنامـشچ  هب  هباّبـس  تشگنا  ود  اـب  هک  یلاـحرد  باوج  رد  وا 
!!(. مینیب یم  ار  ادخ  تمایق  رد  رس  مشچ  نیمه  اب  : تشاد

: هدروآ ار  لاثم  نیا  ، روکذم لاثم  رکذ  زا  سپ  سابتقالا  ساسا  رد  یسوط  نیدلا  ریصن  هجاوخ  موحرم  : مود لاثم 

يأر و ) عـضو تقیقح  هب  دـنفلاختم و  وا  مـالک  ثودـح  مدـق و  ،و  هّللا تیؤر  یفن  تاـبثا و  رد  یلدـع  یّنـس و  ناـمّلکتم  هـک  ناـنچ 
نآ ،و  دنک یم  ساسحا  لباقم  تایثرم  رد  هچ  نآ  دننام  ، دـهاوخ یم  يرـصب  كاردا  تیؤر  هب  یکی  هچ  ، تسین لباقتم  ودره  ( هدـیقع

هب یکی  ،و  دنک یم  تابثا  ار  نآ  درک و  دناوت  یمن  ترابع  نآ  زا  هک  دهاوخ  یم  یینعم  يرگید  دنک و  یم  یفن  ار 
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نآ فیرعت  رّوصت و  زا  هک  دـهاوخ  یم  یینعم  رگید  و.دـیوگ  یم  ثدـحم  ار  نآ  دـهاوخ و  یم  فورح  زا  ّفلؤم  یعومـسم  مـالک 
.تسا (1) كارتشا  هب  ودره  رب  مالک  تیؤر و  مسا  دیوگ و  یم  میدق  ار  نآ  ،و  تسا زجاع 

.دننک (2) یم  هدارا  ار  ییانعم  مادکره  تسا و  يوعد  زین  یهلا  مالک  مدق  ثودح و  باب  رد  هک  نیا  هصالخ 

: دنیامرف یم  همّالع  موحرم  : موس لاثم 

: مهضعب لاق  »و  بجاو عیمجلا  ّنا  » ریخملا بجاولا  یف  نییلوصالا  لوق  لثم  کلذ  و 

اونع اّمنا  عیمجلا  بوجوب  نیلئاقلا  ناف  ، یظفللا طلغلا  هیف  ببـسلا  ،و  کلذ یف  دیدشلا  فالخلا  لوصح  »و  هنیعب دـحاو ال  بجاولا  نا  »
لوزی ذـئنیحف  عیمجلا  هیلع  بجی  ـال  ،و  عیمجلاـب لـالخالا  هل  زوـجی  ـال  ،و  بجاوـلا هب  يّدا  دـق  ناـک  فـّلکملا  هلعف  دـحاو  ّيا  » ّهنا هب 

.فالخلا (3)

هباشتم و روما  نایم  دـناوتب  هک  دـشاب  يا  هّوق  هکلم و  ياراد  هک  تسا  نآ  لداـجم  صخـش  يارب  هلیـسو  نیموس  : رازبا تادا و  نیموس 
ضراوع ،) تایـضرع هب  هچ  دـشاب و  ( لوصف ) تایتاذ هب  زییمت  نیا  هچ  دـنک  کیکفت  رگیدـکی  زا  ار  اـه  نآ  هداد و  زییمت  ار  سناـجتم 

زا یـضعب  ) دـیآ یم  تسد  هب  هباـشتم  روما  تاـملک و  ، ظاـفلا ناـیم  تاـفالتخا  رد  یـسرّرب  ثحب و  قیرط  زا  ناوت  هّوق و  نیا  هّصاـخ )
صخـش (. تسا یـسیفن  باتک  رایـسب  هک  دنا  هتـشاذگ  « هّیوغللا قورفلا   » ار شمان  دنا و  هدرک  فیلأت  یباتک  هنیمز  نیا  رد  مه  ناگرزب 

هب ار  ءایـشا  ّصاوخ  ای  لوصف و  هلیـسو  نیدب  دروآ و  تسدب  ود  نآ  نایم  قرف  دهد و  زیمت  مه  زا  ار  هباشتم  روما  دناوتب  دیاب  لداجم 
كرتشم ّتیناویح  رد  هک  بسا  ناسنا و  ؟ دـنراد قرف  یتاهج  هچ  رد  ، دنتـسه مه  لثم  ّتیناـسنا  رد  هک  رکب  دـیز و  ـالثم.دروآ  تسد 

.دنک لیصحت  ار  تاقرافم  دشوکب و  هتسویپ  بیترت  نیا  هب  ؟و  دنراد تقرافم  یتاهج  هچ  رد  دنتسه 

اب ار  یعوـضوم  هدرک و  هطلاـغم  تساوـخ  شتالالدتـسا  رد  ، لـباقم فرط  مصخ و  رگا  هـک  تـسا  نـیا  شا  هدـیاف  : تادا نـیا  ةدـیاف 
ار وا  هطلاغم  یتحار  هب  دـناوتب  لداجم  صخـش...و  دـهد  تیارـس  رگید  عوضوم  هب  ار  یعوضوم  مکح  هدومن و  سایق  رگید  عوضوم 

راکشآ
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ات ود  نآ  نایم  تقرافم  هوجو  نایب  هب  دنک  عورـش  سپـس  ، تسین حیحـص  رگیدـکی  اب  عوضوم  ود  نیا  سایق  هک  دـنک  تباث  هتخاس و 
.مینک یم  هدنسب  لاثم  ود  رکذ  هب  اج  نیا  رد.دشابن  اعّدا  فرص 

: دنا هتفگ  لالدتسا  ماقم  رد  دنتسه و  ءایشا  یلقع  حبق  نسح و  رکنم  هرعاشا.فلا 

نآ مکح  اب  ءایشا  حبق  نسح و  هب  لقع  مکح  نایم  دشابن  یقرف  هک  تسا  نیا  شا  همزال  دشاب  لقع  ءایـشا  حبق  نسح و  هب  مکاح  رگا 
(و .تسین لقع  ، حبق نسح و  هب  مکاح  هک  میریگ  یم  هجیتن  سپ  تسا  دوجوم  قرف  هک  نآ  لاح  »و  ءزجلا نم  مظعا  لکلا  :» هک نیا  هب 

( دش رکذ  تاروهشم  باب  رد  نیا 

هب مکاح  هک  نیا  یکی  : میدروآ هتشذگ  رد  ار  قرف  ود  تسا و  قرافلا  عم  رگیدکی  هب  هّیضق  ود  نیا  سایق  هک  دوب  نیا  ام  باوج  یلو 
تاروهـشم زا  یلّوا  هّیـضق  : هک نیا  رگید  ،و  تسا يرظن  لقع  « ءزجلا نم  مظعا  لـکلا   » هک نیا  هب  مکاـح  یلمع و  لـقع  ، حـبق نسح و 

.داد تیارس  يرگید  هب  ار  ود  نآ  زا  یکی  مکح  ناوتن  سپ  ، تسا یهیدب  تاّینیقی  زا  یمود  فرص و 

روهشم ؟ دراد یموس  يانعم  ای  ؟و  تسا هّرم  رب  ّلاد  ای  ؟ دراد رارکت  ماود و  رد  روهظ  لعفا  ۀغیص  ایآ  هک  تسا  یثحب  لوصا  ملع  رد.ب 
کمک هب  تسا و  نوریب  نآ  يانعم  زا  رارکت  هّرم و  تاّیـصوصخ  دنک و  یم  تلالد  تعیبط  داجیا  بلط  لصا  رب  رما  لعف  : هک دـننآرب 

زا یکی  هک  دنا  هدروآ  يا  ّهلدا  بلطم  نیا  يارب  تسا و  رارکت  ماود و  رب  ّلاد  رما  لعف  : دنا هتفگ  يا  هّدع  یلو.دوش  یم  هتـسناد  نئارق 
ودره نوچ  دـشاب  نینچ  دـیاب  مه  رما  سپ  تسا  رارکت  ماود و  رب  ّلاد  یهن  : هک تسا  نیا  هدـش  ناونع  لوصالا  ملاعم  رد  هک  هلّدا  نآ 

: هک دنا  هداد  باوج  نارگید  ملاعم و  بحاص  موحرم  یلو.دنتسه  كرتشم  بلط  رب  تلالد  رد 

دوجوب دـجوت  هعیبطلا  :» هک تسا  نیا  تعیبـط  داـجیا  نوناـق  دراد و  تلـالد  تعیبـط  داـجیا  بلط  رب  ، رما اریز  تسا  قراـفلا  عم  ساـیق 
سپ « لقعلا مکحب  اهدارفا  عیمج  مادـعناب  مدـعنت  هعیبطلا  دراد و« تلالد  تعیبط  زا  رجز  رب  اـی  تعیبط  كرت  بلط  رب  یهن  یلو  « اـّمدرف

.دنتسین سایق  لباق 

نآ طّسوت  هک  دـشاب  يا  هکلم  ياراد  هک  تسا  نیا  لداجم  صخـش  يارب  يرورـض  مزال و  ۀلیـسو  نیمراهچ  : رازبا تادا و  نیمراـهچ 
لیصحت يارب  هک  موس  ۀلیسو  سکعرب  ) دروآ تسد  هب  ار  هیبشت  تهباشم و  تاهج  هبـش و  هوجو  نیابتم  فلتخم و  ءایـشا  نایم  دناوتب 

هوجو
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ودره رکب  دیز و  نوچ  الثم  دشاب  تاّیـضرع  رد  ای  ( سانجا ) دشاب تایتاذ  رد  هباشت  هک  نیا  رد  تسین  یقرف  ( تفر یم  راک  هب  تقرافم 
...و دشاب  ملاع  مه  رکب  دیاب  سپ  تسا  ملاع  دیز  دنتسه و  ناسنا 

ّتیملاع ، ّتیقطان ، ّتیناویح لثم  دـشاب  يدوجو  رما  کی  رد  رگیدـکی  اب  زیچ  دـنچ  ای  ود  كارتشالا  هب  اـم  هک  درادـن  یقرف  نینچ  مه 
رقف رد  دنتسین و  یلامک  چیه  ياراد  تاذلاب  هک  دنراد  كارتشا  تاهج  نیا  رد  تانکمم  هک  نیا  لثم  ، دشاب یمدع  رما  کی  رد  ای...و 
« .امهل دّض  ّهنا ال  یف  ناکراشتی  مکلا  رهوجلا و  :» دنا هدروآ  دیضنلا  رهوج  رد  همّالع  موحرم  هک  یلاثم  ای.دنتسه  مه  لثم  يرادن  و 

ضرع لیبق  زا  تسا  یضراع  تبسن  کی  یهاگ  عون و  ، لصف ، سنج لیبق  زا  تسا  یتاذ  تبـسن  کی  رد  هباشت  هجو  یهاگ  نینچ  مه 
تسا و رارقرب  طابترا  یگتـسویپ و  اه  نآ  نایم  ینعی  دنتـسه  هلـصتم  یهاگ  ، تبـسن باب  رد  تالومحم ) تاعوضوم و  ) دودح ّماع و 

.دنتسه ادج  رگیدکی  زا  هکلب  تسین  یطابترا  چیه  تبسن  فارطا  نایم  ینعی  دنتسه  هلصفنم  یهاگ 

: دراد مسق  هس  دوخ  دشاب  هلصتم  هک  اج  نآ 

دننامه دوجو  هب  ناکما  تبسن  : مییوگ یم  هک  نیا  لثم  دوش  عقاو  لومحم  ای  بوسنم و  ای  هب  موکحم  فرط  ودره  رد  دحاو  یئیـش  .1
رد تسین و  یقرف  ود  نآ  نایم  هک  میریگ  یم  هجیتن  مینک و  یم  ساـیق  يرگید  اـب  ار  ود  نآ  زا  یکی  تسا و  مدـع  هب  ناـکما  تبـسن 
ای نکمم  ناـمه  بوسنم  ، نکمم مدـعلا  ، نکمم دوجولا  : مییوـگ یم  لـیذ  ۀّیـضق  تروـص  هب  هک  تسا  بوـسنم  يدـحاو  ئیـش  ودره 

.تسا مدع  رگید  رد  دوجو و  یکی  رد  هیلا  بوسنم  تسا و  ناکما 

تبـسن دننامه  ناسنا  سفن  هب  ییانیب  تبـسن  : مییوگب هک  نیا  لثم.دشاب  تبـسن  فرط  ،و  هیلا بوسنم  فرط  ودره  رد  ، دـحاو یئیـش  .2
یم هک  تسا  سفن  ، هـیلا بوـسنم  فرط  ودره  رد  تـسین و  یقرف  ، سفن هـب  تبـسن  ثـیح  زا  ود  نآ  ناـیم  تـسا و  سفن  هـب  ییاوـنش 

...و ریصب  سفنلا  ، عیمس سفنلا  : مییوگ

تبـسن دننامه  طخ  هب  هطقن  تبـسن  : مییوگب هک  نیا  لثم  دشاب  هیلا  بوسنم  رگید  فرط  رد  بوسنم و  فرط  کی  رد  ، دحاو یئیـش  .3
: میئوگ یم  هک  نیا  لثم.تسا  حطس  هب  طخ 

لباق مسجلا  »و« مسجلا فرط  حطسلا  »و« حطسلا فرط  ّطخلا  »و« ّطخلا فرط  هطقنلا  »
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.تسا هیلا  بوسنم  یمود  رد  تسا و  بوسنم  ّطخلا  فرط  ، لّوا ۀّیضق  رد  هک  « هثالثلا داعبالا  یف  همسقلل 

اب یتهج  چـیه  رد  تبـسن  فرط  ود  هک  تسا  يدراوم  ، دنـشاب لـصفنم  ادـج و  رگیدـکی  زا  تبـسن  فارطا  دودـح و  هک  اـج  نآ  اـّما 
هب راهچ  تبـسن  : مییوگب هّللا  مهمحر  فنـصم  لوق  هب  هک  نیا  لثم  دنـشاب  هتـسسگ  مه  زا  دصرددص  هکلب  دنـشابن  كرتشم  رگیدکی 

ینعی دنتـسه  مه  لـثم  ودره  میا  هتفگ  هدرک و  ساـیق  يرگید  اـب  ار  تبـسن  ود  زا  یکی  هک  تسا  شـش  هب  هس  تبـسن  دـننامه  تشه 
رد یـسوط  ۀجاوخ  لوق  هب  دـنرادن و  مه  هب  یطبر  دـشاب  و 6  ای 3  و 8  هک 4  دودح  یلو.تسا  شـش  هس 1/2  تـشه و  راهچ 1/2 

قارتفا یتهج  زا  دنراد و  داّحتا  رگیدکی  اب  یتهج  زا  هک  تسا  مولعم  اب  ملع  تبـس  دـننامه  سوسحم  اب  سح  تبـسن  : سابتقالا ساسا 
...و

: همّالع موحرم  لوق  هب  و 

(1) هنیدملا .» یلا  هنیدملا  یف  کلملا  هبسنک  هنیفسلا  یلا  هنیفسلا  یف  نّابرلا  هبسن  »

اب یهتنم  تسا  ءایشا  موسر  دودح و  ندروآ  گنچ  هب  صانتقا و  ، یموس هلیـسو  رازبا و  زا  فده  دننامه  هلیـسو  رازبا و  نیا  زا  فده 
يارب ) میدروآ یم  تسدـب  ار  ءایـشا  هّصاـخ  ضارعا  لوـصف و  ینعی  یـضرع  یتاذ و  زاـیتمالا  هب  اـم  یموـس  تادا  اـب  هک  تواـفت  نیا 

هب ودره  ار و  هّماع  ضارعا  سانجا و  ینعی  میروآ  یم  تسدـب  ار  ءایـشا  كارتشالا  هب  ام  یمراهچ  تادا  اـب  )و  دـش رکذ  هک  يروظنم 
.دنتسه یمسر  ای  يّدح  فیرعت  هب  ءایشا  تقیقح  ّتیهام و  فّرعم  ، رگیدکی ۀمیمض 

ار یضعب  دناوت  یم  رگیدکی  اب  زیچدنچ  ای  ود  تهباشم  هوجو  لیصحت  زا  سپ  لداجم  صخـش  : هک تسا  نیا  رازبا  تادا و  نیا  هدیاف 
داد یم  ماجنا  یقطنم  لیثمت  رد  هک  يراک  دـننامه.دهد  تیارـس  يرگید  هب  ار  یکی  يارب  هدـش  تباث  مکح  هدرک و  ساـیق  ضعب  هب 

مکح نالف  یعقاو  ّتلع  زارحا  زا  سپ  هّتبلا.دـیناشک  یم  یعرف  عوضوم  نآ  هب  ار  مکح  هدرک و  سایق  یعوضوم  اـی  ار  یعوضوم  هک 
(. تسا مارح  سپ  تسه  زین  عاقف  رد  ّتلع  نیمه  تسا و  راکسا  ، رمخ تمرح  ّتلع  الثم  ) لصا رد 

مکح دنتـسه و  مه  لـثم  رما  ود  نیا  هک  دـش  یعّدـم  لداـجم  صخـش  ، ثحب سلجم  رد  یتـقو  هک  تسا  نیا  راـک  نـیا  رگید  هدـئاف 
میدرمـشرب و ار  هبـش  هوجو  ام  : دیوگب دناوت  یم  اروف  لداجم  تسا  قرافلا  عم  سایق  هک  دش  یعّدم  لباقم  صخـش  دنراد و  يدـحاو 

: میئوگ یم 
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هب ام  دنک  هئارا  یلوبق  لباق  قرف  هوجو  تسناوت  رگا  ؟ امهنیب قرفلا  ام  : مینادب دییوگب  افطل  دیتسه  قرف  یعّدم  هک  امش  ، دنتسه مه  لثم 
لیان شفدـه  هب  ار  لداـجم  دزاـس و  بوکنم  بولغم و  ار  وا  هک  تسا  یفاـک  نیمه  دـنام  زجاـع  رگا  میور  یم  يرگید  بلطم  غارس 
مدــع یلع  لدــی  ـال  نادــجولا  مدــع  ،» یملع تاـقیقحت  یلقع و  تـّقد  رظن  زا  هّتبلا.دــنک  فارتـعا  رارقا و  هـب  راداو  ار  وا  دزاــس و 
یقرف عقاو  رد  هک  ضرف  رب  ، رتـالاب هکلب  تسین  عقاو  رد  قرف  ندوبن  رب  لـیلد  ، مصخ يوـس  زا  ود  نآ  ناـیم  قرف  نتفاـین  ینعی  « دوـجولا
نالف رد  دراد  ناکما  اریز.دشاب  هتـشاد  زین  رگید  عوضوم  ار  مکح  نامه  تشاد  یعوضوم  هک  یمکح  ره  هک  تسین  نآ  لیلد  دشابن 
قرف ندرواین  ، تسا لوبق  هب  وا  مازلا  مصخ و  میلـست  فده  هک  هلداجم  ماقم  بسح  هب  یلو...و  هدش  رداص  مکح  نیا  ادـبعت  عوضوم 

: یسوط هجاوخ  موحرم  لوق  هب  دنک و  یم  نیمأت  ار  فده  نیا 

«. دوبن هیبش  هب  يزیچ  قاحلا  یـضتقم  قرف  مدع  لب  ، قرف داریا  زا  زجع  قیقحت  بسح  هب  دـنچره  دـشاب  لدـع  لدـج  رد  هلباقم  نیا  «و 
(1)

***
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عضاوم مود  ثحبم 

هراشا

هطبار رد  ، باب نیا  ثحبم  هس  زا  مود  ثحبم  کنیا.دش  نایب  هک  دوب  دعاوق  لوصا و  نوماریپ  ، لدـج تعانـص  ثحابم  زا  لّوا  ثحبم 
: تسا حرطم  ثحب  جنپ  نآ  رد  تسا و  عضاوم  اب 

عضوم يانعم  .1

.تسا عضاوم  يانعم  نایب  هب  طوبرم  ، مود باب  هناگ  جنپ  بلاطم  زا  لّوا  بلطم 

رد نآ  يانعم  اب  زیچره  زا  لبق  هک  تسا  اج  هب.دراد  يا  هژیو  ّتیمها  باب  نیا  رد  عضوم  هب  ریبعت  تسا و  عضوم  عمج  ، عضاوم ۀـملک 
يزیچ ره  رارقتسا  ّلحم  هاگیاج و  يانعم  هب  تسا و  ناکم  مسا  عضوم  نوچ  تسا  نشور  هملک  يوغل  يانعم.میوش  انشآ  تعنص  نیا 

.تسا

یم نآ  زا  لبق  دنروآ و  یم  ار  نآ  نایب  ود  هب  هّللا  مهمحر  رفظم  موحرم  هک  دراد  یّـصاخ  يانعم  ، لدـج تعانـص  حالطـصا  رد  یلو 
هک يا  هّیلک  ۀّیـضق  زا  تسا  ترابع  نوناـق  هک  يروط  ناـمه  درک و  هیبشت  دـنا  هدروآ  قطنم  فیرعت  رد  هک  نوناـق  هب  ار  عضوم  ناوت 

ییانعم نینچ  کی  مه  عضوم  ( ...و هجح  رهاظ  لک  ، عوفرم لعاف  ّلـک  ـالثم  ) دوش یم  هتخانـش  وا  زا  ، نآ قیداـصم  تاـّیئزج و  ماـکحا 
.دراد

دـنوش و یم  عرفتم  نآ  رب  بعـشنم و  نآ  زا  یناوارف  ةروهـشم  يایاضق  هک  يا  هّیلک  ةدـعاق  ای  لصا  زا  تسا  ترابع  عضوم  : لّوا ناـیب 
.دریگ یم  همشچرس  یّلک  ۀّیضق  لصا و  نیا  زا  اه  نآ  ۀمه  مکح 

بعــشنم ، هروهــشم تاقیدـصت  ماـکحا و  زا  يا  هلــسلس  نآ  زا  هـک  ، یّلک قیدــصت  مـکح و  ره  زا  تـسا  تراـبع  عـضوم  : مّود ناـیب 
ای رهـش  نانکاس  لزانم و  نایم  هدرک و  ادیپ  باعـشنا  یعرف  ياه  هخاش  اه و  هلول  نآ  زا  هک  بآ  ۀلول  هاش  یلـصا و  ۀلول  دننامه  ) دوش
هب هبسنلاب  یلصا و  ۀّیضق  نآ  اب  هسیاقم  رد  ایاضق  نیا  هک  ددرگ  یم  عرفتم  يرایسب  ةروهشم  يایاضق  نآ  رب  )و  دوش یم  میسقت  اتسور 
هک دنتـسه  یّلک  يایاضق  اهـسفن  ّدـح  یف  ایاضق  نیا  دوخ  هچرگا  دنتـسه ) یفاضا  یئزج  ، نویقطنم حالطـصا  هب  (و  دنتـسه یئزج  نآ 

.دنتسه رایسب  تاّیئزج  قیداصم و  رب  لمتشم 

دیاب دننک  یم  ادیپ  باعشنا  ( عضوم ) هّیلک لصا و  ۀّیضق  زا  هک  يا  هّیئزج  يایاضق  : هتکن
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لصا و ، عضوم دوخ  هچرگ.دنک  هدافتسا  یلدج  لالدتسا  تامّدقم  رد  اه  نآ  زا  دناوتب  لداجم  ات  دنشاب  هروهشم  يایاضق  هلسلس  کی 
رهاـظ ّلـک  » ـالثم.دریگ رارق  هدافتـسا  دروـم  لدـج  تامّدـقم  رد  تردـن  هب  دـشاب و  هروهـشم  ياـیاضق  زا  تسا  نکمم  هـّیلک  ةدـعاق 

هلمج ، قالطا رد  قلطم  ، تمرح رد  یهن  ، بوجو رد  رما  روهظ  : لیبق زا  تسا  يرایـسب  تاعورف  رب  لمتـشم  هک  تسا  لـصا  کـی  « هجح
مه لصا  ۀّیـضق  دوخ  تسا  دـیفم  دـنک  یم  لدـج  هقف  اـی  لوصا  ّنف  رد  هک  یـسک  يارب  اـه  نیا  زا  مادـکره  و...و  موهفم  رد  هّیطرش 

دنشاب تاروهشم  زا  دنوش  یم  بعشنم  نآ  زا  هک  ییایاضق  یلو  دشابن  هروهـشم  يایاضق  زا  هّیلـصا  ۀّیـضق  دوخ  تسا  نکمم.کلذک 
.بلاغلا وه  امک 

زا همه  نآ  تاباعـشنا  یلو  تسین  هروهـشم  عـضوم  دوـخ  اـه  نآ  زا  کـیره  رد  هک  عـضوم  يارب  مـیروآ  یم  لاـثم  هـس  اـج  نـیا  رد 
.تسا مدرم  فارتعا  دروم  هدوب و  تامّلسم  تاروهشم و 

: هّیلک ةدعاق  ای  عضوم  ای  لصا  ۀّیضق  : لّوا لاثم 

تسا نآ  شا  همزال  دوش  تفای  ( ...و ءاقدصا  ، راهچ ددع  تانکمم ، ) یعوضوم رد  ( ...و ناسحا  ، ّتیجوز ، ثودح ) نیدضلا دحا  هاگره 
دوجوم تسا  یلبق  عوضوم  ّدض  هک  ( ...و ءادعا  ، هس ددع  ، دوجولا بجاو  ) رگید یعوضوم  رد  ( ...و هئاسا  ّتیدرف ، ، مدق ) رگید ّدـض  هک 

هجو يدوز  هب  دنک و  یمن  نیمأت  ار  لداجم  فده  تسین و  تاروهشم  ۀلمج  زا  مدرم  نایم  رد  تاریبعت  نیمه  اب  هّیضق  نیا  دوخ.دوش 
.دنناروهشم نآ  تاعورف  یلو  دمآ  دهاوخ  نآ  ترهش  مدع 

: تاباعشنا هیعرف و  يایاضق 

.تسا وکین  مه  نانمشد  اب  ندرک  يدب  هئاسا و  سپ  دشاب  هدیدنسپ  ناتسود  هب  ندرک  ناسحا  رگا  .1

.تسا مومذم  نادنمشناد  زا  ندیرب  تبسن  نیمه  هب  سپ  تسا  دنسپان  نالهاج  اب  ینیشن  مه  ترشاعم و  رگا  .2

(. تسا نیّدض  عامتجا  نوچ  دیاشن  ود  نآ  عامتجا  (و  دور یم  لطاب  امتح  دمآ  ّقح  رگا  .3

.دنوش یم  مک  هعماج  رد  ءارقف  امتح  دنتفای  ینوزف  نادنمتورث  ءاینغا و  هاگره  .4

...و دنوش  یم  مک  ءاینغا  سپ  دندش  نوزفا  ءارقف  رگا  .5
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تحت رد  همهو  همه  یلو  دـنراد  هریثک  قیداصم  هک  دنتـسه  يا  هّیلک  ةروهـشم  يایاضق  دوخ  اه  نیا  لاثما  اه و  نیا  زا  کـیره  لاـح 
.دنتسه لخاد  عضوم  ای  لصا  یّلک  ۀّیضق 

زیچ نآ  سپ  دـش  ادـیپ  تاـعوضوم  زا  یعوضوم  تـالاح ، زا  یلاـح  ، هنکما زا  یناـکم  ، تاـقوا زا  یتقو  رد  يزیچ  هاـگره  : مود لاـثم 
ۀّیـضق یئزج و  لاثم  کی  يدیق  ره  يازا  هب  تسا و  هّیلک  ۀّیـضق  دنچ  تقیقح  رد  هکلب  هّیـضق و  کی  نیا.دوب  دهاوخ  دوجوم  هشیمه 

.دنا هدرک  ادیپ  باعشنا  اه  نیا  زا  هک  میروآ  یم  هیعرف 

مدرم رظن  زا  یلو  تسین  يا  همزالم  یلقع  رظن  زا  ) تسا بذاک  اـقلطم  وا  سپ  تفگ  غورد  ناـمز  کـی  رد  راـب و  کـی  ، يدرف رگا  .1
(. دننک یمن  رواب  ار  شنانخس  هدش و  نینظ  وا  هب  مدرم  دوش و  یم  وگغورد  ناپوچ  دننام  دیوگب  غورد  رگا  راب  کی  هک  تسا  نینچ 

هب وا  سپ  درک  شاف  تسا  رارـسا  زا  هک  ار  یـسایس  بلطم  کی  ( شتیب لـها  ناـیم  لزنم و  رد  ) عضوم کـی  رد  ، یـسایس يدرف  رگا  .2
.تسا تکلمم  يداصتقا  یماظن و  یسایس ، رارسا  ةدننکاشفا  قلطم  روط 

.تسا ابیکش  رباص و  تالاح  ۀمه  رد  دنک  ربص  یتخس  تّدش و  لاح  رد  ناسنا  هاگره  .3

یسک نیمز و  نآ  هب  هطوبرم  روما  ۀمه  هب  تبسن  تسا  قلطم  کلام  وا  سپ  ( هعرزم ناتسوب و  غاب و  ) دش راقع  کلام  ناسنا  هاگره  .4
.دور هار  وا  نیمز  رد  وا  ةزاجا  نودب  درادن  ّقح 

.دوب دهاوخ  لیمج  ای  عفان  ، نکمم اقلطم  زیچ  نآ  سپ  دوب  وکین  ای  لیمج و  ، عفان ، نکمم ضرعلاب  هک  يزیچره  : موس لاثم 

: دوش یم  بعشنم  لیذ  يایاضق  وا  زا  هک  تسا  عضوم  کی  نیا 

.تسا نکمم  ( لئاسم ۀمه  رد  ) اقلطم وا  يارب  داهتجا  سپ  دش  نکمم  هلئسم  کی  رد  داهتجا  ، بلاط يارب  رگا  .1

.تسا عفان  اقلطم  سپ  دوب  دنمدوس  عفان و  يداع  لاح  رد  قدص  هاگره  .2

.تسا لیمج  اقلطم  سپ  دوب  هدیدنسپ  اه  نآ  اب  تاقالم  ماگنه  رد  نانمشد  اب  یئور  شوخ  هلماجم و  هاگره  .3

دنتـسه و لـخاد  یّلک  لـصا  کـی  تحت  رد  هک  تسا  یتاروهـشم  زا  يا  هشوـگ  اـهنت  دـش  رکذ  لاـثم  هسره  رد  هک  تاـعورف  نـیا  و 
ره زا  دناوت  یم  دشاب  لدج  ۀکلم  ياراد  هک  یصخش 
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.دیامن جارختسا  هروهشم  اهدص  اه و  هد  اه  نیا  زا  کی 

هک تاّیئزج  اهنت  دنتـسین و  تاروهـشم  ءزج  ناشدوخ  یّلک  دعاوق  عضاوم و  رثکا  دـش  هراشا  هک  يروط  نامه  عضاوملا ؛ رثکا  :و  هلوق
تاروهـشم زا  ، عضاوم رثکا  ارچ  ؟ تسیچ بلطم  ّرـس  هک  تسا  حرطم  لاؤس  کـنیا  دنناروهـشم و  زا  دنتـسه  لـخاد  اـه  نآ  تحت  رد 

: تسا رما  نیا  ببس  یساسا  لماع  ود  : دنیامرف یم  باوج  رد  ؟ دنتسین

دنراد و هلصاف  یّلک  هّماع و  میهافم  رّوصت  زا  مومع  تسا و  عیسو  یّلک و  یلیخ  ناشتالومحم  تاعوضوم و  ، هّماع دعاوق  عضاوم و  .1
ات ددرگ و  یم  لکشم  مدرم  يارب  نآ  رّوصت  دوش  رت  عیسو  موهفم  ةرئاد  هچره  اذل  دنراد و  راکورـس  رتشیب  تاسوسحم  تاّیئزج و  اب 

ءزج ای  دوش و  یمن  طرـش  نودب  طورـشم  تسا و  قیدصت  طرـش  ای  رّوصت  نوچ  ) دسر یمن  قیدـصت  هب  تبون  دـشابن  حیحـص  رّوصت 
مه قیدـصت  تبـسن  ناـمه  هب  دـشاب  رت  لکـشم  رّوصت  هک  هزادـنا  ره  هب  اذـل  «(، هئازجا دـحا  ءاـفتناب  یفتنی  بکرملا  تسا و« قیدـصت 

لقاال ای  هدشن و  لصاح  یترهـش  هجیتن  رد  ، دشابن ناگمه  يارب  قیدصت  مهفو و  كرد  لباق  یّلک  هب  اسب  هچ  دنک و  یم  ادیپ  تبوعص 
میهافم تاّیئزج و  كاردا  یلو  دنتـسین  تاروهـشم  زا  عضاوم  اعون  هک  تسا  نیا.دشاب  یم  تاّیئزج  ترهـش  زا  رتمک  ، عضاوم ترهش 

.تسا رتشیب  اه  نآ  ترهش  اذل  تسا و  رت  ناسآ  رت  ّصاخ 

،و یماـظن هـچ  یعاـمتجا و  نیناوـق  هـچ  دنتــسین ،) رادربءانثتــسا  هـک  یلقع  دــعاوق  زا  ریغ  هـب  ) هّماـع دــعاوق  تاـمومع و  ـالومعم  .2
رتشیب هّماع  يایاضق  رد  نیا  دنتسه و  یتاصیصخت  هب  التبم  مادکره  هدوب و  لاکشا  هّدام  ضقن و  ضرعم  رد...و  یعرش  ، ینید ، یـسایس
ّصاخ ضقن  مزلتسم  ّماع  ضقن  یلو  تسه  مه  ماع  ضقن  مزلتسم  یّصاخ  ره  ضقن  هک  تسا  نیا  بلطم  ّرس.هّصاخ  يایاضق  ات  تسا 

یسکره دریگ و  یم  ماجنا  رت  عیرـس  رت و  ناسآ  تامومع  نیا  بذک  هب  یـسرتسد  اذل  دنتـسه  ضقن  ضرعم  رد  رتشیب  نوچ  تسین و 
حیـضوت يارب  اج  نیا  رد.دنتـسین  لوبق  لباق  دنهد و  یم  تسد  زا  ار  دوخ  راهتـشا  ، ثیح نیا  زا.دـسرب  اه  نآ  هب  دـناوت  یم  یتحار  هب 

: مینک یم  هبساحم  روکذم  عضوم  هس  زا  لّوا  عضوم  اب  هطبار  رد  ار  بلطم  ، مود لماع  رتشیب 

« ...عوضوم یف  ادوجوم  نیدضلا  دحا  ناک  اذا  :» هک دوب  نیا  لّوا  عضوم 

هب تبسن  نآ  تسا و  ضقن  لباقریغ  حیحص و  دراوم  زا  يا  هراپ  هب  تبسن  عضوم  نیا 
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ّدـض هک  دیآ  یم  مزال  دش  دوجوم  ( راهچ ددـع  الثم  ) یعوضوم رد  ( ّتیجوز الثم  ) ود نآ  زا  یکی  هاگره  هک  تسا  ّتیدرف  ّتیجوز و 
نآ رد  هک  تسا  لاـحم  دوش و  دوجوم  ( ـالثم هس  ددـع  رد  ینعی  ) دـشاب لّوا  عضوم  ّدـض  هک  يرگید  عوضوم  رد  ـالثم  ّتیدرف  ) رگید
درف مه  دشاب و  جوز  مه  راهچ  ددع  الثم.دـنوش  عمج  دـحاو  عوضوم  رد  ّتیدرف  ّتیجوز و  رتشیب  ای  نآ  ود  رد  ابقاعتم و  ای  دـحاو و 

: لیبق زا  تسا  ضقن  لباق  دراوم  زا  یخرب  هب  تبسن  اّما  ابقاعتم  هچ  لعفلاب و  هچ 

یهایس و هک  اریز  دوش  یمن  هدایپ  اج  نیا  رد  عضوم  هّیلک و  هدعاق  نآ  لاح  نیا  اب  یلو  دنتسه  داضتم  ود  اعطق  هک  يدیفـس  یهایس و 
تـسا وا  ّدـض  هک  نآ  زا  يرگید  عون  رد  يدیفـس  امتح  دـش  دوجوم  مسج  زا  یعون  رد  یهایـس  ـالثم  رگا  هک  تسین  نینچ  يدـیفس 

ةدام کی  یّلک  ةدـعاق  کی  هک  نیمه  ،و  نامز ود  رد  ابقاعتم و  اّما  تسا  دوجو  لـباق  مسج  ناـمه  رد  مه  يدیفـس  هکلب  دوش  دوجوم 
تحت رد  هلخاد  يایاضق  ندوب  هروهـشم  قدص و  اب  یتافانم  نیا  اّما  دوش  یم  بیذـکت  هداتفا و  ّتیمومع  ّتیّلک و  زا  درک  ادـیپ  ضقن 

زا تاّیئزج  نیا  تسا  نکمم  تسین و  نآ  بیذـکت  ّصاخ و  ضقن  مزلتـسم  نآ  بذـک  ماع و  ضقن  هک  اریز  درادـن  لصا  یّلک و  نیا 
یهایـس و هن  دنـشاب  ّتیدرف  ّتیجوز و  لـیبق  زا...و  دراد  نسح  مه  ءادـعا  هب  هئاـسا  سپ  دـشاب  نسح  ءاقدـصا  هـب  ناـسحا  رگا  : لـیبق

ندوب یقیقح  روهشم  هب  مکح  دنرادن و  ضقن  هّدام  مینیب  یم  مینک  یم  هظحالم  هک  ار  تاّیئزج  نیا  زا  کیره  دوخ  ام  اذل  يدیفس و 
؟ هن ای  تسا  قداص  عضوم  لصا و  نیا  اج  نآ  رد  هک  میرادن  يرگید  عون  هب  مه  يراک  مینک  یم  اه  نآ 

.تسین عضوم  نآ  زا  بعشنم  روهشم  مکح  بذک  مزلتسم  ، عضوم بذک  : هک نیا  هصالخ  و 

نآ هب  هیمست  هجو  عضاوم و  ةدیاف  .2

: تسا هتکن  ود  ةرابرد  مود  بلطم 

عضاوم ةدیاف  نایب  .1

نآ ۀیمست  هجو  نایب  .2

هچ : دـییوگ یم  مه  یفرط  زا  دـینک و  یم  ثحب  اه  نآ  ماکحا  تاروهـشم و  زا  لدـج  باب  رد  امـش  : دـسرپ یم  یـسک  ایوگ  ؛ یلّوا اّما 
لاؤس نیا  اج  نیا  رد.دنوش  یمن  عقاو  یلدج  سایق  ۀمّدقم  هدوبن و  تاروهـشم  ۀلمج  زا  دوخ  هک  يا  هّماع  دـعاوق  عضاوم و  ، دنرایـسب

حرطم
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؟ دراد يا  هدیاف  هچ  لدج  تعانص  رد  عضاوم  زا  ثحب  نیاربانب  : هک دوش  یم 

دنتـسه حرطم  عضاوم  نیا  تحت  هک  يا  هّیئزج  ماکحا  هروهـشم و  يایاضق  دوخ  هک  تسا  نآ  ثحب  نیا  ةدیاف  : تفگ دیاب  باوج  رد 
لخاد هروهـشم  ۀّیـضق  اهدـص  اه و  هد  ، هّماع دـعاوق  لوصا و  عضاوم و  زا  یعـضوم  ره  تحت  رد  اـسب  هچ  دـنرادن و  يرـصح  ّدـح و 
راوشد سب  يرما  ( دنک هدافتـسا  اه  نآ  زا  ثحب  سلجم  رد  ات  ) اه نآ  یمامت  نتـشاد  هدامآ  ظفح و  اه و  نآ  ۀمه  شرامـش  اذل  ، دشاب

هدامآ طبـض و  ظفح و  تسا و  دروم  اه  هد  هب  دودـحم  يا  هتـشر  ره  رد  لوصا  عضاوم و  اّما  دراد  مزـال  يرتویپماـک  هظفاـح  تسا و 
دنع ات  دنک  یم  ظفح  ار  عضاوم  نیا  دوخ  ، لدج رد  دهتجم  لداجم و  صخش  اذل  تسا و  یناسآ  راک  ادابم  زور  يارب  اه  نآ  نتـشاد 

.دیامن جارختسا  هروهشم  ۀّیضق  اه  هد  اه  نآ  زا  موزللا 

ماقم رد  عضاوم  دوخ  رکذ  زا  دـناوت  یم  ات  هک  هدـش  هیـصوت  لداجم  صخـش  هب  ساـسا  نیمه  رب  ،و  عضاوم زا  ثحب  ةدـئاف  تسا  نیا 
ار يو  نخس  هدرک و  ادیپ  یـضقن  هدام  هدش و  هّجوتم  مصخ  لباقم و  فرط  دنک  نایب  ار  عضوم  دوخ  رگا  اریز  دنک  يراددوخ  لدج 

شیپ ار  عضاوم  هکلب  تسا  ماربا  ضقن و  ضرعم  رد  هک  دـیوگن  يا  هّیـضق  دـهد و  مصخ  تسد  هب  هناهب  دـیابن  سپ  دـنک  یم  لاـطبا 
.دنک هدافتسا  اه  نآ  تاّیئزج  قیداصم و  زا  ات  دشاب  هتشاد  رطاخ  رد  ار  اه  نآ  دنک و  ظفح  دوخ 

؟ دنیوگ عضاوم  ار  هّماع  دعاوق  نیا  ارچ  هک  دوش  یم  نشور  مه  هیمست  هجو  اج  نیمه  زا  ؛ یمود اّما  و 

تسا و ظوفحم  هک  يا  هیامرس  ریظن  ) تسا ندرب  عافتنا  يرادهگن و  ظفح و  عضوم  تقیقح  رد  عضاوم  نیا  الّوا  هک  تسا  نآ  شتّلع 
ّتیحالص هک  تسا  يروما  زا  عضوم  نیا  هک  دشاب  نیا  رطاخ  هب  هیمست  هجو  تسا  نکمم  ایناث  (. دنک یم  هدافتـسا  نآ  دوس  زا  یمدآ 

نیا رطاـخ  هب  دـنا  هتفگ  عضوم  دـیاش  اثلاث.دـنک  ادـیپ  ماربا  ضقن و  اـت  دوش  یمن  ناوـنع  لـعفلاب  وـلو  دـشاب  رظن  ثحب و  ّلـحم  دراد 
: یسوط ۀجاوخ  لوق  هب  دنتسه و  فوخ  نما و  ّلحم  : هک

تجاح و بسح  هب  دزیگنا  یم  تامّدـقم  نآ  زا  هک  ظوفحم  ّدـعم و  دـشاب  یلوصا  ار  تعانـص  بحاص  هک  دوب  نآ  عضوم  ةدـئاف  «و 
ای رابتعا  ای  عافتنا  عضوم  هک  دنناوخ  نا  زا  عضوم  ار  نآ  و.دشاب  هدرواین  ضقن  ّدر و  ضرعم  رد  ار  نآ  ات  لوصا  نآ  هب  دنکن  حیرـصت 

(1) فوخ .» نما و  عضوم  ،و  ثحب رظن و  عضوم  : دنیوگ هک  نانچ  ، دوب ظفح 
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: دنیامرف یم  هّللا  مهمحر  رفظم  موحرم  یلو 

.تسین ّمهم  نادنچ  هیمست  هجو  دش و  نشور  بلطم  تقیقح 

عضاوم فانصا  .3

بلاطم لدج و  باب  رد  ، هّماع دعاوق  عضاوم و  ندرب  راک  هب  زا  فدـه  یّلک  روط  هب.تسا  عضاوم  ماسقا  عاونا و  هب  عجار  موس  بلطم 
سپ تسا  لئاس  صخـش  راک  هک  عضو  کی  لاـطبا  اـی  تسا و  بیجم  ۀـفیظو  هک  يأر  عضو و  کـی  تاـبثا  اـی.تسا  رما  ود  هّیلدـج 

، دنتسه لاطبا  ای  تابثا  هب  طوبرم  ّالک  هّیلدج  عضاوم 

نآ ندرپس  رطاخ  هب  عضاوم و  نیا  ظفح  رد  رما  لیهـست  يارب  ام  تسا و  یّلک  یلیخ  هزادنا  نیمه  هب  بلطم  نیا  : دـیامرف یم  فنـصم 
ماقم رد.میدنب  راک  هب  هجاحلا  دنع  دوخ و  ياج  رد  ار  اه  نآ  زا  یفنص  ره  ات  اه  نآ  ندرک  فنـص  فنـص  فینـصت و  زا  میراچان  اه 

: مییوگ یم  فینصت 

اّما (. تـسین یقطنم  ثـحب  عوـضوم  هّیـصخش  ياـیاضق  نوـچ...و  سنج  ، لـصف ، عوـن ) دنتـسه یّلک  هـشیمه  هّیلدـج  ياـیاضق  عوـضوم 
رد هّیلک  تالومحم  يدنب  میسقت  : مییوگ یم  تسا  یّلک  لومحم  ایاضق  هّیّلک  رد  تسا و  نآ  ساسارب  يدنب  میسقت  نیا  هک  تالومحم 

رگا.یضرع ای  تسا و  عوضوم  یتاذ  ای  ءییش  رب  لوقم  لومحم و  یّلک  : هک نیا  بلطم  لامجا  دوب و  يا  هنوگ  هب  سمخ  تاّیلک  باب 
كرتشم ءزج  ای  مه  نآ  ، تاّیتاذ ضعب  ای  »و  قطان ناویح  » ای « ناسنا ناسنالا  » لثم دوش  یم  لمح  نآ  رب  ءییـش  تاذ  مامت  ای  دشاب  یتاذ 

یـضرع ای  تسا و  هّصاخ  یـضرع  ای  دـشاب  یـضرع  رگا  »و  قطاـن ناـسنالا  » لـثم تسا  ّصتخم  ءزج  اـی  »و  ناویح ناـسنالا  » لـثم تسا 
.درک ادیپ  مسق  جنپ  تالومحم  سپ...و  « شام ناسنالا  » لثم یمود  »و  کحاض ناسنالا  » لثم یلّوا  ، ّماع

: هک نیا  نآ  تسا و  يرگید  ۀنوگ  هب  ( هیف نحن  ام  رد  ) لدج باب  رد  يدنب  میسقت  یلو 

ای مینک  یم  لمح  نآ  رب  ار  تالومحم  زا  یلومحم  هداد و  رارق  عوضوم  ار  ( ناسنا ـالثم  ) عاونا زا  یعون  اـم  هک  یماـگنه  یّلک  روط  هب 
، عوضوم هک  یقیداصم  دارفا و  ماـمت  رب  تسا و  عوضوم  دارفا  عماـج  ینعی  ) تسا عوضوم  نیا  اـب  يواـسم  ، لومحم نآ  هک  تسا  نیا 

قدـص ناکما  ای  تسا  قداص  لومحم  هک  يدارفا  مامت  رب  الباقتم  تسا و  قداص  زین  لومحم  ، دراد قدـص  ناکما  اـی  تسا و  قداـص 
هک لّوا  مسق.تسین  يواـسم  اـی  )و  تسا رارقرب  یّلک  يواـست  تبـسن  ، عـبرا بـسن  زا  ود  نآ  ناـیم  تـسا و  قداـص  زین  عوـضوم  ، دراد

لومحم
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: دراد هبعش  ود  دوخ  دشاب  عوضوم  اب  يواسم 

: تسا زیچ  ود  نآ  هک  تسا  عوضوم  تقیقح  ّتیهام و  رب  ّلاد  لومحم  نآ  ای  .1

.دنتسه ناسنا  ّتیهام  نیبم  هک  ، قطان رهوج  ،و  قطان ناویح  لثم  ، صقان ّدح  ای  ّمات  ّدح.فلا 

زیچ ود  نیا  زا.ّتیهام  تاذ و  نآ  يارب  تسا  مسا  مه  نیا  هدـش و  لمح  شدوخ  رب  ناسنا  ظفل  دوخ  هک  « ناسنا ناسنالا  » لثم ، مسا.ب
ای تابثا  لابند  هب  ، لداجم نوچ  درادـن  یـشزرا  باب  نیا  رد  هتـشادن و  يا  هدـیاف  یلدـج  لاح  هب  یمود  تسا و  دنمـشزرا  یلّوا  اـهنت 

هدرک لمح  رگید  ظفل  رب  ار  یظفل  هک  تسا  یظفل  لمح  هکلب  دوش  یمن  لصاح  يدـیدج  زیچ  یلمح  نینچ  اـب  تسا و  يرما  لاـطبا 
.ّدح رد  دوش  یم  رصحنم  دشاب  ّتیهام  رب  ّلاد  هک  یلومحم  اذل  میا و 

لمح نآ  رب  هک  هدوب  ّتیهام  نآ  زا  جراخ  تاذ و  نآ  ضراوع  زا  هکلب  درادن  نآ  تایتاذ  ّتیهام و  لصا  رب  تلالد  لومحم  نآ  ای  .2
تایتاذ و اب  هک  يروط  نامه  نوچ  ، دـنراذگ یم  یمـسر  فیرعت  ای  مسر  ار  شمان  یهاـگ  تسا و  هّصاـخ  ضرع  شماـن  دوش و  یم 

یم زاتمم  رگید  تاّیهام  زا  یتّیهام  زین  هّصاخ  ضرع  اب  نینچ  مه  دوش  یم  ادج  تاّیهام  ریاس  زا  هدش و  فیرعت  ّتیهام  کی  ، دودـح
« .بّجعتم ، کحاض ناسنالا  » دننام تسا  عوضوم  اب  يواسم  هّصاخ  ضرع  صوصخ  روظنم  دوش و 

: تسین یلاخ  مسق  ود  نیا  زا  یکی  زا  تسا و  مسق  ود  رب  دوخ  دشابن  عوضوم  اب  يواسم  لومحم  هک  مود  مسق  و 

هک یماگنه  ینعی  وه (1) ام  باوج  ینعا  : هّللا مهمحر  همّـالع  لوق  هب  دوش  یم  عقاو  وه  اـم  قیرط  رد  لومحم  نیا  هک  تسا  نیا  اـی  .1
ناسنالا » دننام تسا  سنج  ، لدج باب  حالطصا  هب  شمان  دوش  یم  عقاو  باوج  رد  لومحم  نیا  دوش  یم  هدیسرپ  نآ  زا  وه  ام  طّسوت 

رد یلو  دندوب  رگیدـکی  میـسق  لصف و  لباقم  رد  سنج  ، سمخ تاّیلک  باب  رد  هک  تشاد  هّجوت  دـیاب  و...و  « قطان ناسنالا  «، » ناویح
.تسین ود  نآ  نایم  یتوافت  لدج  باب  فادها  ضارغا و  تهج  زا  نوچ  دشاب  یم  زین  لصف  لماش  سنج  لدج  باب 

صوصخم ، لصف هک  دسر  یم  رظن  هب  هک  یلاحرد  دیدروآ  باسح  هب  عوضوم  اب  يواسمریغ  تالومحم  ۀـلمج  زا  ار  لصف  ارچ  : لاؤس
یتاذ تاصتخم و  زا  هدوب و  عون  کی 
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؟ تسا عون  نآ  يواسم 

انعم ثیح  زا  قطان  ۀـملک  : میتفگ فدارت  نیابت و  ثحبم  رد  باتک  نیا  ظافلا  ثحابم  رد  هک  يروط  نامه  هک  تسا  نآ  ّتلع  : باوج
نیا »و  قطنلا هل  ئیش  ای  قطنلا  هل  تبث  تاذ  » ینعی قطان  تسا و  ندوب  تاّیّلک  كردم  يانعم  هب  تسا و  یعیسو  يانعم  ياراد  موهفم  و 

رد لعفلاب و  هچرگا  تسا  عسوا  اموهفم  سپ  دـنک  قدـص  ناسناریغ  ناسنا و  زا  قئاـقحلا  هفلتخم  ءایـشا  رب  دراد  ّتیلباـق  یّلک  ياـنعم 
نیا یلو  تسا  قداص  ناسنا  قیداصم  ینعی  هّیهاملا  هقفتم  صاخشا  رب  اهنت  هدوب و  ناسنا  رد  رـصحنم  ، روهـشملا یلع  نآ  دارفا  جراخ 
یف یموهفم  اسب  هچ  هک  دش  هراشا  یّلک  ماسقا  اب  ۀطبار  رد  یّلک  ثحابم  رد  دوش و  یمن  نآ  موهفم  انعم و  ّتیدودحم  بجوم  بلطم 

راصحنا ظاحل  زا  هزات  و...و  هدرکن  ادـیپ  يدرف  جراخ  رد  دـشاب و  دارفالا  نکمم  ای  دارفـالا  عنتمم  کلذـعم  دـشاب و  یّلک  هسفن  ّدـح 
یم تادّرجم  ، هفـسالف لوق  هب  هک  زین  ناگتـشرف  هدوبن و  ناسنا  هب  رـصحنم  تاّیّلک  كاردا  هک  ارچ  تسا  ثحب  لـباق  بلطم  مه  یلعف 

زا رت  عیسو  قطان  موهفم  لاحره  هب  تسا و  تئام  قطان و  هک  تسا  یناویح  ناسنا  هک  دننآرب  یخرب  اذل  ، دنتسه تاّیّلک  كردم  دنشاب 
تـسا قداـص  نآ  رب  یّلک  موهفم  فیرعت  دراد و  ار  نیریثـک  رب  قدـص  ّتیلباـق  موـهفم  بسح  هب  هّوقلاـب و  یلو.تسا  ناـسنا  موـهفم 

تاذ ره  تسا و  نآ  زا  ّمعا  هکلب  هدوبن  يواسم  ناسنا  موهفم  اب  قطاـن  موهفم  هجیتن  رد  «، نیریثک یلع  هقدـص  ضرف  عنتمی  ـال  اـم  :» هک
.دوش یم  هدیمان  سنج  ، یّمعا

رد ضرع  میراذـگ و  یم  ضرع  ار  شماـن  تروـص  نیا  رد  هک  ، دوـش یمن  عـقاو  وـه  اـم  قـیرط  رد  لوـمحم  نیا  هک  تسا  نیا  اـی  .2
.مسق هس  يارب  تسا  مسقم  سمخ  تاّیلک  باب  حالطصا 

(. بّکرم ای  طیسب  ) ضورعم اب  يواسم  ۀّصاخ  ضرع  .1

...و بیبط  ، بتاک ، ملاع لثم  ضورعم  زا  ّصخا  ۀّصاخ  ضرع  .2

...و براش  ، لکآ ، یشام لثم  ّماع  ضرع  .3

.تسا لماش  ار  مسق  ود  ، ضرع حالطصا  دش و  لخاد  يواسم  لومحم  مسق  رد  هّصاخ  ضرع  ، لدج باب  رد  یلو 

.ّماع ضرع  .1

، ضورعم زا  ّصخا  ضرع  .2

ای ّمعا  هکلب  هدوبن  عوضوم  اب  يواسم  الّوا  هک  تسا  نیا  رد  ودره  كرتشم  هجو 
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.دنوش یمن  عقاو  وه  ام  باوج  رد  مادک  چیه  ایناث  دنتسه و  ّصخا 

: دنوش یم  مسق  راهچ  لدج  باب  رد  تالومحم  : هک نیا  هصالخ 

.ضرع سنج 4. هصاخ 3. ّدح 2. .1

: زا دنترابع  دنوش  یم  لمح  عون  رب  هک  یتالومحم  یّلک  روط  هب  همّدقم ؛ اّما  :و  هلوق

.قطان ناویح  ناسنالا  لثم  ، ّدح .1

.ناسنا ناسنالا  لثم  ، عون دوخ  .2

.ناویح ناسنالا  لثم  ، سنج .3

.قطان ناسنالا  لثم  ، لصف .4

.شام ناسنالا  لثم  ، ّماع ضرع  .5

.کحاض ناسنالا  لثم  ، ۀّیواسم ۀّصاخ  ضرع  .6

.ملاع ناسنالا  لثم  ، ّصخا ۀّصاخ  ضرع  .7

نآ مجنپ  مسق  دیدرک و  مسق  جنپ  ار  لومحم  لوقم و  یّلک  ، سمخ تاّیلک  باب  رد  امـش  : دیوگ یم  یـسک  ایوگ  همّدـقم  نیا  ظفح  اب 
، ناسنا ؟ وه ام  دـیز  لثم  وه  ام  باوج  یف  قئاـقحلا  هقفتملا  دارفـالا  یلع  لوقملا  یّلکلا  وه  :» دـیتفگ یم  هک  عون  دوخ  زا  دوب  تراـبع 

؟ دیدرواین ار  عون  ارچ  هک  تسا  نیا  لاؤس  دیدرگ ، رکذ  لومحم  مسق  راهچ  ّلدج  باب  رد  یلو  « ...و ناسنا  ؟ مه ام...و  رکب  دیز و 

: تسین جراخ  لاح  هس  زا  دوش  یم  عقاو  لومحم  عون  هک  اج  نآ  : میئوگ یم  باوج  رد 

.دروخ یمن  یلدج  درد  هب  میتفگ  میداد و  باوج  البق  هک  ناسنا  ناسنالا  لثم  تسا  عون  نیمه  دوخ  مه  عوضوم  .1

ام هب  فنـص  هب  تبـسن  عون  یلو  تسا  یّلک  عوضوم  هچرگا  ضرف  نیا  رد  هک  « ناسنا ملاعلا  » لثم ، دشاب عون  نیا  زا  یفنـص  ، عوضوم .2
ضرع رد  ای  تسا و  لخاد  هّصاخ  رد  ای  هک  دـش  مه  نآ  لماش  تاذ  مزاول  لمح  تسا و  تاذ  مزاول  زا  هکلب  تسین  یتاذ  فنـص  وه 

.تسا حیحص  یمود  نیمه  هک 

هن تسا  هّیلک  يایاضق  رد  ثحب  ار  یقطنم  تسا و  هّیصخش  ۀّیضق  مه  نیا  هک  ناسنا  دیز  لثم  دشاب  صاخـشا  زا  یـصخش  ، عوضوم .3
ّقلعت نادب  لداجم  ضرغ  دوش و  یم  عقاو  عوضوم  ، لدج باب  رد  عون  وه  ام  هب  عون  هک  تسا  هنوگ  نیا  ،و  هّیصخش يایاضق 

374  : ص

رفظم قطنم  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1193زکرم  هحفص 1001 

http://www.ghaemiyeh.com


.دوش یمن  عقاو  ، لومحم یلو  دریگ  یم 

رد لداجم  ضرغ  : مییوگ یم  میتخانش  یلدج  تالومحم  ۀناگراهچ  عاونا  اب  هطبار  رد  ار  لّصفم  ۀمّدقم  نیا  هک  لاح  تفرع ؛ اذا  : هلوق
زا تسا  ترابع  وا  فده  مامت  هکلب  درادـن  ّقلعت  صوصخ  هب  هناگراهچ  عاونا  نیا  زا  کی  چـیه  هب  هلداجم  سلجم  رد  لدـج و  ماقم 

ۀّـصاخ ضرع  ای  تسا  عوضوم  ّمات  ّدـح  شلومحم  هک  نیا  اّما  (. بلـس ای  باجیا  ) نآ لاطبا  اـی  هدـیقع و  عضو و  مکح ، کـی  تاـبثا 
رد وا  نوچ  دنک  یم  رترود  فدـه  زا  ار  یلدـج  یهاگ  یّتح   ) تسین زاین  دروم  ّمهم و  مادـک  چـیه...و  سنج  ای  ّماع و  ضرع  ای  ، نآ

یـضرع هن  تسه  مه  یتاذ  لومحم  نیا  امتح  هک  تاحالطـصا  نیا  حرط  تسا و  نانآ  عانقا  شفده  دـنک و  یم  ثحب  مدرم  رـضحم 
(. تسا فرط  مادک  اب  ّقح  هک  دنهدن  صیخشت  هدش و  هبتشم  مدرم  رب  رما  هک  دوش  یم  بجوم...و 

سپ.دوش یم  طوبرم  لاطبا  ای  تابثا  لصا  هب  هکلب  دریگ و  یمن  ّقلعت  رما  راهچ  نیا  زا  کیره  صوصخ  هب  لداجم  ضرغ  رگا  : لاؤس
؟ دینک یم  ناونع  ار  ثحابم  نیا  امش  ارچ 

دیاب هک  تسا  نیا  فدـه  هکلب  دوش  وگتفگ  روما  نیا  زا  مه  لدـج  سلجم  رد  هک  تسین  نیا  ثحابم  نیا  حرط  زا  ام  فدـه  : باوج
يارب بلطم  دراپسب و  رطاخ  هب  هتخاس و  هدامآ  ار  ّنف  نآ  تاروهشم  هرکاذم  ثحب و  سلجم  رد  تکرش  زا  لبق  دوخ و  شیپ  صخش 
دیامن طبض  تبث و  ظفح و  هّیلک  دعاوق  عضاوم و  ناونع  تحت  ار  اه  نآ  دیاب  دنرایسب  تاروهـشم  هک  رذگهر  نآ  زا  دوش و  هکلم  وا 

يایاضق ، یعـضوم ره  زا  ثحب  ماگنه  رد  دـناوتب  یتحار  هب  هک  نیا  بلطم و  تلوهـس  يارب  دنرایـسب  زین  عضاوم  هک  اـج  نآ  زا  زاـب  و 
بـسانم عضاوم  زا  يروظنم  ره  يارب  ات  دـنک  يدـنب  هتـسد  تـالومحم  بسحرب  ار  عضاوم  نیا  ، دـنک جارختـسا  ار  بساـنم  ةروهـشم 

.تسین مدرم  يارب  كرد  لباق  هدوبن و  هروهشم  اعون  ، عضاوم دوخ  دننامه  زین  روما  نیا  هنرگ  و.دنک  هدافتسا 

مادـکره فیرعت  هب  لمجم  روط  هب  اج  نیا  رد  هک  میدومن  نایب  ار  عضاوم  فانـصا  زا  عضوم  راهچ  اج  نیا  ات  عضاوملاف ؛ هیلع  :و  هلوق
: میزادرپ یم  اه  نآ  زا 

: دوش تاعارم  لیذ  ياه  یگژیو  دیاب  ، ءیش کی  ّدح  تابثا  يارب  ؛ ّدح عضاوم  .1
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.ناسنا هب  تبسن  قطان  ناویح  لثم  دشاب  دوجوم  شعوضوم  يارب  دیاب  ّدح.فلا 

.روکذم لاثم  دننامه  دشاب  يواسم  شدودحم  اب  دیاب  ّدح.ب 

.دوش عقاو  وه  ام  اب  لاؤس  باوج  رد  وه و  ام  قیرط  رد  دناوتب  دیاب  ّدح.ج 

زین ّدـح  تسا  ّتیهام  نآ  رب  ّلاد  ناسنا  مسا  الثم  هک  يروط  نامه  دـشاب و  مسا  ماقم  مئاق  عوضوم  رب  تلالد  رد  دـناوتب  دـیاب  ّدـح.د 
اه و هد  دناوت  یم  جراخ  رد  هک  میمان  یم  ّدح  عضوم  مان  هب  ار  هعومجم  نیا  لاح  دـنک  یفّرعم  ام  هب  لیـصفت  اب  ار  نآ  دـشاب و  نانچ 

ناویح رقبلا  «،» لهاص ناویح  سرفلا  «، » قطان ناویح  ناسنالا  » لثم دنوش  یم  بعـشنم  عضوم  نیا  زا  هک  دشاب  هتـشاد  قادـصم  اهدـص 
...و « رئاخ

: تسا مزال  لیذ  روما  هب  هّجوت  ءییش  کی  ۀّصاخ  ضرع  تابثا  يارب.هّصاخ  عضاوم  .2

.دشاب دوجوم  شعوضوم  يارب  دشاب و  يدوجو  رما  کی  دیاب  هّصاخ.فلا 

.دشاب شعوضوم  اب  يواسم  دیاب  هّصاخ.ب 

.دوش عقاو  وه  ام  قیرط  رد  دناوتب  دیابن  هّصاخ.ج 

یم جارختـسا  ناوارف  تاـعورف  تایرغـص و  نآ  زا  هک  تسا  یّلک  ياربـک  میراذـگ و  یم  هصاـخ  عضوم  ار  هعوـمجم  نیا  ماـن  لاـح 
«. شام ناویحلا  «،» بّجعتم ناسنالا  «،» کحاض ناسنالا  » لثم ، دوش

: تسا مزال  لیذ  روما  نآ  تابثا  يارب  ؛ سنج عضاوم  .3

.دشاب يدوجو  رما.فلا 

.دشابن عوضوم  اب  يواسم.ب 

.دوش عقاو  وه  ام  قیرط  رد.ج 

تاـبنلا «،» مسج ناویحلا  «،» ناویح سرفلا  «،» ناویح ناـسنالا  :» لـیبق زا  هریثـک  تاـّیئزج  هتحت  تسا و  سنجلا  عضوم  هعومجم  نیا  ماـن 
...و « مسج دامجلا  «،» مسج

: تسا مزال  ریز  روما  نآ  تابثا  يارب  ؛ ضرع عضاوم  .4

.دشاب يدوجو  رما.فلا 

.دشابن عوضوم  اب  يواسم.ب 
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ناـسنالا «،» ملاـع ناـسنالا  :» لـیبق زا  ، دراد ناوارف  قیداـصم  تسا و  ضرع  عضوم  ، هعومجم نیا  ماـن  دوـشن  عـقاو  وـه  اـم  قـیرط  رد.ج 
...و « شام
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.عضاوم ۀعبرا  فانصا  دوب  نیا 

اه نآ  هب  دنتـسه و  رادروخرب  لدـج  ّنف  رد  يا  هژیو  ّتیمها  زا  هک  دراد  دوجو  زین  رگید  عضوم  هس  ، عضوم راهچ  نیا  رب  هوالع  لاح 
.مینک یم  یلامجا  يا  هراشا  زین 

ای بولطم و  کی  تابثا  افرـص  ، اه نآ  زا  یلـصا  فدـه  هک  دنتـسه  يا  هّماع  دـعاوق  عضاوم و  اه  نآ  ،و  لاـطبا تاـبثا و  عضاوم.فلا 
تسا و رظندروم  یفن  ای  تابثا  لصا  هکلب  ، دشاب ّقلعتم...و  ضرع  ای  ّمات  ّدح  تابثا  صوصخ  هب  ضرغ  هک  نیا  نودب  تسا  نآ  لاطبا 

.دروآ میهاوخ  یلاثم  مراهچ  رما  رد  مه  ادعب  میتشاد و  ییاه  لاثم  هطبار  نیا  رد  اقباس 

رهوـج رد  همّـالع  لوـق  هب  تسا و  ّتیّمها  زئاـح  رایـسب  لدـج  باـب  رد  هک  تسا  رثآ  یلوا و  عـضوم  ، عـضاوم نـیا  زا  رگید  یکی.ب 
: دیضنلا

« هیلع هینبم  بلاطملا  رثکا  لدجلا  یف  «و 

لومحم نآ  زا  لومحم  نیا  : هک نیا  تابثا  هب  دنک  یم  ادـیپ  زاین  دراوم  زا  يرایـسب  رد  یلدـج  صخـش  : هک نیا  زا  تسا  ترابع  نآ  و 
اب مجنپ  رما  رد  الیصفت  هک...و  تسا  یلواریغ  يرگید  نآ  دراد و  ّتیولوا  نیا  ای  تسا  رت  فیعـض  نآ  زا  نیا  ای  تسا  رتدیدش  ، رگید

يرـس نیا  اهنت  نوچ  دشاب  هّصاخ  ضارعا  زا  لومحم  هک  تسا  يدراوم  صوصخم  رثآ  یلوا و  عضوم  انمـض.دمآ  دهاوخ  لاثم  رکذ 
دهاوخ نایب  هک  نانچ  مه  ) دنراد...و عفناریغ  عفنا و  ، لقا رثکا و  ، فعـضا ّدشا و  دـنریذپ و  کیکـشت  توافت و  هک  دنتـسه  ضارعا  زا 

(. دش

هک تسا  یلدـج  زاـین  تجاـح و  دروم  يدراوم  رد  عـضوم  نیا  تسا و  « یناـمه نیا  »و« وـهوه » عـضوم ، عـضاوم نیا  زا  رگید  یکی.ج 
داّحتا ّتیناویح  رد  هک  سرف  ناسنا و  لثم  دشاب  سنج  رد  اه  نآ  تدحو  هچ  دـنک  تابثا  ار  تدـحو  داّحتا و  زیچ  ود  نایم  دـهاوخب 

...و ّتیملاع  رد  ورمع  دیز و  لثم  دشاب  ضراعلاب  ای  دنکیرش و  ّتیناسنا  رد  هک  ورمع  دیز و  لثم  دشاب  عون  رد  ای  دنراد و 

: دش فنص  تفه  عضاوم  ، تابساحم نیا  اب 

ّدح عضاوم  .1

سنج عضاوم  .2

هّصاخ عضاوم  .3

ضرع عضاوم  .4
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رثآ یلوا و  عضاوم  .5

لاطبا تابثا و  عضاوم  .6

، وهوه عضاوم  .7

هب دـندرک  لـخاد  سنج  رد  ار  نآ  رفظم  موحرم  یلو  تسا  لـصف  عضاوم  مه  یکی  هک  هدروآ  عضوم  تشه  دیـضنلا  رهوج  رد  هّتبلا 
.تشذگ هک  ینایب 

ةدهع زا  تسا و  یّلقتسم  ّنف  کی  هب  جاتحم  ، الّوا مادک  ره  هلثما  طباوض و  ، دعاوق ، ماسقا ، قوقش نایب  عضاوم و  نیا  لیصفت  : همتاخ رد 
روما نآ  رد  ار  دوخ  تقو  ام  ات  تسین  یقطنم  ۀـفیظو  روما  نیا  نایب  الومعم  اـیناث  تسا و  جراـخ  دراد  راـصتخا  رباـنب  هک  باـتک  نیا 

عضاوم تاروهشم و  نآ  لابند  هب  ّنف  نامه  رد  لداجم  صخش  دیاب  هک  دراد  یتاروهشم  دوخ  يارب  یّنف  ره  هک  اریز  میراد  فورصم 
نیرمت و تمحز و  اب  هک  دوخ  ّنف  رد  یـسایس  ، هطوبرم بتک  رد  يرتسگداد  لیکو  ، مالک ملع  رد  مّلکتم  ، هقف ملع  رد  هیقف  الثم  دـشاب 

ماقم رد  هدومن و  جارختـسا  ار  يرایـسب  تاروهـشم  دـنناوتب  قیرط  نیا  زا  دـننک و  ادـیپ  یـسرتسد  دوخ  ّنف  عضاوم  هب  دـیاب  ، تسرامم
زا اذل...و  تسا  مادک  تاروهـشم  عضاوم و  ( مالک ملع  الثم  ) ّنف نالف  رد  هک  دنکب  نایب  هک  تسین  یقطنم  راک  دننک و  تمواقم  ثحب 

مورحم هعبـس  عضاوم  نیا  حرط  زا  یّلک  هب  ار  ناگدنیوج  هک  نیا  يارب  لاح  نیا  اب.مینک  یم  رظن  فرـص  ثحابم  نیا  یلیـصفت  حرط 
میروآ و یم  اه  نآ  يارب  ییاه  لاثم  هدرک و  یتاراشا  تسا  ّمهم  رایـسب  یلدـج  هاگدـید  زا  هک  اـه  نآ  زا  هنومن  ود  هب  میـشاب  هدرکن 

رهوج ، یـسوط ۀـجاوخ  سابتقالا  ساسا  ، انیـس نبا  ءافـش  بتک  هب  ار  بلطم  نیا  طسب  حرـش و  نیبلاط.مینک  یم  ناـیب  ار  بلطم  قوقش 
.میهد یم  عاجرا...و  همّالع  دیضنلا 

لاطبا تابثا و  عضاوم  .4

تابثا و عضوم  زا  تسا  ترابع  نآ  تسا و  هعبـس  عضاوم  زا  یکی  نوماریپ  عضاوم  باب  ینعی  مود  ثحبم  بلاـطم  زا  مراـهچ  بلطم 
ناسنا یلـصا  فدـه  تفر  تراشا  نادـب  البق  هک  يروط  نامه  الوصا  دـشاب و  یم  هعفنملا  ّماع  دنمـشزرا و  ّمهم و  رایـسب  هک  لاـطبا 
تـسا وا  هّماع  ای  هّصاخ  ضراوع  زا  ای  تسه  مه  عوضوم  نالف  یتاذ  ، لومحم نالف  هک  نیا  اّما  ، تسا لاطبا  اـی  تاـبثا  نیمه  لداـجم 

صوصخم ضرع  ّصاـخ و  عضوم  دوب و  هیتاذ  تـالومحم  صوـصخم  سنج  اـی  ّدـح  عـضوم  هجیتـن  رد  تسین  ّمهم  نادـنچ  اـه  نیا 
ار تالومحم  زا  هتسد  راهچره  ای  ودره  هتشاد و  میمعت  لاطبا  تابثا و  عضاوم  یلو  دوب  یضرع  تالومحم 
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هب مادکره  تسا و  لاطبا  ای  تابثا  فده  اه  نآ  ۀـمه  رد  هک  تسا  یئزج  یعرف و  عضوم  تسیب  ياراد  باب  نیا  دوخ  تسا و  لماش 
نآ زا  یخرب  هب  الیذ  دنشاب و  یم  لخاد  يرایسب  تاروهشم  تاعورف و  اه  نآ  تحت  رد  هک  دنـشاب  یم  هّماع  ةدعاق  یّلک و  دوخ  ۀبون 

: دوش یم  هراشا  اه 

عضاوم رئاـظنلا 7. عضاوم  داضنلاب 6. قلعتی  اـم  تاـهباشتملا 5. عضوم  یلّوـالا 4. عضوم  يواـستلا 3. عضوم  دـضلا 2. قوحل  عـضوم  .1
...و (1) فیراصتلا  عضاوم  تاقاقتشالا 8.

ترابع هک  میدروآ  لاطبا  تابثا و  عضوم  يارب  لاثم  هس  اقباس  : دیامرف یم  هدرک و  هدنـسب  لاثم  رکذ  هب  اهنت  رفظم  موحرم  اج  نیا  رد 
: زا دندوب 

»و ...رخآلا دضلاف  عضوم  یف  نیدضلا  دحا  ناک  اذا  »

« ...لاح وأ  تقو  یف  ادوجوم  یئیش  ناک  اذا  »

« ...عفان نکمم و  ضرع  بسح  هب  یئیش  ّلک  «و 

یم میا  هداد  لیکـشت  هیلمح  ۀّیـضق  اـه  نآ  زا  میراد و  یلومحم  عوضوم و  اـم  یتقو  : هک تسا  نیا  میروآ  یم  اـج  نیا  هک  یلاـثم  اـّما 
یلع ضراـعلا  ) دوش یم  ضراـع  مه  عوضوم  نیا  دوخ  رب  هطـساو  اـب  دوـش  عوـضوم  نیا  لوـمحم  رب  ضراـع  هک  هچ  نآ  ره  : مییوـگ

رب نآ  ۀطـساو  هب  هدـش  تابثا  لومحم  يارب  هک  ار  هچ  نآ  میناوت  یم  هدـعاق  نیا  مکح  هب  هجیتن  رد  ( هعوضوم یلع  ضراع  لومحملا 
نیا تحت  رد  میئامن و  لاطبا  ار  نآ  لمح  مینک و  بلس  عوضوم  زا  دوش  یم  بلـس  لومحم  زا  هک  ار  هچ  نآ  مینک و  راب  مه  عوضوم 

.میروآ یم  جراخ  زا  لاثم  ود  اه  نآ  نایب  زا  لبق  ) دشاب لخاد  دناوت  یم  یناوارف  تاروهشم  عوضوم 

.میدرک تابثا  ناسنا  يارب  ار  ّتیمسج  ّتیناویح  ببس  هب  هک  مسج  ناسنالاف  ، مسج ناویح  ّلک  ،و  ناویح ناسنالا.فلا 

ناوـیح ببـس  هب  هداد و  لیکـشت  ساـیق  هک  داـمجب  ناـسنالا  نـم  ءییـش  ـالف  ، داـمجب ناوـیحلا  نـم  یئیـش  ـال  ،و  ناوـیح ناـسنالا.ب 
زا هک  هروهشم  ۀّیـضق  عرف و  لاثم و  دنچ  کنیا  ( میئوگ لاطبا  ار  یمود  تابثا و  ار  یلّوا  ، میا هدرک  بلـس  ناسنا  زا  ار  ّتیدامج  ، ندوب

: دوش یم  طابنتسا  یّلک  عوضوم  نیا 

نآ رد  فطاوع  تاساسحا و  ای  تسا و  بلاغ  نانآ  لقع  رب  اه  نآ  فطاوع  تاساسحا و  ) دنتـسه یفطاع  ( مدرم ياه  هدوت  ) روهمج .1
ایند رد  هزورما  اذل.تسا  يّوق  رایسب  اه 
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نافعـضتسم نیمورحم و  هب  کمک  يارب  الثم  دوش  یم  یناوارف  اه  هدافتـساءوس  اه و  هدافتـسا  نسح  اه  ناسنا  كاـپ  فطاوع  نیا  زا 
هدومن راد  هحیرج  ار  فطاوع  هک  یشارخلد  ياه  هنحص  زا  دنا  هدش  عقاو  يا  هنامحر  یب  راتـشک  گنج و  ریگرد  هک  يدارفا  ملاع و 

( ...و دوش  یم  هدافتسا  دنازیگنا  یمرب  اه  نآ  هب  کمک  يارب  ار  اه  ناسنا  و 

.تسا لومحم  یفطاع  ۀملک  نآ و  عضوم  مدرم  ۀملک  هک  تسا  هّیضق  کی  نیا  لاح 

مه مشچ و  تاکاحم و  ۀـلأسم  دنتـسه و  رت  یفطاع  هک  ناـنز  ۀـعماج  رد  اـصوصخم  ) تسا یفطاـع  هک  يدوجوم  : میئوگ یم  هاـگنآ 
رد ، یمشچ مه  مشچ و  ، رگیدکی زا  دیلقت  ، تاکاحم تداع  ، تعیبط هک  تسا  تفص  نیا  ياراد  ( تسا رت  سوسحم  اه  نآ  رد  یمشچ 
هب مینک و  یم  تابثا  مدرم  يارب  ار  تفـص  نیمه  ندوب  یفطاع  طّسوت  سپـس  ، دراد ندومن  مادـقا  ندرک و  هاـگن  رگیدـکی  هب  اـهراک 

: میئوگ یم  یقطنم  سایق  تروص 

«. يرغص » دنتسه یفطاع  مدرم 

«. يربک » تسا تاکاحم  تعیبط  ياراد  یفطاع  دوجوم  و 

«. هجیتن » دنتسه تعیبط  نیا  ياراد  مدرم  سپ 

: میئوگ یم  سپس.تسا  لومحم  یعفن  عوضوم و  یسایس  هک.تسا  شیوخ  عفانم  لابند  )و  وجدوس ) یعفن یسایس  لجر  .2

.دراد یم  مّدقم  هعماج  حلاصم  رب  ار  دوخ  یصخش  حلاصم  عفانم و  اعون  یعفن  دوجوم 

.دراد یم  مّدقم  ار  دوخ  یصخش  عفانم  ینعی  تسا  نینچ  یسایس  سپ  : میریگ یم  هجیتن 

: مییوگ یم  سپس  ، تسا لداع  تقادصاب  وگتسار و  قداص و  ناسنا  .3

وا ، درادـن متـسو  ملظ  هب  یجایتحا  نوچ  تسین  ملاظ  مه  قداص  ناسنا  سپ  دوش  یمن  ضراع  وا  رب  ملظ  تسین و  ملاـظ  لداـع  ناـسنا 
.درادن متسو  ملظ  هب  يزاین  اذل  ، دنراد دامتعا  نسح  وا  هب  مه  ّتلم  دراذگ و  یم  نایم  رد  دوخ  ّتلم  تّما و  اب  هناقداص  دراد  هچره 

يرغـص و تروص  هب  هک  هروهـشم  ۀّیـضق  ود  زا  عضوم  نیا  رد  ام  هک  تسا  نیا  لاطبا  تابثا و  عضوم  يانعم  : هک نیا  بلطم  ۀـصالخ 
لمح : زا دنترابع  مود  لّوا و  لاثم  ود  رد  هروهـشم  ود  نآ  مینک و  یم  ادـیپ  یـسرتسد  موس  ةروهـشم  ۀّیـضق  کی  هب  میا  هدـیچ  يربک 
هجیتن نیا  هب  اه  نآ  زا  هک  ( یعفن یفطاع و  ) یتفـص کی  هب  لومحم  فاـصتا  )و  یعفن یـسایسلا  ، یفطاـع وهمجلا  ) عوضوم رب  لومحم 

لمح زا  تسا  تراـبع  موس  لاـثم  رد  اـم  هروهـشم  ود  ( تاـبثا عضوم  ) دوش یم  راـب  مه  عوـضوم  يارب  تفـص  نیا  سپ  هک  میدیـسر 
لومحم
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هب ار  عوضوم  فاصتا  لاطبا  میریگ  یم  هجیتن  ( ملاظب سیل  لداعلا  (و  یتفـص هب  لومحم  فاـصتا  مدـع  )و  لداـع قداـصلا  ) عوضوم رب 
(. لاطبا عضوم  ) تفص نآ 

رثا یلوا و  عضاوم  -5

ار دربراک  نیرتشیب  ابیرقت  هک  تسا  ّمهم  عضاوم  زا  رگید  یکی  نوماریپ  ، باتک نیا  رد  عضاوم  باب  رد  بلطم  نیرخآ  مجنپ و  بلطم 
: تسا رثآ  یلوا و  عضوم  نآ  دراد و  تالداجم  رد 

تاهج ضعب  زا  ود  نآ  نایم  هک  يزیچ  ود  ای  سک  ود  زا  یکی  لیـضفت  حـیجرت و  زا  تسا  تراـبع  باـب  نیا  یلـصا  ياـنعم  : فیرعت
.تاهج زا  یتهج  زا  رخالا  یلع  امهدحا  لضافت  تابثا  ،و  يرگید رب  دراد  دوجو  تکراشم 

: زا دنترابع  دنتسه  لوادتم  لامعتسالا و  ریثک  يرترب  لیضفت و  باب  رد  هک  یظافلا 

.تسا رتهب  رثؤم و  دشاب  رت  ماوداب  رت و  هدنیاپ  هک  هچ  نآ  ره  ؛ مودا .1

.یقیسوم زا  تمکح  دننام  تسا  رتهب  ّسخا  زا  دشاب  فرشا  هک  هچ  نآ  ره  ؛ فرشا .2

.تسا عفنا  لامج  زا  هک  تحص  لثم  تسا  رتهب  دشاب  عفنا  هچ  نآ  ره  ؛ عفنا .3

اذه تاجازملا و  یلّوالا و  طالخالا  یف  هحـصلا  نّال  تسا  رثآ  تّوق  زا  هک  تحـص  لثم  تسا  رترثؤم  دشاب  مدقا  هچ  نآ  ره  ؛ مدـقا .4
، دعب امیف 

...و لمکا  ، لقا ، ینغا ، ّدشا ، رثکا ، لضفا لیبق  زا  یظافلا  نینچمه 

...و فعضا  ، لقا ، ّسخا ، صقنا : زا دنترابع  ظافلا  نیا  لباقم  ۀتکن  و 

.دنا (1) هدرکن  ناونع  رفظم  موحرم  هک  تسه  يدربراک  دراوم  یتّیصوصخ و  ار  تاحالطصا  نیا  زا  مادکره 

؟ میتسه عضوم  نیا  دنمزاین  يدراوم  هچ  رد  ، ام

يرترب حـیجرت و  يرگید  نآ  رب  یکی  نیا  هـک  تـسا  ادـیوه  رهاـظ و  ـالماک  یـصخش  ود  اـی  زیچ  ود  ناـیم  لـضافت  یهاـگ  : باوـج
ندرک لالدتسا  دراوم  هنوگ  نیا  رد  تسا  رتیوق  رتشیب و  بتارم  هب  هام  رون  زا  دیـشروخ  ییانـشور  رون و  هک  دنناد  یم  همه  الثم.دراد 

.دوش یم  مدرم  ۀکحضم  هکلب  تسین و  لالدتسا  هب  یتجاح  تسا و  ثبع  يدایز و  ، لضافت تابثا  و 

هن دنک و  لالدتسا  نآ  يارب  دناوت  یم  لدتسم  هن.درادن  نایب  هب  یتجاح  تسا  نایع  هک  يزیچ 
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حضاو و نادنچ  رما  ودـب  رد  دراد و  یـسررب  ثحب و  هب  جایتحا  ود  نآ  نایم  لضافت  یهاگ  یلو.دـنک  راکنا  ار  نآ  دـناوت  یم  مصخ 
ناوارف اه  ثحب  هنوگ  نیا  زا  عماجم  رد  جراـخ و  رد  اـقافتا  دـیآ و  یم  راـک  هب  دراوم  هنوگ  نیا  رد  رثآ  یلوا و  عضوم  تسین  نشور 

نآ اـی  تـسا  رتـهب  یندیـشون  یندروـخ و  نـالف  ـالثم  دـننک  یم  ثـحب  ءییــش  ود  ياـه  يرترب  هـب  عـجار  رفن  ود  یهاـگ  هـک  تـسا 
يراوس ۀلیـسو  ، ینوکـسم لزنم  نالف  ؟ يرگید نآ  ای  ( ...و ییابیز  ، یمرن ، یمرگ ثیح  زا  ) تسا رتهب  یندیـشوپ  سابل و  نـالف  ؟ يرگید

هب رگیدـکی  اب  هتفرگ و  ار  یفرط  مادـکره  هک...و  ؟ يرگید نآ  ای  تسا  رت  لماک  یـسرد  باـتک  نـالف  ؟ يرگید نآ  اـی  تسا  رتهب...و 
بتارم ثیح  زا  ـالثم  دـننک  یم  وگتفگ  يرگید  رب  صخـش  ود  زا  یکی  يرترب  تلیـضف و  هب  عـجار  یهاـگ  اـی  دـنزادرپ  یم  هثحاـبم 

ای رتشیب  شتیلؤسم  ینالف  اه  تیلوئسم  فئاظو و  ثیح  زا  ؟ يرگید نآ  ای  تسا  لمکا  ملعا و  لضفا و  ملاع  نالف  لامک  ملع و  ، لضف
ینالف ؟ يرگید نآ  ای  تسه  يرت  هدیدنسپ  تاّیقلخ  ياراد  ینالف  تاداع  قالخا و  ثیح  زا  ؟ يرگید نآ  ای  تسا و  رت  سانـش  هفیظو 

...و ؟ يرگید نآ  ای  تسا...و  رت  عاجش  رت و  هدنشخب 

نیغزانتم هک  تسا  تروص  نیا  هب  یهاگ  دوش  یم  ثحب  يرگید  رب  صخـش  ود  زا  یکی  يرترب  ّتیلـضفا و  هب  عجار  هک  يدراوم  رد 
رد ّماع  ّصاخ و  ةرهـش  ) ییاط متاح  ایآ  هک  دـننک  یم  ثحب  رفن  ود  هک  نیا  لـثم  دـنراد  رظن  قاـفّتا  يرترب  تلیـضف و  هجو  رد  ودره 

رهـشا نم  يوما  دئاق  ریما و  ینابیـشلا  هّللا  دبع  نب  هدئاز  نعم  دـیلولا  وبا  ) هدـئاز نب  نعم  ای  تسا  رت  هدنـشخب  رت و  میرک  ( مرک دوج و 
ودره ثحب  نیفرط  هک  یلاحرد  ؟ تسا رت  میرک  ( لیتغا ، یناتسجس هّالو  یسابعلا و  روصنملا  همرکا  احیـصف  اعاجـش  ناک  برعلا  داوجا 

فصتم لامک  نیا  هب  نعم  مه  متاح و  مه  هک  دنتـسه  قفّتم  ودره  تسا و  لامک  تلیـضف و  کی  یگدنـشخب  مرک و  هک  دنراد  لوبق 
درک و هعجارم  یخیراـت  ثداوـح  خـیرات و  بتک  هب  دـیاب  هّتبلا  يدراوـم  نـینچ  رد  دـنراد  ثـحب  ندوـب  « رت مـیرک  » رد یلو  دـنا  هدوـب 

قطنم لدج و  ّنف  دعاوق  زا  هدافتـسا  یقطنم و  لالدتـسا  ياج  ؟و  دنا هدوب  رت  میرک  مادـک  مینادـب  ات  دومن  هعلاطم  ار  ود  نآ  تالاوحا 
.تسین

یتسه مامت  ییاط  متاح  : هک دـنراد  لوبق  ودره  هک  نیا  لثم  تسا  ّتیلـضفا  كـالم  ّتیلـضفا و  هجو  لـصا  رد  ود  نآ  عازن  یهاـگ  و 
دیـشخب یم  ار  شلاوما  يدایز  اهنت  هدئاز  نب  نعم  یلو  درک  یم  قافنا  دوب  شرادن  راد و  هچ  نآ  درک و  یم  شـشخب  لذب و  ار  دوخ 

زا نعم  ياقآ  لام  يدایز  رادقم  نامه  هک  دنراد  لوبق  ودره  درک و  یم  يرادهگن  ار  دوخ  جاتحیام  و 
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متاح لام  مامت  دش و  یم  مهرد  رازهدـص  نعم  لام  يدایز  الثم  ) دوب متاح  لاوما  مامت  شـشخبو  لذـب  زا  رتشیب  بتارم  هب  ، مقر ثیح 
(. مهرد رازه   50

نعم هک  تسا  رت  تشرد  مقر  رتدایز و  لام  ششخب  لذب و  كالم  ایآ  ؟ تسیچ ندوب  رت  میرک  رد  رایعم  هک  تسا  نیا  رد  نخس  یلو 
ۀّیضق کی  هب  ، هدوب رت  میرک  نعم  : دیوگ یم  هک  نآ  ؟ هتشاد متاح  هک  تسا  یتسه  مامت  لذب  يرگراثیا و  يراکادف و  ، رایعم ای  هتـشاد 

نآ تسا و  رت  میرک  دوجا و  دـنک  یم  قافنا  يرتشیب  لام  دـناسر و  یم  هعماج  هب  يرتشیب  دوس  سکره  هک  تسا  کسمتم  هروهـشم 
رب ار  نارگید  ، زاین دوجو  اـب  هدرک و  يراکادـف  سکره  : هک تسا  کـسمتم  يرگید  ةروهـشم  هب  هدوب  رت  میرک  متاـح  : دـیوگ یم  هک 

تاـعّرفتم قیداـصم و  هک  دنتـسه  عضوم  ود  هروهـشم  ود  نیا  دوخ  تسا و  لـضفا  متاـح  سپ  تسا  رت  میرک  دراد  یم  مّدـقم  دوـخ 
.دنشاب هتشاد  دنناوت  یم  يرایسب 

.دینک هعجارم  دیضنلا  رهوجلا  ، سابتقالا ساسا  لیبق  زا  ّنف  ۀلوطم  بتک  هب  ثحابم  نیا  رتشیب  لیصفت  يارب 

***
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ایاصو موس  ثحبم 

هراشا

شخب هس  رد  ایاصو  ۀـعومجم.تسا  لداجم  صخـش  هب  یتاشرافـس  ایاصو و  نوماریپ  ، لدـج باـب  ۀـناگ  هس  ثحاـبم  زا  موس  ثحبم 
.دوش یم  هضرع 

.میراد لئاس  صخش  هب  هک  یتاشرافس  .1

.میراد بیجم  صخش  هب  هک  یتاشرافس  .2

.میراد اکرتشم  هثحابم  نیفرط  هب  هک  یتاشرافس  .3

***

لئاسلل تامیلعت  .1

.میراد لئاس  صخش  هب  هک  تسا  ییاه  شزومآ  تامیلعت و  اب  هطبار  رد  ؛ لّوا تمسق 

یم تالاؤس  نیا  ۀیاس  رد  دنک و  یم  لاؤس  هتسویپ  هک  تسا  یـسک  لئاس  هک  میتسناد  میدش و  انـشآ  لئاس  فیرعت  اب  ، لّوا ثحبم  رد 
نیا هب  لوصو  يارب  و.دیامن  فارتعا  رارقا و  هب  مزلم  باجم و  ار  لباقم  فرط  دیامن و  لاطبا  هدرک ، ضقن  ار  یعـضو  يأر و  دهاوخ 

.ددنب راک  هب  ّتقد  هب  ار  لیذ  ۀناگ  هس  تامیلعت  تسا  مزال  فده 

شیوخ نهذ  رد  دیاب  دننک  یم  جارختـسا  نآ  زا  ار  هروهـشم  ۀّیـضق  لاؤس و  نیا  هک  ار  یّلک  ةدعاق  عضوم و  نآ  ، یلاؤس ره  زا  لبق  .1
هدرک و جارختـسا  ار  يرگید  ةروهـشم  تامّدـقم  ، عضوم نیمه  زا  دـناوتب  يو  داد  باوج  ار  لّوا  لاؤـس  ، بیجم رگا  اـت  دزاـس  هداـمآ 

.دوش بولغم  هدش و  هدنامرد  لاؤس  نیلّوا  اب  اسب  هچ  هنرگ  دهد و  رارق  لاؤس  دروم  دنک و  هضرع 

رگا اـی  دـنک و  لوبق  هب  راداو  ار  وا  هتفرگ و  فارتـعا  بیجم  صخـش  زا  هنوگچ  هک  دریگب  رظن  رد  ار  هتکن  نیا  یلاؤـس  ره  زا  لـبق  .2
.دنایامنب راجنهان  عینش و  ار  وا  رما  هدرک و  عینشت  وا  رب  هنوگچ  دومن  راکنا 

حیرصت هب  دنمزاین  انایحا  رگا  دیامنن و  حیرصت  هدرک ، جارختسا  نآ  زا  ار  تاروهـشم  نیا  هک  يا  هّیلک  ةدعاق  عضوم و  هب  هاگ  چیه  .3
یلاجم ات  دنک  نایب  ار  نآ  مصخ  زا  نتفرگ  فارتعا  رارقا و  زا  سپ  رما و  رخآ  رد  امتح  دنک  رکذ  ار  نآ  هک  ددرگ  یم  راچان  هدـش و 

نیا دـیاب  مامت  ّتقداب  هک  ، لئاس راـک  یلـصا  ۀـبوچراهچ  یّلک و  طوطخ  دوب  نیا  دـشابن  بیجم  مصخ و  يوس  زا  داریا  ضقن و  يارب 
.دسر یمن  دوصقم  هب  هنرگ  دنک و  تاعارم  ار  روما 
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میسقت فلتخم  تاج  هتسد  هب  دنراد و  قرف  اه  ناسنا  هک  نیا  لیلد  هب  دراد  قرف  مه  صاخـشا  زا  نتفرگ  رارقا  فارتعا و  ۀقیرط  لاح 
.دراد دوجو  یهار  يا  هتسد  ره  ربارب  رد  دنوش و  یم 

فال اعدمرپ و  ) فلص خاتسگ و  ، ایح یب  ، حیقو رایسب  دارفا  زا  يا  هراپ  الباقتم  دنتسه و  ایحاب  یتلاجخ و  رایسب  اه  ناسنا  يا  هراپ  الثم 
تهج زا  ای.دـنراد  دوجو  یفلتخم  ياه  ناسنا  ،و  نوگاـنوگ تاـجرد  بتارم و  طـیرفت  طارفا و  ۀیـشاح  ود  نیا  ناـیم  رد.دنتـسه  ( نز

راوخ و ، ناوتان ، فیعض مه  یناسک  الباقتم  دنتسه و  ثحب  نخـس و  رد  کتزیت  کباچ و  ، ابیکـش ، رباص رایـسب  دارفا  زا  يا  هراپ  رگید 
یهورگ دنتـسه و  نز  ناـبز  تـسدربز و  ، رهاـم رایـسب  اـه  ناـسنا  زا  يا  هراـپ  اـی.دراد  دوـجو  یبـتارم  ود  نآ  ناـیم  دنتــسه و  لـیلذ 

.دراد دوجو  یتاجرد  اه  نآ  نایم  دنتسه و  نابز  تنکل  ياراد  ناوتان و  ، زجاع

جوجل و ، ریگ تخس  دوخ  ةدیقع  ربارب  رد  دنراد و  دامتعا  رایـسب  دوخ  يأر  هب  هتـشاد و  سفن  هب  دامتعا  رایـسب  دارفا  زا  یخرب  الثم  ای 
تسا یتاجرد  بتارم و  ود  نآ  نایم  دنراد و  نارگید  ربارب  رد  میلست  تعاطا و  تلاح  رایسب  تفصدّلقم و  یخرب  دنتـسه و  بّصعتم 

ار دارفا  نیا  یکین  هب  لـئاس  لداـجم  صخـش  دـیاب  هک  دـنراد  دوخ  هب  صوـصخم  یتّیـصوصخ  ینأـش و  تاـقبط  نیا  زا  مادـک  ره  و 
ماقم لکل  :» دـنیوگ یبرع  روهـشم  لثم  رد  دـنیزگرب و  ار  نامه  اـب  بساـنم  ۀـقیرط  دوش و  دراو  شهار  زا  ثحب  ماـقم  رد  دسانـشب و 

« لاقم

.دراد یماقم  هتکن  ره  ییاج و  نخس  ره  : دنیوگ یسراف  رد  و 

.مینک یم  هضرع  یلصا  ۀقیرط  یّلک و  لصف  هد  رد  ار  مصخ  زا  يریگ  فارتعا  یساسا  ياه  هار  قرط و  ۀعومجم  لاح 

اـسب هچ  هنرگ  دیامنن و  شیوخ  بولطم  زا  یلاؤس  هتفرن و  بولطم  غارـس  هب  امیقتـسم  ءادـتبا  نامه  زا  هک  دـشاب  هتـشاد  هّجوت  دـیاب  .1
يرتشیب یگدامآ  ثحب  زاغآ  رد  نوچ  هک  نیا  ای  دوشن و  ثحب  هب  رـضاح  دـهد و  جرخ  هب  بّصعت  هدـش و  تحاراـن  ادـتبا  زا  بیجم 

دـنک و عورـش  اهرترود  زا  هکلب  ، دراذـگب ماکان  ار  لئاس  هدـمآرد و  تفلاـخم  راـکنا و  رد  زا  هدرب و  لـئاس  دوصقم  هب  یپ  اروف  دراد 
دراو دـش  هّجوتم  اه  نآ  هب  اه  ساوح  ۀـمه  اه و  مشچ  یمامت  دـش و  مرگ  هثحابم  نادـیم  هک  مک  مک  ات  دـسرپب  یطوبرمریغ  تالاؤس 

دـشاب و هتخپان  ماخ و  ود  نآ  زا  یکی  هک  ، کشت طسو  رد  یتشک  نامرهق  ود  هیبش.دـسرپب  شیوخ  بولطم  زا  هدـش و  یلـصا  ثحبم 
، هزرابم رد  دورو  دّرجم  هب  یلّوا  هک  دشاب  نونف  بحاص  هتخپ و  رایسب  يرگید 
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ندرگورـس يور  ادـتبا  يرگید  یلو  دـنام  یم  راـک  طـسو  رد  درب و  یم  راـک  هب  ار  شیوخ  نونف  دـنک و  یم  ار  شیاهـشالت  نیرخآ 
هبرـض هطقن  نامه  زا  ات  دراد  ار  فعـض  هطقن  مادک  دراد و  یگدامآ  ردق  هچ  فرط  دنادب  ات  دیامزآ  یم  ار  وا  دـنک  یم  راک  فیرح 

(. تسا هدنرب  یسک  نینچ  الومعم  هک  تسا  یعیبط  دنک و  دراو  ار 

زا امیقتـسم  هتفر و  هرفط  دـناوت  یم  ات  زاب  دیـسر  شیوخ  بولطم  هب  اجیردـت  دومن و  يددـعتم  تالاؤس  هک  یماـگنه  دـنادب  دـیاب  .2
نآ دراد و  دوجو  هراچ  هار  لئاس  يارب  هّتبلا.دـشاب  نازیرگ  فارتعا  راب  ریز  زا  هدـش و  تفتلم  بیجم  ادابم  ات  دـسرپن  شیوخ  بولطم 

: دیامیپب ار  لیذ  ياه  هار  زا  یکی  هک  نیا 

دریگب ار  هجیتن  ّصخا  یئزج و  رد  دعب  دنک و  لاؤس  یّلک  ّماع و  رما  کی  زا  ینعی  دریگب  ددم  یـسایق  ةویـش  زا  دید  بسانم  رگا.فلا 
.تسا یئزج  هب  یّلک  زا  ریس  یسایق  ةویش  هک 

؛ دسرپ یم  وا  زا  لئاس  ، دشاب ساّسح  ناسنا  هک  درادن  لوبق  فرط  الثم 

: دیوگ یم  درک  فارتعا  یّلک  ياربک  نیا  هب  بیجم  هک  یتقو  ؟ ریخ ای  تسا  ساّسح  یناویح  ره  ایآ  منادب  وگب 

: دیوگ یم  تفرگ  فارتعا  مه  اج  نیا  رد  یتقو  ؟و  ریخ ای  تسا  ناویح  ناسنا  ایآ  : منادب وگب 

یناسنا ره  هک  يریذپب  دـیاب  راچان  سپ  تسا  ساسح  یناویح  ره  هک  يراد  مه  لوبق  تسا و  ناویح  یناسنا  ره  : هک يراد  لوبق  دوخ 
.تسا ساّسح 

لئاس دشاب  تباتک  یگژیو  ياراد  ناسنا  هک  درادن  لوبق  یـسک  الثم.دیآ  شیپ  ییارقتـسا  لالدتـسا  ةویـش  زا  تسناد  حالـص  رگا.ب 
، يرآ : باوج ؟ تسا بتاک  رکب  ، يرآ : دـیوگ یم  ؟ هن ای  تسا  بتاک  دـیز  ایآ  : دـسرپ یم  هدرب و  ناـسنا  دارفا  دزن  هتفرگ و  ار  وا  تسد 

بیجم »و  بتاک ناسنا  ّلک  » سپ هک  دـسر  یم  یّلک  کی  هب  هار  نیا  زا...و  تسا  بتاک  ؟ روط هچ  نسح  ، تسا بتاک  ؟ روط هچ  دـلاخ 
.دنک یم  ریزگان  فارتعا  لوبق و  زا  ار 

.دیآ شیپ  رگید  یئزج  هب  یئزج  زا  ریس  لیثمت و  قیرط  زا  دوب  مزال  رگا.ج 

: مییوگ یم  وا  هب  ام.دناد  یم  تّجح  ار  یلیثمت  لالدتسا  ، فرط الثم 

؟ هن ای  تسا  مارح  بارش  هک  يراد  لوبق  امش 

، يرآ : دیوگ یم 

؟ تسا یتسم  ، بارش تمرح  ّتلع  هک  دیراد  لوبق  : میسرپ یم 
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، يرآ : دیوگ یم 

؟ هن ای  تسا  رکسم  مه  ذیبن  ایآ  : میسرپ یم 

، يرآ : دیوگ یم 

.میسر یم  دوخ  بولطم  هب  هلیسو  نیدب  و.تسا  مارح  مه  ذیبن  هک  نیا  هب  فارتعا  زا  دیراچان  سپ  : مییوگ یم 

الثم دنک  لاؤس  هدـش  قتـشم  اه  نآ  زا  بولطم  نیا  هک  يروما  زا  نآ و  يدابم  زا  بولطم  دوخ  زا  لاؤس  ياج  هب  دـید  حالـص  رگا.د 
نابضغ ایآ  هک  میسرپب  وا  زا  امیقتسم  رگا  ام  ، دشاب يریگ  ماقتنا  قاتـشم  كانبـضغ  مدآ  هک  تسا  انعم  نیا  رکنم  صخـش  دینک  ضرف 

؟ هن ای  تسه  يریگ  ماقتنا  قاتشم 

تحاراـن و اـهراب  دـنزرف  راـک  زا  ردـپ  : هک نیا  لـیلد  هب  تسین  نینچ  ریخ  هک  دروآ  یم  مه  ضقن  ةّداـم  هدرک و  راـکنا  باوج  رد  وا 
: دسرپ یم  لئاس  هک  نیا  نآ  دراد و  دوجو  يرگید  هار  اج  نیا  رد.تسین  يریگ  ماقتنا  قاتشم  لاح  نیا  اب  دوش  یم  نیگمشخ 

؟ تسین يریگ  ماقتنا  هب  لیم  توهش و  نامه  بضغ  ایآ  ، منادب وگب 

.تسا نامه  يرآ  : دهد یم  باوج  بیجم 

.دنک یم  یلوبق  هب  مزلم  ار  وا  ،و  دراد يریگ  ماقتنا  لیم  ءاهتشا و  كانبضغ  ناسنا  سپ  : دیوگ یم  لئاس  هلصافالب 

نیا ياج  هب  الثم  دزادنا  هابتـشا  هب  ار  مصخ  ات  دنک  حرط  ار  لاؤس  بولطم  سکع  هب  هنوراو و  هک  دنک  یم  باجیا  ّتیعقوم  یماگنه 
: دسرپب هک 

؟ تسین ریخ  تّذل  ایآ 

؟ تسین ریخ  تّذل  هک  تسین  نینچ  ایآ  دسرپ  یم 

: دیوگ یم  اروف  اذل  دراد و  ّتیریخ  مدع  یفن و  هب  هدیقع  لئاس  هک  دنک  یم  نامگ  فرط 

دـنک و یم  رارقا  ار  لئاس  بولطم  ، دوخ نابز  اب  هلیـسو  نیدـب  تسا و  ریخ  هکلب  ؟ تسین ریخ  تّذـل  هک  دـنک  یم  اعدا  یـسک  هچ  ، ریخ
نآ لباقم  سکع و  وا  تفگ  یصخش  ار  هچره  هک  تسا  نیا  رب  شیانب  الصا  هک  دشاب  یجوجل  دونع و  ناسنا  بیجم  رگا  اصوصخم 

.تسا عفان  لاؤس  هنوگ  نیا  یسک  نینچ  يارب  دنک  يراج  نابز  رب  ار 

رد تسا  نکمم  هنرگ  دورن و  شیپ  یقطنم  ّصاخ  بیترت  مظن و  اب  ، تامّدقم داریا  لاؤس و  ماقم  رد  هک  دوش  یم  شرافـس  لئاس  هب  .3
يوحن هب  هدش و  تفتلم  فرط  ، ثحب ءانثا 
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لّوا الثم.دـنک  رکذ  ّبترمریغ  شّوشم و  ار  تامّدـقم  هک  تسا  نآ  رتـهب  هکلب  دـنک  یلاـخ  هناـش  يو  بولطم  هب  فارتـعا  راـب  ریز  زا 
.دنالوبقب فرط  هب  ار  بولطم  میقتسمریغ  هداد و  بیرف  ار  مصخ  ات...و  دروایب  ار  يرغص  سپس  ، ار يربک 

رب ار  فاصنا  دنادب و  ات  دسرپ  یم  دناد و  یمن  ار  بلطم  اعقاو  هک  دنک  دومناو  يا  هنوگ  هب  ار  دوخ  ناکمالا  یّتح  شسرپ  ماقم  رد  .4
وا اعقاو  هک  دنک  رکف  فرط  هک  دنک  دروخرب  يا  هنوگ  هب  رما  ودـب  رد  دـناوت  یم  رگا  یّتح  دراد و  یم  مّدـقم  بیقر  رب  ندـش  بلاغ 

مـصخ لد  فرح  هک  ار  هچ  نآ  هجیتن  رد  ، دـنک بلج  دوخ  هب  ار  وا  نانیمطا  هداد و  بیرف  ار  مصخ  هک  نیا  ات  تسا  قفاوم  يو  اب  مه 
.دریگب فارتعا  رارقا و  يو  زا  نکمم  قیرط  ره  زا  هدمآرب و  وگتفگ  ماقم  رد  يو  سپس  دنزب و  وا  هب  تسا 

هک دوش  یعّدم  دـنک و  نایب  مّلـسم  رما  کی  زا  ربخ  ای  لثملا  برـض  ناونع  هب  دروآ  یم  هک  ار  هروهـشم  تامّدـقم  دراوم  رتشیب  رد  .5
دناسرتب ار  مصخ  هک  دـشاب  نآ  راک  نیا  زا  شفدـه  دـنراد و  لوبق  ار  اه  نآ  ّماع  ّصاخ و  هدوب و  تاروهـشم  تامّلـسم و  زا  اـه  نیا 

دنک یمن  تئرج  دنراد  لوبق  ار  نآ  همه  هدرک و  رکذ  همّلـسم  هروهـشم و  روما  ناونع  هب  ار  تامّدقم  نیا  دنیب  یم  مصخ  یتقو  نوچ 
.دوش یم  مدرم  دزن  رد  وا  ندش  رابتعا  یب  يو و  ندش  کچوک  ببس  ، راکنا نیا  دنیب  یم  اریز  دنک  راکنا  ار  اه  نآ  هک 

میقتـسم شقن  وا  دوصقم  بولطم و  رد  هک  مه  يرگید  بلاطم  ، ءانثا رد  هکلب  دـسرپن  تسا  وا  بولطم  هچ  نآ  زا  ار  تالاؤس  ماـمت  .6
رارقا يو  زا  هاگآدوخان  هتخاس و  جراخ  مصخ  تسد  زا  ار  نخـس  هتـشر  ءانثا  نیا  رد  ات  دسرپب  زین  اه  نآ  زا  هتخاس و  طولخم  درادن 

.دشکب

رورغم دوخ  هب  دنفورعم  یشوهزیت  یکریز و  هب  دنتسه و  روهشم  يدنمـشناد  هک  اج  نآ  زا  ناگدننک  هلداجم  اه و  مصخ  زا  یخرب  .7
میلست دهد و  یم  باوج  زیمآ  هرخسم  ةدنخ  رورغ و  اب  دسرپ  یم  وا  زا  هک  هچره  رما  ودب  رد  دنراگنا و  یم  چیه  هب  ار  فرط  هدش و 

لئاس هک  تسا  اج  هب  رایـسب  اج  نیا  رد  دنک  لاطبا  ار  وا  ةدیقع  دـنک و  هبلغ  وا  رب  دـناوت  یمن  زگره  لئاس  هک  نیا  نامگ  هب  دوش  یم 
میلـست هـب  راداو  ار  وا  هدرک و  هتـسخ  ار  فرط  اـت  دـنک  لاؤـس  ردـق  نآ  دوـخ  دوـصقم  رد  عفاـنریغ  ناوارف و  تامّدـقم  بلاـطم و  زا 

( ...و ؟ هن ای  يراد  مشچ  وت  ایآ  دیسرپ  وا  زا  هک  ، داد ماجنا  تماما  تابثا  اب  ۀطبار  رد  یماش  دنمشناد  نآ  اب  ماشه  هک  يراک  ریظن  ) دنک

درک فارتعا  رارقا و  ، مصخ هتشاذگ و  رس  تشپ  ار  تامّدقم  ۀمه  هک  یماگنه  .8
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اب رگا  نوچ  ؟ ریخ ای  تسا  نینچ  ایآ  هک  لاؤس  ماهفتـسا و  اب  دـیدرتو و  کش  اب  هک  نیا  هن  دـنک  راهظا  يوق  عطاق و  ینایب  اـب  ار  هجیتن 
یم دوع  هرابود  بلطم  هاگنآ  دنک و  راکنا  ار  يریگ  هجیتن  نیا  هک  هدیـشخب  تئرج  وا  هب  هداد و  مصخ  تسدـب  هناهب  ، دـیوگب دـیدرت 

هرخآلاب دوش و  زجاع  بسانم  تامدقم  رکذ  زا  راب  نیا  تسا  نکمم  دسرب و  بولطم  هب  ات  دنک  ینیچ  همدقم  لّوا  زا  يو  دیاب  دـنک و 
.دروخب تسکش  ، يزوریپ ياجب  بولغم و  ، هبلغ ياجب 

ردـقچ هتـسارآ  اـبیز و  تاـملک  ، دارفا زا  پیت  نیا  يارب  هک  دـنادب  دسانـشب و  دنتـسه  وا  مـالک  عمتـسم  هـک  ار  یتـیعمج  تاـیحور  .9
ار دوخ  دـناوت  یم  ات  انمـض.تسا  مدرم  ندرک  یـضار  مصخ و  رب  هبلغ  ، فدـه نوچ  دـنک  هدافتـسا  روما  نیمه  زا  تسا و  دنمـشزرا 

توس ندز و  فک  اـب  ناـنآ  هلیـسو  نیدـب  هدرک و  بلج  دوخب  ار  ناـنآ  رظن  اـت  دـهد  ناـشن  مدرم  زوسلد  رادـفرط و  ، عفادـم میماـح ،
دشوکب ناکمالا  یتح  دیآ و  بلاغ  بیقر  رب  تسه  هک  یلکش  ره  هب  هدرک و  یهارمه  دییأت و  ار  وا...و  نداتسرف  تاولص  ندیـشک و 

دنمهف و یم  هچ  مدرم  ای  میوگ  یم  هک  تسا  نیمه  بلطم  دـیوگن  الثم  دـنک  دروخرب  ارادـم  یمرن و  اب  دـهدن و  مدرم  تسدـب  هناهب 
.دنیوگ یم...و  نم  ّطخ  نم و  هورگ  نم ، بزح  ای  نم  هک  تسا  نیمه  بلطم  ! دنناد یم  هچ  ، ماعنالاک سانلا  ماوع 

مصخ رب  دناسر و  رخآ  هب  ار  ثحب  ّتیقفوم  اب  یتقو  هک  ، تسا یلدج  یقالخا و  ۀتکن  کی  لئاس  صخـش  هب  ام  شرافـس  نیرخآ  .10
رارق هبعلم  ار  مصخ  هدش و  نادیم  زات  هکی  هک  نیا  هن  دربب  نایاپ  هب  ار  ثحب  هنامرتحم  هدرک و  عطق  ار  مالک  ۀتـشر  اجنامه  دش  بلاغ 

زا لبق  نم  ، یتسین نم  فیرح  وت  هک  متسناد  یم  مه  لّوا  زا  نم  ؟ يدش اوسر  هنوگچ  هک  يدید  : دیوگب دریگب و  رخسمت  داب  هب  هداد و 
هدرک یحیرفت  متـساوخ  یلو  موش  یم  بلاغ  مه  وت  رب  هک  متـشاد  نیقی  مدوب و  هدـش  بلاغ  هدرک و  هثحابم  نامهب  نالف و  اـب  مه  وت 

رب تلاجخ  قرع  يدـش و  اوسر  حـضتفم و  هنوگچ  هّلل  دـمحلا  هک  دـنکن  راهظا  درواـین و  ناـبز  رب  ار  تاـملک  نیا  زگره  ، ریخ ! مشاـب
شزرا دوش و  هتخیگنارب  وا  هیلع  مدرم  فطاوع  تاساسحا و  هک  دوش  یم  بجوم  اه  ینز  فال  هنوگ  نیا  هک  ارچ...و  تسشن  تنیبج 

.درادن رشت  پوت و  ادصورس و  ردق  نیا  هک  ندرک  هبلغ  راب  کی  الاح  ، يرورغم ناسنا  هچ  : دنیوگب همه  دورب و  نیب  زا  شمارتحا  و 

.دیاشگن وا  تّمذم  هب  نابز  ، وا زا  رّکشت  ریدقت و  ياج  هب  هصالخ 
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بیجملل تامیلعت  .2

هراشا

هنوـگچ ؟ دوـش ثحب  دراو  هنوـگچ  هلداـجم  ماـقم  رد  هک  بیجم  صخـش  هب  تسا  ییاـه  شزوـمآ  تاشرافـس و  ، اـیاصو ، مود شخب 
؟ دنک عافد  شیوخ  عضو  زا  يوحن  هچ  هب  ؟و  دهد باوج  ار  لئاس  تالاؤس 

همّدقم

ار یپرد  یپ  تالاؤس  دراد و  یمجاهت  عضوم  هدوب و  دـقتنم  ضرتعم و  ، عضو کی  هب  هشیمه  دـمآ  هتفگ  البق  هک  نانچ  لئاس  صخش 
هتفریذپ و ار  یعـضو  بیجم  صخـش  الباقتم.دـیامن  فارتعا  هب  راداو  هداد و  رارق  تسب  نب  رد  ار  بیجم  صخـش  ات  دـنک  یم  حرطم 

مـصخ هک  دهد  یمن  هزاجا  دریگ و  یم  دوخ  هب  یعفادـت  تلاح  ، وا تالاؤس  نارابمب  مصخ و  تامجاهت  ربارب  رد  هدـش و  مزتلم  نادـب 
اه نآ  رب  نمـشد  دننک و  یم  تمواقم  هداتـسیا و  اهرگنـس  رد  يا  هّدـع  جراخ  رد  هک  نیا  هیبش  ) دـنک ذوفن  وا  عضو  میرح  هب  مجاهم 

(. دشکب نوریب  ناشیاهرگنس  زا  هدرک و  رامورات  ار  نانآ  دهاوخ  یم  هدروآ و  موجه  هدز و  نوخیبش 

درادن و ینانچ  نآ  تمواقم  تردق  تسا و  تسکـش  هب  رت  کیدزن  مجاهم و  زا  رت  فیعـض  الومعم  ، عفادم صخـش  هک  تسا  حضاو 
هزراـبم و عورـش  هک  تسا  نآ  بلطم  ّرـس  ،و  دـتفایب نمـشد  تسد  هب  هدرک و  طوقـس  شرگنـس  هک  تـسا  نآ  ضرعم  رد  هـظحل  ره 

يا هنوگره  هب  هدرب و  موجه  دنتساوخ  فرطره  زا  هک  تسا  زاب  ناشتسد  نانآ  تسا و  مجاهم  هورگ  ای  درف  تسد  هب  خساپ  شسرپ و 
.دوش دازآ  ثحب  نخس و  نادیم  دربن  حتاف  هدیسر و  فده  هب  رتدوز  ات  دننک  میظنت  ار  ناشتالاؤس 

دنک و یهارمه  يو  اب  راچان  هب  بیجم  ، تسا بیجم ) ) مصخ تامّلـسم  زا  ای  هّماع و  تاروهـشم  زا  هتـسویپ  لئاس  لاؤس  هک  اج  نآ  زا 
رت و تخس  بتارم  هب  بیجم  راک  تسا و  بیجم  عضوم  زا  رت  يوق  لئاس  عضوم  هک  تسا  اج  نیا  دنک  فارتعا  تاروهـشم  هب  ّبترم 

لئاس تالاؤس  هب  یتحار  هب  دـناوتب  هک  دراد  عفادـم  بیجم و  صخـش  هب  ییاه  هیـصوت  هچ  یقطنم  لاح.تسا  لـئاس  راـک  زا  رت  قیقد 
اه نآ  دیاب  بیجم  هک  دراد  دوجو  یساسا  هار  جنپ  اج  نیا  رد  : دیامرف یم  دتفاین ؟ ندش  میلـست  فارتعا و  ، رارقا ماد  رد  هداد و  باوج 
ار اـه  نآ  ۀـمه  هثحاـبم  کـی  رد  دـشاب  روـبجم  بیجم  اـت  دنتـسین  مه  ضرع  رد  قرط  نـیا  دـنک و  هدافتـسا  اـه  نآ  زا  دـیامیپب و  ار 

دـش دهاوخ  هئارا  هک  يا  هقیرط  نیلّوا  زا  دناوت  یم  ات  لّوا  ۀـلحرم  رد  ینعی  دنتـسه  رگیدـکی  رب  ّبترتم  مه و  لوط  رد  هکلب  ، دـیامیپب
بولغم و ار  مصخ  دنک و  تکرح 
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هلحرم نیرخآ  ات  بیترت  نیمه  هب  دورب و  يدعب  هار  غارـس  هب  مود  ۀلحرم  رد  دوب  دودسم  وا  يور  هب  هقیرط  نیا  رگا  دزاس و  بوکنم 
.دمآ دهاوخ  هک 

: زا دنترابع  دمآ  دهاوخ  الیذ  هک  یبیترت  هب  هناگ  جنپ  قرط  نآ 

نانع دنادرگرب و  لئاس  صخـش  هب  ار  نخـس  هدناچیپ و  لئاس  رب  ار  بلطم  هک  دـیآرب  ددـصرد  تسناوت  رگا  لّوا  مدـق  رد  : لّوا قیرط 
وا راب  نیا  هدرک و  دـیلوت  ار  یلاؤس  ، لئاس لاؤس  نیلّوا  زا  دـشاب  عفادـم  ثحب  لوط  رد  هک  نیا  ياج  هب  هتفرگ و  تسد  هب  وا  ار  نخس 

عفادم ، لئاس دوش و  یم  مجاهم  ، عفادم بیجم و  ، درک نینچ  رگا.دزادنایب  رطخ  ضرعم  رد  ار  وا  دنک و  لاؤس  لئاس  زا  مجاهم و  دوشب 
ار ثحب  دـشاب  لـیام  هک  هنوـگره  هتفرگ و  تسد  هب  ار  ثحب  رما  ماـمز  هک  تسا  یمود  مجاـهم  یلّوا و  عفادـم  نیا  هّتبلا  دوـش و  یم 

.تسا لثم  هب  هلباقم  هار  نیرتهب  نیا.دنک  یم  تیاده 

چیپ تمحز و  ، لکـشم راـچد  ار  هدـننک  لاؤس  هک  دـیآرب  ددـصرد  دوبن  زیمآ  ّتیقفوم  شیارب  تشادـن و  يدوس  لّوا  هار  : مود قـیرط 
بیجم دـهد  باوج  هدـیعب  روما  نیا  زا  دـیآ و  دوخ  هب  لئاس  ات  دزاـس و  لوغـشم  یبنج  بلاـطم  روما و  هلـسلس  کـی  هب  ، هدرک مخو 

لاؤس ماقم  رد  لـئاس  دـینک  ضرف  الثم.دـهد  رارق  وا  تسد  فک  رد  دـنک و  مهارف  وا  لاؤس  زا  یفاو  یفاـش و  باوج  هدرک و  يرکف 
دـسرپب هدیـشک و  نوریب  لئاس  تاملک  نایم  زا  ار  يا  هژاو  هملک و  دـصقم  زا  لئاس  ندرک  رود  يارب  بیجم  ، درب راـک  هب  ار  یتاـملک 

زا زیهرپ  شیوخ و  دارم  نتخاس  نشور  يارب  تسا  ریزگان  لئاس  هّتبلا  ؟ دـینک یم  هدارا  ار  انعم  مادـک  ؟ تسیچ هملک  نیا  زا  امـش  دارم 
دنک هضرع  ار  شیوخ  دوصقم  يانعم  دنک و  رکذ  ار  هژاو  نآ  یناعم  کی  کی  ات  دنک  فرص  تقو  یّلک  ، یفاب لمجم  ییوگ و  یّلک 
دهد یم  خساپ  ار  لئاس  لاؤس  دسر و  یم  بولطم  باوج  هب  یتحار  هب  دشاب  تسد  هریچ  رهام و  بیجم  رگا  ، هلـصاف نیا  رد  هّتبلا  هک 

يانعم امـش  رظن  هب  هک  لئاس  زا  شـسرپ  راسفتـسا و  ياج  هب  دناوت  یم  دـشاب و  هتـشاد  يو  لاح  هب  يا  همطل  نیرتمک  هک  نیا  نودـب 
انعم نیا  امـش  دارم  ایآ  هک  دـسرپب  دـنک و  نایب  کی  کی  دوش و  راد  هدـهع  یلوتم و  ار  یناعم  نآ  لیـصفت  دوخ  ؟ تسیچ هملک  نالف 

هک تسا  يا  هزات  رارف  هار  اه  نداد  لیصفت  لوط و  نیا  ةدیاف  یهاگ  دنک و  ادیپ  ار  بسانم  باوج  ات...و  ؟ موس ای  ؟ مود ینعم  ای  ؟ تسا
: دیوگ یم  الثم.دوش  یم  ادیپ  بیجم  يارب 

رد سپ  مینک  یم  هدارا  ار  رگید  يانعم  نالف  میتسه  بیجم  هک  ام  دـینک و  یم  هدارا  ار  انعم  نالف  ، كرتشم ظفل  نیا  زا  لئاس  ياـمش 
يارب ییاه  لاثم  زین  البق  ) .تسین یعازن  تقیقح 
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(. میدروآ روظنم  نیا 

کیدزن دوصقم  هب  دـهاوخ  یم  مک  مک  هدرک و  عورـش  رترود  زا  هک  لـئاس  تـالاؤس  یتامّدـقم  لـحارم  رد  بیجم  رگا  : موس قـیرط 
لاؤس رد  هک  یتاروهـشم  هب  : هک نیا  نآ  تسا و  وا  ياپ  شیپ  يرگید  هار  درادب  لوغـشم  ار  وا  ای  هدرک و  لمع  یمجاهت  دـناوتن  ، دوش

ءزج هک  تـسا  یعـضو  کـی  ، بـیجم عـضو  رگا  هـک  ارچ  دـشاب  هتـشادن  ینارگن  تباـب  نـیا  زا  دـنک و  فارتـعا  تـسا  حرطم  لـئاس 
هروهشم يایاضق  الومعم  هک  نوچ  دوش  یمن  مامت  وا  ررض  هب  فارتعا  دروم  ةروهشم  يدابم  ، تسا هقیقح  هقلطم و  هّماع و  تاروهشم 

عضو تسا و  وا  ررض  هب  هک  ار  لئاس  لاؤس  نیرخآ  نآ  هب  دناوت  یم  رگا  اهنت  تسین و  وا  ررض  هب  دنروآ و  یم  راب  هب  هروهشم  ۀجیتن 
رکنم بیجم  دومن  لئاس  هک  ار  یلاؤس  ره  ثحب  لّوا  زا  رگا  هک  ارچ  دیامن  راکنا  ار  نآ  دنکن و  فارتعا  ، دنک ضقن  دهاوخ  یم  ار  وا 

یم بغاـشم  زاـب و  جـل  دـناعم ، يدرف  ار  وا  مدرم  هدز و  همطل  دوخ  عضو  هب  دوشن  میلـست  هدومن و  ناـیغط  یـشکرس و  ّبترم  دوش و 
راکنا و امش  ۀبرح  اهنت  دسرپ  یم  دنک و  یم  حرطم  لئاس  هچ  ره  ؟ دش یثحب  هچ  نیا  هک  دریگ  یم  رارق  نانآ  ءازهتسا  دروم  دنناوخ و 
رد يرآ  دوش ! نشور  ناگدـننیب  ام  رب  تقیقح  ات  دـینک  لـیلحت  هیزجت و  ، دـیهد باوج  تسرد  دـیتسه  ثحب  لـها  رگا  ، تسا عاـنتما 

راکنا اب  دنک و  تمواقم  هداتسیا و  دیاب  يو  ، دنک بارخ  ار  بیجم  عضو  ندنزب و  ار  صالخ  ریت  دهاوخ  یم  مجاهم  هک  هلهو  نیرخآ 
.دینک عافد  دوخ  عضو  زا  بلطم 

هک دوب  يا  هنوگ  هب  لئاس  لاؤس  دیـشخبن و  يدوس  وا  لاح  هب  رکذـلا  قوف  ياه  هار  زا  کی  چـیه  رگا  مراهچ  مدـق  رد  : مراـهچ قیرط 
نیا رد.دزیگنا  یمرب  ار  ناگدنونش  یمومع  مشخ  نآ  راکنا  هک  هدرک  شـسرپ  هقلطم  ةروهـشم  هّیـضق  کی  زا  الثم.تسین  راکنا  لباق 
یم همه  دنک  راکنا  رگا  دراد و  وا  يارب  ار  یموش  راثآ  تاعبت و  هچ  بلطم  حیرـص  راکنا  هک  دـنک  هّجوت  بوخ  مه  عفادـم  دـیاب  اج 

فارتعا اج  نیا  رد  دوب  سفن  تمارک  ياراد  تشاد و  رارقا  تعاجش  دوب و  درم  رگا  ! تسا لداعریغ  فاصنا و  یب  یصخش  وا  : دنیوگ
هک يدروم  نینچ  رد  اذل  ! ...هانگ زا  رتدـب  رابدـص  ياهرذـع  زا  تسا  رت  ناسآ  رتهب و  هابتـشا  اطخ و  هب  رارقا  اهاج  یلیخ  هک  درک  یم 

: دهد ماجنا  ار  راک  ود  زا  یکی  هک  دوش  یم  هیصوت  يو  هب  درادن  راکنا  تردق  تحارص  هب  بیجم 

یمن هّجوتم  ینادنچ  ررض  وا  هب  هیحان  نیا  زا  هک  دریذپب  ار  مصخ  عضوم  ّتیناقح  دنک و  فارتعا  ، مدرم رضحم  رد  اراکـشآ  انلع و  .1
مه رگا  فارتعا  نیا  ، هک نیا  تهج  هب  ، دوش
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سفنلا میرک  هک  ) وا سفن  روصق  رب  لیلد  یلو  تسا  بیجم  يأر  عضوم و  ندوب  هیاپ  یب  روصق و  ، فعـض رب  لیلد  ، دشاب یبلطم  لیلد 
رب لیلد  هک  مه  ضرف  رب  )و  دوش یم  یتسکـش  نینچ  راـچد  یهاـگ  دـشاب  رگا  مه  رهد  ۀـمّالع  نوچ  ) تسین وا  ملع  روصق  اـی  ( دـشابن
هب تسا  ناربج  لباق  نیا  هداد ؟ رارق  عافد  مازتلا و  دروم  ار  یلطاب  عضو  هدرکن و  يرتشیب  هّجوت  ارچ  هک  دـشاب  وا  ملع  اـی  سفن  روصق 
زا ار  ّقح  فرح  میراد و  یم  مّدقم  تجاجل  دانع و  ، بّصعت رب  ار  فاصنا  لدع و  میتسه و  ّقح  راد  فرط  ام  : دیوگب مدرم  هب  هک  نیا 

الاب و ۀّیحور  نیا  رب  ار  وا  مه  مدرم  هّتبلا  تسا و  مصخ  اب  ّقح  هک  منک  یم  فارتعا  نم  لصا  نیا  يور  ، مینک یم  لوبق  میونشب  هکره 
زا راگزور  هک  ارچ  دهد  یمن  تسد  زا  مه  ار  شیوخ  ترهش  یمسا و  ، یملع ّتیعقوم  دننک و  یم  نیسحت  هابتشا  هب  فارتعا  تماهش 
راب کی  هکلب  دـیآ  ردـب  حـتاف  شتاثحابم  تازرابم و  ۀـمه  رد  موصعمریغ  ناسنا  هک  تسین  نینچ  دراد و  رایـسب  اه  بیـشنوزارف  نیا 

.دزاس یم  رطعم  ار  وا  ۀقئاذ  رفظ  حتف و  نیریش  معط  دوش و  یم  هبرجت  وا  يارب  رابدص  دشچ و  یم  ار  تسکش  خلت  معط 

یم ثحب  رگید  بهذم  ةدـنیامن  اب  بهذـم  کی  ةدـنیامن  الثم  ) تسا نارگ  بیجم  يارب  ، مصخ عضوم  ّتیناقح  هب  فارتعا  مه  رگا  .2
نیگنـس رایـسب  وا  يارب  رما  نیا  ددرگ و  یم  بهذم  نآ  ناوریپ  نامیا  دیاقع و  ناکرا  لزلزت  بجوم  ، مصخ عضوم  هب  شرارقا  دنک و 

رد هک  نیا  هب  ای  دـنک  عانتما  فارتعا  زا  یّـصاخ  تفارظ  تفاطل و  اـب  هدـش و  دراو  یمرن  تفطـالم و  هار  زا  ، تسا لّـمحت  لـباقریغ  و 
نآ نایاوشیپ  ندرگ  هب  ار  بلطم  لابو  رزو و  هک  نیا  ای  )و  تسین یـسکره  راک  تسا و  راوشد  رایـسب  هک  ) دیامن هیروت  شیوخ  مالک 

کیدزن ثحب  نایاپ  هب  مک  مک  هک  نیا  ای  و...و  درادن  لوبق  ار  بلطم  نیا  بهذم  نیا  سیئر  ، منک راک  هچ  نم  : دـیوگب الثم  دزادـنایب 
طاقن ما و  هدرکن  نایب  ینشور  هب  ار  مدوخ  دارم  زونه  هک  یلاحرد  مریذپب  ار  امـش  نخـس  میامن و  فارتعا  هنوگچ  نم  : دیوگب هدش و 

نیدـب.تخادرپ میهاوخ  رظن  لدابت  ثحب و  هب  رگیدـکی  اب  يدـعب  هسلج  رد  هتـشذگ  تصرف  نوچ  تسه و  راک  رد  یماهبا  فعض و 
طاقن هتخادرپ و  تروشم  هب  اه  نآ  اب  هتفر و  ّنف  نادنمشناد  ای  تجاح  دروم  بتک  غارس  هب  اج  نامه  زا  هدرک و  متخ  ار  هسلج  هلیسو 

رب وا  راب  نیا  هک  دشاب  ، دنک تکرش  يدعب  هسلج  رد  یبوخ  اتبسن  یگدامآ  اب  اددجم  ، دزاس فرطرب  ار  اه  نآ  هتفای  ار  شیوخ  فعض 
.دیآ بلاغ  مصخ 

، دنام یلاخ  یلبق  قرط  ۀمه  زا  شتسد  هک  نیا  زا  سپ  مجنپ  مدق  رد  : مجنپ قیرط 
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ۀّیضق نآ  نیبام  ۀمزالم  رد  هک  تسا  نیا  هدنامیقاب  هار  اهنت  ، دنک فارتعا  هروهشم  ۀّیضق  نالف  هب  دش  راچان  تشادن و  يرارف  هار  چیه 
: دیوگب دنک و  هشقانم  ، شیوخ عضو  اب  هروهشم 

طرشودیق نالف  اب  ار  هروهشم  نیا  هک  اریز  تسین  نم  عضو  يأر و  اب  هروهـشم  نیا  نایم  یتافانم  تسین و  نیا  ، بلطم نیا  لوبق  ۀمزال 
لاح هب  يررـض  فارتعا  نیا  سپ  تسین  یّلک  ياربک  نآ  يارغـص  نم  بلطم  ، دوش یمن  قبطنم  ام ، ثحب  رب  دیق  نیا  اب  میراد و  لوبق 

...و درادن  نم 

هداعلا قوف  يرایـشوه  یهاگآ و  ، ملع دنمزاین  راوشد و  ، تخـس هک  ریخا  ۀلحرم  هژیو  هب  تسا و  قیقد  رایـسب  هناگ  جـنپ  لحارم  ۀـّیلک 
.تسا بیجم  صخش 

هکرتشم تامیلعت  .3

زا ّمعا  ، میزادرپ یم  ثحب  نیفرط  هب  تاشرافـس  هلـسلس  کـی  ناـیب  هب  دـشاب  یم  زین  لدـج  بلاـطم  شخب  ناـیاپ  هک  موـس  شخب  رد 
.لئاس بیجم و 

: دشاب یم  هیصوت  هدزای  اعومجم  اه  نآ  و 

: لیذ رما  هس  رد  تراهم  .1

جوز ددع  نیا  رگا  : الثم.دهد لیکـشت  سایق  راهچ  یـسایق  ره  زا  ندناوتب  ّداضت  ضقانت و  لباقت  رد  روکذم  دعاوق  زا  هدافتـسا  اب.فلا 
...و تسین  جوز  سپ  دشاب  درف  رگا  ، تسین جوز  سپ  تسا  درف  نکل  تسین و  درف  سپ  دشاب 

رب دشاب  رداق  هلیـسو  نیدب  ات  دنک  جارختـسا  ار  هّیـضق  کی  عوضوم  ضقن  لومحم و  ضقن  ، ضیقن سکع  ، يوتـسم سکع  دناوتب.ب 
(. تسا لئاس  رگا  ) مصخ بولطم  لاطبا  ای  ( تسا بیجم  رگا  ) شبولطم رب  هدّدعتم  ججح  داریا 

رت تحار  ات  دنک  جارختسا  طابنتـسا و  فلتخم  یّلک  دعاوق  عضاوم و  زا  هروهـشم  ناوارف  تامّدقم  ندناوتب  یبلطم  ره  تابثا  يارب.ج 
.دنک تکرش  ثحب  رد 

هّجوت دناوتب  ات  دلـسگن  ار  نخـس  هتـشر  ، دنک ثحب  مجـسنم  مّظنم و  دناوتب  هک  دشاب  یقطنم  يدرف  زاب و  نابز  یناسنا  دـیاب  لداجم  .2
شیوخ يوگتفگ  ثحب و  هب  تبـسن  ار  اه  نآ  باجعا  دزاس و  هارمه  دوخ  اب  ار  نانآ  راکفا  راظنا و  ، دنک بلج  دوخ  هب  ار  نیرـضاح 

.دوش ناگمه  يراذگ  ساپس  ریدقت و  ۀیام  هک  دهد  ناشن  دوخ  زا  یتراهم  نتفگ  نخس  رد  دزیگنارب و  مصخ  اب 

نکرپ ناهد  ابیز و  ، گرزب تالمج  دنمشزرا و  یتاملک  تسا  نکمم  هک  ییاج  ات  .3
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یم ) دـنک بانتجا  هنایماع  تارابع  ندرب  راک  هب  زا.دزیهرپب  درازآ  یم  ار  اه  شوگ  هک  راجنهان  کیکر و  تراـبع  زا  دـنک و  باـختنا 
هیام و...شدالوا  : تفگ دوب  گنهرف  یب  داوس و  یب  يدرف  هک  اج  نآ  زا  درک  ینارنخس  هب  عورـش  یتقو  سلجم  رد  ناخ  اضر  : دنیوگ

یهاگ اریز  ) دـنکن ظّفلت  هابتـشا  طلغ و  ار  ظافلا  ات  دـشوکب  دزیهرپب و  ینعی ت ت م ت، همتمت  زا  زین  )و  دـش ّماـعو  ّصاـخ  دنخـشیر 
زا زین  دنک و  ظّفلت...و  دهاس  ار  دهاش  الثم  دـیوگب  نس  ( نیـش ياج  هب  يو  اسب  هچ  دوش و  یم  عقاو  مه  شیپ  جرخملا  بیرق  یفورح 

.دنک بلج  دوخ  هب  ار  نیرضاح  هّجوت  هجیتن  رد  ات  دنک  بانتجا  ظّفلت  شور  بولسا و  رد  أطخ 

تقو زا  تعاس  مین  اضرف  دوش و  هدـحو  مّلکتم  فورعم ، لوق  هب  مالک و  زاـت  هکی  نخـس و  راد  نادـیم  هک  دـهدن  هزاـجا  مصخ  هب  .4
دنرادنپب نیرضاح  دنک و  يراذگ  هیامرـس  یّلک  فده  هب  ندیـسر  يارب  دشاب و  یچاشامت  تکاس و  يو  دنزب و  فرح  وا  ار  سلجم 

تـسا يراک  نیمه  بلطم  یعیبط  هکلب  ! تفرگ یمن  رارق  زیم  تشپ  رد  يا  همّـسجم  لثم  صخـش  نیا  هنرگ  تسا و  مصخ  اـب  ّقح  هک 
یم نخس  هقیقد  هد  ای  هقیقد  الثم 5  تعاس  قبط  مادـکره  قفاوم  فلاخم و  ناگدـنیامن  هک  دریگ  یم  ماجنا  ایند  ياه  سلجم  رد  هک 

.دنشاب هدز  ار  لد  نخس  هنافصنم  ناگمه  ات  دنیوگ 

نارعاـش راعـشا  زا  يدـهاوش  فلتخم و  ياـه  لـثملا  برـض  ، نوگاـنوگ ياـه  لاـثم  يدروـم  ره  رد  دـناوتب  هدوـب و  هعلاـطم  لـها  .5
نانخـس ( ...و نیهلاتملا  ردـص  انیـس و  نبا  ) گرزب ۀفـسالف  نانخـس  )و  تایاور و  تاـیآ ، زا  ) ینید صوصن  ( ...و ظـفاح  ، يدعـس ) یماـن
ثداوح زا  دروایب و  ( ...و اه  نیدـلا  لامج  دّیـس  لاثما  ) ملاع ناـگرزب  تاـملک  ( ...و نیتشنا  ، يزار ياـیرکز  دـمحم  ) یماـن نادنمـشناد 

.دنک هدافتسا  دشاب  ثحب  اب  بسانم  میالم و  هک  یگرزب  کچوک و 

مکح لاثما و  ، ریاظن ، دـهاوش نیا  اب  ار  تقو  مامت  دزیرب و  نوریب  دراد  تاـظوفحم  هچره  لداـجم  صخـش  هک  تسین  نیا  روظنم  هّتبلا 
نیا هک  ارچ.دنکن  یهاتوک  روما  نیا  ندروآ  زا  دراد  اج  هک  اج  نآ  ات  دروایب و  لاح  ياضتقا  سلجم و  زاین  ردق  هب  هکلب  دنک  لاغـشا 

هچ.دننک یم  کمک  دشاب  مصخ  رب  هبلغ  نامه  هک  فده  هب  ندیـسر  هار  رد  ار  لداجم  دراد و  مدرم  سوفن  رد  ییازـس  هب  ریثأت  روما 
لالدتـسا ینارنخـس و  اهدـص  اه و  هد  هک  دـنک  یم  نیعمتـسم  سوفن  رد  يزیمآرحـس  ریثأت  نانچ  نآ  دـحاو  رعـش  ای  دـحاو  لثم  اسب 

.دنراذگن یلاخو  کشخ  روما  نیا  زا  ار  ثحب  سلجم  اذل  ، درادن ار  ریثأت  نآ  یقطنم 

نعل و زا  ( ...و نادان  يا  ، ثیبخ يا  : دیوگن الثم  ) دزیهرپب مصخ  هب  نداد  مانشد  زا  .6
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(. ییوگ یم  نینچ  وت  نوعلم  : دیوگن الثم  ) دنک بانتجا  فرط  نیرفن 

.دنک بانتجا  وا  نتفرگ  دنخشیر  هب  فرط و  ندرک  هرخسم  زا 

تاساسحا ای  دوش و  هتخیگنارب  کیرحت و  وا  هیلع  مدرم  كاـپ  فطاوع  تاـساسحا و  ددرگ  یم  ثعاـب  هک  هچ  نآ  ره  زا  هصـالخ  و 
هب ثحب  سلجم  هلیسو  نیدب  هک  ارچ.دنک  ضارعا  ددرگ  ینمـشد  هنیک و  شتآ  ندش  هتخورفارب  ۀیام  دزیگنارب و  دوخ  هیلع  ار  مصخ 

: دیامرف یم  ربمایپ  هب  باطخ  میرک  نآرق  هنیمز  نیا  رد.دوش  یم  مگ  ثحب  زا  یلصا  فده  ، هدش لّدبم  هعفارم  اوعد و  سلجم 

(1) نسحا » یه  یتلاب  مهلداج  »

.دشاب نسحا  وحن  هب  وت  لادج  دیاب  ینعی 

لزلزت یتسـس و  ببـس  رما  نیا  هک  ارچ.دنکن  رتدنلب  فراعتم  لومعم و  ّدح  زا  ار  شیادص  دـشابن و  لاق  داد و  لها  ، ثحب ماقم  رد  .7
: دنیوگ یم  مدرم  دوش و  یم  وا  عضوم 

هنرگ هدرک و  رک  ار  کـلف  شوـگ  شیاـه  هرعن  داـیرف  هتخادـنا و  هار  دادـیب  داد و  هک  درادـن  نتفگ  يارب  یفرح  وا  دوـش  یم  موـلعم 
ادا دصرددص  نانیمطا  ماکحتسا و  تّوق و  اب  ار  شمالک  هدز و  فرح  یلومعم  دوش  یم  هیصوت.تفگ  یم  نخس  یلومعم  هتـسهآ و 

صرق یلو  مرن  مارآ و  نیتم و  هکلب  دشاب  یگدز  باتش  یتسس و  یگتفشآ و  دیدرت و  هب  رعشم  هک  دیوگن  نخـس  يا  هنوگ  هب  دنک و 
.تسا ندرک  دادیب  داد و  ندیشک و  هرعن  دایرف و  هحیص و  بولسا  ریثأت  زا  رتشیب  بتارم  هب  بولسا  نیا  ریثأت  هک  ارچ  ، مکحم و 

نینچ و امـش  : دیوگب دنک  یم  لقن  یبلطم  فرط  زا  یتقو  الثم.دراذـگب  مارتحا  فرط  هب  دـشاب و  عضاوتم  مصخ  اب  باطخ  ماقم  رد  .8
رورغ ربک و  ، ینیب گرزب  دوخ  رگناشن  هک  یتاملک  زا...و  منک  یم  ضرع  هدنب  : دـیوگب شیوخ  مالک  نایب  ماقم  رد  دـیدومرف و  نانچ 

.دزیهرپب ناکمالا  ّدح  اجبان  هتسیاشان و  تاملک  ندرب  راک  هب  زا  زین  تسا و 

دراد و لماک  ءانتعا  مصخ  فرح  هب  هک  دـهد  ناشن  دـیامن و  نداد  شوگ  هب  رهاظت  دوجو  مامت  اب  يو  ، مصخ نتفگ  نخـس  ماگنه  .9
دنتشاد نآ  هب  نیقی  دوخ  هک  نیا  اب  درک  یم  وگزاب  هّرس  سّدق  ماما  ترضح  يارب  ار  یبلطم  یـسک  یتقو  : دنیوگ یم  ) دنک یم  شوگ 

(. ...و دروخن  يا  همطل  فرط  ّتیصخش  هب  ات  ندنداد  یم  شوگ  دوجو  مامت  اب  یلو 

مصخ هک  نیا  زا  لبق  )و  درپن يرگید  فرح  طسو  ماوع  لوق  هب  ) دنکن مالک  یطو  و 
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هملک کی  ات  دهدن و  ندز  فرح  تلهم  نآ  هب  نیا  دـشاب  انب  رگا  هک  ارچ  دـنکن  نخـس  هب  عورـش  وا  دـناسرب  نایاپ  هب  ار  دوخ  نخس 
بجوم مه  ددرگ و  یم  دّـقعم  ثحب  مه  ، دوش یم  لکـشم  ثحب  ریـس  اـعطق  دـهدن  تلهم  نیا  هب  نآ  دریگب و  ار  وا  چـم  اروـف  تفگ 

.ددرگ یم  مصخ  بضغ  مشخ و 

بانتجا دننک  یـشورفرخف  ییامندوخ و  دـنهاوخ  یم  دنتـسه و  ترهـش  ایر و  بلاط  هک  ییاه  ناسنا  اب  هلداجم  زا  ناکما  ّدّـح  ات  .10
: دراد ررض  ود  نانیا  اب  هلداجم  هک  ارچ  دنک 

مه ار  وا  دنک و  تیارس  مه  لباقم  درف  هب  وا  ضرم  اسب  هچ  دنک  یم  تجاجل  ّبترم  تسا و  یضیرم  ۀّیحور  ياراد  هک  یصخش.فلا 
نید رما  رد  مهاـب  اـیب  درک  ضرع  شترـضح  هب  روسج  ضیرم و  يدرم  هک  مالّـسلا  هیلع  ءادهـشلا  دّیـس  زا  تسا  لـقن  ) دزاـس ضیرم 

(. دندرک روبع  اج  نآ  زا  ؟و  راک هچ  ءارم  اب  ار  ام  ینعی  ءارملل  یلام و  : دندومرف ترضح  ، مینک هثحابم 

هجیتن ناسنا  ات  دوش  یمن  میلـست  زگره  هدمآ و  رد  تجاجل  دانع و  رد  زا  هتـسویپ  وا  هک  اریز  درادـن  هجیتن  يدرف  نینچ  اب  هلداجم.ب 
.دریگب يا 

هرخـسم هب  ، يرگ هطلاغم  زا  یّتح  دنک  هدافتـسا  هک  تسا  زاجم  يا  هبرح  ره  زا  دنک  هثحابم  يدرف  نینچ  اب  هک  دـش  روبجم  انایحا  رگا 
...و وا  نداد  تلاجخ  ، فرط نتفرگ 

نتـشاد مّدقم  ّقح و  هب  ندیـسر  ّقح و  لوبق  فرـص  ار  شیوخ  تّمه  مامت  هک  تسا  نیا  ناگدننک  هلداجم  هب  ام  ۀیـصوت  نیرخآ  .11
تسا بوخ  هچ  هکلب  تسا  يرگید  هابتشا  دوخ  هک  دزیهرپب  ءاطخ  رب  رارـصا  تجاجل و  دانع و  زا  دنک و  روما  ریاس  رب  فاصنا  ّقح و 
فرط تسا  ینالف  اب  ّقح  هک  دـش  تباث  اجکره  دنـشاب و  فاصنا  ّقح و  بلاط  ودره  هک  دـنوش  دّـهعتم  ، مصخ اـب  ثحب  زاـغآ  زا  هک 

هچ اب  ّقح  هک  نیا  دش و  نشور  ّقح  هناتخبشوخ  میدوب و  ّقح  بلاط  ام  مدرم  يا  هک  دنک  نالعا  دهد و  فاصنا  هدش و  میلست  لباقم 
يزاـسدوخ ناـسنا  یلیخ  دـیاب  تسا و  هلحرم  نیرتراوشد  هّتبلا  نیا  تسا و  ّقح  تخانـش  قیفوت  ّمهم  ، تسین ّمهم  یلیخ  دـشاب  یـسک 

.دریگب کمک  دنوادخ  زا  روظنم  نیا  يارب  دیاب  درادب و  مّدقم  یصخش  عفانم  رب  ار  ّقح  دناوتب  ات  دشاب  هتشاد 

***
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هباطخلا هعانص  موس  لصف 

هراشا

: تسا حرطم  ، ثحبم هس  لصف  نیا  رد  تسا و  هباطخ  تعانص  ةرابرد  ، سمخ تاعانص  باب  هناگ  جنپ  لوصف  زا  موس  لصف 

.دوش یم  نایب  بلطم  هدزناش  نآ  رد  تسا و  تعانص  نیا  دعاوق  لوصا و  رد  ؛ لّوا ثحبم  .1

.تسا حرطم  بلطم  راهچ  نآ  رد  تسا و  هباطخ  عاونا  نوماریپ  ؛ مود ثحبم  .2

.تسا بلطم  راهچ  ياراد  تسا و  هباطخ  ثحبم  عباوت  هب  عجار  ؛ ثلاث ثحبم  .3

دعاوق لوصا و  : لّوا ثحبم 

هراشا

: تسا بلطم  هدزناش  رب  لمتشم  تسا و  باب  نیا  یّلک  دعاوق  لوصا و  اب  طابترا  رد  ، هباطخ تعانص  هناگ  هس  ثحابم  زا  لّوا  ثحبم 

هباطخلا یلا  هجاحلا  هجو  .1

هباـطخ تعانـص  هب  يزاـین  هچ  اـم  هک  تسا  نیا  لاؤس  ، تسا هباـطخ  ثحبم  ّتیمها  ناـیب  هب  عـجار  ، لّوا باـب  بلاـطم  زا  لّوا  بلطم 
؟ دوش یم  لح  نف  نیا  اب  رشب  لکشم  مادک  ؟و  میراد

فادـها و هب  ندیـسر  يارب  هتـشاد و  مربم  زاین  تعنـص  نیا  هب  يا  هعماـج  ره  رد  يرایـسب  ياـه  هورگ  دارفا و  : تفگ دـیاب  باوج  رد 
: هلمج زا  دنریگ  ددم  دیاب  نآ  زا  شیوخ  ياه  نامرآ 

نایاوشیپ بهذم و  نآ  نادنمشناد  ناملاع و   ) نانآ هار  نایهار  )و  مالّسلا هیلع  همئا  ، ءایصوا ، ءایبنا ) عئارش نایدا و  نابحاص  : نوعرـشم .1
(. مدرم یبهذم  ینید 

قالخا هک  یـسک  ینعی  ءدبملا  بحاص  دیوگ  یم  برع  ، هدمآ اه  هیاپ  لوصا و  يانعم  هب  ءدبم و  عمج  يدابم  ۀملک  :) يدابملا هاعد  .2
هک تسا  یتفـص  نوملقوب  ، کلـسم یب  مدآ  ینعی  « هل ءدـبم  نالف ال  :» دـنیوگ یم  اـی  دزاـس  راوتـسا  یحیحـص  لوصا  رب  ار  یگدـنز  و 
ملع يدابم.تسا  دنبیاپ  یناسنا  ياه  شزرا  لوصا و  هب  ینالف  ینعی  « يدابملا یماس  نالف  :» دـنیوگ یم  ای  ، هفلتخم لاکـشا  هب  لکـشتی 

قالخا ملع  نادنمـشناد  هعماج و  نیحلـصم  يدابملا  هاعد  زا  روظنم  تسا ) ملع  تالالدتـسا  یلـصا  یلّوا و  ياـه  هیاـپ  ياـنعم  هب  مه 
.دننک یم  توعد  یناسنا  ، یقالخا ياه  شزرا  لوصا و  يوس  هب  ار  هعماج  هک  دنتسه...و 

...و روهمج  ياسؤر  نیطالس و  زا  ملاع  یسایس  ناربهر  نارادم و  تسایس  .3
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.دوخ یهدنامرف  تحت  ياهورین  جیسب  يارب  گنج  نادیم  ناهدنامرف  اه و  یماظن  .4

...و ناشدوخ  ینید  گنهرف  بهذم و  هعاشا  جیورت و  يارب  بهذم  کی  نیغّلبم  .5

دوخ و فادها  هب  ندیـسر  تهج  هک  دننک  یم  ادـیپ  زاین  یناوارف  دراوم  رد  نانآ  لاثما  دـش و  رکذ  هک  تاج  هتـسد  دارفا و  نیا  لاح 
تیاضر بلج  نودب  هنرگ  دنزاس و  هارمه  دوخ  اب  ار  نانآ  دنزاس و  عناق  ار  مدرم  ياه  هدوت  ، ناشیاه نامرآ  هب  ندـناشوپ  لمع  ۀـماج 

.دنرادرب یماگ  دنناوت  یمن  زگره  اه  نآ 

الماک ( تّالجم اه و  همانزور  نویزیولت و  ویدار و  ) ایند یعمج  ياه  هناسر  قیرط  زا  اـم  يارب  اـیند  یماـمت  رد  بلطم  نیا  هزورما  ـالثم 
نیلوئسم دنیآ و  یمرب  داقتنا  ضارتعا و  ماقم  رد  هدوب و  یضاران  ناشتلود  ۀمانرب  زا  يا  هّدع  يروشک  ره  رد  هشیمه  هک  تسا  حضاو 

هک نیا  هب  دننک  کمک  هکلب  دنراذگب و  دننکن و  يزادنا  گنس  ات  دننک  هیجوت  ار  مدرم  ناگدنیامن  ار و  مدرم  هک  دنراچان  طبر  يذ 
یمدرم ياه  هدوت  هک  میناد  یم  و.دوش  فرطرب  اه  یناماسبان  يداصتقا و  تالکـشم  دوش و  هدایپ  تعرـس  هب  تلود  نآ  ياه  هماـنرب 

هتفگ دوخ  باـب  رد  هک  ناـنچ  ) دـنرادن ار  نآ  مضه  ّلـح و  مهف و  كرد و  تردـق  نوچ  دنتـسین  عشاـخ  عضاـخ و  ناـهرب ، ربارب  رد 
یّلک بلاطم  هلـسلس  کی  مه  یلدج  بلاطم  هک  اریز  ) دنوش یمن  عناق  دنتـسین و  عضاخ  مه  یلدج  لالدتـسا  ربارب  رد  نینچ  مه  ( دـش

رب هک  تسا  نآ  ، یلالدتسا قرط  نیا  لباقم  رد  نانآ  عوضخ  مدع  ّتلع  )و  دراد هلصاف  ، تاّیلک مهف  كرد و  زا  ، مومع ناهذا  هک  تسا 
هکلب تسا  نینچ  اـبلاغ  اـهنت  هن  تسا و  مکاـح  ، فطاوع تاـساسحا و  دـشاب  مکاـح  تریـصب  رکف و  لـقع و  هک  نآ  زا  شیب  روهمج 

تالالدتـسا و فارطا  رد  هشیدـنا  لمأت و  ۀلـصوح  ربص و  ( ...و يرازاب  زرواشک و  رگراک و  ياـه  هدوت  مدرم  هک  تسا  نینچ  هشیمه 
هار ناـهرب و  تمکح و  هار  اذل.دنتـسه  رگن  یحطـس  تباـب  نیا  زا  ناـنآ  هکلب.دـنرادن  ار  لـطاب  زا  ّقـح  صیخـشت  اـه و  نآ  یـسررب 

.تسین رثؤم  رگراک و  ، نانآ عانقا  يارب  ، لادج

ّیط زا  ریزگان  دنک  عانقا  ار  نانآ  هتـشاذگ و  ریثأت  اه  تیعمج  رب  ات  تسا  ددصرد  هک  یـسکره  روبزم و  ياه  هورگ  هک  تسا  اج  نیا 
رد هک  ) تسا هباطخ  ریثأت  رپ  هار  دناسر  یم  ناشفادـها  هب  ار  نانآ  هک  یهار  اهنت  و  تسا ، لدـج  ناهرب و  قیرط  زا  ریغ  يرگید  قیرط 

گرزب تابالقنا  هتخاس و  لّوحتم  ار  يا  هعماج  هدرازگ و  ياجرب  ار  یفرگـش  تاریثأت  یـسامح  زیگناروش و  ياه  هبطخ  ، خیرات لوط 
ياه هبطخ  نوچمه.تسا  هدروآ  دیدپ  ار  یکچوک  و 
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بنیز ۀبطخ  ، مالّـسلا اهیلع  هرهاط  ۀـقیدص  فورعم  ۀـبطخ  ، مالّـسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  ياه  هبطخ  ، تابـسانم هب  مالـسا  یمارگ  لوسر 
تخاس لزلزتم  ار  يدیزی  روج  هاگتسد  هک  ماش  دجسم  رد  نیدجاسلا  دیـس  نیدباعلا و  نیز  نیـشتآ  ۀبطخ  هفوک و  ةزاورد  رد  يربک 

ياه هبطخ  ،و  دیدرگ ایناپـسا  حتف  هب  رجنم  هک  مالـسا  رکـشل  ةدنامرف  دایز  نب  قراط  ۀـبطخ  ،و  دـش يدـعب  ياه  مایق  يارب  يا  هنیمز  و 
بالقنا أشنم  هک  هّیـضیف  ۀکرابم  ۀسردم  مظعا و  دجـسم  رد  ياه 1341 و 1342  لاس  رد  هّللا  مهمحر  ینیمخ  ماـما  ةدـنبوک  ءارغ و 
یمالـسا ناریا  رـسارس  رد  هک  يزرابم  دهاجم و  ياه  ّتیـصخش  نادنمـشناد و  ءاملع و  ياه  هبطخ  دش و  ناریا  یمالـسا  دنمهوکش 

هدوب و هعمج  نکـش  نمـشد  زامن  ياه  هبطخ  نیا  مه  بالقنا  زا  سپ.دیدرگ  نآ  يزوریپ  بالقنا و  موادت  بجوم  دوب و  زادنا  نینط 
نارازگزامن فوفص  هب  یناهج  رابکتسا  نمشد و  مجاهت  هتشادهگن و  هنحـص  رد  نانچ  مه  ار  ناریا  رویغ  ناملـسم و  ّتلم  هک  تسه 

(. تسا بلطم  تمظع  رب  ایوگ  يدهاش  ، هعمج ۀّمئا  هعمج و 

يارب هکلب  تسا  دـنمدوس  هباطخ  هقیرط  ، دنتـسین ثحب  سرد و  هعلاطم و  لها  زگره  انایحا  هک  نیویلیم  ياهدوت  مدرم و  يارب  اهنت  هن 
نادنچ دنا و  هدیـسرن  یملع  ۀیلاع  لحارم  هب  دـنا و  هار  طسو  ای  هار  زاغآ  رد  زونه  یلو  دنتـسه  لیـصحت  لها  هک  يدارفا  زا  يرایـسب 

اه ّتیصخش  هب  ار  قح  هکلب  دنسانشب  قح  دوخ  هب  دنناوت  یمن  ار  قح  دنرادن و  ار  لطاب  زا  قح  ای  لالدتسا  ناهرب و  صیخشت  تردق 
زا ار  دوخ  هک  مه  هعماج  نادنمـشناد  زا  يرایـسب  ، نیا زا  رتـالاب  هکلب  تسا و  ناـنآ  عاـنقا  هار  نیرتهب  هباـطخ  ۀـقیرط  ، زین دنـسانش  یم 

یبلطم دنا و  هدش  رهد  ۀمّالع  هدیـسر و  طخ  نایاپ  هب  یملع و  ۀیلاع  لحارم  هب  هک  دـننک  یم  رکف  دـنناد و  یم  ینغتـسم  اهزیچ  یلیخ 
رکف و لها  ، شیوخ معز  هب  هچرگا  دنتـسین  ینغتـسم  هار  نیا  زا  هدوب و  هباطخ  قیرط  دـنمزاین  ابلاغ  دنـشاب  هدیـسرن  نادـب  هک  هدـنامن 

.دنتسه رکف  نشور  هدرک و  لیصحت  شنیب و 

عانقا هار  نیرتهب  ، هار نیا  دـنراد و  هباطخ  هب  زاین  همه  همه و  ، ّصاوخ دنتـسه و  هار  طسو  رد  هک  یناسک  نایدـتبم و  ، ماوع مومع  سپ 
هب دـیوگب و  نخـس  اه  نآ  مهف  كرد و  ةزادـنا  هب  دـیاب  روکذـم  تاج  هتـسد  زا  يا  هتـسد  ره  اب  بیطخ  صخـش  یهتنم  تسا  ناـنآ 

ردـق یلع  سانلا  مّلکن  نا  انرمأ  ءایبنالا  رـشاعم  ّانا  :» هک هدـمآ  تایاور  رد  و  «، مهلوقع ردـق  یلع  ساـنلا  ملک  » فورعم مـالک  قادـصم 
یّلص يدمحم  ةزجعم  دوش و  یم...و  یضرم  ءافش  یتوم و  ءایحا  ، يوسیع ةزجعم  ءاضیب و  دی  اصع و  ، يوسوم ةزجعم  اذل  و  «، مهلوقع

هلا هیلع و  هّللا 
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.تسا...و تغالب  تحاصف و  جوا  رد  هک  دوش  یم  نآرق 

اه ّتلم  هیجوت  يارب  ایند...و  یماظن  ، یبهذم ، یـسایس ناربهر  رادقم  هچ  دراد و  یعیفر  هاگیاج  هچ  هباطخ  هک  دـش  نشور  الماک  سپ 
.دنتسه هباطخ  هب  دنمزاین  دوخ  دارفا  و 

اهدئاوف هباطخلا و  فیاظو  .2

: زا دنترابع  راو  تسرهف  تروص  هب  دراد  بیطخ  صخش  هک  یفیاظو 

.دراد...و ، یسایس ، ینید یهقف ، ، یقالخا ، يداقتعا رما  کی  اب  هطبار  رد  هک  يا  هدیقع  يأر و  زا  عافد  .1

.نیفلاخم نیدناعم و  تاهبش  عفد  نانآ و  هیجوت  یمومع و  راکفا  نتخاس  نشور  .2

.هبّوصم نوناق و  ، لصا نالف  هب  نداد  تیاضر  رب  مدرم  کیرحت  قیوشت و  .3

ریاس یمالـسا و  باجح  رب  ضیرحت  لیبق  زا  ) یمالـسا يالاو  ياه  شزرا  تالامک و  ، لیاضف باـستکا  رب  ناـنآ  قیوشت  ضیرحت و  .4
(. تسا مزال  یمالسا  هعماج  رد  هک  ینؤوش 

.یقالخا دسافم  یقالخا و  تائیس  لیاذر و  زا  بانتجا  رب  نانآ  ضیرحت  .5

هلیــسو ماـسقا  عاوـنا و  اــب  ماــظن  کــی  زا  تیاــمح  اــی  ماــظن  کــی  يزادــنارب  يارب  مدرم  فـطاوع  تاــساسحا و  نـتخیگنارب  .6
(. ...و یسیونراموط  ، یلام کمک  ، یئامیپهار ) اه

.یتوافت یب  زا  مدرم  نتخاس  جراخ  تلفغ و  باوخ  زا  یناسنا  عماوج  هتفخ  ياه  نادجو  نتخاس  رادیب  .7

يو و هک  یهار  فده و  نآ  نتفریذپ  يارب  اه  ناسنا  ندرک  هدامآ  زا  تسا  ترابع  مالک  کی  رد  بیطخ  صخـش  هباطخ و  ۀفیظو  .8
عناق یضار و  گرزب  کچوک و  عمتجم  کی  ای  تکلمم  ةرادا  متسیس  ییارجا و  یتموکح و  ةویش  نیا  هب  هک  ، دنراد وا  ناکلـسم  مه 

.دنوش

یعامتجا تایح  رد  یعامتجا  ترورض  کی  هباطخ  ، هتشذگ ندوب  دیفم  زا  هکلب  دوش و  یم  نشور  هباطخ  گرزب  دیاوف  اج  نیمه  زا 
.تسا ناسنا 

: تسا ریز  لصا  هس  رب  ینتبم  هک  تسا  یّقاش  رایسب  ۀفیظو  کی  هباطخ  ۀفیظو  هک  مینک  يروآدای  دیاب  هّتبلا 

تّمه نآ  رب  نویقطنم  ، قطنم زا  شخب  نیا  رد  هک  ّنف  نیا  لوصا  دعاوق و  شزومآ  .1
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.دنا هدرک  نییبت  ار  نآ  لوصا  هدرامگ و 

.هباطخ ّمهم  رما  يارب  ندش  هدامآ  تهج  هب  ینالوط  تسرامم  نیرمت و  .2

یتوص ياراد  اه  یـضعب  ـالثم  دوش  یمن  لـصاح  یباـستکا  چـیه  اـب  هک  يدادادـخ  یهلا و  ياـه  تبهوم  هلـسلس  کـی  ندوب  اراد  .3
هبرجت نیرمت و  اب  هّتبلا  تسا و  يدادادـخ  روما  نیا  هک...و  دـنراد  یئاویـش  نایب  دنتـسه و  ییابیز  لامج و  اـی  ، زاون شوگ  نیـشنلد و 

.تسین بسک  لباق  روما  نیا  هباطخ  تعانص  اب  هنرگ  دنک و  یم  ادیپ  الج  لقیص و 

هعانصلا هذه  فیرعت  .3

.میزادرپ یم  هباطخ  يانعم  نایب  هب  هباطخ  ةدیاف  بیطخ و  فیاظو  ، هباطخ ّتیمها  نایب  زا  سپ 

ینعی تسا  ندـناوخ  هبطخ  يانعم  هب  ، ّماع فرع  برع و  تغل  رد  تسا و  بطخ  مود  ردـصم  ، نآ رـسک  ای  ءاخ  حـتف  هب  هباطخ  ۀـملک 
دناوخ هبطخ  درک و  ینارنخس  ینعی  دنیوگ  بیطخ  ار  وا  دنک  نایب  ار  ینانخـس  نانآ  يارب  دزیخرب و  یعمج  نایم  رد  يدرف  هک  نیمه 

ّنف تعانـص و  کی  زا  تسا  ترابع  هباطخ  ، نییقطنم ّصاخ  فرع  رد  یلو.دشابن  ای  دـشاب  قطنم  رد  هباطخ  باب  نیزاوم  هب  هاگآ  هچ 
ءابطخ دارفا و  نوچ  ) ناکما ردق  هب  هّتبلا  ، دراد هک  یفده  تهج  رد  مدرم  عانقا  رب  دنک  یم  ادیپ  تردـق  ناسنا  نآ  ۀـیاس  رد  هک  یملع 

(. دنتسه عانقا  لباق  ناکما  ردق  هب  اذل  ، دنتسه فلتخم  هدنونش  دارفا  ای  دنراد و  تاجرد  بتارم و  هلسلس  دنتسه و  فلتخم 

نویلیم جنپ  یس و  زا  دزاس و  عناق  ار  مدرم  دناوتب  بیطخ  ، نآ ۀیاس  رد  هک  تسا  هباطخ  ةوق  هکلم و  لیصحت  هباطخ  تعانص  زا  فده 
ۀباطخ کی  اب  ای  دـنکرب و  نبو  خـیب  زا  ار  ملظ  داینب  ینارنخـس  کی  اب  ،و  دـنک داـجیا  ناـشف  شتآ  هوک  نویلیم  جـنپ  یـس و  هتفخ  هّپت 

يور رب  هک  تسا  بآ  زا  ییایرد  ناسب.دزاس  شوماخ  ار  فطاوع  رو  هلعـش  شتآ  دناشنورف و  ار  هدش  هتخیگنارب  تاساسحا  ، هنارهام
یم هدـیبوک  حور  یب  هدرم و  تاعامتجا  قرف  رب  هک  تسا  يا  هقعاص  ناسب  ای  دزاس  یم  شوماـخ  ار  نآ  دزیر و  یم  شتآ  زا  یهوک 

.دزاس یم  یبالقنا  نانآ  زا.دنک  یم  رادیب  ار  اه  نآ  دوش و 

هچ دوشن و  هداد  نآ  ضیقن  لامتحا  هک  دشاب  یقیدصت  بلطم  هاوخ  ، تسا بیطخ  بلطم  رب  نانآ  قیدصت  يانعم  هب  مدرم  عانقا  انمض 
بیطخ هک  یفرط  هب  نظ  دوش و  رت  لیام  هّیضق  فرط  نیا  هب  مدرم  سفن  یلو.دشاب  ضیقن  لامتحا  اب  هارمه  هک  دشاب  یقیدصت 
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.دننک ادیپ  دهاوخ  یم 

لماوع هباطخ و  بولـسا  ، سمخ تاعانـص  زا  موس  لصف  رد  ام.دبلط  یم  ار  هباطخ  تعانـص  زا  لماک  یهاگآ  ، فده نیا  هب  ندیـسر 
اب دشاب و  هتـشاد  تسرامم  نیرمت و  هک  تسا  بیطخ  دوخ  ةدـهع  هب  نآ  زا  دـعب.مینک  یم  نییبت  دنتـسه  بیطخ  راک  رازبا  هک  ار  نآ 

رگا - دوخ ۀنادنـسپادخ  هناتـسود و  ناسنا  هیلاع و  فادـها  هب  ات  ددـنب  راـک  هب  عقوم  هب  اـج و  هب  ار  روما  نیا  ناوارف  تاـّیبرجت  بسک 
.دسرب - تسا ریخ  هب  ةدننک  توعد 

هباطخلا ءازجا  .4

: تسا راوتسا  نکر  ود  رب  رتهب  ریبعت  هب  ءزج و  ود  رب  هباطخ  یّلک  روط  هب 

ینعی « نیدلا دومع  هولـصلا  :» میناوخ یم  تایاور  رد  الثم.تسا  هدـمآ  هیاپ  نوتـس و  يانعم  هب  برع  تغل  رد  دومع  ۀـملک  ؛ دومع.فلا
«. ...و هولصلا  یلع  سمخ  یلع  مالسالا  ینب  :» ای ،و  تسا نید  ياه  هیاپ  زا  يا  هیاپ  ،و  ناکرا زا  ینکر  نید و  نوتس  زامن 

حالطصا رد  اّما.دنتـسه  يدادعا  ّتلع  ناسنا و  ةدنروآ  دوجو  هب  یـساسا  نکر  ود  نوچ  دوش  یم  هتفگ  نیدومع  ، ناسنا نیدلاو  هب  ای 
: دننک یم  رکذ  ار  نآ  نایب  ود  هب  رفظم  موحرم  هباطخ  باب  رد  ، ناناد قطنم 

لثملا برـض  ، راعـشا ، تایاور ، تایآ ، تالمج ، تاملک تالومحم ، ، تاعوضوم ) هباطخ يایاضق  ةدام  زا  تسا  ترابع  دومع  ؛ لّوا ناـیب 
زا تسا و  ینتبم  اه  نآ  رب  یباطخ  لالدتـسا  یعانقا و  تّجح  هک  ( تایربک تایرغـص و  مالک  کی  رد  ءامکح و  ءامظع و  تاملک  ، اه

تّجح رگا  ) دـش دـهاوخ  نییبت  هدـنیآ  رد  هک  دـنیوگ  تیبثت » » هباطخ تعانـص  حالطـصا  رد  ار  یعانقا  تّجح.دـیآ  یم  مهارف  اه  نآ 
(. تسا تیبثت  شمان  دوش  نایب  ، یقطنم یسایق  تروص  هب  یباطخ 

ماـضنا نودـب  ) هتاذـل هک  تسا  ( يا هّیـضق  اـی  يربـخ  ّماـت  بکرم  ) یلوق ره  دوـمع  هک  نیا  ، تسا رت  حـضاو  رت و  عماـج  هک  ؛ مود ناـیب 
.ددرگ نیعمتسم  نیبطاخم و  عانقا  بجوم  هک  یجاتنا  ینعی  عانقا  بسح  هب  جاتنا  مه  نآ  دشاب  بولطم  جتنم  ( هّیجراخ تامّدقم 

ره هک  میا  هتفگ  رّرکم  تقیقح  رد  (و  تسا اـیاضق  داوم و  نیا  رب  هباـطخ  ماوق  هک  نآ  راـبتعا  هب  دـنیوگ  دومع  ، ار دومع  : هیمـست هجو 
هاگ هیکت  )و  تسا یباطخ  ساـیق  هداـم  مه  دومع  دـیآ و  یم  هداـم  يور  تئیه  تروص و  دراد ، یتروص  هّداـم و  یلالدتـسا  ساـیق و 

.هتفرگ مان  ساسا  هیاپ و  دومع و  اذل  تسا  ایاضق  نیمه  مدرم  عانقا  رد  بیطخ 
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مود نکر  ناوعا  هباـطخ  باـب  حالطـصا  رد  و  راـصنا ، ینعی  ناوعا.تسا  رواـی  راـی و  ياـنعم  هب  نوع و  عمج  ناوعا  ۀـملک  ؛ ناوعا.ب
تائیه (، اهرادرک ) لاعفا (، اهراتفگ ) لاوقا هلسلس  کی  ناوعا  زا  نویقطنم  دارم.تسا  یباطخ  لالدتـسا  سایق و  تئیه  ۀلزنم  هب  هباطخ و 

دننک یم  تدعاسم  تناعا و  ار  بیطخ  صخش  یلو  دنتـسه  یباطخ  لالدتـسا  ایاضق و  داوم  دومع و  زا  جراخ  هک  تسا  ( یئاهراتفر )
رب رتهب  دـناوتب  هک  دـنهد  یم  يرای  ار  بیطخ  نارایتسد  ناوعا و  نیا.دـنک  عناق  ار  نیبطاـخم  اـه  نآ  يریگراـک  هب  طّـسوت  دـناوتب  اـت 

.دنک یم  اّیهم  بیطخ  نانخس  لوبق  يارب  ار  ناگدنونش  روما  نیا  رد  دراذگب و  ریثأت  ناگدنونش 

تسین نینچ  دنتـسه و  نآ  مّوقم  ّتیهام و  تاذ و  رد  لخاد  هباطخ و  ءازجا  زا  ودره  ناوعا  مه  دومع و  مه  دش  رکذ  هک  هنوگ  نامه 
تـسا عانقا  نامه  هک  بیطخ  ضرغ  مامت  لّصحم  ییاهنت  هب  دومع  اریز  تسا  نینچ  زین  ناوعا  هکلب  دـشاب  مّوقم  ءزج  ، دومع اـهنت  هک 

دوش یم  نیعمتسم  یگتسخ  یتسس و  ببس  اریز  دشاب  مه  دوصقم  هب  لّخم  دشاب  تخاونکی  ایاضق  نیا  ءاقلا  رگا  اسب  هچ  هکلب  ، تسین
.تسا عانقا  نیمه  مه  هباطخ  زا  یلصا  ضرغ  و 

يایاضق داوم  زا  ولو  دوب  دهاوخ  لیخد  زین  هباطخ  رد  امتح  دشاب  عانقا  یـضتقم  دـشاب و  لیخد  ضرغ  نیا  قّقحت  رد  هچ  نآ  ره  سپ 
.دشاب...و تائیه  لاعفا و  هب  طوبرم  دشاب و  جراخ  دومع  زا  ینعی  یباطخ 

: دوش یم  روما  هتسد  ود  لماش  تسا و  ّمعا  عنانقا  یضتقم  زا  ام  روظنم  انمض 

.دنتسه عانقا  سفن  یضتقم  امیقتسم  هک  یلماوع  .1

دنا هتشادنپ  نویقطنم  زا  یضعب.دنوش  یم  عانقا  يارب  ، بطاخم یگدامآ  دادعتـسا و  بجوم  هتـشاد و  شقن  میقتـسمریغ  هک  یلماوع  .2
نایب هک  دـهاش  تداهـش  لیبق  زا  تسا  مزال  زین  ناوعا  ، تسین یفاک  اهنت  دومع  ام  ةدـیقع  هب  یلو  تسا  اهنت  دومع  ، عاـنقا یـضتقم  هک 

(. هباطخ موقم  ءزج  ای  مینادب  دومع  ریثأت  رد  طرش  ار  ناوعا  ام  هک  تسین  مهم  هّتبلا  ) .دش دهاوخ 

: دراد هبعش  ود  دهاش  تداهش 

یلوق تداهش  .1

لاح دهاش  .2

: دوش یم  ادیپ  مسق  راهچ  باسح  نیا  اب 

لاح تداهش  لوق 3. تداهش  دومع 2. .1
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.تسا عانقا  يارب  یگدامآ  دادعتسا و  یضتقم  هک  یلماوع  .4

ره : میئوگب ینعی  ، مینک میـسقت  رگید  کبـس  هب  دـیدج  تروص  هب  ار  ماسقا  بلاطم و  نیمه  میناوت  یم  اـم  : دـنیامرف یم  رفظم  موحرم 
: تسا نکر  ود  رب  لمتشم  يا  هباطخ 

دومع .1

ناوعا .2

.تسا مسق  ود  رب  ناوعا  دوخ  و 

.دراد نیرمت  شزومآ و  هب  زاین  تسا و  یّنف  کی  ینعی  دنریگ  یم  ماجنا  هلیح  تعانص و  اب  هک  راصنا  ناوعا و  زا  هتسد  نآ  .1

.دنریگ یم  ماجنا  هلیح  تعانص و  نودب  هک  ناوعا  زا  هتسد  نآ  .2

: دوش یم  مسق  هس  تاجاردتسا  دش و  دهاوخ  نشور  شا  هیمست  هجو  نآ  عاونا  نایب  اب  هک  دنیوگ  تاجاردتسا  ار  لّوا  شخب 

( بیطخ صخش  ) لئاق بسح  هب  تاجاردتسا  .1

لوق بسح  هب  تاجاردتسا  .2

ناگدنونش بسح  هب  تاجاردتسا  .3

: درک ادیپ  هبعش  ود  دوخ  هک  دنیوگ  تداهش  ترصن و  دوش  یم  لصاح  هلیح  تعانص و  نودب  هک  ار  مود  شخب 

یلوق تداهش  .1

: زا دنترابع  اه  نآ  دنراد و  شقن  هباطخ  رد  میقتسمریغ  میقتسم و  هک  دوش  یم  ادیپ  مسق  شش  عومجم  رد  ،و  لاح تداهش  .2

دومع .1

لئاق بسح  هب  تاجاردتسا  .2

لوق بسح  هب  تاجاردتسا  .3

عمتسم بسح  هب  تاجاردتسا  .4

لوق تداهش  .5
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لاح تداهش  .6

.میهد رارق  ثحب  دروم  ار  اه  نآ  کی  کی  تسا  مزال  سپ  دنتسه  هباطخ  ءازجا  زا  هناگ  شش  روما  نیا  ۀمه  هک  میتسه  دقتعم  و 
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دومع .5

: مییوگ یم  ثحبم  نیا  رد.میدش  انشآ  دومع  یحالطصا  يوغل و  يانعم  اب  عبار  رما  رد.تسا  هباطخ  ۀناگ  شش  ءازجا  زا  لّوا  ءزج 

هتفگ سمخ  تاعانــص  ثـحبم  همّدـقم  رد  ) هیناـمث یهیدـب  یقیدـصت  يداـبم  زا  هتــسد  هـس  رب  ینتبم  ، یباـطخ لالدتــسا  اـی  « دوـمع »
همّدقم نامه  رد  یقیدصت  يدابم  نیا  یناعم  تشاد و  هک  یماسقا  ۀمه  اب  تاروهـشم  تالوبقم و  ، تانونظم زا  دنترابع  هک  ، تسا ( دش

.تسین هداعا  هب  مزال  ،و  دش نایب  لیصفت  هب 

دـشاب فلتخم  ای  تالوبقم و  زا  همه  ای  ، تاروهـشم زا  همه  ای  ، دشاب تانونظم  زا  یباطخ  لالدتـسا  تامّدـقم  ۀـمه  درادـن  یقرف  انمض 
...و تالوبقم  زا  یخرب  الثم و  تانونظم  زا  تامّدقم  يدابم و  یخرب  ینعی 

تعانص رد  مه  تشاد و  دربراک  لدج  تعانص  رد  مه  ، تاروهـشم یلو  تسا  هباطخ  باب  صوصخم  تالوبقم  تانونظم و  يایاضق 
رد اه  نآ  ریثأت  ثیح  زا  ، لدج باب  رد  ینعی  دراد  یّـصاخ  یفده  یباب  ره  رد  اهتنم  دـنوش  یم  عقاو  مسق  ودره  يدابم  ءزج  ،و  هباطخ

ياـه قرف  زا  یکی  نیا  ،و  ناگدنونـش عاـنقا  رد  اـه  نآ  ریثأـت  ثیح  زا  ، هباـطخ باـب  رد.دـندش  یم  لامعتـسا  مـصخ  تاکـسا  مازلا و 
: میدرک میسقت  هتسد  هس  هب  رظن  کی  زا  ار  تاروهشم  ، لدج باب  رد  هک  تسا  نآ  رد  رگید  قرف.تسا  هباطخ  اب  لدج  تعانص 

هّیقیقح تاروهشم  .1

هّیرهاظ تاروهشم  .2

تاروهشم هب  هیبش  .3

یم هفاضا  اج  نیا  رد  یلو  ، ریخ هّیرهاظ  تاروهـشم  اّما  دراد  دربراک  هّیقیقح  تاروهـشم  اهنت  لدـج  باب  رد  هک  دـش  هتفگ  اج  نآ  رد 
رد هک  تسا  نآ  بلطم  ّرـس  هّیرهاظ و  زا  مه  دـنک و  هدافتـسا  هّیقیقح  تاروهـشم  زا  دـناوت  یم  مه  بیطخ  ، هباطخ باـب  رد  هک  مینک 

یبلاطم مهرـس  تشپ  هدوب و  هدحو  مّلکتم  هک  تسا  بیطخ  نیا  هکلب  تسین  بلطم  ندرک  لابند  هشقانم و  ، لدبوّدر ربانب  هباطخ  باب 
رد یلو  تسا  دیفم  مدرم  عانقا  يارب  ( امولظم وا  املاظ  كاخا  رـصنا  لیبق  زا  ) زین هّیرهاظ  تاروهـشم  زا  هدافتـسا  اذـل  دـنک  یم  ءاقلا  ار 
هب هناهب  اریز  تسین  حیحـص  هّیرهاظ  تاروهـشم  ندروآ  ، تسا بلطم  ره  لـیلحت  هیزجت و  ، ثحب ، داریا ، ضقن رب  اـنب  نوچ  لدـج  باـب 

راومه وا  لاطبا  ضقن و  يارب  ار  هار  هداد و  مصخ  تسد 

406  : ص

رفظم قطنم  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1193زکرم  هحفص 1038 

http://www.ghaemiyeh.com


همّدـقم رد  هچ  نآ  رب  هرابود  يرورم  اب  تالوبقم  تانونظم و  اّما.دـش  نشور  هباطخ  رد  تاروهـشم  دربراک  تهج  نیاربانب.دزاس  یم 
.تسا ادیوه  نشور و  الماک  ، هباطخ هب  ود  نآ  صاصتخا  ،و  ود نآ  هب  هباطخ  تجاح  هجو  تشذگ  هطبار  نیا  رد  سمخ  تاعانص 

لئاق بسحرب  تاجاردتسا  .6

یلماوع ماسقا  زا  تاجاردتسا  نیا.تسا  تاجاردتسا  هباطخ  هناگ  شش  ءازجا  زا  مود  ءزج  هباطخ و  لّوا  باب  بلاطم  زا  مشش  بلطم 
يریگراکب هلیح و  ، تعانـص دنمزاین  هک  تسه  مه  يروما  زا  دوش و  یم  عانقا  يارب  عمتـسم  یگدامآ  دادعتـسا و  بجوم  هک  دنتـسه 

(. تاجاردتسا يدنب  میسقت  ، مراهچ بلطم  هب  دوش  عوجر  ) تسا ّنف 

هّلملا هیجو  بیطخ  هک  دوـش  مهارف  يا  هنوـگ  هب  هنیمز  هباـطخ  هب  بیطخ  عورـش  زا  لـبق  : هک تسا  نـیا  لـئاق  بـسحرب  تاجاردتـسا 
.دنوش لئاق  ّتیمها  وا  نانخس  وا و  يارب  یگمه  دوش و  ّماع  ّصاخ و  لوبقم  هدیدرگ و 

: دوش تاعارم  دیاب  ودره  هک  تسا  قّقحتم  وحن  ود  هب  رما  نیا 

هقطنم دراو  هزات  رگا  یلو  درادـن  شیوخ  یفّرعم  هب  يزاین  رگید  تسا و  یبولطم  ّتیعـضو  هک  دنـسانش  یم  ار  وا  ناگدنونـش  رگا  .1
وا ةدننک  توعد  وا و  نابزیم  هک  یـصخش  طّسوت  ای  دـیامن  یفرعم  ار  شیوخ  دـیاب  ادـتبا  دنـسانش  یمن  ار  وا  ناگدنونـش  هدـش و  يا 
هک دـنک  یفرعم  ار  شیوخ  بسن  بسح و  : هک لکـش  نیا  هب.دزادرپـب  دوخ  ّتیـصخش  یفرعم  هب  ، نخـس ودـب  رد  شدوـخ  اـی  تسا و 

هیملع ةزوح  داتـسا  الثم  هک  دنک  یفّرعم  ار  شیوخ  یملع  ۀبترم  ، ...و شّدج  دوب ؟ هک  شردپ  ؟ تسا نادناخ  هلیبق و  مادـک  زا  ؟ تسیک
لغاش رگا  ) ار دوخ  تیلوئـسم  هفیظو و  ، دـنک نایب  ار  شیوخ  یعامتجا  تیعقوم  ، ...و رتکد  ، سدـنهم ای  تسا  هاگـشناد  داتـسا  ای  تسا 

...و هریغ  هدنامرف و  ، رادنامرف ، رادناتسا تسا ، سلجم  ةدنیامن  ، تسا ریزو  الثم  هک  دنک  نایب  ( تسا

دراد يدایز  رایسب  ریثأت  ( دشاب هتـشاد  تمرح  نیعمتـسم  دزن  یتیـصخش  نینچ  رگا  هّتبلا  ) وا ّتیـصخش  یفرعم  هک  نیا  رد  تسین  یکش 
هک ارچ.دنرگنب  وا  هب  تبثم  دـید  اب  لّوا  زا  دـننک و  شوگ  ّتقداب  ار  وا  نانخـس  ، دـنراذگب مارتحا  وا  هب  ناگدنونـش  هک  تهج  نیا  رد 

شنانخس هب  دنـسانشن  ار  يو  یلو  دشاب  مه  رهد  ۀمّالع  رگا  ، وا بلاطم  لوق و  هب  رظن  هن  ؟ تسیک قطان  صخـش  هک  دنراد  رظن  اهناسنا 
تاکاحم و ةزیرغ  ساسارب  نیا  دننک و  یمن  انتعا 
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نکرپ مـشچ  اـهنآ  يارب  هـک  دـنوش  یم  عـقاو  یــسک  نانخــس  ریثأـت  تـحت  هـشیمه  دراد و  دوـجو  اـهناسنا  رد  هـک  تـسا  يدــیلقت 
شوگ بیطخ  نانخـس  هب  ّتقد  هب  رفن  دص  هک  دنیبب  رگا  دوش و  یم  رترو  هلعـش  رتزراب و  هزیرغ  نیا  تاعامتجا  رد  اصوصخم  ، دـشاب
دجسم رد  مالّسلا  هیلع  داّجس  ماما  نیـشتآ  ۀبطخ  هب  میـشاب  هتـشاد  يا  هراشا  تسا  بسانم  اجنیا  رد  ) ...دوش یم  قیقد  زین  وا  دنهد  یم 

دـنا و هدرک  مایق  هیواعم  نب  دـیزی  نینمؤملا  ریما  هیلع  هک  دوب  هدرک  یفرعم  یجراخ  دارفا  تشم  کی  ار  نانآ  ، يوما هاگتـسد  هک  ماش 
ریبعت هب  یتقو  مالّـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  اّما...و  تسا  هدرک  ریـسا  ار  اهنآ  ناکدوک  نانز و  هتـشک و  ار  نانآ  یگنج  نادرم  دیزی 

: درک یفرعم  ار  دوخ  ، تفرگ رارق  اهبوچ  يالاب  رب  ترضح  دوخ 

...یبسن یبسحب و  هتأبنا  ینفرعی  مل  نم  ینفرع و  دقف  ینفرع  نم  سانلا  اهیا 

ربمایپ نادناخ  ناونع  هب  ار  اهنآ  همه  ، دش ضوع  دندرک  یم  هاگن  اهنآ  هب  یجراخ  یفنم و  دید  اب  شا  همه  هک  مدرم  ياهرظن  ناهگان 
رد مالّسلا  هیلع  ادهشلا  دیس  يازع  سلجم  نیتسخن  هک  تشاذگ  يریثأت  نانچنآ  داجس  ماما  نانخس...و  دنتخانش  هلا  هیلع و  هّللا  یّلص 

دراد (1) یندناوخ  یناتساد  هک...و  دش  رازگرب  دیزی  تموکح  زکرم  ماش و 

نامدرم هک  هنوگنآ  ار  دوخ  ّيز  دریگ و  رارق  نانآ  مارتحا  ریدقت و  دروم  هک  دیامن  هولج  دوش و  رهاظ  یتئیه  هب  نیعمتـسم  نایم  رد  .2
: دوش یم  هراشا  اهنآ  ّمها  هب  الیذ  هک  دوش  یم  لصاح  رما  دنچ  هب  نیا  دنک و  تاعارم  دنتشاد  راظتنا 

ار دارفا  نآ  تایحور  ، دریگب رظن  رد  ار  ّلحم  نآ  ّتیعقوم  هدوب و  سانـش  هعماج  کی  بیطخ  دیاب  ؛ نآ ییابیز  تفاظن و  سابل.فلا و 
الثم دنک  یم  قرف  اهتیعقوم  سلاجم و  هّتبلا.تسا  اجنآ  نامدرم  مارتحا  دروم  هک  دوش  رهاظ  یسابل  بلاق و  نامه  رد  دسانـشب و  کین 

وا و نأش  رد  هک  یـسابل  نیرتابیز  رد  هدیـشوپ و  ار  اه  هماج  نیرترخاف  يو  دـنک  یم  باـجیا  هک  تسا  یلفحم  کـی  سلجم  یهاـگ 
دباع دهاز  ناسنا  کی  سابل  رد  هک  دنک  یم  باجیا  سلجم  یهاگ  دـننک و  شوگ  وا  فرح  هب  مدرم  ات  دـیآرد  تسوا  لاح  هب  قیال 
زیمت ياه  هماج  تفاظن و  ییابیز و  هب  ار  مدرم  هک  یسک  الثم.دراد  قرف  توعد  فالتخا  هب  هّتبلا  نیا  ددرگ و  رهاظ  ایند  هب  تبغر  یب 

یب دهز و  هب  ار  مدرم  هک  یسک  ای.دشاب  وگلا  زاتشیپ و  اه  هنیمز  نیا  رد  دیاب  دوخ  دنک  یم  توعد...و  تشادهب  تاعارم  ندیـشوپ و 
تالّمجت زا  ضارعا  ایند و  هب  یلیم 
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.دنشاب يا  هقبط  هچ  زا  هک  دنک  یم  قرف  مه  نیرضاح  دارفا و  فالتخا  هب  زین  ،و  دشاب نینچ  دیاب  دوخ  دنک  یم  توعد 

یّتح يرهاظ و  تروص  هماج و  ظاحل  زا  دیاب  بیطخ  مالک  کی  رد 

دنرب یم  تّذـل  تئیه  نیا  زا  اه  نآ  تسا و  عمتـسم  لوبقم  هک  دوش  رهاظ  یلکـش  تئیه و  کی  بلاق  رد  رافظا  براوش و  نساحم و 
دندنخب و ، هدرک هاگن  رگیدکی  هب  وا  ياه  تبحص  ياپ  رد  هک  دوشن  نانآ  ریقحت  ای  رّفنت و  زازئمـشا و  ناگدنونـش و  دنخـشیر  ۀیام  ات 

.دنهد ناشن  دوخ  زا  ار  یتاکرح 

ندیـشک مهرد  هرهچ  ، ندرک مّسبت  ، ندرک مخا  یناـشیپ ، كورچو  نیچ  ، ندرک هاـگن  ، ندـب تکرح  ، اـه تسد  تـکرح  ظاـحل  زا.ب 
هب اج و  هب  ار  تاکرح  نیا  دـناوتب  دـشاب و  رهام  یبیطخ  رگا  هک  ارچ.دـشاب  شا  هباطخ  اب  بساـنتم  نوزوم و  شتاـکرح  دـیاب  زین...و 
رد الماک و  ار  لاح  ياضتقم  دیاب  مالک  کی  رد.تشاذگ  دـهاوخ  ریثأت  اسآ  هزجعم  زیگنارحـس و  شا  هباطخ  انیقی  دربب  راک  هب  عقوم 

تروص مه  هماج و  ظاحل  زا  مه  نیزح  یتئیه  رد  تسا  تبیـصم  نزح و  ياج  هک  اج  نآ  دـنک و  تاعارم  تفاـطل  تفارظ و  تیاـهن 
رهاظ شاّشب  يا  هرهچ  اب  تسا  رورـس  ینامداش و  سلجم  هک  اج  نآ  دنک و  یکابت  لقاال  ای  دیرگب  دـش  مزال  رگا  انایحا  دوش و  رهاظ 
هتفگ هب  نمؤم  ، دوخ يو  دننک  رواب  نامدرم  هک  يا  هنوگ  هب  دشاب  هتـشاد  يّدج  ۀفایق  هباطخ  ماگنه  رد.دـشابن  اریرطمق  اسوبع  دوش و 

هچ »و  .بلقلا یف  تلخد  بلقلا  نم  تجرخ  اذا  هظعوملا  نا  :» هک دزوس  یم  هدرک و  رواب  ار  اه  نآ  دوجو  مامت  اـب  تسا و  دوخ  ياـه 
هب هک  ینابیطخ  رایـسب  هچ  ،و  دنیوگب نخـس  هک  نآ  زا  لبق  دنوش  یم  ّرثأتم  اه  نآ  ندید  ضحم  هب  مدرم  هک  ییابطخ  ظاعو و  رایـسب 

دننیب یم  هک  تبیصم  مغ و  ازع و  صاخ  تئیه  نآ  رد  ار  اه  نآ  مدرم  مالّسلا  هیلع  ادهشلا  دیس  يازع  سلجم  رد  ناشروضح  ضحم 
لاق نابز  زا  رتایوگ  یـسب  لاح  نابز  لاـق و  ناـبز  هن  تسا  لاـح  ناـبز  اـج  نیا  دوش و  یم  هیرگ  هچراـپکی  سلجم  هداـتفا و  هیرگ  هب 

.تسا

لوق بسحرب  تاجاردتسا  .7

رد دروم  ود  رد  جاردتـسا  ۀـملک  ) تسا لوق  بسح  رب  تاجاردتـسا  » هباـطخ ءازجا  زا  موـس  ءزج  ،و  لّوا باـب  بلاـطم  زا  متفه  بلطم 
ریبعت اب  ودره  رد  هدمآ و  نآرق 
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اب لّوا  ياـنعم.دراد  اـنعم  ود  تغل  رظن  زا  تادرفم ، رد  بغار  ناـیب  قبط  .تسا (1)و  هدـش  رکذ  َنوُمَْلعَی » ُْثیَح �ال  ْنِم  ْمُهُجِرْدَتْـسَنَس  »
نامه ، تسا هلپ  يانعم  هب  هک  هدـش  هتفرگ  هجرد  زا  هّدام  نیا  لـصا  اریز.تسا  يراـک  یجیردـت  ماـجنا  ، نآ دراد و  بساـنت  اـم  ثحب 

ار يزیچ  هاگره  نینچ  مه  دنک  یم  هدافتسا  اه  هلپ  زا  ، سکع هب  ای  ، الاب هب  ترامع  نییاپ  تاقبط  زا  لوزن  دوعص و  رد  ناسنا  هک  هنوگ 
دنناـمه زین  لوـق  بسحرب  تاجاردتـسا  ( .دوـش یم  هتفگ  جاردتـسا  لـمع  نـیا  هـب  ، دـنهدب اـی  دـنریگب  هـلحرم  هـب  هـلحرم  اجیردـت و 
بجوم میقتسمریغ  تروص  هب  یلو  دنشاب  یمن  مدرم  عانقا  بجوم  امیقتـسم  هک  دنتـسه  یلماوع  هلمج  زا  ، لئاق بسحرب  تاجاردتـسا 

تعانص و دنمزاین  یلبق  عون  لثم  زین  عون  نیا.ددرگ  یم  عانقا  يارب  نانآ  يزاس  هدامآ  ناگدنونـش و  دادعتـسا  بجوم  ینعی  دنا  عانقا 
: تفگ دیاب  تسا و  ّنف 

نتفوک نمرخ  تسین  زب  ره  راک 

نهک درم  دهاوخ و  یم  رن  واگ 

هجهل کی  ، بیطخ مالک  یقیـسوم  گنهآ و  هجهل و  : هک نیا  زا  تسا  ترابع  ، لوق بسح  هب  تاجاردتـسا  یحالطـصا  فیرعت  لاـح 
دایرف توص  نیرتالاب  هب  دربب و  الاب  ار  شیادص  هک  دنک  یم  ادیپ  زاین  یهاگ  الثم  دـشاب  وا  دـصقم  ضرغ و  اب  بسانتم  هک  دـشاب  يا 

دناطلغب و ولگ  رد  ار  ادص  ) دـنک داجیا  توص  عیجرت  یهاگ  ، دـیوگب نخـس  هتـسهآ  یمرن و  اب  دروآ و  نییاپ  ار  ادـص  یهاگ  دـنزب و 
هدیرب هعطق و  هعطق  ار  مالک  هک  دراد  توص  عیطقت  هب  زاین  یهاگ  ، دنک اهر  شمارآ  ینأت و  اب  ای  تعرـس  اب  ار  ادص  ای  دـنزب و  هچهچ 

ریثأت ای  ریثأت  لصا  بجوم  هک  ار  مادکره  دشاب و  لاح  ياضتقم  اب  بسانتم  دیاب  اه  یگژیو  نیا  مامت...و  دـنک  ءاقلا  هدـیزگ  هدـیرب و 
.ددنبب راک  هب  دادعتسا  ّتقد و  تفارظ و  لامک  اب  ددرگ  یم  رتشیب 

یتـسپ و ، اـه بیـشن  زارف و  تاربـن و  رد  فّرـصت  رب  ندوـب  دـنمتردق  ، نیعمتـسم هب  بلاـطم  ندرک  ءاـقلا  وـکین  ، اـبیز وـکین و  يادـص 
نیرتمهم ۀلمج  زا...و  مرن  مارآ و  اجک  دنک و  ادا  دنلب  يّوق و  ار  ادص  اجک  هک  ، زاین بسحرب  نآ  نداد  رییغت  ادـص و  مب  ریز و  ، يدـنلب

.ددرگ یم  زاتمم  هدروخ ، تسکش  قفومان و  بیطخ  زا  ، زوریپ قفوم و  بیطخ  اه  نیا  ۀیاس  رد  هک  دنتسه  یلماوع 

نیا نتشاد  زا  اه  ناسنا  یـضعب  هک  تسا  يدادادخ  یهلا و  تبهوم  کی  لّوا  ۀلحرم  رد  دش  رکذ  هک  يرگید  تاهج  نسح و  توص 
موادـم و ياه  نیرمت  اب  یلو  دنتـسه  ناحلا  شوخ  يزیرغ  یعیبط و  يرطف و  روط  هب  اـه  ناـسنا  زا  يا  هّدـع  اـهنت  دـنمورحم و  تمعن 

نتخومآ
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دریگ یم  دوخ  ةرطیـس  ریز  ار  ناهج  ددرگ و  یم  نادـنچدص  یهلا  ياـمظع  تمعن  نیا  ، نآ لـیمکت  تیوقت و  ياـه  شور  اـه و  هار 
دادعتـسا هظفاح و  نیا  زا  رگا  هک  تسا  یهلا  فراعم  فرظ  ناسنا  نهذ  الثم.تسا  نینچ  زین  یهلا  ياه  تمعن  ریاس  هک  هنوگ  ناـمه 

ار نآ  یملع  لئاسم  رد  ّتقد  اه و  نیرمت  اب  میتخادنا و  راک  هب  ار  نهذ  رگا  یلو  ددرگ  یم  دنک  هتفر  هتفر  دوشن  هدافتـسا  يدادادـخ 
اریز تسا  هیجراخ  فورظ  فالخرب  نهذ  فرظ  ، دنک ّلح  دناوت  یم  ار  بلاطم  نیرت  لکشم  هتفرگ و  تّوق  اجیردت  میدومن  ذیحـشت 

فراعم ّلحم  نهذ  فرظ  یلو  دنتـسین  اریذپ  ار  نآ  رب  داز  ام  رگید  دـش  لیمکت  یتقو  هک  دـنراد  ینّیعم  ّتیفرظ  یجراخ  فورظ  هک 
.ددرگ یم  رت  عیسو  دوش  هدوزفا  تامولعم  رب  هچره  تسا 

رد ، لـمعلا روتـسد  نآ  قـبط  دـنک و  هعجارم  اـه  نآ  هب  بیطخ  هـک  میرادـن  ینّیعم  نودـم و  ، طوبـضم دـعاوق  هلـسلس  کـی  اـم  هـّتبلا 
اب هک  تسا  بیطخ  صخـش  یـشوهزیت  ّتقد و  هب  هتـسباو  نـیا  هـکلب  دـنک  تـکرح  دـشوکب و  نآ  لاـسرتسا  عـیجرت و  ، ضفخ ، عـفر

...و تسا  ّرثؤم  هلحرم  مادک  يارب  هجهل  مادک  هک  دنادب  دنک و  بسک  تراهم  دوخ  راک  رد  دایز  تانیرمت  ناوارف و  تاّیبرجت 

یتسکـش راچد  رگید  ضعب  زا  اجبان  دـیلقت  رثا  رد  ءاـبطخ  زا  یخرب  هک  مینک  یم  هظحـالم  ، درادـن يا  هطباـض  هک  لـصا  نیمه  يور 
بیطخ نیا  یلو  دوب  قـّفوم  تفرگ و  دوـخ  هب  ار  هجهل  تلاـح و  نـالف  سلجم  نـالف  رد  بیطخ  نـالف  هک  اریز  دـندرگ  یم  شحاـف 
دعاوق رگا  هک  یلاحرد  دمآرد  بآ  زا  ّقفومان  درب و  راک  هب  ار  نامه  رگید  ۀـسلج  رد  دوب  هدرک  مگ  ار  اعد  خاروس  هک  تخب  نوگن 
.تسا ّمهم  رایسب  بیطخ  صخش  دوخ  ياه  ّتقد  سپ  دش  یم  ّقفوم  اه  نآ  تاعارم  اب  زین  نیا  امتح  تشاد  یم  یّصخشم  طباوض  و 

بطاخم بسحرب  تاجاردتسا  .8

لاح بسحرب  تاجاردتـسا  هب  عجار  ، هباـطخ ۀّتـس  ءازجا  زا  مراـهچ  ءزج  ،و  هباـطخ لّوا  باـب  ۀـناگ  هدزناـش  بلاـطم  زا  متـشه  بلطم 
ریغ شقن  هکلب  درادن  عانقا  رد  میقتسم  شقن  هک  تسا  یلماوع  زا  یلبق  مسق  ود  دننامه  زین  تاجاردتسا  زا  مسق  نیا  ،و  تسا بطاخم 

تسا تراهم  يداتـسا و  تعانـص و  جاتحم  زین  نیا  دوش و  یم  عانقا  يارب  بطاخم  یگدامآ  دادعتـسا و  بجوم  ینعی  دراد  میقتـسم 
.تسین یسکره  راک  هک 

يوس هب  ار  سلجم  رد  رـضاح  ناگدنونـش  هک  دـشاب  نیا  ددـصرد  بیطخ  : هک نیا  زا  تسا  ترابع  نیبطاـخم  بسحرب  تاجاردتـسا 
فطاوع تاساسحا و  ، هتخاس لیامتم  شیوخ 
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اب بسانم  هک  یناسفن  لاعفنا  تلاح  کی  ناگدنونـش  رد  دـشاب و  رثؤم  نیعمتـسم  رد  شراتفگ  ات  دـنک  بلج  دوخ  تمـس  هب  ار  نانآ 
تقفـش و تمحر و  بلق و  ّتقر  یلاعفنا  تلاح  هک  نیا  لثم.دنوش  اّیهم  ندادارف  شوگ  ءاغـصا و  يارب  ات  دنک  داجیا  دـشاب  شفدـه 

گنج تالکـشم  راچد  هقطنم  نالف  ناناملـسم  : دیوگب الثم...و  یلام  کمک  هب  دنک  عناق  ار  اه  نآ  ات  دنک  داجیا  نانآ  رد  ار  ینابرهم 
اه نآ  هب  هک  تسا  راوازس  سپ...و  دنرادن  مزر  ناوت  اه  نآ  ناناوج  ، دنوش یم  فلت  یگنـسرگ  زا  ناشنادنزرف  دنا  هدش...و  یطحق  و 

.دوش کمک 

ار صخـش  نالف  هک  نیا  هب  دزاس  عناق  ار  اه  نآ  سپـس  دـنک  داجیا  يرما  هب  تبـسن  ار  بضغ  مشخ و  یلاعفنا  تلاح  اه  نآ  رد  اـی  و 
...و داد  ماجنا  دیاب  ار  مادقا  نالف  درک ، بیرخت  دیاب  ار  زکرم  نالف  ، درک مادعا  دیاب 

بلاطم لماک  یگدامآ  اب  ادّدجم  دنیآرد و  تلاسک  زا  ات  دـنادنخب  ار  نانآ  یتاظحل  هدـنزرا  ياه  هفیطل  تاکن و  هلـسلس  کی  اب  ای  و 
قالخا هب  قلختم  نانآ  هک  دزاس  هّجوتم  ار  نیعمتـسم  هک  نیا  يارب  الثم.دزاس  شیوخ  مالک  ینیریـش  ار  اـه  نیا  دـننک و  شوگ  ار  وا 

میرک و دارفا  اهامـش  ، ...و دیرادن  یـسرت  نمـشد  زا  امـش  ، دیتسه یعاجـش  ياه  ناسنا  امـش  : دیوگب اه  نادب  دنتـسه  همیرک  هلـضاف و 
فاصنا لها  امـش  ، دـینک یم  هدرک و  کمک  دوجو  مامت  اب  هدـش  کـمک  ياـضاقت  امـش  زا  هک  يا  هلحرم  ره  رد  دـیتسه و  هدنـشخب 

نطو اهامـش  هک  دننامهفب  اه  نآ  هب  ای  و...و  دیراد  یم  مّدقم  زیچ  همه  رب  ار  ّقح  امـش  ، دیراد یم  تسود  ار  داد  لدع و  امـش  ، دیتسه
دیهد یم  ینابرق  ، دیتسه مدق  تباث  هار  نیا  رد  هک  دـیدرک  تباث  دـیتسه و  قداص  نطو  زا  عافد  هار  رد  دـیراد و  یم  تسود  ار  دوخ 
يارب دشاب و  هتـشاد  رـس  رد  زواجت  لایخ  هک  میهد  یمن  هزاجا  نمـشد  هب  ام  ، دیهد یمن  یبنجا  هب  ار  نطو  كاخ  زا  بجو  کی  یلو 

...و درذگب  نوخ  يایرد  زا  دیاب  ام  كاخ  بآ و  زا  بجو  کی  هب  ندیسر 

نیا هّتبلا  ) دوش دراو  نانآ  ءانث  حدـم و  هار  زا  دـناوت  یم  بیطخ  دـیتسه  نانچ  نینچ و  ياه  ناسنا  امـش  هک  بلاطم  نیا  تابثا  يارب  و 
نمـشد لباقم  رد  ات  مدرم  يرادـهگن  هدامآ  يزاس و  هدامآ  يارب  تسا  یقیاقح  تاّیعقاو و  نایب  هکلب  تسا  یـسولپاچ  ّقلمت و  زاریغ 

زوریپ یّحلـسم  نادـند  اـت  میژر  رب  یلاـخ  تسد  اـب  دـیدوب  امـش  هک  دـنک  يروآداـی  ار  اـه  نآ  ناـشخرد  قـباوس  ـالثم  ( ...و دنتـسیاب 
ّتیمولظم و لامک  رد  مامت  لاس  تشه  هک  دـیدوب  امـش  ، دـیتخیر نوریب  تکلمم  زا  ار  ییاکیرما  ناراشتـسم  هک  دـیدوب  امـش  ، دـیدش

...و دیدرک  عافد  دوخ  نید  سومان و  فرش و  زا  دیداتسیا و  هنادرم  ییاهنت 
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ربارب رد  هّطخ  نالف  ناریلد  ، دـندرک نانچ  نینچ و  رـصع  نالف  رد  امـش  ناردـپ  الثم  هک  دـنک  ناـیب  ار  ناـنآ  ناردـپ  هدیدنـسپ  قباوس 
...و دندرک  نینچ  نمشد  تامجاهت 

لبق لاس  اهدص  زا  ام  روشک  ، دندرک نینچ  شیپ  لاس  اهدص  رد  امش  ام و  دادجا  هک  دنک  وگزاب  ار  اه  نآ  ناینیشیپ  فالسا و  قباوس 
: برع رعاش  لوق  هب  مینک و  ادتقا  اه  نادب  دیاب  زین  ام  هدوب و  روآ  مان  ناریلد  نافوسلیف و  ، ناملاع دهم 

مرکلا یف  يدع  يدتقا  هب  اب  و 

ملظ امف  هبا  هباشی  نم  و 

زا دش  راچان  رگا  دوشن و  دنرب  یم  رس  هب  ّتیلقا  رد  دنراد و  روضح  تکلمم  ای  سلجم  رد  هک  ینیفلاخم  لاح  ضّرعتم  ناکمالا  یّتح 
هب الـصا  هک  دنتـسه  مک  يردـق  هب  نیفلاخم  هک  دـنک  راهظا  نینچ  دـشاب  هتـشاد  اه  نآ  لاح  هب  یندز  هشوگ  هیانک و  ، ضّرعت هک  نیا 

فلاخم يأر  نیا  اب  هسلج  نیا  رد  هک  ار  یـسک  مسانـش  یمن  نم  هک  دنک  دومناو  هنوگ  نیا  ای  مودعملاک  ردانلا  و.دنیآ  یمن  باسح 
نانآ نانخـس  هب  زگره  دنا و  هدناوخ  ار  اه  نآ  تسد  ینویلیم  ياه  هدوت  درادن و  رادیرخ  شنخـس  ، فلاخم هک  دنک  دومناو  ای  دـشاب 

...و دنهد  یمن  ّتیمها 

اب اـی  هیاـنک  هشوـگ و  اـب  هک  تسا  نآ  دزاـس  یم  هاـبت  ار  وا  فدـه  هک  بیطخ  يارب  هویـش  نیرترـضم  نیرتدـب و  : بیطخ هب  رادـشه 
رگم ، امش رـس  رب  كاخ  ، اه لبنت  ، اه هضرع  یب  : دیوگب الثم  ) دیاشگب نانآ  شنزرـس  هب  نابز  هدش و  نیعمتـسم  لاح  ضّرعتم  ، تحارص
امـش متـسناد  یم  مه  لّوا  زا  ، اه تقایل  یب  يا  ، دنک یم  نانچ  نینچ و  نمـشد  دینیب  یمن  رگم  ، دیرک رگم  ، دیروک رگم  ، دیا هدرم  امش 

هک دیتشادن  بش  نان  ، ناگنهرباپ ، اهادگ ، دیتسه نانچ  نینچ و  مدرم  نامه  نادنزرف  اهامـش  ) دنک ریقحت  ار  نانآ  ( ...و دـیتسین  راک  درم 
هدش مدآ  امـش  الاح...و  دندروخ  یم  اذک  ياهاذغ  ، دندیـشوپ یم  اذک  سابل  امـش  ناردپ  ، دیا هدروآرد  اهاجک  زا  رـس  الاح  دـیروخب 

...و دهد  تلاجخ  ار  نانآ  ، دهد رارق  دنخشیر  دروم  دریگب و  ءازهتسا  هرخسم و  هب  ار  نانآ  ( ...و دیا 

مک رایـسب  وا  ۀـباطخ  هک  دوـش  یم  ببـس  روـما  نیا  لاـمعا  باـکترا و  هک  ارچ  دـنک  باـنتجا  تّدـش  هب  روـما  نیا  زا  دـیاب  بـیطخ 
.دشاب رثا  یب  هکلب  رثا و  مک  شزرا و  مک  ، گنر

دراد يرگید  هار  دنز  یم  ار  اه  فرح  نیا  نانآ  تاساسحا  تریغ و  کیرحت  ماقم  رد  رگا  یّتح  دزیهرپب  تاهج  نیا  زا  دـیاب  بیطخ 
مشخ هداد و  سوکعم  ۀجیتن  هکلب  دزاس  یمن  نورقم  تباجا  فده  هب  ار  وا  اهنت  هن  هک  دسفم  دساف و  قرط  نیا  هن  ، دش هراشا  البق  هک 

رّفنتم وا  مالک  ندینش  زا  ناگدنونش  هک  دوش  یم  ثعاب  دزیگنا و  یمرب  وا  هیلع  ار  یمومع  بضغ  و 
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.دننیبب ار  بیطخ  ۀفایق  دنهاوخن  الصا  دنوش و 

نایم یهارمه  یلد و  مه  ، یبلق ۀـقالع  ، نیفرط تباـجا  یلبق و  هطبار  کـی  دوجو  : تفگ دـیاب  دـشاب  قیقد  عماـج و  هک  هلمج  کـی  رد 
مالک هب  تبـسن  ناگدنونـش  لوبق  عمتـسم و  يریذـپرثا  يداـینب  یـساسا و  طرـش  ، رگید فرط  زا  نیعمتـسم  فرط و  کـی  زا  بیطخ 

رخـسمت و دروم  ار  اـه  نآ  اـی  دـنک  تّمذـم  ار  دوخ  ربنم  ياـپ  دارفا  نیعمتـسم و  ، بیطخ هچ  ناـنچ  رگا  ، نیا رب  عرفتم.تسا  هدـنیوگ 
یم همطل  یسفن  براجت  نآ  هب  هجیتن  رد  ، دزاس یم  رود  بیطخ  زا  ار  نانآ  ابلق  هداتفا و  هلصاف  اه  نآ  نایم  دهد  رارق  شیوخ  ءازهتسا 

.دراد یمزاب  فده  هب  لین  زا  ار  بیطخ  هجیتن  رد  دنز 

: زا دنترابع  تلاسک  یگتسخ و  لماوع.دنکن  لولم  هتسخ و  ار  ناگدنونش  هک  نیا  ، تسا ّرضم  بیطخ  يارب  هک  یلماوع  زا  نینچمه 

ترچ لاح  هب  هدـش و  هتـسخ  اه  نآ  رتشیب  هک  دـیوگب  نخـس  فلتخم  تاقبط  راشقا و  يارب  تعاس  کی  الثم  : مـالک ندرک  ینـالوط 
.تسا ّرضم  نانآ  يارب  اعون  و...و  دنسر  یم  ندز 

بلاطم رارکت  نآرق و  ياهرارکت  دـننامه  یقـالخا و  تاـکن  رارکت  دـننامه  تسا  مزـال  هکلب  دـنمدوس و  رارکت  یهاـگ  : ّلـمم رارکت 
.دشابن هدننک  هتسخ  ّلمم و  یبلطم  ره  رد  شرارکت  هک  دشوکب  دیاب  تسا  دوصقم  هب  ّلخم  رارکت  یهاگ  یلو  ، ّمهم

ار...و ناکم  ، نامز ، سلجم ، عمتـسم لاح  ياضتقم  دـشاب و  تغالب  جوا  رد  دـیاب  هک  هنوگ  نامه  بیطخ  تاراـبع  : تراـبع رد  دـیقعت 
ظافلا لامعتـسا  هدیچیپ و  ، دّقعم ، قلغم تارابع  دشاب و  ییاسر  ییاویـش و  ییابیز و  تحاصف و  جوا  رد  دـیاب  نینچ  مه  دـنک  تاعارم 

.ظافلا اب  يزاب  تاحالطصا و  ، لضف ملع ، راهظا  هن  تسا  مدرم  عانقا  شفده  نوچ  تسا  وا  دوصقم  هب  ّرضم  لکشم 

ای ایند  لاح  هب  هک  دـنک  نایب  ار  یبلاطم  دزیهرپب و  هدنونـش  لاح  هب  عفانریغ  يایاضق  حرط  نایب و  زا  : سونأمریغ عفانریغ و  لئاسم  رکذ 
نالف اب  دش  هتخاس  يرـصق  نامز  نالف  رد  هک  هتکن  نیا  حرط  اّما  دنـشاب  سونأم  نآ  اب  نامدرم  مه  دـشاب و  عفان  مدرم  يودره  ای  نید 

.تسین حیحص  تسا  ریطاسا  اه و  هناسفا  هب  هیبش  رتشیب  هک...و  تاّیصوصخ 

دوش یکی  دزیوآ و  مهرد  نانآ  اب  هدش  جوزمم  دوخ  نیعمتسم  اب  دناوتب  هک  تسا  یسک  ّقفوم  جنـس و  هتکن  ، ناد نخـس  ، رهام بیطخ 
يا هنوگ  هب  ، دشاب وا  تسد  رد  سلجم  لها  بولق  سلجم و  ضبن  ینعی  دشاب  رطیـسم  نمیهم و  نانآ  رب  دنادب و  نانآ  زا  ار  شدوخ  و 

نخس
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مغ يداش و  رد  ، تسین هناگیب  تسا و  وا  مغ  نانآ  مغ  وا و  يداش  اه  نآ  يداش  ، تساه نآ  زا  وا  هک  دننک  ساسحا  مدرم  هک  دـیوگب 
ناگدنونـش ، تسا نانآ  یماح  دنک و  یم  تیاعر  ار  نامدرم  حلاصم  ، تسا وا  تیانع  هّجوت و  دروم  مدرم  عفانم  ، دنکیرـش رگیدـکی  اب 

ار يو  الباقتم  زین  اه  نآ  هک  تسا  اج  نیا...و  دراذگ  یم  مارتحا  نانآ  ّتیـصخش  هب  دراد  یم  تسود  ار  نانآ  بیطخ  هک  دننادب  دیاب 
الوصا...و دنراپس  یم  ناج  شوگ  بیطخ  تاملک  هب  دنوش و  یم  شوگاپارـس  دوجو  مامت  اب  ،و  هتـشاذگ مارتحا  وا  هب  ، هتـشاد تسود 

مه رمع  رخآ  ات  یهاگ  هک  دریگ  یم  هلـصاف  يردق  هب  یتناها  كدنا  اب  تسا و  راّرف  هک  تسا  یـشحو  دیـص  هیبش  اه  ناسنا  ياه  لد 
: رعاش لوق  هب.دوش  یمن  ناربج 

یشحو غرم  نیا  هک  ار  ملد  ناجنرم 

دنیشن لکشم  تساخرب  هک  یماب  ز 

: میرک نآرق  لوق  هب.دندیزرو  یم  قشع  نانآ  هب  زین  مدرم  دندوب و  مدرم  لاح  هب  نابرهم  زوس و  لد  یمدرم  مالّسلا  هیلع  ءایبنا  و 

َِکلْوَح ْنِم  اوُّضَْفنَال  ِْبلَْقلا  َظِیلَغ  اظَف  َْتنُک  َْول  ْمَُهل َو  َْتِنل  ّللا 
�

ِه َنِم  ٍهَمْحَر  ا�ِمبَف 

(1)

: تسا نیریاس  زا  شیب  هتسد  ود  يارب  نآ  ترورض  تسا و  مزال  عفان و  اه  هنیمز  ۀمه  رد  ءابطخ  ۀمه  يارب  اه  هیصوت  نیا 

یسایس ناربهر  .1

یماظن ناهدنامرف  ناربهر و  .2

لوق تداهش  .9

.تسا هّیلاقم  ۀنیرق  ای  لوق  تداهش  هباطخ  ءازجا  زا  مجنپ  ءزج  لّوا و  باب  بلاطم  زا  مهن  بلطم 

تداهش نیا  دیامن و  یم  داهشتسا  نادب  دییأت و  ار  دوخ  بلطم  هلیـسو  نیدب  بیطخ  هک  تسا  يرای  ترـصن و  ماسقا  زا  لوق  تداهش 
: دراد هبعش  هس  نآ  دراد و  هدننک  نییعت  شقن  مدرم  عانقا  لصا  رد  امیقتسم  هک  تسا  یلماوع  زا  انمض  تسین  هلیح  تعانص و  هب 

: دنهورگ ود  نانیا  دوخ  دوش و  یم  لصاح  دنتسه ، نامدرم  يادتقم  هدوب و  مرتحم  هعماج  رد  هک  یناسک  لوق  هب  لوق  تداهش  .1

اه نآ  قدص  هب  ملع  دوش و  یم  لصاح  نیقی  ام  يارب  ناشلوق  زا  هک  ییاه  نآ.فلا 
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نآ ریثأت  ، دنک داهـشتسا  نانآ  مالک  هب  بیطخ  ای  دـننک  دـییأت  ار  یبیطخ  رگا  هک  مالّـسلا  هیلع  موصعم  ناماما  ناربمایپ و  دـننام.میراد 
.دوب دهاوخ  رتشیب  بتارم  هب  هّمئا  ءایبنا و  ناوریپ  يارب 

هعماج يامکح  لیبق  زا.دنتسه  هعماج  نانیمطا  قوثو و  دروم  یلو  دنتسین  موصعم  نوچ  میراد  اه  نآ  قدص  هب  نظ  هک  ییاه  نآ.ب 
یباـطخ بلطم  هب  گرزب  یمیکح  زا  ینخـس  دوـخ  بلطم  دـییأت  يارب  بیطخ  اـی  دـننک  یم  دـییأت  ار  بیطخ  هـک  گرزب  يارعـش  و 

لاثما گرزب  رعاش  کـی  زا  يرعـش  هب  اـی  دـنک  یم  دانتـسا...و  انیـس  نبا  ، نیهلأـتملا ردـص  مـالک  هب  ـالثم.دزاس  یم  همیمـض  شیوخ 
.دنک یم  دانتسا...و  ظفاح  ، يدعس

يا یگژیو  ياراد  مادـکره  دنتـسه و  بیطخ  نیبطاخم  هسره  نانیا  ) هراّـظن لوق  اـی  مکاـح و  لوق  اـی  اـه و  ّتیعمج  لوق  تداهـش  .2
یم قیدـصت  ار  وا  ای  هک  تسا  نیا  هب  ار  بیطخ  نانیا  دـییأت  ،و  دوش یم  لـصاح  دـش ) دـهاوخ  ناـیب  مهدزاود  بلطم  رد  هک  دنتـسه 

دنلب و دایرف  اب  ینعی  دننک  یم  یفتاه  وا  يارب  ای  تسا و  حیحـص  دـنیوگ  یم  راب  هس  ای  کی  همان  عطق  زا  دـنب  ره  لابند  هب  الثم  ، دـننک
دننک و یم  دییأت  ار  وا  تسا  فورعم  ناتسکاپ  دالب  رد  هک  ندیشک  يردیح  ةرعن  ای  نداتسرف  تاولـص  ای  نتفگ  ریبکت  ، ندیـشک اروه 

...و دننک  یم  دییأت  ار  وا  ندز  توس  اب  الثم  اه  نیا  دننام  ای  دننک و  یم  دییأت  ار  وا  ندز  فک  قیفصت و  اب  ای 

ياه ضبق  اه و  هتفـس  » كوکـص لیبق  زا.دوش  یم  لصاح  رییغت  لباقریغ  تباث و  ياه  هقیثو  هلـسلس  کی  ۀطـساو  هب  لوق  تداهـش  .3
نیا لاثما  یخیرات و  راثآ  لیبق  زا  ،و  دننک یم  ءاضما  دنـسیون و  یم  دییأت  رد  هک  ییاهراموط  زا  هیانک  « رهم اب  کچ  » تّالجـس «، یهدب
دوخ تسا  ناوعا  زا  هک  نیا  رب  هوالع  لوق  تداهـش.دنک  یم  دـییأت  ار  شمالک  هلیـسو  نیدـب  هدوب و  بیطخ  داهـشتسا  دروم  هک  اـه 

یباطخ لالدتـسا  رد  ار  نیعم  ترـصن و  لوق و  تداهـش  نیا  دوخ  ، بیطخ یهاگ  اذـل  ، تسا عانقا  ةدـیاف  دـیفم  ییاهنت  هب  امیقتـسم و 
مـالک هـک  تروـص  نـیا  رد  ، دــشاب هتــشاد  ینخــس  دوـخ  زا  هـک  نـیا  نودــب  دــهد  یم  رارق  شیوـخ  لالدتــسا  همّدــقم  هدروآ و 

زا یکی  میا  هتفگ  رّرکم  هک  تسا  « هلوبقم ۀّیضق  » یقیدصت ءدبم  همّدقم و  نیا  مان  هدمآ  لالدتسا  همّدقم  رد...و  رعاش  ، میکح ، ماما ، یبن
.تسا تانونظم  تاروهشم و  لباقم  رد  تالوبقم  یباطخ  تّجح  یقیدصت  يدابم 

لاح تداهش  .10

لثم زین  لاح  تداهـش.تسا  هّیلاح  ۀـنیرق  ای  « لاـح تداهـش  ،» هباـطخ ءازجا  زا  مشـش  ءزج  ،و  هباـطخ لّوا  باـب  بلاـطم  زا  مهد  بلطم 
تداهش ترصن و  ماسقا  زا  ، لاق تداهش 
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ود لاح  تداهـش.دراد  شقن  سفن  عانقا  رد  امیقتـسم  هک  تسا  یلماوع  زا  نینچ  مه  ،و  دوش یمن  لصاح  تعانـص  هلیح و  اب  تسا و 
: دراد هبعش 

لئاق صخش  بسح  هب  .1

لوق بسح  هب  .2

دنترابع دنیامن  یم  قیدصت  دییأت و  ار  بیطخ  راتفگ  قدص  دنوش و  یم  هّیلاح  ۀنیرق  هک  يروما  مها  : لئاق بسح  هب  لاح  تداهش  اّما 
: زا

زا روظنم.دنـسانشب  یتلیـضفاب  صخـش  ناونع  هب  ار  وا  ناگمه  ینعی  دـشاب  فورعم  لاـمک  تلیـضف و  هب  ناـمدرم  ناـیم  رد  بیطخ  .1
: تسا ریز  روما  تلیضف 

هدوب الاب  یتخانـش  ياراد  وا  هک  دننادب  ینعی  دشاب  زیمت  تفرعم و  هب  فورعم  ، دشاب يراد  تناما  یئوگتـسار و  تقادص و  هب  فورعم 
.دنتسه بیطخ  لامک  تلیضف و  ۀیام  اه  نیا  دهد و  یم  زیمت  مه  زا  ار  لطاب  ّقح و  و 

باـجعا هعماـج و  مارتحا  ۀـیام  هک  يروما  هب  تسا  روهـشم  فورعم و  مدرم  ناـیم  رد  یلو  تسین  قوف  لـئاضف  ياراد  بیطخ  رگا  .2
يردان تعاجش  هب  فورعم  ای  ، تسا یباطخ  تراهم  یناد و  نخس  هب  فورعم  الثم  دنریذپ  یم  ار  وا  مکح  ای  نخس  دشاب و  یم  نانآ 

هب ای  تسا  يرگ  ناوت  تورث و  هب  فورعم  ای  ، تسا ناولهپ  ناهج  اضرف  دراد  تعاجش  وا  لثم  دروم  نیا  رد  یسک  رتمک  ینعی  تسا ،
الثم تسا  یعینم  ماقم  عیفر و  بصنم  بحاص  هک  نیا  هب  اـی  دنـسانش  یم  یـسایس  لـجر  ناونع  هب  ار  وا  همه  یـسایس و  ۀـهجو  کـی 

ای بولق  بوبحم  هک  نیا  هب  دـسر  هچ  اـت  تسا  نیعمتـسم  رب  يا  هداـعلا  قوف  ریثأـت  ببـس  و...و  تسا  ریزو  تسخن  اـی  روهمج  سیئر 
بولق رد  وا  مارتحا  دـشاب و  گرزب  وا  ةزاوآ  هک  هزادـنا  ره  و...و  دـشاب  مه  يراد  تناـما  قوثو و  دروم  اـی  هعماـج و  باـجعا  دروم 

.تسا رت  قیمع  شمالک  شریثأت  هتشاد و  رادیرخ  شنخس  هزادنا  نامه  هب  دشاب  رتشیب 

مامت رد  مالک  هب  نامیا  راتفگ و  قدـص  ياه  هناشن  راثآ و  ینارنخـس  ماگنه  رد  یلو  درادـن  یتّیفورعم  روکذـم  تاـهج  زا  ضرفرب  .3
ار وا  ةرهچ  ینامداش  مئالع  دوجو  ۀمه  اب  دـیآ  یمرب  ریخ  هب  تراشب  ماقم  رد  یتقو  هک  نیا  لثم  تسا  سوسحم  وا  ةرهچ  وا و  دوجو 

نخـس یهلا  باذع  زا  هک  یماگنه  دنک و  یم  نادـجو  دـنیب و  یم  ار  یتشهب  ياه  تمعن  نآ  ایوگ  هک  يا  هنوگ  هب  دـنک  یم  ریخـست 
الثم ای  ، تسادـیپ شا  هرهچ  رد  ییابیکـشان  ندـیزرل و  ، فوخ تامالع  دـنک  یم  راذـنا  تاـمقن  رورـش و  زا  ار  ناـمدرم  دـیوگ و  یم 

کی زا  هک  یماگنه 
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هک يروط  نامه  تسا  نوزحم  هک  دهد  یم  ناشن  شدوجو  رـسارس  هتفرگ و  دوخ  هب  نزح  تئیه  دیوگ  یم  نخـس  زیگنا  مغ  ۀـثداح 
لاّعف رثا  ياراد  وا  يادص  مبوریز  ،و  ّضغ تلاح  اب  مشچ و  ۀشوگ  اب  وا  ناهنپ  ياه  هاگن  ، بیطخ یناشیپ  ياه  نیچ  ، دـش هراشا  ارارک 

ياه هرهچ  ، ریخ ای  دراد  رواب  تسا و  نمؤم  شیاـه  هتفگ  داـفم  هب  دوخ  وا  هک  دـنمهفب  نیعمتـسم  هک  نیا  رد  تسا  يروآ  تفگـش  و 
ناشن هّتبلا  ، بلطم نایب  ریبعت و  زا  هدنامرد  بآ و  یب  کشخ و  ياه  هرهچ  یلو  دنراد  نامیا  دوخ  ۀتفگب  هک  دـنهد  یم  ناشن  نوگلگ 

لد زا  دیاب  نخـس...و  دـهد  یم  داعم  سرد  نیعمتـسم  هب  هنوگچ  سپ  هدرواین  نامیا  هدـشن و  ّلح  بلطم  وا  دوخ  يارب  هک  دـهد  یم 
: میناوخ یم  تایاور  رد.درادن  يریثأت  ، حور یب  تاملک  هنرگ  دنیشن و  لد  رب  مرجال  ات  دزیخرب 

« ناذآلا زواجتت  مل  ناسللا  نم  تجرخ  اذا  بلقلا و  یف  تلخد  بلقلا  نم  تجرخ  اذا  هظعوملا  نا  »

ای دراد  نامیا  نادـب  دوخ  ایآ  ، دـیوگ یم  هچنآ  رب  تسا  هاوگ  نیرتهب  ، وا لاح  رهاظ  ینعی  « نطابلا یلع  لدـت  رهاظلا  » فورعم لوق  هب  و 
.دهاوخن هچ  دهاوخب و  وا  هچ  دنبای  یم  ترطف  هزیرغ و  ياضتقم  هب  نیعمتسم  ار  نیا  ؟و  ریخ

مـسق الثم  دنک  یم  دای  دنگوس  نآ  يارب  دنک و  یم  نایب  ار  ینخـس  هباطخ  ماقم  رد  بیطخ  یهاگ  ؛ لوق بسحرب  لاح  تداهـش  اّما  و 
ینعی دـنک  یم  يّدـحت  ای  ، دوش نانچ  نینچ و  دـشاب  نیا  زا  ریغ  رگا  هک  ددـنب  یم  دّـهعت  اـی  تسا  نیمه  بلطم  هک  دروخ  یم  هلـالج 
توعد يّدحت  هب  ار  نیکرشم  نیفلاخم و  ، نآرق نابز  زا  هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  یبن  هک  يروطنامه  ، دبلط یم  هزرابم  هب  ار  نارگید 

: دومرف لّوا  هلحرم  رد  درک و 

هلثم (1) ٍبا�تِِکب  اُوتْأَف 

: دومرف مود  هلحرم  رد 

ِِهْلثِم ٍرَوُس  ِرْشَِعب  اُوتْأَف 

(2)

: دومرف موس  ۀلحرم  رد 

ِِهْلثِم ْنِم  ٍهَروُِسب  اُوتْأَف 

(3)
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: دومرف مراهچ  ۀلحرم  رد 

ِِهْلثِم ٍثیِدَِحب  اُوتْأَْیلَف 

(1)

صخـش الثم.لاقم  نیا  رد  مرکا  یبن  قدـص  تقادـص و  هب  فارتعا  زا  دـندش  راچان  هدـنام و  ناوتاـن  ناـنآ  هلحرم  راـهچ  ره  رد  یلو 
درم یعدم و  رگا  امش  ما  هتخاس  ار  نیا  نم  : دیوگ یم  يو  ، دننک یم  راکنا  ار  نآ  هک  هدرک  عارتخا  يا  هلیسو  یکـشزپ  ای  رگ  تعنص 

.دینک عوضخ  نم  راتفگ  ربارب  رد  مرترب و  نم  هک  دینک  فارتعا  دیاب  هنرگ  دیزاسب و  ار  نآ  لثم  دیتسه  لمع  نادیم 

لدج هباطخ و  قرف  .11

هک ار  یقورف  ، ثحبم طلخ  زا  بانتجا  يارب  اذل  دوش  یم  ود  نآ  طلخ  ببس  هک  دراد  دوجو  يرایسب  تاکرتشم  ، تعنـص ود  نیا  نایم 
: میهد یم  رارق  ماقم  ود  رد  ار  ثحب  نیا.مینک  یم  نایب  دراد  دوجو  تعنص  ود  نیا  نایم 

: دنتسه كرتشم  هدمع  تهج  هس  رد  هباطخ  لدج و  ؛ اهکارتشالا هب  ام  ؛ فلا

لدـج باب  رد  هک  يروطنامه.تسین  هلأسم  اـی  یملع  هب  رـصحنم  هدوب و  عیـسو  هباـطخ  لدـج و  زا  مادـکره  عوضوم  ؛ عوضوم رد  .1
مولع ای  یعرش و  لیاسم  ینید و  مولع  ، یفسلف لئاسم  یلقع و  مولع  زا  ّمعا  ، دندنمدوس نونف ، مولع و  عیمج  رد  تعنص  ود  نیا  : میتفگ
نایرج لباق  هباـطخ  لدـج و  ، عیانـص نونف و  ، یقیقح يراـبتعا و  ، یلقن یلقع و  ياهـشناد  هّیلک  رد  هصـالخ  ، یعاـمتجا ياـه  شناد  و 
(. دش نایب  لدج  باب  رد  ) تسا ینثتسم  زین  هباطخ  باب  رد  تسین  يراج  اهنآ  رد  لدج  دوب و  ینثتسم  لدج  باب  رد  هچنآ.دنتسه 

.تسا هبلغ  زین  هباطخ  ۀجیتن  ، تسا يرگید  رب  فرط  کی  هبلغ  هلداجم  ۀجیتن  ؛ تیاغ رد  .2

ار یباـطخ  یلالدتــسا  یقیدــصت  يداــبم  داد ، یم  لیکــشت  تامّلــسم  تاروهــشم و  ار  یلدــج  یلالدتــسا  یقیدــصت  يداــبم  .3
.دنراد كارتشا  رگیدکی  اب  هلمجلا  یف  تاروهشم  شخب  رد  سپ  دهد ، یم  لیکشت  تالوبقم  تانونظم و  ، تاروهشم

.دنوش یم  ادج  رگیدکی  زا  اه  نامه  رد  دندوب  كرتشم  هک  روکذم  تهج  هس  نامه  رد  ؛ اهزایتمالا هب  ام.ب 
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هک دـشاب  نیقی  اهنآ  رد  بولطم  هک  یملع  بلاطم  زا  هتـسد  نآ  زج  هب  دوش  یم  يراج  نونف  مولع و  عیمج  رد  هباـطخ  ؛ عوضوم رد  .1
بولـسا زا  هدافتـسا  سپ  دوش  لصاح  نیقی  اـت  تسا  داریا  ضقن و  بیقعت و  ، لـیلحت هیزجت و  یلقع ، لالدتـسا  ثحب و  ياـج  نآ  رد 

رد یّتح  تساور  الماک  نایدـتبم  میلعت  ای  مصخ  رب  هبلغ  روظنم  هب  یلدـج  ةویـش  زا  هدافتـسا  یلو.تسا  حـیبق  مامتان و  ، صقان یباطخ 
(. میدرک نایب  لّصفم  دوخ  ياج  رد  هک  روط  نامه  ) یلقع قیقد  لئاسم 

تیاغ یلو  ددرگن  مصخ  تعانق  بجوم  ولو  لوبق  رب  دزاس  مزلم  ار  مصخ  هک  نیا  هب  تسا  مصخ  رب  هبلغ  یلدج  راک  تیاغ  ؛ تیاغ .2
.تسا عانقا  وحن  هب  هبلغ  هباطخ 

ینعی دور  یم  راـکب  ، هّیرهاـظ تاروهـشم  قلطم  هباـطخ  باـب  رد  یلو  دراد  دربراـک  یقیقح  تاروهـشم  اـهنت  لدـج  باـب  رد  ؛ داوم .3
.ریخ ای  دوش  لیاز  ترهش  نیا  لمأت  بیقعت و  زا  دعب  هک  نیا  زا  معا  دنتسه  تاروهشم  ءزج  رما  ودب  رد  هک  ییایاضق 

بلاـطم هک  تسا  نیا  اـه  قرف  زا  یکی  ـالثم   ) تسین ّمهم  نادـنچ  هک  تـسه  مـه  يرگید  قورف  روکذـم  ياـهقرف  زا  ریغ  همتاـخ  رد 
(. تسا تایئزج  زا  یباطخ  بلاطم  یلو  تسا  یّلک  یلدج 

هک تسا  یتاکرتشم  اه و  قرف  مه  لدج  اب  هباطخ  زا  تارفانم  نایم  تسا و  تارفانم  نآ  فنـص  کی  هک  دراد  یفانـصا  هباطخ  انمض 
.مینک یم  نایب  دوخ  ياج  رد 

هباطخ ناکرا  .12

.دنتسه ، هباطخ مّوقم  دوخ  ۀبون  هب  مادکره  تسا و  راوتسا  نکر  هس  رب  هباطخ 

: زا تسترابع  نکر  هس  نآ 

.دنیوگ بیطخ  ار  وا  هک  هدنیوگ  .1

.دنیوگ هباطخ  ای  باطخ  ار  نآ  هک  راتفگ  .2

.تسا عمتسم  نیمه  عماج  مسا  هّتبلا  دنیوگ و  بطاخم  ار  وا  هک  هدنونش  .3

: دنراد یناونع  مادکره  هک  دنتسه  هورگ  ای  صخش  هس  هباطخ  باب  رد  عمتسم 

بطاخم .1

مکاح .2

هراّظن .3
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دوجو ینعی  « يرورض وه  و  :» دنیامرف یم  دیضنلا  رهوج  رد  همالع  : بطاخم اّما 
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نیعمتسم روهمج و  اه  نآ  دوش و  یم  ءاقلا  وا  هب  بیطخ  باطخ  هک  تسا  یسک  بطاخم  تسا  يرورـض  يا  هباطخ  ره  رد  بطاخم 
دراد روضح  سلجم  رد  هملاکم و  هرواحم و  رد  تسا  بیطخ  مصخ  هک  یـسک  ای  دنا و  هدش  عمج  بیطخ  تبحـص  ياپ  هک  دنتـسه 

.دنک یم  نایب  ار  یبلاطم  هدرک و  باطخ  اهنآ  هب  هک 

هب ای  وا  ّتیمکاح  دـنک و  یم  مکح  بیطخ  ررـض  ای  عفن  هب  هتـشاد و  هدـهع  هب  ار  تواضق  مکح و  هک  تسا  یـسک  مکاح  ؛ مکاح اّما 
ای ، عرش مکاح  لثم  دراد  هّیعرش  تنطلس  تسا و  عرـش  شأشنم  ای  هک.تسا  اضق  مکح و  باب  رد  هماع  تنطلـس  کی  ندوب  اراد  ّتلع 
وا یهقف  حالطـصا  رد  هک  هدرک  ادـیپ  نیفرط  یـضارت  ساسارب  يو  هک  تسا  يا  هصاخ  تنطلـس  رطاـخب  اـی  و...دراد  یندـم  تنطلس 

تنطلس ياراد  ولو  دننک  یم  دامتعا  وا  هب  هدادرد و  نت  وا  مکح  هب  ودره  هداد و  رارق  مکاح  ار  وا  نیفرط  دنیوگ و  « میکحت یـضاق  » ار
.دشابن یمومع 

رد الثم.دنرادن  بیطخ  نیهوت  ای  تیوقت  زج  يراک  دنا و  هدرک  تکرش  اشامت  جرفت و  ، حیرفت يارب  هک  دنتسه  ینارگاشامت  ؛ هراّظن .3
اهنآ تاکرح  ّتیعمج  ، تداع بسحرب...و  دنـشک  یم  توس  ، دنـشک یم  اروه  ، دننز یم  فک  شیارب  بیطخ  دییأت  ناونع  هب  ییاهاج 

ریقحت و ار  بیطخ  هلیـسو  نیدب  دننک و  یم  توکـس...و  دننزب  فک  هدز و  دایرف  دیاب  هک  ییاج  رد  ای  دننک  یم  یهارمه  رارکت و  ار 
...و دننک  یم  ثول  ار  وا  فرح 

ار شنانخس  هدش و  رضاح  مهّتم  یتقو  ینلع  ياههاگداد  رد  هک  تسا  جیار  یبرغ  ياههاگداد  مکاحم و  زا  يا  هراپ  رد  هّراظن  هلأسم 
ار اهنآ  اذل  ، دنهد یم  رییغت  ار  همکاحم  ریـس  یهاگ  هتخادرپ و  دییأت  هب  نیرـضاح  دنز  یم  ار  شیاهفرح  وا  عفادم  لیکو  ای  دیوگ  یم 

.دنیوگ « نیلدعم »

رد دراد و  ترورـض  تارجاشم  فنـص  رد  اهنت  هراـظن  مکاـح و  دوجو  یلو  تسا  يرورـض  يا  هباـطخ  ره  رد  بطاـخم  دوجو  : هتکن
.تسین مزال  نآ  لاثما  تارواشم و 

تابطاخم فانصا  .13

رما نالف  ندوب  اراد  الثم.تسا  ءیش  تلیذر  ای  تلیضف  تابثا  ، دراوم بلاغ  رد  بیطخ  صخش  هباطخ و  تعانص  یلصا  فده  : همدقم
.دشاب اّربم  هلیذر  تلصخ  نالف  زا  دیاب  هعماج  ای  تسا و  تلیضف  لامک و  کی  ، هعماج يارب 

ایند ثیح  زا  تسا  هدیاف  دیفم  هعماج  لاح  هب  ، يداصتقا یعامتجا ، ةویش  ، همانرب نالف  هک  ، رما نالف  نتشاد  نایز  يدنمدوس و  تابثا  ای 
تسا و راب  نایز  ای  ترخآ و  ای 
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اب يوحن  هب  دراد و  یعامتجا  نایز  دوس و  روما  زا  يا  هراـپ  دراد و  یـصخش  ناـیز  دوس و  روما  زا  يا  هراـپ  هّتبلا.دریگب  ماـجنا  دـیابن 
دوش و یم  بوسحم  هباطخ  فانصا  زا  هدوب و  بیطخ  ثحب  دروم  روما  زا  هتسد  نیا  اهنت  دراد و  طابترا  مدرم  نیعمتسم و  تشونرس 

.ریغ ال 

: تسین جراخ  لاح  هس  زا  دشاب  ّرضم  ای  دیفم  ، تلیذر ای  تلیضف  هک  يدروم  نینچ 

.دوش یم  هدیمان  « هرفانم » هک دنک  یم  نایب  ار  نآ  ندوب  ّرضم  ای  دیفم  بیطخ  دراد و  دوجو  هعماج  رد  نونکا  مه  .1

نآ ندوب  تلیذر  ای  تلیضف  تابثا  ددصرد  بیطخ  هدوب و  دوجوم  هتـشذگ  رد  یلو  تسین  دوجوم  جراخ  رد  نونکا  مه  ءیـش  نآ  .2
.تسا هرجاشم » » ییاذک ۀباطخ  مان  تسا 

ای دیفم  ، حبق ای  نسح  دـشوک  یم  بیطخ  دـش و  دـهاوخ  دوجوم  هدـنیآ  رد  یلو  هدوبن  مه  هتـشذگ  رد  تسین و  دوجوم  نونکا  مه  .3
.تسا هباطخ  فانصا  زا  فنص  نیرتّمهم  هک  تسا  « هرواشم  » يا هباطخ  نینچ  مان  ، دنک تباث  ار  نآ  ندوب  ّرضم 

: دنتسه فنص  هس  یباطخ  تاملاکم  تاضوافم و  تفگ  ناوت  یم  هظحالم  نیا  اب  سپ 

رد دوـجوم  ءیـش  نیا  هک  درک  تباـث  بـیطخ  رگا  ، دـنراد قـلعت  لـعفلاب  دوـجوم  رما  کـی  هـب  هـک  دنتـسه  یتاـباطخ  ؛ تارفاـنم.فلا
هک درک  تباث  رگا  )و  دوتـس ار  دوجوم  رما  نآ  بیطخ  ،) تسا « حدـم » شمان تسا  دـنمدوس  هعماج  يارب  تسا و  تلیـضف  کی  ، هعماج

.تسا ّمذ  » شمان دراد  يویند  ررض  هعماج  لاح  هب  ای  تسا و  شزرا  دض  ، ءییش نیا 

(. درک شهوکن  دوجوم  رما  نیا  زا  بیطخ  )

دشوک یم  هک  تسا  نیا  بیطخ  راک  دنراد و  ّقلعت  هتشذگ  رد  دوجوم  رما  کی  هب  هک  دنتـسه  یتاباطخ  ؛ تایماصخ ای  تارجاشم.ب 
دیفم - صاخ ینامز  عطقم  نآ  رد  ولو  - هعماج يارب  دوب و  هدیاف  ياراد  هتفرگ  ماجنا  هتشذگ  رد  هک  لمع  ای  هویـش  نالف  ، دنک تباث  ات 

رما نآ  زا  لاحرهرد...و  هدوب  فاصنا  يور  زا  الاک  عیزوت  شور  نـالف  ـالثم  هدوب  هنـالداع  راـک  نـالف  هک  دـنک  تباـث  اـی.تسا  هدوب 
ّدـض کی  هدش  ماجنا  هتـشذگ  رد  هک  لمع  نالف  ، دنک تباث  هک  دشوکب  ای.دنک  تابثا  ار  نآ  ندوب  عفان  دنک و  دای  یبوخ  هب  هتـشذگ 

.تسا هدوب  كانرطخ  هتشاد و  ررض  هعماج  لاح  هب  ،و  دوب شزرا 

شدوخ زا  هلاصالاب و  ای  هک  هتـشذگ  لمع  نآ  زا  ریدقت  ینعی.تسا  « رکـش » شمان دشاب  تعفنم  هدیاف و  نایب  هک  لّوا  تهج  زا  هباطخ 
هب بیطخ  هدزرس و  يرگید  زا  ای  هدش و  رداص 
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.دیاتس یم  ار  لمع  وا  زا  تباین 

تـسا هتـشذگ  لمع  نآ  عفادـم  هک  یـسک  يرگید و  زا  ای  دراد  تیاکـش  دوخ  زا  اـی  بیطخ  هک  دراد  ماـن  « تیاکـش » مود تهج  زا  و 
دنک فارتعا  نآ  ییاجبان  هتـشذگ و  لمع  نآ  هب  هکنآ  دنک و  یم  هیجوت  ار  شراک  دروآ و  یم  هناهب  رذع و  هک  تسا  « رذتعم » شمان

.تسا مدان » » شمان

هدـنیآ رد  نآ  مدـع  دوجو و  لصا  زا  ثحب  بیطخ  راک  هّتبلا  دـنراد و  ّقلعت  یلابقتـسا  رما  کی  هب  هک  دنتـسه  یتاباطخ  ؛ تارواشم.ج
ریذـحت و  » رب لمتـشم  يا  هباـطخ  نینچ  « كرتی نا  یغبنی  «و  تسین يدـنمدوس  رما  ، دوجو ضرف  رب  هک  تسنیا  زا  وا  ثحب  هکلب  تسین 

.تسا « فیوخت

مه يرگید  روما  زا  ، فده هب  ندیسر  يارب  بیطخ  یهاگ  دنهد و  یم  لیکـشت  ار  بیطخ  یلـصا  ياهـضرغ  ، هناگ هس  عاونا  نیا  لاح 
یصخش الثم.تسا  « تاریدصت » اهنآ مان  دننک و  یم  يرای  شفده  هب  ندیـسر  تهج  رد  ار  وا  هدوب و  زاس  هنیمز  هک  دنک  یم  هدافتـسا 

ءارعش هک  یبیبشت.دیهد  رارق  تروشم  فرط  ناتیاهراک  رد  ار  وا  دیناوت  یم  امش  سپ  هک  دریگ  یم  هجیتن  سپـس  دنک و  یم  حدم  ار 
نــالف حدــم  رعاــش  یلــصا  ضرغ  هـک  اریز  هدوــب  لــیبق  نــیمه  زا  دــندرب  یم  راــک  هــب  دوــخ  دــیاصق  ردــص  رد  هتــشذگ  رد 

رکذ : بیبشت  ) دسر فدـه  هب  ات  داد  یم  بیبشت  هب  صاصتخا  ار  هدیـصق  ردـص  یلو  هدوب...و  ربمایپ  ماما ، ، هفیلخ ، ناطلـس ، میکح ، ملاع
شا هدیصق  ردص  ، ءارعش تداع  قبط  یلو  هدوبن  صخش  نالف  هتفیـش  قشاع و  رعاش  دوخ  دیاش  )و  تسا رعـش  بلاق  رد  يدرف  نساحم 

.دومن یم  رّدصم  روما  نیا  هب  ار 

تبیـصم و رکذ  اهنآ  یلـصا  فدـه  هک  دـنهد  یم  ماجنا  ناناوخ  هضور  ظاعو و  ، ءابطخ هزورما  هک  تسا  یلمع  ، بلطم رگید  ۀـنومن 
یم نایب  ار...و  ینید  ، یقالخا ، یخیرات يایاضق  هلـسلس  کی  يزاس  هنیمز  ینیچ و  همدقم  ناونع  هب  ادتبا  یلو  تسا  البرک  هثداح  نایب 

ار مدرم  هدرک و  تبیـصم  رکذ  درک  ادـیپ  هثداح  ندینـش  يارب  لماک  یگدامآ  دـش و  بلج  عمتـسم  هّجوت  مامت  هک  یماگنه  دـننک و 
.دنزاس یم  هعجاف  قمع  هّجوتم 

نآ تاحلطصم  هباطخ و  فیلأت  روص  .14

: تسا هتکن  ود  نوماریپ  ، هباطخ لّوا  ثحبم  بلاطم  زا  مهدراهچ  بلطم 

اذـل ، دوب یـسایق  لکـش  ياراد  اـهنت  ، لکـش تئیه و  ظاـحل  زا  دوـب و  تاـینیقی  رب  یکتم  ، یلالدتـسا داوـم  ظاـحل  زا  ناـهرب  ؛ لّوا هتکن 
زا لدج  و...یسایق  لوق  ای  سایق  ناهربلا  : میتفگ
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عوــــن هــــس  زا  کــــیره  هــــب  تــــئیه  ظاــــحل  زا  دوــــب و  ینتبم  تاملــــسم  تاروهــــشم و  رب  لالدتــــسا  هّداــــم  ظاــــحل 
.دوب ییارقتسا  ای  یسایق  تئیه  ياراد  دراوم  رتشیب  یلو  دوب  نییبت  لباق  ( ءارقتسا ، لیثمت ، یسایق ) لالدتسا

ابلاغ ، تروص تئیه و  ظاحل  زا  اّما  ، دـش ینتبم  تانونظم  تالوبقم و  تاروهـشم و  رب  یلالدتـسا  يدابم  داوم و  ظاـحل  زا  ؛ هباـطخ اـّما 
لباق زین  ءارقتـسا  لکـش  هب  تردـن  هب  هچرگا  دوش  یم  هدروآ  لیثمت  ساـیق و  تئیه  رب  بیطخ ، صخـش  جـجح  یباـطخ و  لالدتـسا 
ینیقی تئیه  ثیح  زا  دـیاب  یـسایق  لالدتـسا  ، لدـج ناهرب و  باب  رد  ، هک نیا  تسا  مزال  نآ  رّکذـت  هک  يا  هتکن.دـشاب  یم  لالدتـسا 

ار لکـش  نامه  ياـهیگژیو  طئارـش و  ، هعبرا لاکـشا  زا  کـیره  تروصب  مهنآ  تسا  یلمح  ینارتقا  ساـیق  تروصب  رگا  ینعی  دـشاب 
.تسا میقع  هکلب  دروخ  یمن  ناهرب  دردب  هدوبن و  جتنم  هنرگ  دشاب و  اراد  نسحا  وحنب 

یم تیافک  دشاب  مه  یّنظ  هکلب  ، تسین مزال  یعطق  یملع و  عانقا  مه  نآ  تسا  مدرم  عانقا  ربانب  هک  رذگهر  نآ  زا  هباطخ  باب  رد  اّما 
دشاب و هینظ  ۀجیتن  جتنم  هک  دشاب  یلکـش  ، لالدتـسا لکـش  هک  تسا  مزال  اهنت  ، تسین مزال  دصرددص  طیارـش  نآ  تاعارم  اذل  ، دنک

.دشابن جتنم  هّیلک  ۀبجوم  تروصب  امئاد و  ولو  دشاب  هجیتن  جتنم  ، بلاغ نظ  روطب 

مزال نآ  تاعارم  هباطخ  باب  رد  اّما.هبلاس  ای  هبجوم  ای  دشاب  هّیلک  ةروصحم  هک  دوب  مّلسم  طورش  زا  یکی  ، ّتیلک لّوا  لکـش  رد  الثم 
، لوـجع ، عوزج ، عوـله اـعبط  ناـسنا  تـسا و  ناـسنا  دــیز  ـالثم.تسا  هجیتـن  جــتنم  دورب  راــکب  زین  هـلمهم  هیــضق  رگا  هـکلب  تـسین 

تیفیک ثیح  زا  همدقم  ود  هک  دوب  طرـش  مود  لکـش  رد  الثم  ای  ، اذـک یناسنا  ره  میتفگن  هک  تسا  نینچ  دـیز  سپ  تسا...و  ، لوهج
جتنم مود  لکش  صوصخ  مه  هبجوم  ود  زا  ، تسین جتنم  یلکـش  چیه  هبلاس  ود  زا  الثم.دنـشاب  هتـشاد  فالتخا  بلـس  باجیا و  ینعی 

هک نیا  دـننام  دوش  لـصاح  بیطخ  بولطم  ۀـجیتن  زین  هبجوـم  ود  زا  اـسب  هچ  تسین  مزـال  نآ  تاـعارم  هباـطخ  باـب  رد  یلو  تسین 
: میئوگب

« يرغص » دور یم  هار  ( هدرمش هدرمش  ، مارآ ) ّینأت اب  ینالف 

« يربک » دور یم  هار  ّینأت  اب  دشاب  ضیرم  هک  سکره  و 

« هجیتن » تسا ضیرم  ینالف  سپ 

افیک نیتمدقم  فالتخا  یلو  هدش  عقاو  لومحم  همدقم  ودره  رد  طسوا  تسا و  مود  لکش  ، لالدتـسا لکـش  هک  دییامرف  یم  هظحالم 
.داد هجیتن  لاح  نیا  اب  هدشن  تاعارم 
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ثحبم رد  ار  نآ  تـهج  ) .تـسا رّدــقم  دوـش و  یم  فذــح  هباـطخ  رد  مـه  اـعون  هدــشن و  رکذ  یلک  ياربـک  لـماک  نـتم  رد  هـّتبلا 
(. مینک یم  نایب  لصفم  ، مهدزناپ

هبشم هبشم و  ، هب لثمم  لثمم و  ، عرف لصا و  نایم  دیاب  امتح  یلیثمت  لالدتسا  باب  رد  : هک نآ  تسا  مزال  نآ  نتـسناد  هک  رگید  بلطم 
هکلب دشاب  راک  رد  ینیقی  یعطق و  عماج  ردق  هشیمه  تسین  مزال  لاح  ، دشاب هتـشاد  دوجو  یعماج  ردـق  کی  هیلع  سیقم  سیقم و  ، هب
نایم عماج  رما  نآ  هک  دهد  یم  يوق  لامتحا  ناسنا  دراد و  دوجو  يرما  کی  هک  هزادنا  نیمه  ینعی  تسا  یفاک  مه  ینظ  عماج  ردق 

: لاثم.تسا سب  ار  ام  مه  هزادنا  نیا  میرادن  مزال  یّنظ  روما  زا  شیب  هباطخ  رد  نوچ.دشاب  ود  نآ 

مه زورما  لاح  ( دندوب وا  بیقعت  رد  یماظتنا  نارومأم  هک  میدـید  ) دوب رارف  لاح  رد  درک و  روبع  باتـشاب  يدرم  ناکم  نیا  زا  زورید 
زا هک  دشاب  يرارف  زین  وا  هک  میهد  یم  يوق  لامتحا  میدرک  ادـیپ  هک  ینهذ  ۀـقباس  يور  ام  تشذـگ  تعرـساب  هطقن  نامه  زا  يدرم 

.دزیرگ یم  هدیسرت و  یفالخ 

هدافتسا یئارقتسا  لالدتـسا  ةویـش  زا  مه  یهاگ  هک  تسناد  دیاب  یلو  دور  یم  راکب  لیثمت  ، بلغا سایق و  ابلاغ  هچرگ  هباطخ  رد  هّتبلا 
صقان ءارقتسا  هکلب  ، هباطخ ات  تسا  بسنا  ناهرب  اب  تسا و  نیقی  دیفم  ایناث  تسین و  روسیم  الوا  هک  لماک  ءارقتـسا  هن  مهنآ  دوش  یم 

: دیامرفب الثم.دنک  رداص  یلک  مکح  کی  قیرط  نیا  زا  دهاوخب  بیطخ  هک  تایئزج  دارفا و  تیرثکا  لاح  ءارقتسا  و 

دـصرد داتـشه  هک  میا  هدـید  میا و  هدرک  عبتت  ار  يدایز  دراوم  میا و  هتفر  اـم  هکنیا  لـیلد  هب  دنتـسه  رمع  هاـتوک  نارگمتـس  هملظ و 
نیا هب  ( بلغالا معالاب  ءییـشلا  قحلی  نظلا  ) هبلغ نوناق  مکح  هب  میا  هدرکن  عبتت  هک  مه  ار  لیلق  دراوم  هاگنآ  دـنا  هدوب  نینچ  نیملاـظ 

.تسا هاتوک  ناشرمع  نارگمتس  ۀمه  : میئوگ یم  هّیلک  هبجوم  تروصب  هجیتن  رد.میزاس  یم  قحلم  بلاغ  دراوم 

جئار ناناد  قطنم  نایم  رد  یتاریبعت  تئیه  ظاحل  زا  هباطخ  رد  : لالدتـسا لکـش  تئیه و  ثیح  زا  هباطخ  باب  تاحلطـصم  : مود ۀـتکن 
: میروآ یم  اجنیا  رد  ار  هژاو  شش  هدرک و  ریبعت  ، باب نیا  ّمهم  ياه  هژاو  تاحالطصا و  هب  اهنآ  زا  هک  تسا 

دریگ و یم  رارق  لالدتـسا  تجح و  ناوـنع  هب  هباـطخ  رد  هک  ( هیّـضق اـی  يربـخ  ماـت  بکرم  ) تـسا یلوـق  ره  روـظنم  ، تیبـثت ۀـملک  .1
يا هنوگب  لوق  نآ.دنک  یم  دانتسا  نادب  ، بیطخ
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دوش هضرع  سایق  لکش  بلاق و  رد  هاوخ  دشاب  روآ  نامگ  ناگدنونـش  يارب  دشاب و  بیطخ  بولطم  هب  ینظ  قیدصت  دیفم  هک  تسا 
.یلیثمت یلالدتسا  تئیه  رد  ای  و 

شا هیمـست  هجو.دشاب  سایق  لکـش  هب  هک  یتیبثت  هکلب  یتیبثت  ره  هن  یهتنم  تسا  تیبثت  زا  دارم  نامه  ریمـض  زا  دارم  ؛ ریمـض ۀملک  .2
سایق ) دشاب رّدقم  فوذحم و  ، نآ ياربک  هک  تسا  یسایق  ره  یقطنم  سایق  باب  رد  نویقطنم و  حالطصا  رد  ریمض  ۀملک  هک  تسنآ 

يرغـص و زا  معا  دـشاب  يوـنم  فوذـحم و  شا  هجیتـن  اـی  نآ  تامدـقم  زا  یکی  هک  دـنیوگ  ار  یـسایق  ره  ، حالطـصا نیا  رد  رمـضم 
لالدتــسا نـیا  ماـن  اذـل  دـنک  فذـح  هدرواـین و  ار  یّلک  ياربـک  یباـطخ  ساـیق  رد  بـیطخ  تـسا  رتـهب  هـک  تـهج  نآ  زا  (، يربـک

: تسا لیذ  رما  ود  زا  یکی  يربک  فذح  ۀفسلف.دنیوگ  « ریمض » ار

فرح کی  تسا  یـسک  رگا  هناخ  رد  »و  ّلد ّلق و  ام  مالکلا  ریخ  تسنآ و« رب  مالک  لـها  ياـنب  هک  راـصتخا  تاـعارم  روظنم  هب.فلا 
« .مالکلا صقن  لقعلا  متا  اذا  » زین ،و  تسا سب 

هدرب و یپ  نآ  بذک  هب  نیعمتـسم  زا  يا  هراپ  اسب  هچ  دنک  حیرـصت  نادـب  بیطخ  رگا  هک  تسا  هبذاک  ۀیـضق  کی  يربک  یهاگ.ب 
رما رد  ار  نآ  لاثم  ) .دنک یم  فذح  ار  نآ  ، یّلک ياربک  بذک  يور  نتشاذگ  شوپرـس  يارب  سپ  ، دوش بلـس  بیطخ  زا  ناشدامتعا 

.دشاب یم  فوذحم  نآ  یّلک  ياربک  ابلاغ  ای  امئاد  نوچ  دنمان  ریمض  سایق  ار  یباطخ  سایق  نیاربانب  (. درک میهاوخ  نایب  مهدزناپ 

یباـطخ ساـیق  نیا  هک  تسنآ  ریکفت  هب  شا  هیمـست  هـجو  یهتنم  ، دـش رکذ  هـک  دراد  ار  ریمـض  ياـنعم  ناـمه  ریکفت  ؛ ریکفت ۀـملک  .3
.دنا هدیمان  ریکفت  ار  نآ  اذل  دوش  یمن  لصاح  رّکفت  نودب  دشاب و  ّتقد  لمأت و  رکف و  هب  جاتحم  هک  تسا  یطسوا  رب  لمتشم 

ریمـض و شمان  دـش  نایب  سایق  تروصب  رگا  یهتنم  دـش  ینعم  هژاو  نیلّوا  رد  هک  تسا  تیبثت  نامه  رابتعا  زا  روظنم  ؛ رابتعا ۀـملک  .4
.تسا رابتعا  شمان  دوش  نایب  لیثمت  لکش  هب  رگا 

جاور رایـسب  ءاـهقف  تالامعتـسا  رد  راـبتعا  ۀـملک  دـیامن و  یم  یهارمه  تدـعاسم و  بلطم  نـالف  رب  ار  اـم  ، راـبتعا : دـنیوگ یم  ـالثم 
.تسین ءاهقف  روظنم  يرگید  يانعم  ، روکذم يانعم  زا  ریغ  ارهاظ  )و  میا هتشاد  دروخرب  ریبعت  نیا  اب  اهراب  هعمل  حرش  ملاعم و  رد  ) دراد

هّتبلا دراد و  ار  دوخ  يانعم  هباطخ  تعانص  رد  اّما  تشذگ  ناهرب  تعانـص  رد  ، دوخ صاخ  يانعم  اب  ناهرب  حالطـصا  : ناهرب ۀملک  .5
بولطم دوصقم و  هک  تسا  یلالدتسا  لیثمت و  ، رابتعا ره  اجنیا  رد  ناهرب  زا  روظنم.دوش  کیکفت  مه  زا  تاحالطصا  نیا  دیاب 
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.ددرگ نیبطاخم  عانقا  بجوم  دشاب و  هتشاد  لابندب  دناسرب و  رت  عیرس  ار  بیطخ 

يانعم ادعب  ) تسا ینعم  مه  هباطخ  باب  رد  « عون  » ۀملک اب  هک  تشاد  یـصاخ  يانعم  لدـج  باب  رد  عضوم  حالطـصا  : عضوم ۀـملک  .6
تسا يا  همدقم  ره  يانعم  هب  نآ  دراد و  دربراک  مه  هباطخ  باب  رد  عضوم  ۀملک  هک  تسناد  دیاب  الامجا  یلو  (. دش دهاوخ  نایب  عون 

تیحالـص افرـص  هچ  دشاب و  هدش  ذـخا  بیطخ  لالدتـسا  رد  لعفلاب  هچ  دـشاب  یباطخ  لالدتـسا  تیبثت و  زا  یئزج  دراد  ّتینأش  هک 
(. دش دهاوخ  رت  حضاو  لاثم  اب  مود  باب  لّوا  رد  ، بلطم نیا  دشاب  اراد  ار  ّتیمدقم 

ریمض .15

.دراد يا  هژیو  عیفر و  هاگیاج  هاگیاپ و  ، هباطخ تعانص  رد  « ریمض » حالطصا

یفخم یّلکب  اـی  ار  شیوـخ  ياهـسایق  یّلک  ياربـک  یناـسآ  هب  دـناوتب  هک  تسا  نیا  رهاـم  بیطخ  ةدـنزرا  ياـهرنه  زا  یکی  هک  ارچ 
.دنک رکذ  هلمهم  ۀیضق  تروص  هب  ، دروایب هک  درک  باجیا  ترورض  مه  رگا  ای  دنکن و  رکذ  الصا  هتشادهگن و 

: باب نیا  رد  ریمض  ّتیمها  نایب 

هب زاین  ترورـض و  ساسارب  هن  اّما  دوش  یم  فوذحم  یّلک  ياربک  یهاگ  زین...و  لدـج  ، ناهرب زا  سمخ  تاعانـص  باوبا و  ریاس  رد 
دوصقم هب  لّخم  راصتخا  دـیاب  هّتبلا.تسا  راصتخا  تاعارم  رطاخ  هب  افرـص  هکلب  ، تسا حرطم  هک  یـصاخ  فدـه  رطاخ  هب  ای  فذـح 
تعانـص رد  اّما.دروایب  دیاب  ، دشاب يرظن  یفخ و  رگا  تروص  نیا  ریغ  رد  ، درادـن رکذ  هب  جایتحا  تسا و  حـضاو  يربک  ینعی  ، دـشابن

تسا و ( ...و لداـجم  اـی  نهربم  وه  اـمب  هن  ) بیطخ وه  اـمب  ، بیطخ هیلا  رطـضم  هّیرورـض و  روما  زا  اـبلاغ  یّلک  ياربک  ءاـفخا  ، هباـطخ
: زا دنترابع  ، دندرگ یم  ترورض  نیا  ببس  هک  یلماوع 

هدشن هدنیوگ  میلـست  نآ  لابندب  ، درب یم  نآ  بذک  هب  یپ  هدنونـش  دروایب  ار  نآ  بیطخ  رگا  هک  دشاب  ضحم  غورد  يربک  ّتیلک  .1
ردب ملاس  ناج  هدنام و  نوصم  رطخ  نیا  زا  ات  دنک  ناهنپ  ار  يربک  دـیاب  رهام  بیطخ  راچانب  ، دزاس یمن  عناق  ار  عمتـسم  وا  نانخـس  و 

.درب

: دیوگ یم  بیطخ  الثم 

ناسنا سپ  ( ...و دروخ  یمورف  ار  دوخ  مشخ  دوش ، یمن  نیگمـشخ  ناـنآ  رب  ) دراد یمزاـب  ناـمدرم  زا  ار  دوخ  بضغ  مشخ و  ینـالف 
.تسا یبولقلا  بوبحم 

: دیوگب نینچ  روکذم  يارغص  لابندب  بیطخ  رگا  اجنیا  رد 
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دنکن قدـص  هّیلک  ۀـبجوم  تروصب  هدنونـش  يارب  تسا  نکمم  ، تسا سان  بوبحم  دـیامن  یم  سان  زا  بضغ  ّفک  هک  یناسنا  ره  و 
دنتسین و مه  بوبحم  لاح  نیا  اب  دننک  یم  بضغ  ّفک  هک  دسانش  یم  ار  یناسک  ای  یـسک  شا  یگدنز  طیحم  رد  يو  الثم  هک  ارچ 

.دهد یمن  اهیراتفرگ  نیا  هب  نت  تسدربز  بیطخ  یلو  دنک  یم  بیذکت  ار  بیطخ  اذل 

ّبترم بیطخ  ، مدرم رـضحم  رد  رگا  هک  هتکن  نیا  زا  زیهرپ  يارب  یلو  تسا  ضحم  قدـص  تسین و  لاؤس  ریز  يربک  ّتیلک  یهاگ  .2
نآ ندینـش  هب  مدرم  هجیتن  رد  ، ددرگ یم  دقعم  هدـیچیپ و  یملع  یقطنم  یّنف  نایب  کی  شنایب  ، دریگب هجیتن  هدـیچ و  يربک  يرغص و 

لـصف ّلح و  هلـصوح  دنراد و  مهف  دوز  لاقتنالا و  عیرـس  ، حـضاو ، ابیز ، اویـش نانخـس  هب  لیم  مدرم  هک  ارچ  دـنهد  یمن  ناشن  یلیامت 
هک دـشخب  یم  یـصصخت  یملع  یقطنم  مالک  کی  گنر  دـصرددص  بیطخ  مالک  هب  يربک  ندروآ  دـنرادن و  ار  یقطنم  لالدتـسا 

نظءوس مدرم و  دـیدرت  کش و  هلیـسو  نیدـب  یهاگ  هکلب  ، تسا بیطخ  ضرغ  ضقن  دـنراد و  باـنتجا  نآ  هب  نداد  شوگ  زا  مدرم 
یمن دشابن  بولقلا  بوبحم  دشابن و  هّلملا  هیجو  بیطخ  ات  دنریگ و  یم  رخسمت  داب  هب  ار  وا  هدش و  هتخیگنارب  بیطخ  هب  تبـسن  اهنآ 

.دنک ریثأت  ذوفن و  اهلد  رد  دناوت 

لوط زا  دـیاب  بیطخ  تسا و  لـئاطالب  لـیوطت  هکلب  تسین  مه  مـالک  دـیقعت  هبجوـم  تسا و  ضحم  قدـص  يربـک  ّتیلک  یهاـگ  .3
.دزیهرپب اجیب  ياهنداد 

دندوب شوگاپارس  ، نخس زاغآ  رد  هک  یناگدنونش  دروایب  ار  نآ  بیطخ  رگا  تسین و  یّلک  ياربک  ندروآ  هب  يزاین  ابلاغ  : کلذ نایب 
هب یـساسحا  نینچ  رگا.دروآ  یم  تسین  رکذ  هب  مزال  هک  ار  هچنآ  دنک و  یم  تارّرکم  رارکت  بیطخ  هک  دننک  یم  ساسحا  مک  مک 

ياهرارکت نیا  یهاگ.دـنوش  یم  يرارف  هدـنکارپ و  بیطخ  فارطا  زا  هدـش و  ضراع  اهنآ  رب  زین  تلاسک  تلالم و  ، داد تسد  مدرم 
ای هدرکن  میظنت  ار  شنانخـس  دـبال  هک  دـنزاس  مهّتم  ار  وا  ابلق  دوش  یم  نیا  بجوم  دراذـگ و  یم  یفنم  ریثأت  ، تبثم ریثأت  ياجب  اـجیب 

ببس يربک  فذح  هک  نیا  لثم   ) دش يربک  ندروآ  هب  رطضم  انایحا  رگا  نایاپ  رد  ؟ ارچ ررکت  همه  نیا  هنرگ  درادن و  یهاگآ  یلیخ 
نآ بذک  قدص و  ات  دروایب  هلمهم  ۀیـضق  تروص  هب  ار  يربک  هک  دوش  یم  هیـصوت  ( ددرگ هدـیچیپ  ضماغ و  شباطخ  هک  دوش  یم 

.دشاب هتشاد  ّتیلک  يربک  هک  دنک  نییبت  کشخ  یقطنم  ترابع  کی  لکش  هب  ار  نآ  امتح  هک  دشابن  دّیقم  یلیخ  ددرگن و  مولعم 
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رگا هک  يربک  لامها  ای  يربک و  فذـح  اب  سایق  ینعی  ، تسا « ریمـض » داریا هار  رد  بیطخ  يدـنمناوت  رب  یکتم  ابلاغ  هباـطخ  تعاـنص 
نیرمت و دنمزاین  هّتبلا  هک  دنک  تاعارم  الماک  شباطخ  رد  ار  دراوم  نیا  بیطخ  هک  تسا  اجب  رایـسب  اذل  ، دروایب هلمهم  دروآ  یم  مه 

شخب ماهلا  وا  هک  دـنک  باوص  بلط  دـنوادخ  زا  دـیاب  دـشاب  یکتم  دوخ  ياهـشالت  هب  هک  نیا  زا  لبق  تسا و  تراـهم  يدـنمرنه و 
.تسا تفرعم 

لیثمت .16

.تسا لیثمت  هب  عجار  ، هباطخ لّوا  باب  بلاطم  زا  بلطم  نیرخآ 

ۀفـسلف.سایق ات  تسا  رتشیب  بتارم  هب  لـیثمت  رب  نآ  ءاـکّتا  عقاو  رد  تسا و  یّکتم  لـیثمت  ساـیق و  رب  هباـطخ  میناد  یم  هک  روطناـمه 
.دراد دربراک  یلیخ  اذل  تسا و  رتریگاج  نانآ  ياه  ناج  سوفن و  رد  رت و  کیدزن  مومع  ناهذا  هب  لیثمت  هک  تسنآ  بلطم 

: تسا ریز  وحن  هس  زا  یکی  رب  ، هباطخ تعنص  رد  لیثمت  عوقو 

دور یم  نامگ  هک  ) یعماج ردق  کی  رد  ( عرف هّبشم و  ) بولطم اب  ( لصاو هب  هبشم  ) هب لّثمم  هک  دشاب  تهج  نیا  زا  لیثمت  زا  هدافتسا  .1
تمرح ّتلع  يوق  لامتحا  هب  دنکیرـش و  ندوب  رکـسم  رد  هک  عاقف  رمخ و  لثم.دنـشاب  كرتشم  دشاب ) مکح  ّتلع  ، عماج ردـق  نامه 

رد لـیثمت  زا  عون  نیا  ) دـنک یم  تیارـس  مه  اـجنآ  هب  مکح  سپ  تسا  دوجوم  زین  عرف  دروم  رد  ّتلع  نیمه  هک  دـشاب  راکـسا  ، رمخ
(. دش نییبت  الیصفت  قطنملا  باتک  ۀناگ  شش  باوبا  ، مجنپ باب  نایاپ 

ره : میئوگ یم  الثم.دراد  دوجو  كارتشا  هباشت و  تبـسن ، رد  « بولطم » اب « هب لثمم  » ناـیم هک  دـشاب  تهج  نیا  زا  لـیثمت  زا  هدافتـسا  .2
هزادنا ره  هب  هک  نیمز  دننامه.دریگ  یم  ینوزف  تعرساب  مه  وا  فراعم  تبـسن  نامه  هب  ددرگ  نوزفا  زومآ  شناد  ینتورف  هک  هزادنا 

يرتشیب لوصحم  تسا و  رت  باریس  هجیتن  رد  ) دنوش یم  ریزارس  نآ  تمس  هب  يرتدایز  ياهبآ  دشاب  هدش  عقاو  يدوگ  رد  رت و  تسپ 
.دنراد هباشت  ، تعرس يدایز  رد  مود  ۀیضق  رد  تبسن  هب  لّوا  ۀیضق  رد  تبسن  (. دهد یم 

: دنتسه هنوگود  دوخ  ، لیثمت روکذم  مسق  ود  زا  مادکره 

تسا و لوبق  لـباق  دوجوم و  زین  عقاو  رد  هک  تسا  یعقاو  یقیقح و  هباـشت  کـی  ، تبـسن رد  زیچ  ود  هباـشت  كارتـشا و  یهاـگ  ؛ فلا
؛ تسا هدمآ  میرک  نآرق  هفیرش  ۀیآ  ود  رد  هک  یهیبشت  لثم.تسین  رادرب  هشدخ 
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ار دنچ  ییاه  باتک  هک  تسا  رامح  لثم  دننامه  ( لمع یب  ملاع  ) دندرکن لمع  نادب  سپ  دـنتخومآ  ار  تاروت  هک  نانآ  لثم  : لّوا ۀـیآ 
یب ملاع  ، درب یمن  يدوس  بتک  راب  زا  رامح  هک  يروط  نامه  ) دـنک یم  لمح  دوخ  اـب  دـنک و  یم  لـقتنم  رگید  ۀـطقن  هب  يا  هطقن  زا 

(1) تسا .) ریذپراکنا  تیعقاو  کی  نیا  درب و  یمن  يدوس  شیوخ  شناد  زا  زین  لمع 

لبنـس تفه  هک  تسا  ( الثم مدـنگ   ) هّبح کی  لثم  دـننامه  دـنیامن  یم  قاـفنا  ادـخ  هار  رد  ار  شیوخ  لاوما  هک  ناـنآ  لـثم  : مود ۀـیآ 
لام تکرب  ّومن و  دایدزا و  ببس  مه  قافنا  ( هدش لیدبت  هّبح  دصتفه  هب  هبح  کی  هک  ) دراد دوجو  هّبح  دص  یلبنس  ره  رد  هدینایور و 

...ددرگ (2) یم 

دـیدس و يأر  هک  دـیآ  یم  رظن  هب  نینچ  رما  ودـب  رد  هک  تـسا  يرظن  يأر و  بـسحرب  زیچ  ود  ناـیم  كارتـشا  هباـشت و  یهاـگ.ب 
رد هفیقـس  زور  رد  مود  ۀفیلخ  هک  ینخـس  دـننامه  ، ددرگ یم  راکـشآ  نآ  تحـص  مدـع  ، ندرک لابند  بیقعت و  اب  یلو  تسا  مکحم 

: تفگ هفیلخ  باختنا  ماقم 

تسا ینامسیر  نرق  زا  دارم  ) دنوش عمج  نرق  کی  رد  دوجوم  ود  ای  سک  ود  هک  ( تسا لاحم  اتداع  تسا و  دیعب  یلیخ  ) ینعی تاهیه 
( .ددنب یم  مهب  دزاس و  یم  کیدزن  رگیدکی  هب  ار  رتش  ود  هک 

نایب ، يریما نیرجاهم  امـش  زا  دـشاب و  يریما  راصنا  ام  زا  : تفگ یم  هک  راصنا  زا  یکی  راـتفگ  ّدر  رد  ار  نخـس  نیا  باـطخ  نب  رمع 
دـشاب ام  زا  ریما  راب  کی  هک  دوب  نیا  دارم  هکلب  دشاب  نامز  کی  رد  ریما  ود  هک  دوبن  نیا  يراصنا  نآ  دوصقم  الّوا  هک  یلاحرد  درک 
حیحص نرق  کی  رد  دوجوم  ود  عامتجا  هب  مود  هفیلخ  هیبشت  ات  دنشاب  هتشاد  تراما  نامز  مه  ریما  ود  هک  نیا  هن  ، امـش زا  رگید  راب  و 
ضرف رب  ایناث  دوب و  هدننک  عناق  باوج  نیا  یلاجنج  طیارـش  نآ  رد  اسب  هچ  دشاب و  زاسراک  هیبشت  نیا  دـیاش  رما  ودـب  رد  یلو  ! دـشاب

رد دشاب  يا  هلاحتـسا  رگا  اریز  تسا  اطخ  هفیلخ  هیبشت  یلو  دنوش  عمج  نامز  کی  رد  ریما  ود  هک  دـشاب  نیا  ، يراصنا ةدـنیوگ  دارم 
زیچ ود  یکیدزن  عامتجا و  ینعی  هب  لّثمم  هنرگ  دشاب و  ، رـصع کی  رد  قلطم  ياورنامرف  ریما و  ود  یکیدزن  عامتجا و  هک  تسا  لّثمم 

.تسین شیب  يا  هطلاغم  نیا  سپ  درادن  یعانتما  هک  نامسیر  نرق و  کی  رد 

يارب تسا  نکمم  تسا و  یمسا  هباشت  ، كارتشا بسحرب  افرص  لیثمت  یهاگ  .3
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اتقیقح اـنطاب و  یلو  دـنک  هولج  حالـصلا  رهاـظ  راد و  نغور  گـنر و  یهیبشت  نینچ  تسین  يرکفنـشور  گـنهرف و  لـها  هک  يدرف 
زا رادـقم  نیمه  تسا  بلطم  هب  نیبطاخم  قیدـصت  ضرغ  تسا و  مدرم  عانقا  ، فدـه نوچ  هباطخ  رد  اـهتنم  ، تسین شیب  يا  هطلاـغم 

: لاثم.تسین نآ  ندرب  راکب  زا  یکاب  تسا و  یفاک  زین  تهباشم 

یم شیاتـس  حدـم و  ار  يو  سپ  دـنرادب  تسود  ار  وا  هک  دراد  یماو  ار  مدرم  هباطخ  ماقم  رد  اـی  دراد  یم  تسود  ار  يدرف  بیطخ 
ۀملک ـالثم.دراد  ار  مسا  نیمه  تسا  ناـنآ  ءاـنث  حدـم و  دروـم  مدرم و  بوـبحم  هک  يرگید  صخـش  هک  نیا  رطاـخ  هـب  افرـص  دـنک 

دولوم 22 يور  رب  ار  مسا  نیا  لاح  دنراد  تسود  همه  هدوب  هّللا  مهمحر  ینیمخ  ماما  یمان  مان  هک  نیا  ظاحل  هب  ار  « هّللا حور  » سدقم
هک یـصخش  زا  ناسنا  الباقتم  ، تسا اهلد  بوبحم  اب  مان  مه  نوچ  مینک  یم  حدم  ار  صخـش  نیا  ام  دنراذگ و  یم  نآ  لاثما  نمهب و 
هب روهشم  فورعم و  تسا  وا  مان  مه  ناسنا  نیا  هک  يرگید  صخش  هک  نیا  رطاخ  هب  افرـص  دیآ  یم  شدب  تسوا  مان  مه  ناسنا  نیا 

رفنتم وا  زا  ناریا  ّتلم  هدوب و  توغاط  مسا  نوچ  یلو  تسا  یبوخرایـسب  مسا  هک  نیا  اب  اـضر  دّـمحم  ۀـملک  ـالثم.تسا  اهیدـب  ّرش و 
ددصرد دیایب و  ناشدـب  وا  زا  يدارفا  تسا  نکمم  دـشاب  اضر  دّـمحم  یلفط  مسا  رگا  اذـل  دـندرک  جارخا  تکلمم  زا  ار  وا  دـندوب و 

.دنشاب وا  تمذم 

؛ دشاب لیثمت  زا  مسق  زا  دیاش  لیذ  رعش  : دیامرف یم  رفظم  موحرم 

مهدعب رادقم  یلع  یعمد  دادزی 

قفالا یف  سمشلا  رثا  بهشلا  دیازت 

هلصاف (و  دیـشروخ يرود  نازیم  هب  ناگراتـس  شیازفا  دننامه  ، ناتـسود ( یناکم يرود  ) دعب ةزادنا  هب  نم  کشا  دوش  یم  نوزفا  ینعی 
(. مینیب یم  هراتس  زا  رپ  ار  نامسآ  بش  رخاوا  هک  اجنآ  ات  ) قفا رد  ( سمش نتفرگ 

شیازفا رب  نآ  ندرک  هیبشت  سایق و  تهج  زا  ناتـسود  يرود  نازیم  هب  مشچ  ياهکـشا  عومد و  دـیازت  هب  هدرک  مکح  رعاش  اجنیا  رد 
دنکرتشم مسا  رد  ناگراتـس  اب  مشچ  ياه  کشا  هک  نیا  رطاخ  هب  افرـص  ، قفا رد  دیـشروخ  يرود  دعب و  شیازفا  رادـقم  هب  ناگراتس 

سمش ار  تسود  بیبح و  یهاگ  ازاجم  هک  ارچ  سمش  اب  بوبحم  كارتشا  رطاخ  هب  زین  دنمان و  یم  هراتس  ار  اهکشا  ازاجم  هک  اریز 
.تسا راک  رد  یمسا  هباشت  دنمان و  یم 
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عاونا مود  ثحبم 

هراشا

زا مود  ثحب  لاح.دش  ناونع  بلطم  هدزناش  یط  هک  دوب  نف  نیا  دـعاوق  لوصا و  نوماریپ  هباطخ  تعانـص  ثحبم  هس  زا  لّوا  ثحبم 
.دراد دوجو  بلطم  راهچ  نآ  رد  تسا و  عاونا » » ثحبم هب  عجار  هباطخ  باب  ثحابم 

دیهمت .1

باـب اـب  لدـج  باـب  رد  عضوم  حالطـصا  نیب  قرف  دوش و  یم  اـنعم  عاونا  ۀـملک  نآ  رد  هک  تسا  يا  همدـقم  تقیقح  رد  لّوا  بلطم 
: کلذ نایب.ددرگ  یم  نشور  هباطخ 

دناوتب هک  تسا  يا  همّدـقم  ره  هباـطخ  نف  حالطـصا  رد  « عضوم » هک میتفگ  هباـطخ  لّوا  باـب  بلاـطم  زا  مهدراـهچ  بلطم  رد  اـقباس 
ای دنک  ادیپ  لالدتسا  يارب  تیمدقم  ناونع  لعفلاب  هچ  ، دوش عقاو  نآ  ياربک  ای  يرغـص  ینعی  دشاب  یباطخ  لالدتـسا  « تیبثت » زا یئزج 

باب عضوم  » يانعم.تسا توافتم  ، لدج نف  رد  عضوم  اب  نف  نیا  رد  ، عضوم هک  تسا  حضاو.تسا  ظوفحم  تینأش  یلو  ، دـشاب هوقلاب 
جارختـسا هّیباطخ  تامّدـقم  ، نآ زا  هک  ، یّلک نوناق  ره  زا  دوب  ترابع  عون  تسا و  « هباطخ باب  رد  عون  » حالطـصا يانعم  نامه  « لدـج

دوخ اـعون  دـش و  یم  جارختـسا  ناوارف  تاروهـشم  ، نآ زا  هک  ، یّلک ةدـعاق  ره  زا  دوب  تراـبع  « یلدـج عضوم  » هک نیا  هچ  ) ددرگ یم 
يّدض زا  یمکح  لقن  الثم  (. تشذگ لصفم  روط  هب  نآ  نایب  تشادن و  دربراک  لدـج  تامّدـقم  رد  هدوبن و  تاروهـشم  ءزج  ، عضوم

یم دوخ  یباـطخ  بولطم  هب  ار  بیطخ  هک  تسا  يرایـسب  عضاوم  رب  لمتـشم  نوچ  ، تسا هباـطخ  باـب  عاونا  زا  یعون  رگید  ّدـض  هب 
: هک تسا  نآ  دوش  یم  جارختسا  عون  نیا  زا  هک  یعضاوم  زا  یکی  الثم.دنناسر 

قحتـسم سپ  تسا  تسود  هک  رذگهر  نآ  زا  دلاخ  ردارب  سپ  تسا  يدـب  هئاسا و  قحتـسم  سپ  تسا  نمـشد  دـلاخ  هچ  نانچ  رگا 
رگید ّدـض  هـب  ( ودـع ) يّدـض زا  ( هئاـسا قاقحتـسا  ) مـکحلا لـقن  هـّیلک  ةدـعاق  عوـن و  عـضاوم  زا  یعــضوم  لاـثم  نـیا  ، تـسا ناـسحا 

.تسا ناسحا  قاقحتسا  ، شمکح )و  قیدص ) تسا

دنک هدافتسا  اهنآ  زا  زاین  ماگنه  ات  دراپسب  رطاخ  هب  کین  ار  عضاوم  هک  دوب  مزال  لداجم  صخش  رب  لدج  باب  رد  هک  روطنامه  : هتکن
ماقم رد  ات  درادهگن  هدامآ  نهذ  رد  دنک و  ظفح  یبوخ  هب  ار  عاونا  هک  تسا  مزال  ضرف و  بیطخ  رب  زین  هباطخ  باب  رد  نینچ  مه 
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هک رذگهر  نآ  زا.دنک  هدافتسا  تامّدقم  عضاوم و  نیا  زا  یباطخ  لالدتسا  رد  دنک و  طابنتـسا  ار  عضاوم  ، عاونا نیا  زا  دناوتب  هباطخ 
دوخ هب  صوصخم  یّلک  دـعاوق  عاونا و  ، دوخ اب  بساـنتم  مه  یفنـص  ره  )و  تارجاـشم تارواـشم و  ، تارفاـنم ) دراد یفانـصا  هباـطخ 

طوبرم نآ  لیـصفت.مینک  هراشا  عاونا  نیا  زا  ییاه  هشوگ  هب  اج  نیا  رد  تسا  بسانم.دشاب  هاگآ  یبوخ  هب  اهنآ  زا  بیطخ  دیاب  ، دراد
.تسا بیطخ  صخش  ياه  ّتقد  هلّوطم و  بتک  هب 

تارفانم هب  طوبرم  عاونا  .2

دنتـسه يروما  « تارفانم » .تسا تارفانم  ، هباطخ ۀـناگ  هس  فانـصا  زا  یکی  هک  میتفگ  هباطخ  لّوا  باب  بلاطم  زا  مهدزیـس  بلطم  رد 
نایرج لاح  رد  دوجوم و  جراخ  رد  نونکا  مه  لعفلاب و  هک  يرما  رابتعا  هب  مه  نآ  دوش  یم  ءییش  ای  صخـش  ّمذ  ای  حدم  تبثم  هک 

مدآ صخـش  نیا  ، تسا ینتـسیاب  لمع  نیا  هک  دنک  نییبت  ناگدنونـش  يارب  تسا  حدم  ماقم  رد  رگا  هک  تسا  نیا  بیطخ  راک.تسا 
ینتسیابن لمع  نیا  هک  دنک  ریرقت  اسر  ینایب  اب  تسا  تمذم  ماقم  رد  رگا...و  تسا  تعفنم  ياراد  دوجوم  ءییش  نیا  ، تسا یتلیضفاب 

(. مینک یم  نایب  ادعب  ار  نآ  ياهلاثم...و  دراد  ررض  هعماج  ای  درف  لاحب  زیچ  نالف  ، تسا یقالخا  لئاذر  ياراد  صخش  نیا  ، تسا

هتسد هتـسد  هدش و  ادج  ، هدرک ادیپ  رفانت  رگیدکی  زا  مدرم  روکذم  روما  اب  هک  تهج  نآ  زا  دنیوگ  تارفانم  ، ار تارفانم  : هیمـست هجو 
.دنیآ یمرب  یهورگ  زا  راجزنا  یضعب و  یئوجبیع  ددصرد  لئاذر  لیاضف و  نایب  اب  یخرب  دنوش و  یم 

اب هباطخ  زا  تارفانم  صوصخ  هک  دوش  یم  نایب  الیـصفت  اجنیا  رد  دش  هراشا  نادب  ، لّوا باب  مهدزای  ثحب  رخآ  رد  هک  یبلطم  انمض 
رفانت هجیتن  تارفانم  لدج و  رد  هک  دش  نایب  هک  دوب  نامه  كارتشالا  هب  ام  اّما.دنراد  زایتمالا  هب  ام  ود  كارتشالا و  هب  ام  کی  ، لدـج

.دنوش رفنتم  صخش  ای  لمع  نالف  زا  مدرم  هک  نیا  تسا و  فالتخا  و 

هتفرگ و تسدـب  ار  نخـس  بکرم  نانع  تسا و  نادـیم  زات  هکی  هدـحو و  مّلکتم  هک  تسا  بیطخ  نیا  هباطخ  رد  .1: زایتمالا هب  ام  اّما 
.دزات یم  دشاب  لیام  هک  ییوس  ره  هب  عزانمالب 

تمـس هب  ار  نخـس  ياـهریت  هتخادرپ و  هزراـبم  هب  رگیدـکی  اـب  هک  تـسا  ودره  نآ  زا  نخـس  دراد و  بـیقر  صخـش  ، لدـج رد  یلو 
.تسا بیجم  يرگید  لئاس و  یکی  دنور و  یم  هناشن  رگیدکی 

ّمذ ای  حدم  فرص  ئیش و  کی  ای  صخش  کی  رب  هبلغ  دّرجم  بیطخ  یلصا  فده  .2
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هک یلاحرد.تسا  دنـسپان  تشز و  لاعفا  زا  رفنت  وکین و  ياهراک  لاعفا و  ماجنا  رب  ناگدنونـش  کیرحت  ، فده هکلب  ، تسین وا  ینابز 
؟ هن ای  دوب  دهاوخ  لماع  رما  نیا  هب  یسک  ایآ  هک  تسین  نیا  وا  مغ  ّمه و  تسا و  مصخ  رب  ۀبلغ  اهنت  لداجم  یلصا  ضرغ 

هک يرگید  نآ  تسا و  شزرا  تلیضف و  ياراد  ئش  ای  صخش  نالف  هک  دزاس  عناق  ار  مدرم  هک  تسنیا  بیطخ  ضرغ  مالک  کی  رد 
نادـب هدیـشوپ و  لمع  هماج  نارگید  ، وا هباطخ  ظـعو و  ياـضتقم  هب  اـت  ، تسا شزرادـض  یتساـک و  ، صقن ياراد  تسا  لـباقم  هطقن 

هب دوـخ  یبـلق  لـیم  مغر  یلع  دـنک و  رارقا  هب  راداو  ار  مصخ  نکمم  قـیرط  ره  هب  هک  تسنآ  لداـجم  فدـه  یلو.دـنهد  رثا  بیترت 
بولـسا هک  ارچ  ، تسا قیمع  فاکـش  رایـسب و  هلـصاف  لدج  هباطخ و  ةویـش  ود  نایم.دوش  وا  میلـست  هدرک و  فارتعا  بیقر  ياعدـم 

یکاراد و ياوق  رعاشم و  رب  ، دـیوگب نخـس  یمرن  هب  نانآ  اب  ، دـشاب هتـشاد  ارادـم  قفر و  مدرم  اب  بیطخ  هک  تسنیا  ناهاوخ  یباـطخ 
هدش و عناق  دوخ  اهنآ  ات  دنک  نانآ  تیاضر  بلج  دشاب و  هتشاد  تسد  رد  ار  نیعمتسم  ياهلد  ، دشاب یلوتسم  نانآ  لد  لقع و  بلق و 

َِکلْوَح ْنِم  اوُّضَْفنَال  ِْبلَْقلا  َظِیلَغ  اظَف  َْتنُک  َْول  ْمَُهل َو  َْتِنل  ّللا 
�

ِه َنِم  ٍهَمْحَر  ا�ِمبَف  دنهد ، ماجنا  ار  یلمع  ، لیم لامک  اب  هدش و  یضار  ابلق 
دـشاب وا  زا  فارتعا  رارقا و  نتفرگ  مصخ و  رب  هبلغ  نامه  هک  لداجم  ضرغ  اریز  تسین  روما  نیا  ناـهاوخ  یلدـج  بولـسا  یلو  (1)

.دشاب هتساوخان  يربج و  ، يرهق ، وا لیم  مغر  یلع  هک  دنچره  دوش  یم  لصاح 

دوب لدج  اب  نآ  توافت  نایب  نآ و  ۀیمـست  هجو  تارفانم ، يانعم  تشاد و  یتامدقم  ۀبنج  تقیقح  رد  هک  روکذـم  تاکن  هب  تیانع  اب 
ار يرما  ندوب  شزرادض  شزرا و  ، ندوب صقن  لامک و  ، یئابیز یتشز و  دنک و  یم  داریا  هبطخ  تارفانم  رد  هک  یـسک  رب  : میئوگ یم 
هک ارچ.دشاب  عّلطم  صاخـشا  ءایـشا و  ياهیتشز  اه و  ییابیز  ماسقا  عاونا و  زا  هک  تسا  مزال  ، دـنک یم  نایب  تسا  دوجوم  لعفلاب  هک 

.تسا شدوخ  بسح  هب  يزیچره  یتشز  لامج و 

کی لاح  هب  قیال  یناسنا و  تالامک  لئاضف و  هب  هک  تسنیا  هب  ناسنا  لاـمج  : ناـسنا دروم  رد  ـالثم  ینادـب  کـین  ار  اـهنیا  دـیاب  سپ 
ۀمه اب  تادامج  تاتابن و  ، تاناویح زا  ) ءایـشا ریاس  دروم  رد  تسا و  لـئاذر  هب  فاـصتا  هب  نآ  یتشز  حـبق و  دـشاب و  هتـسارآ  ناـسنا 

یتشز دنـشاب و  اراد  ار  ناشدوخ  لاح  هب  قیال  تالامک  تافـص و  هک  تسنیا  هب  اهنآ  ییابیز  لامج و  زین  ( دـنراد هک  یماسقا  عاونا و 
.تسا تالامک  نآ  یتساک  صقن و  هب  اهنآ 
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هکلم يو  رد  ، اه یکین  تاریخ و  رب  تسرامم  رثا  رد  هک  تسنآ  هب  یناسنا  ره  تلیـضف  اهناسنا  دروم  رد  : روکذـم لاثم  رتشیب  حیـضوت 
ار اهنآ  رت  مامت  هچره  یناسآ  هب  دـشاب و  ندروخ  بآ  لثم  شیارب  کین  ياـهراک  تاریخ و  ماـجنا  نآ  ۀـیاس  رد  هک  دـیآ  دـیدپ  يا 

.دهد ماجنا 

: هدش هدرمش  تلیضف  راهچ  یقالخا  بتک  رد  لیاضف  تاهما  لوصا و 

تّفع تعاجش 4. تلادع 3. ملع 2. تمکح و  .1

لیاضف لوصا  رفظم  موحرم  لوق  هب  یلو  ، دوش یم  یهتنم  اهنادب  هدوب و  لماع  راهچ  نیا  تاعرفتم  بعش و  زا  تالامک  لیاضف و  ۀیقب 
: زا دنترابع 

تّفع 6. تعاجش 5. ناسحا 4. تلادع 3. تلیضف  ملع 2. تمکح و  تلیضف  .1

يرابدرب 10. ملح و  یگنادرم 9. تّمه و  يدرمناوج 8. تّورم و  یگدنشخب 7. مرک و 

.دشابن نآ  رد  لزلزت  هک  يأر  رد  ماکحتسا  لالقتسا و  تلاصا و 

نآ بعـش  زا  ددرگ و  یمزاب  مرک  تفـص  هب  تسا  یگدنـشخب  مرک و  جوا  هک  راثیا  الثم.ددرگ  یمزاب  رما  هد  نیا  هب  لیاضف  ریاـس  و 
نیا رد  تالکـشم  لّمحت  تناما و  ظفح  هار  رد  راد  تناما  نیما و  درف  ربص.ددرگ  یم  زاب  تّفع  هب  تسا  تّفع  ببـس  هک  ءایح  ، تسا

...و تسا  نیما  تلادع  ۀناشن  ددرگ و  یمرب  تلادع  هب  هار ،

: ناسنا زاریغ  ءایشا  ریاس  دروم  رد  اّما  و 

کی لامک  الثم.دسرب  ّتیلعف  ۀجرد  هب  دوش و  لصاح  تسا  بولطم  ، ءیش نآ  عون  يارب  هک  یتافـص  هک  تسنیا  هب  ءییـش  ره  لامک 
زاـگ ، نـفلت ، ماّـمح ، هناـخزپشآ ، یئوشتــسد ، قرب ، بآ لـیبق  زا  یتاـناکما  ینعی  ، دــشاب قـفارم  ياراد  : هـک تـسا  نـیا  ینوکــسم  لزنم 
مدرم مومع  قوذ  اب  بسانتم  يرامعم  یسدنهم و  ياراد  هسدنه  رظن  زا  ، دشاب ابیز  نامتخاس  ءانب و  ثیح  زا  ، دشاب عیسو  نینچمه  ، ...و

...و ددنسپب  ار  نآ  دنیبب  سکره  هک  دشاب 

تفاظن ، دشاب هدش  میظنت  يزاسرهش  قیقد  ۀشقن  يور  ، دشاب گنهامه  عیـسو و  ياهنابایخ  ياراد  : هک تسنیا  رهـش  کی  لامک  الثم  ای 
نآ رد  تینما  یتحار و  لئاسو  بابسا و  ، دشاب بسانتم  یحیرفت  زکارم  اه و  غاب  ، اه كراپ  ياراد  ، دشاب ادیوه  رهش  رهاظ  زا  يزیمت  و 

...و دشاب  هتشاد  لّلجم  ابیز و  نامتخاس  ، دشاب هتشاد  یبوخ  ياوه  بآ و  ، دشاب مهارف 

تالامک لیاضف و  اب  دـیاب  دـیآ  یمرب...و  رهـش  کی  لامک  ، لزنم لامج  ، ناـسنا تلیـضف  رد  هباـطخ  داریا  ماـقم  رد  هک  یبیطخ  ، لاـح
هک ار  يرما  دـشاب  رداق  ، تساوخ رگا  نآ  رب  هوالع  دـشاب و  هتـشاد  لماک  ییانـشآ  تسا  وا  ۀـباطخ  عوضوم  هک  ، مادـکره اب  بساـنتم 

اعقاو

رفظم قطنم  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1193زکرم  هحفص 1069 

http://www.ghaemiyeh.com


435  : ص

رفظم قطنم  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1193زکرم  هحفص 1070 

http://www.ghaemiyeh.com


تسا لامک  ، تفص نالف  ، تسا ینتسیاب  راک  نالف  هک  دزاس  عناق  ار  مومع  دهد و  هولج  ابیز  ، ظافلا تاریبعت و  اب  ، تسا دنـسپان  حیبق و 
شوخ نایـسلجم  هب  هک  نیا  يارب  ، تسا حور  یکبـس  ترـشاعم و  فطل  باب  زا  نیا  هک  دزاس  مّسجم  يروط  ار  قساـف  قسف  ـالثم...و 

نیا هک  دنک  دومناو  هنوگنیا  ، ار ندوک  هلبا و  مدآ  یندوک  الثم  ای...و  تسین  یـصاعم  لها  هنرگ  دشک و  یم  رـس  یماج  زین  وا  درذگب 
هب ار  یهاک  دـنک و  یم  نانچ  نینچ و  اذـل  ، تسا تالابم  یب  نآ  نؤوش  ایند و  روما  هب  تبـسن  دراد و  نطاـب  يافـص  سفن و  تطاـسب 

.دهد یم  هولج  ابیز  ار  وا  بیطخ  یلو  هدرک  راداو  رما  نیدب  ار  وا  ، یمهفن یندوک و  انطاب  هک  یلاحرد  ، دنک یم  هضواعم  یهوک 

مومع راـظنا  رد  نارگید  زا  رت  ماـمت  هچره  تحارـص  اـب  تسا و  نارگید  یناـهنپ  بویع  يوجتـسج  رد  هراوـمه  هک  یناـسنا  ـالثم  اـی 
شفرح ، تسا هجهل  تحارص  ياراد  كر و  تسا  یمدآ  يو  هک  دنک  ریوصت  هنوگنیا  ار  وا  بیطخ  ، دنک یم  تبیغ  هدرک و  یئوجبیع 

ار یمکاح  یـضاق و  الثم  ای...و  دهد  یمن  هار  لدب  ساره  مه  يا  هدننک  تمالم  چیه  تمالم  زا  دـنز و  یم  حیرـص  ، هنادرم درم و  ار 
وا هک  دزاس  مّسجم  نینچ  نیا  بیطخ  دهد  یم  ماجنا  مارح  راک  دریگ و  یم  هوشر  اوعد  نیفرط  نیمهّتم و  ناگدننک و  هعجارم  زا  هک 
دنک ّلح  ار  اوعد  نیفرط  تالکشم  رتدوز  هچره  هلیسو  نیدب  هک  تسا  روما  لیهست  راک و  رد  عیرست  شفده  هکلب  درادن  مارح  دصق 

...و

هک دزاس  عناق  ار  مدرم  دـهد و  هولج  تالامک  لئاضف و  تروص  بلاق و  رد  ار  صئاقن  لئاذر و  زا  يریثک  دـشاب  رداـق  دـیاب  نینچمه 
اعقاو دهد و  هولج  صئاقن  لئاذر و  تروص  هب  ار  لئاضف  زا  یخرب  هکنیا  زا  دشاب  نّکمتم  دیاب  هک  روطنامه...و  تسا  لامک  کی  نیا 

دنک فیـصوت  هنوگنیا  دنک  یم  عافد  شیوخ  مارم  نید و  زا  هک  ار  یمدآ  الثم  ، تسا شزراّدض  صقن و  کی  نیا  هک  دـنرادنپب  دارفا 
.تسا تسرپ  هفارخ  عجترم و  قش ، هلک  ، کشخ ، بّصعتم مدآ  وا  هک 

یئوس ره  هب  راو  هناوید  ، تسا رّوهت  ياراد  هناوید و  وا  هک  دنک  فیصوت  هنوگنیا  تسا  تعاجـش  تلیـضف  ياراد  هک  ار  یمدآ  الثم  ای 
...و دنک  یم  هلمح  سکره  رب  دزات و  یم 

تافیصوت و هنوگنیا  هّتبلا...و  دراد  دایز  شاپ  تخیر و  ، تسا ریذبت  فارسا و  لها  وا  هک  نیا  هب  دنک  فیصوت  ار  میرک  ناسنا  الثم  ای 
.تسا رظن  قمع  تراهم و  دنمزاین  هکلب  تسین  یسکره  راک  تاریوحت 
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اب دـیناوت  یم  امـش  دوب  اهیئابیز  تالامک و  نساحم و  نایب  تهج  رد  همه  میدروآ  رهـش  لزنم و  ، ناسنا يارب  هک  ییاهلاثم  همتاـخ  رد 
هب هناـخ  صقن.تـسا  نـبج  لـهج و  ، مـلظ هـب  ؟ تـسیچ هـب  ناـسنا  صقن  هـک  دیــسانشب  ار  اـهنآ  دادـضا  ، هلباـقم ۀــنیرق  هـب  هسیاـقم و 

« .اهدادضاب ءایشالا  فرعت  » هک ارچ...و  تسیچ  هب  رهش  صقن  ؟ تسیچ

تارجاشم هب  طوبرم  عاونا  .3

انـشآ تارجاشم  يانعم  اب  لّوا  باب  مهدزیـس  بلطم  رد  اقباس.تسا  تارجاشم  فنـص  اب  هطبار  رد  مود  باـب  بلاـطم  زا  موس  بلطم 
ققحت هتشذگ  رد  یلمع  یئیش و  ای  هدوب  هتشذگ  رد  یـصخش  الثم.دشاب  هتـشذگ  روما  هب  طوبرم  هک  تسا  يا  هباطخ  هرجاشم  میدش 

هجو رب  ایآ  ؟ دش ثداح  یتیفیک  هچ  هب  هنوگچ و  رما  نالف  هک  دیوگ  یم  نخس  ءیش  ای  صخش  نآ  فارطا  رد  بیطخ  نونکا  هتفای و 
...و ؟ تسا مادک  نآ  حباقم  ؟ تسیچ نآ  نساحم  حیبق ؟ مومذم و  هجو  رب  ای  ؟ دش عقاو  حودمم  لیمج و 

.فارتعا رافغتسا و  تمادن و  راذتعا 4- تیاکش 3- رکش 2- -1: دراد هبعش  راهچ  هرجاشم 

لئاضف تالامک و  ، نساحم بیطخ  هک  تسنیا  هب  نآ  تسا و  هتشذگ  زا  ینادردق  رکشت و  ، يراذگ ساپس  يانعم  هب  رکش  : رکـشلا اّما 
قیال تالامک  تسا  تادامج  زا  يدامج  رگا  دنک و  نایب  ار  وا  لئاضف  تسا  ناسنا  رگا  الثم  دنک  وگزاب  ار  هتشذگ  یـضام و  رما  نآ 

.دش نایب  تارفانم  هب  عجار  یلبق و  ثحبم  رد...و  رهش  ، لزنم ، ناسنا لئاضف  نایب  تیفیک...و  دنک  وگزاب  ار  وا  لاحب 

يروـج ملظ و  یئیـش  اـی  صخـش  هب  تبـسن  هک  تسا  يدروـم  رد  اـهنت  هتـشذگ  زا  یهاوـخداد  مـّلظت و  اـی  تیاکـش  : هیاکـشلا اـّما  و 
رب ندرک  دراو  ررض  ، روج تقیقح.دنک  یم  تیاکش  ملاظ  صخـش  زا  بیطخ  هدش و  دراو  يا  همدص  یـسک  ای  يزیچ  هب  قحانب  ، هدش

...و أطخ  ، نایسن وهس و  هن  دشاب  هدارا  دصق و  يور  زا  ایناث  دشاب و  نوناق  عرش و  اب  فلاخم  قحانب و  الوا  هک  يوحن  هب  تسا  يرگید 

یـضرع یناج و  ، یلام نیناوق  ، یهلا مارح  بجاو و  هک  تسین  ءاهقف  دزن  حلطـصم  یعرـش  ماکحا  صوصخ  اـجنیا  رد  عرـش  زا  روظنم 
نیناوق.بوتکمریغ نیناوق  ای  دنتـسه و  نودـم  بوتکم و  هک  اهنآ  زا  معا.تسا  نوناـق  قلطم  ، عرـش زا  روظنم  هکلب  دـشاب  مالـسا  نید 

ربمایپ رب  همتاخ  رد  یهلا و  ناربمایپ  رب  دنوادخ  فرط  زا  هک  یعیارش  ماکحا و  لیبق  زا  ّهنودم 
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روشک و ره  یئازج  یقوقح و  نیناوق  تسا و  یندم  نیئآ  هب  طوبرم  یندم  نیناوق  ،و  تسا هدـیدرگ  لزان  هلا  هیلع و  هّللا  یّلـص  مالـسا 
یللملا نیب  هدش  هتخانش  ياهزرم  لثم  ، دنراذگ یم  مارتحا  نادب  ناگمه  تسا و  ایند  ۀمه  لوبق  دروم  هک  یللملا  نیب  یتلود و  نیناوق 

...و اهروشک 

بآ و هب  زواـجت  لـثم  ) دـنراد لوـبق  ار  نآ  ناـگمه  هتـشاد و  قباـطت  نآ  رب  ملاـع  ءـالقع  ءارآ  هک  تـسا  ینیناوـق  نّودـمریغ  نیناوـق 
رئاج و ، ملاظ صخـش  دنراد و  لوبق  ار  نآ  بهذـم  ای  یتّلم  ، تّما کی  مک  تسد  ای  ( ...و تکلمم  کی  ییاضف  ییاوه و  میرح  ، كاخ

رگا دنراد و  دوخ  صاخ  لکـش  هب  ار  صاصق  تاید و  ، دودح نیناوق  یمالـسا  تّما  مالـسا و  نید  الثم  ) تسا هتـسد  نآ  زا  رگزواجت 
ءارآ قباطت  دروم  ولو  تسا  هریشع  ای  هلیبق  ، هقطنم کی  لوبقدروم  ای  )و  تسین ّقحانب  دش  يراج  ، ناملـسم یناج  صخـش  رب  یهلا  ّدح 

ار راک  نیا  هک  یـسک  دننک و  یمن  جیوزت  دّیـسریغ  هب  ار  هدّیـس  رتخد  قطانم  ضعب  رد  الثم  تسا  هتـسدکی  مارتحا  دروم  یلو  دـشابن 
یـصاخ قطانم  رد  هک  یناسک  نیندـمتمریغ و  نایم  رد  قارع  روشک  رد  الثم  ای  دـنناد  یم  تداع  زا  جراخ  رئاج و  ، ملاـظ ار  وا  دـنکب 

نآ تصخر  نذا و  اب  دیاب  امتح  دننک  جیوزت  ومعرـسپریغ  هب  ار  ییومعرتخد  رگا  هک  تسا  جئار  اریخا  هلئـسم  نیا  دننک  یم  یگدنز 
القع هن  هک  یلاحرد  دنرامش  یم  مدلا  رودهم  ار  وا  اسب  هچ  هتسناد و  دوخ  ّقح  هب  بصاغ  زواجتم و  ار  یبنجا  هنرگ  دشاب و  ومعرسپ 

لاح.دوش یم  ریخ  عنام  هک  تسا  رئاج  ملاظ و  ومعرـسپ  نآ  هکلب  ، تسین ملاظ  بصاغ و  یـسک  نینچ  مالـسا  نوناق  هاگدـید  زا  هن  و 
.دش رکذ  هک  بوتکم  ریغ  بوتکم و  عیارش  زا  ّمعا  تسا  هملک  عیسو  يانعم  هب  ندوب  عرش  فلاخم  زا  دارم 

: دراد هبعش  هس  نوناق  عرش و  اب  تفلاخم 

.دنک دراو  يرگید  هب  یلام  ررض  قحانب  یسک  دوش و  عقاو  یلام  رما  رد  .1

.دزاس حورجم  لوتقم و  ار  وا  دناسرب و  یناج  بیسآ  يرگید  هب  قحانب  یسک  هک  ، یناج رما  رد  .3 .یئوربآ یضرع و  رما  .2

کی رب  ای  دوش  یم  عقاو  نیعم  ناسنا  دـنچ  اـی  کـی  رب  یناـج  یـضرع و  یلاـم و  روج  ملظ و  نیا  اـی  ، تروص هس  نیا  زا  کـیره  رد 
ار ریز  روما  تسا  رگتیاکـش  یکتـشم و  هک  یبیطخ  تسا  راوازـس  تابـساحم  نیا  اب  ؛ یناسنا هعماج  هلیبق و  ، نطو رب  ای  ّتلم و  ، هعماـج

: دسانشب کین 

(. دش انعم  هک  ،) تسیچ روج  .1
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؟ دنمادک دوش  یم  روج  ببس  هک  یلماوع  بابسا و  .2

؟ دنوش یم  نآ  تلوهس  ای  تبوعص  ببس  یلماوع  هچ  .3

زا دـیاب  ار  اهنیا  ) ...و ؟ تسا هنارئاج  لـمع  یتیفیک  هچ  هب  ؟و  تسین يدـمع  اـهاجک  تسا و  يدـمع  يدـصق و  ، يدارا روج  اـهاجک  .4
(. دش ایوج  هلّوطم  بتک 

هتـشذگ لمع  هیجوت  هناهب و  ، رذع لابندب  تسا و  عفادـم  هکلب  ، تسین یـضاران  هتـشذگ  زا  هک  تسا  یـصخش  رذـتعم  ؛ راذـتعالا اّما  و 
.تسا وا  تالاکشا  زا  باوج  مّلظت و  عفد  یکاش و  مّلظت  زا  راذتعا  نآ  تقیقح  هک.تسا 

: دوش یم  عقاو  ریز  تروص  ود  زا  یکی  هب  راذتعا 

.تسا هدشن  عقاو  یلمع  نینچ  الصا  دیوگب  دنک و  راکنا  ار  روج  ملظ و  هشیر  زا  .1

زا يرایـسب  ندوب  حیبق  ملظ و  ای  ندوب  نسح  لدع و  اریز  دنک  راکنا  ار  نآ  ندوب  روج  ملظ و  دـیاب  دراد  لوبق  ار  هثداح  عوقو  رگا  .2
نسح و دـشاب  بیدأت  دـصق  هب  رگا  میتی  ندز  الثم  ، حـیبق يرابتعا  هب  تسا و  نسح  یهجو  هب  ینعی  تسا  راـبتعالا  هوجولاـب و  اـهراک 

...و تسا  ینتسیابن  حیبق و  دشاب  لد  ندرک  کنخ  یّفشت و  دصق  هب  رگا  تسا و  ینتسیاب 

رافغتـسا مه  یهاگ  ، تسا نامیـشپ  مداـن و  نآ  زا  هدرک و  ملظ  هب  فارتعا  رارقا و  یـصخش  هک  تسا  نیا  مراـهچ  هبعـش  ؛ مدـنلا اـّما  و 
دوخ هّتبلا  و...و  دراد  هاگداد  زا  ار  تازاجم  فیفخت  ای  تشذگ  ، وفع ياضاقت  هدرک و  هبوت  دوخ  هانگ  زا  رئاج  صخـش  ینعی  دـنیوگ 
یم مالک  لوط  بجوم  اهنآ  زا  کیره  حرش  هک  دراد  یفلتخم  ياه  هویش  دوب  مراهچ  هبعش  هک  رافغتسا  دوب و  موس  هبعـش  هک  راذتعا 

.ددرگ

تارواشم هب  طوبرم  عاونا  .4

.تسا ترواشم  ( یّلک دعاوق  ) عاونا هب  عجار  هباطخ  فانصا  زا  موس  فنص 

یم ّقلعت  لبقتسم  روما  هب  هباطخ  هک  متـسناد  و.میدش  انـشآ  هرواشم  فیرعت  انعم و  اب  لّوا  باب  روما  زا  مهدزیـس  رما  رد  نیا  زا  شیپ 
.مینک یم  ثحب  نآ  یّلک  دعاوق  نوماریپ  هباطخ ، باب  ثحابم  زا  ، ثحبم نیا  رد.دریگ 

: دنوش یم  هتسد  هس  میسقت  کی  رد  روما  ؛ همدقم

.تسا ام  رودقم  اه و  ناسنا  ام  رایتخا  تحت  امیقتسم  هک  يروما  .1

هیاس رد  هک  ، رون شبات  لثم  تسا  نوریب  ام  رایتخا  تحت  زا  رما  نآ  دوخ  ولو  دنک  یم  ادیپ  طابترا  ام  لعف  هب  میقتسمریغ  هک  يروما  .2
ار اهراک  زا  يرایسب  اهناسنا  ، باتفآ
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.دنهد یم  ماجنا 

نادب يرـشب  چیه  تسد  هک  ملاع  ۀشوگ  نالف  رد  الثم  درادن  ریثأت  ام  لعف  رد  درادن و  یطبر  اهناسنا  ام  هب  هجو  چـیه  هب  هک  يروما  .3
: میئوگ یم  همدقم  نیا  ظفح  اب...و  دراد  دوجو  اذک  ياضف  ای  اذک  نیمز  ای  اذک  بآ  کی  دسر  یمن 

يارب هک  یلامعا  ماجنا  رب  اهنآ  ندرک  یـضار  روهمج و  عانقا  زا  تستراـبع  تارواـشم  رد  بیطخ  یلـصا  فدـه  هک  رذـگهر  نآ  زا 
رورـش و اهیدـب و  زا  مدرم  ندرک  رود  ندـنک و  ، فدـه الباقتم  ، دراد دوجو  مدرم  يارب  یتحلـصم  اهنآ  رد  تسا و  عفاـن  ریخ و  ناـنآ 
ای هک  دـیامن  وگتفگ  يروما  زا  بیطخ  هک  تسنیا  فدـه  نیا  اـب  بساـنتم  اذـل  دراد  دوـجو  يررـض  مدرم  يارب  ، نآ رد  هک  هچنآره 

لـئاضف و ، رورـش تاریخ و  : دـننام تسا  همدـقم  رد  روکذـم  لّوا  مسق  لـیبق  زا  تـسا و  ناـنآ  راـیتخا  رد  اـهناسنا و  رودـقم  امیقتـسم 
...و ّراضم  عفانم و  ، لئاذر

.تسا همّدقم  مود  مسق  لیبق  زا  دشاب و  طوبرم  اهرشب  لاعفا  هب  میقتسم  ای  و 

ُُهتا�بَن ُجُرْخَی  ُبِّیَّطلا  ُدَـلَْبلا  َو   ) دزاس یم  دوبان  ار  نآ  تسا و  تعارز  هب  ّرـضم  تسین و  بسانم  تعارز  يارب  راز  هروش  نیمزرـس  ـالثم 
باسح هب  ام  لامعا  لاعفا و  زا  تسین و  ام  رایتخا  رد  امیقتـسم  نیمز  نـالف  يروش  (1)و  ًادِـکَن ) ّالِإ 

�
ُجُرْخَی  َُثبَخ �ال  يِذَّلا  ِهِّبَر َو  ِنْذِِإب 

نینچ رد  عرز  تشک و  زا  نازرواشک  هک  تروص  نیا  هب  دوش  طبترم  اـم  لاـعفا  هب  دـناوت  یم  میقتـسمریغ  تروص  هب  یلو  دـیآ  یمن 
هدش لیکشت  هک  يرانیمس  رد  هباطخ و  ماقم  رد  ، روما نیا  رد  صـصختم  هک  دوش  یم  مه  هباطخ  هب  طوبرم  اذل  دننک  بانتجا  یناکم 

رد يرایتخاریغ  رما  کی  هیواز  نیا  زا  دنـشاب و  هتـشادن  عرز  تشک و  نیمز  نالف  رد  هک  دـنک  هیـصوت  تکلمم  نازرواـشک  هب  تسا 
.دنک یم  ادیپ  تلاخد  هباطخ  ضرغ 

ام لامعا  هب  طوبرم  میقتـسمریغ  هن  دنتـسه و  اهناسنا  ام  رایتخا  تحت  رد  هن  ینعی  دنـشاب  یم  همّدـقم  موس  مسق  لیبق  زا  هک  يروما  اّما 
رب لمتـشم  تسا  رواشم  بیطخ  ضرغ  اب  طبترم  هک  لّوا  شخب  رد  اّما.تسا  جراخ  رواشم  بیطخ  ثحب  عوضوم  زا  اـهنیا  دـنوش  یم 

: دوش یم  مسقنم  ردام  یلصا و  مسق  ود  هتسد و  ود  هب  هک  تسا  يا  هیّلک  دعاوق  عاونا و 

: دنرما راهچ  اهنآ  دوش و  یم  یتاهج  ای  یتکلمم  میظع  یّلک و  ، هّماع روما  هب  طوبرم  هک  يا  هّماع  دعاوق  ، لّوا مسق 

هک يروما  ، تلود روشک و  تادراو  تارداص و  لیبق  زا  ؛ يداصتقا یلام و  روما  .1
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رد هک  یبیطخ...و  دراد  فراصم  جراخم و  غلبم  نالف  دراد و  دمآرد  غلبم  نالف  ام  ّتلم  هک  تسا  ّتلم  کی  جرخ  لخد و  هب  طوبرم 
نیا هب  صوصخم  نیناوق  زا  یکین  هب  دـیاب  دـنک  یم  وگتفگ  عمتجم  داهن و  ، نامزاس کی  اـی  تکلمم  کـی  ییاراد  يداـصتقا و  روما 

ببـس هک  ار  یلماوع  ، دشاب هتـشاد  یفاک  یهاگآ  تسا  يداصتقا  یناگرزاب و  ، تراجت روما  هب  طوبرم  هک  یمولع  زا  ، دشاب علطم  روما 
نالف ءاضعا  ، شناراکمه ، ّتلم هب  ار  روما  نیا  هباطخ  ماقم  رد  دسانـشب و  دنوش  یم  تکلمم  کی  ۀیامرـس  لّزنت  ای  نتفر  الاب  ینوزف و 

...و عمتجم 

.دیامن هیصوت 

دنک داریا  هبطخ  دیوگب و  نخـس  یعمج  يارب  تهج  نیا  رد  دهاوخ  یم  هک  یبیطخ  ؛ تکلمم کی  حلـص  گنج و  هب  طوبرم  روما  .2
: دشاب هتشاد  یفاک  عالطا  لیذ  روما  زا  دیاب 

زا ( دنراد گنج  هاگـشناد  اهروشک  ایند  رد  هزورما  هک  ) دشاب ربخاب  گنج  هب  طوبرم  مولع  زا  دـنادب و  یکین  هب  ار  یماظن  نیناوق.فلا 
.دشاب هتشاد  لماک  یهگآ  دوخ  نایهاپس  نایشترا و  نازابرس و  ةرادا  يربهر و  یهدنامرف ، اهرکشل و  میظنت  دعاوق  لوصا و 

گنج نالف  زورب  ببـس  یلماوع  هچ  هک  نیا  دشاب و  انـشآ  تسا  هتـسویپ  عوقو  هب  هک  ییاهگنج  ملاع و  عیاقو  ثداوح و  خیرات  اب.ب 
...؟ دیدرگ زوس  نامناخ  گنج  نالف  شتآ  ندش  شوماخ  ببس  ییاه  هزیگنا  هچ  ؟و  دش يا  هقطنم  ای  یناهج 

هدـیچیپ و رازبا  زا  ّمعا  ) دنـشاب یم  مزال  كاخ  بآ و  نطو و  زا  عافد  اـی  روشک و  کـی  هب  موجه  يارب  هک  ار  ییاهحالـس  رازبا.ج و 
.دسانشب ییادتبا ) لیاسو  ای  ملاع و  یماظن  هتفرشیپ 

رارف زا  هناحـضتفم و  تسکـش  زا  رکـشل  کی  هک  دوش  یم  بجوم  هک  ییاههار  دشاب و  یم  هبلغ  رـصن و  ققحت  ببـس  هک  یلماوع.د 
.دسانشب...و دننک  ادیپ  تاجن 

کیرحت هتخیگنارب و  ار  بّصعت  تریغ و  ، اهنآ لد  رد  ییاه  هزیگنا  هچ  هک  دنادب  هدوب و  انشآ  شنازابرـس  تاّیحور  اب  : لاثم ناونع  هب 
دنت و ذیحـشت و  ار  اهنآ  ياهتّمه  دزاس و  یم  نینهآ  ار  نانآ  ةدارا  مزع و  هار  نیا  رد  دنک و  یم  عیجـشت  ار  اهنآ  يروما  هچ  ، دنک یم 

: دوش یم  نیا  ناشراعش  دنادرگیم و  ناسآ  نانآ  رب  ار  فده  هار  رد  گرم  دنادرگ و  یم  زیت 

يآ نم  دزن  وگ  تسا  درم  رگا  گرم 

کنت گنت  میریگب  ششوغآ  رد  ات 

نادواج مناتس  يرمع  وا  زا  نم 

گنر گنر  دناتس  یمسج  نم  وا ز 

ار رفظ  حتف و  زا  يدیمون  ینوبز و  ، یلدزب ، سرت مخت  يروما  هچ  هک  دنادب  الباقتم  و 
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رد هک  ییاهزجر  ) دزاس یم  گنج  نادیم  هکرعم و  زا  رارف  ای  میلست و  تسکـش و  هب  راداو  ار  اهنآ  دراک و  یم  نمـشد  هایـس  بلق  رد 
نمشد رگشل  دناوتب  بیطخ  هک  ار  روما  نیا  (. رگید فلتخم  ءاحنا  هب  هزورما  تسا و  تاریثأت  هنوگنیا  زا  يا  هنومن  دندناوخ  یم  میدق 

رد مه  رایـسب  هک  دنمان  یم  باصعا  گنج  زورما  حالطـصا  رد  ، دـنک جراخ  هنحـص  زا  ار  اهنآ  اسآ  قرب  ۀـلمح  کی  اب  دـناسرتب و  ار 
.تسا ّرثؤم  دارفا  ۀیحور 

ینغتسم اه  نآ  زا  روما  نیا  رد  بیطخ  تسا و  رما  نیا  هب  طوبرم  هک  ییاه  شناد  ؛ اهرهـش زا  تبظاوم  يرادهگن و  هب  طوبرم  روما  .3
کی هک  هچنآ  رهش و  ياهنابایخ  میظنت  ، اه تحاسم  اب  ( نامتخاس يرامعم  یـسدنهم و   ) ءانب ۀسدنه  ملع  اب  ییانـشآ  : زا دنترابع  تسین 

رهش نتفر  تفاظن و  هب  طوبرم  روما  دشاب ، دیاب  رهـش  بآ  نایرج  يارب  هک  ییاه  لودج  لیبق  زا  تسا  دنمزاین  نادب  زیمت  ابیز و  رهش 
حرط ، دیوگب نخس  تاعوضوم  نیا  رد  يرادرهش  نیرومأم  يارب  ای  شرهش  مدرم  يارب  دهاوخ  یم  هک  رادرهش  کی  الثم.نآ  دننام  و 

ار رهش  ةرهچ  ات  دشاب  هتشاد  یفاک  یهاگآ  دشاب  یم  نف  لغش و  نآ  هب  طوبرم  هک  اه  نیا  لاثما  اه و  نیا  زا  دیاب  ، دزیرب همانرب  دهدب ،
.دنادرگب اهرهش  سورع  درادهگن و  توارطاب  باداش و  هزات و  هراومه 

نیناوق ای  ینید  ياهـشور  ننـس و  ، نیناوق ، عیارـش لیبق  زا  تسا  ّتلم  فلتخم  راـشقا  مدرم و  مومع  هب  طوبرم  هک  یعاـمتجا  لـئاسم  .4
، دشاب هتشاد  یفاک  یهاگآ  نید  نآ  روتسد  هب  تبسن  دیاب  امتح  دنک  یم  داریا  هباطخ  نید  رما  رد  هک  یـسک  الثم...و  یـسایس  ، یندم

نید نآ  رد  دناوتب  ات  دشاب  ملاع  دوخ  نید  عورف  لوصا و  هب  تبسن  ، دشاب هتـشاد  یهاگآ  نآ  خیرات  زا  ، دشاب تعیرـش  نآ  راثآ  ظفاح 
هطوبرم و نیناوق  اب  دیاب  دـنک  داریا  هبطخ  دـهاوخ  یم  یـسایس  روما  رد  تسا و  یـسایس  بیطخ  رگا.دـنارب  نخـس  کلـسم  مارم و  و 

یسایس مولع  هک  دراد  زاین  یسایس  لجر  کی  دشاب  انشآ  ملاع  یسایس  ثداوح  ملاع و  یـسایس  تالوحت  تارییغت و  یـسایس و  مولع 
.دشاب هتشاد  لماک  تراهم  ّتیوربخ و  روما  نیا  رد  دسانشب و  ار 

یعرش نیناوق  اب  دیاب  تسا  عرش  مکاح  رگا  دشاب و  انشآ...و  لیاذر  لیاضف و  تاهّما  قالخا و  ملع  اب  دیاب  تسا  یقالخا  بیطخ  رگا 
کی رد  دشاب و  هتـشاد  یهاگآ  تکلمم  کی  یندـم  نیناوق  زا  دـیاب  تسا  يرتسگداد  لیکو  رگا  دـشاب و  سونأم  تعیرـش  ماکحا  و 
ةویــش نـالف  اـی  تـلود  نـالف  رادــفرط  هـک  یــسک  نآ  اـصوصخم  دــیوگ و  یم  نخــس  یعاـمتجا  روـما  رد  هـک  یناــسنا  مــالک ،

تسا نآ  يراگدنام  ناهاوخ  دشاب و  یم...و  ییاضق  ، یئارجا ، يراذگنوناق
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دـشاب هتـشاد  یهاگآ  نانآ  حلاصم  مدرم و  تاّیحور  هب  ناگمه  زا  دشاب و  رترهام  رتاناد و  رگید  يابطخ  ۀـمه  زا  هتـشر  نیا  رد  دـیاب 
دـشاب هرواشم  عون  زا  هک  يا  هباطخ  الوصا  دراد و  ار  اه  فقوم  نیرتلکـشم  نیرتفیرظ و  ، هتفرگ رارق  یـساسح  سب  هاگیاج  رد  نوچ 
عجرم کی  ، یـسایس لجر  کی  ، ینید لجر  کی  یهاگ  هک  ارچ  تسا  باـب  نیرتراوشد  نیرتریطخ و  تسا و  ساّـسح  رایـسب  شرما 

.دنک یم  طوقس  راظنا  زا  نخس  کی  اب  دیلقت 

هدینش هدید و  دنتـسه و  هدوب و  هقرف  کی  ینید  عجرم  ای  ّتلم و  کی  نایامنهار  نایداه و  ای  روهمج و  ياسؤر  ناربهر و  رایـسب  هچ 
راک کی  ای  دندش  بکترم  هک  کچوک  ياطخ  کی  رطاخب  افرـص  دـنا  هدـیدرگ  تخب  نوگن  هدـش و  هدیـشک  ریز  هب  جوا  زا  هک  میا 

تنایخ و هب  ار  اهنآ  ندرم  یلو  دوب  یهاوخریخ  رـس  زا  هچرگا  دـنا  هدروآ  نابز  رب  هک  ییاـجیب  نخـس  کـی  اـی  دـندرک  هک  ییاـجبان 
ار صخش  نآ  یمومع  مایق  کی  اب  دوش و  یم  مامت  اهنآ  ررض  هب  شور  نیا  هک  دندرب  نامگ  ای  هدرک و  مهتم  دادبتـسا  یـشکندرگ و 

بلطم انایحا  دنشاب و  هتشاد  قّمعت  لئاسم  فارطا  رد  دنشاب و  هتـشاد  هلـصوح  ربص و  هک  تسین  نینچ  مه  روهمج  دننک و  یم  طقاس 
یهارمه ) تاشامم )و  يراکـشزاس ) هنهادـم و  يزاسرهاظ ) ) هلماجم مدرم  هک  روط  نامه  دوش  یم  هچ  دـننیبب  ات  دـنزادنیب  ریخأـت  هب  ار 

یم ياج  زا  ار  ملظ  داینب  دنزیخ و  یم  اپ  هب  هدش و  کیرحت  هکلب  ، دنتسین مه  لالدتسا  ناهرب و  لها  اّما  دندنـسپ  یمن  الـصا  ار  ( رهاظ
ّتلم مایق  ياـه  هنیمز  زا  یکی  هک  دوب  تّما  ماـما  هب  توغاـط  ناـمز  راـشتنالا  ریثک  ياـه  هماـنزور  زا  یکی  یکاـته  شا  هنومن   ) دـننک

ار اهنآ  ناربهر  ، عیمطت اب  ای  ، درک شوماخ  هدرک و  دـیدهت  ار  اهنآ  هزینرـس  روز و  اب  دـیاب  هک  تسا  ماـگنه  نیا  رد  ( دـش ناریا  فیرش 
.دننیشن یمن  مارآ  هنرگ  درک و  دوبان  ار  اهنآ  هدش و  وربور  اهنآ  اب  ریشمش  غیت  اب  ای  ، درک دیرخزاب 

زا کیره  هب  طوبرم  روما  مامت  ندرمـشرب  هک  تسناد  دـیاب  یلو  هرواشم  باب  هب  طوبرم  تاـّیلک  زا  ییاـه  هشوگ  دوب  نیا  اذـه ؛ هلوق 
هدرک رظنفرص  اهنآ  نییبت  زا  تسا  راصتخا  ربانب  نوچ  اّما  ، دراد يروطق  باتک  یفاک و  ۀلصوح  ، رتشیب تقو  هب  زاین  ، روکذم عون  راهچ 

.مینک یم  تعانق  تفر  تراشا  هک  يرادقم  هب  و 

هچ دـشاب و  یلام  يداصتقا و  روما  رد  بیطخ  هچ  بیطخ  : هک نیا  نآ  مینک و  یم  هراـشا  یـساسا  هتکن  کـی  هب  شخب  نیا  ناـیاپ  رد 
...و یقالخا  ، ینید یعامتجا ، ، یسایس ای  یماظن  روما  رد  بیطخ 
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یسانشناور یسانش و  هعماج  زا  ، مزال لقادح  یفاک و  یهاگآ  دیاب  الوا 

قیبطت نیمه  داهتجا  تقیقح  هک  ) دـشاب هتـشاد  دراوم  قیداـصم و  رب  ملع  ود  نیا  نیناوق  قیبطت  رد  لـماک  ّتیوربخ  تراـهم و  اـیناث  و 
( تسا تایرغص  رب  يربک 

دنک هدافتسا  اهنامه  زا  دنتسه و  یبلاطم  یعون  هچ  بلاط  نانآ  هک  دهد  صیخشت  ار  دوخ  ناگدنونش  تایحور  اثلاث  و 

اهنآ هدرک و  هدافتسا  اهنآ  نیریش  خلت و  تاّیبرجت  زا  دنادب و  کین  ار  نیشیپ  روهمج  ياسؤر  نیطالس و  ، ناربهر ، نارس خیرات  اعبار  و 
دیازفایب شیوخ  یصخش  تایبرجت  هب  ار 

ددرگن لصاح  باستکا  بسک و  اب  هک  تسا  یـصخش  ياهتبهوم  يرـس  کی  ندوب  اراد  ( تسا رتّمهم  یلبق  روما  ۀمه  زا  هک  ) اسماخ و 
هعماج زا  ادبا  هک  یلاحرد  دنتفرگ  یشیپ  نف  نیا  رد  ءاملع  ملعا  رب  دندوب و  رادروخرب  یهلا  تبهوم  نیا  زا  هک  ییابطخ  رایـسب  هچ  و 

دنمزاین هعماج  کی  هک  هچنآ  هب  درک  ییامنهار  ار  نانآ  ، اهنآ يرطف  یعیبط و  تواکذ  شوه و  یلو  دنتشادن  یعالطا  نودم  یـسانش 
نایب بولسا  اب  ریخست و  دوخ  نایب  اب  ار  مدرم  بولق  ، دنک ادیپ  هطلس  اهلد  رب  دناوت  یم  یتحار  هب  یبیطخ  نینچ  اذل  ، تسا نآ  بلاط  و 

.دنک رحس  ار  نآ 

دوش یم  هیئزج  روما  هب  طوبرم  هک  یلئاسم  : مود مسق 

ءاصحا ار  نآ  مه  یـسک  تسین و  اصحا  لباق  هتـشادن و  يرـصح  ّدـح و  دوش  یم  طوبرم  ، تارواشم باب  هیئزج  روما  هب  هک  مسق  نیا 
بیطخ يرایــشوه  تناـطف و  ، يدـنمدرخ ، تهاـبن هـب  هتــسباو  روـما  نـیا  زا  یهگآ  تـسین و  روـسیم  اـهنآ  طبــض  اذـل  ، تـسا هدرکن 
طوبرم هیئزج  روما  نیا  مامت  هک  تسنآ  هماع  تهج  ، نآ تسا و  طبض  تبث و  لباق  روما  نیا  تهج  کی  زا  هناتخبـشوخ  یهتنم  ، تسا

: دسر یم  رظن  هب  مزال  ریز  رما  جنپ  نتسناد  ثیح  نیا  زا  تسا و  ناسنا  لاح  حالص  بلط  هب 

؟ تسیچ هب  درف  هعماج و  حالص  اساسا  هک  دنادب  .1

؟ تسا یحور  یمسج و  تالامک  لئاضف و  بسک  ، لاح حالص  ایآ 

تاکرب تاریخ و  رد  معّنتم و  ایند  ود  رد  یمدآ  هک  تسا  ترخآ  ایند و  شخب  تداعـس  عفانم  تاریخ و  هب  ندیـسر  ، لاح حالـص  ایآ 
؟ دشاب رود  هب  دسافم  تارضم و  رورش و  زا  دشاب و 

هتفای و تسد  يّدام  ياهتذل  ۀمه  هب  ایند  نیا  رد  یمدآ  هک  تسنیا  هب  لاح  حالص  ایآ 
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میرکت ار  وا  شروضح  رد  هک  دشاب  هعماج  مارتحا  دروم  بولق و  بوبحم  انمـض  دنک و  عابـشا  ار  شتاوهـش  تالیامت و  ، زیارغ ۀـمه 
!؟ دننک شیاتس  ار  وا  شبایغ  رد  هدرک و 

دـنناد و یم  زیچ  هچ  رد  ار  یمدآ  تداعـس  هک  هدـش  راهظا  یفلتخم  تارظن  ، نوگاـنوگ ياـهبتکم  نادنمـشناد  يوس  زا  باـب  نیا  رد 
.دشاب هاگآ  بتکم  نآ  ةدیقع  هب  ناسنا  لاح  حالص  اب  دیاب  یبتکم  ره  بیطخ  هک  هدش  زاربا  هّیرظن  اههد 

یسفن و تلیضف  الثم  ؟ دوش یم  قّقحم  یلماوع  هچ  اب  یبتکم  ره  رد  ناسنا  لاح  حالص  هک  دنادب  دیاب  لاح  حالص  تخانش  زا  سپ  .2
هرهچ و ییابیز  ، تالضع يدنمورین  توق و  ، یتمالس ، تحص هب  ندب  تلیضف.تسا  هلـضاف  قالخا  تمکح و  بسک  هب  ناسنا  یحور 
رای و ، يدـنمتورث ، تفارـش ، تمارک ، رکذ تهابن  دـلوم ، لصا و  تراهط  لثم  ، دـشاب لداعتم  لدـتعم و  ظاـحل  ره  زا  هک  مادـنا  ییاـبیز 

.دوش یم  فلتخم  اهبتکم  فالتخا  هب  زاب  هک...و  اهتمعن  زا  يرادرب  هرهب  بوخ  ، نتشاد دایز  دیرم  ،و  روای

نیا هب  ندیـسر  هار  نیرت  ناسآ  هلیـسو و  نیرتهب  هک  دـنادب  دسانـشب و  کیاکی  ار  روما  نیا  ندروآ  تسد  هب  باـستکا و  ياـه  هار  .3
زا نتفرگ  هلصاف  ، دنوادخ يارب  ّتین  صالخا  ، شالت ، لیصحت ، ّتیدج اب  تفرعم  تمکح و  هک  دنادب  الثم  ؟ تسیچ روما  ای  تالامک و 

.دوش یم  لصاح...و  ایند  قرب  قرز و  ، تالمجت ، تاّذل

قباطم وا  كاروخ  هک  تسا  تالوکأم  میظنت  نتـشاد و  یئاذغ  میژر  ، ندیـشک تضایر  اب  ینامـسج  یتمالـس  تحـص و  هک  دنادب  ای 
.دشاب...و فیک  ّمک و  ظاحل  زا  همانرب 

.دیآ یم  تسد  هب...و  يرگتعنص  ، یناگرزاب ، يزرواشک اب  تنکم  تورث و  هک  دنادب  ای 

ناسنا راک  کمک  ریـسم  نیا  رد  مهارف و  ار  تاریخ  لئاسو  تسا و  دنمدوس  عفان و  اه  یکین  تاریخ و  لیـصحت  رد  هک  ار  یلماوع  .4
(، یعـس اـم  ّـالا  ناـسنالل  سیل  نا  (و  تسا مزـال  شـشوک  ( يوـنعم يّداـم و  ) فدـه هب  ندیـسر  يارب  هـک  دـنادب  الثم.دسانـشب  ، تـسا

تسا و مزال...و  يراد  تناما  ، تقادص تسا ، مزال  ندرک  ادف  ار  ینامسج  تاذل  زا  يریثک  ، تسا مزال  ندرمـش  منتغم  ار  اهتـصرف  (1)
نت ، یلبنت ، یبـلط تـحار  لـیبق  زا  دسانــشب  دریگ  یم  ار  بوـلطم  هـب  لـین  وـلج  هدوـب و  كاـنرطخ  ّرــضم و  هـک  ار  یلماوـع  ــالباقتم 

ندنارذگ تلاطب  هب  ار  تاقوا  ، نتشاد مدقم  ار  طلغ  ياهیمرگرس  بعل و  وهل و  ، يّدام تاّذل  تلاسک ، ، يرورپ
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.درک عفد  ار  تافآ  تخانش و  دیاب  هک  تسا  يروما  زین  اهنیا...و  « هصغ هصرفلا  هعاضا  » هک

ریخ ، نـیعفنلا عـفنا  دـیاب  یهاـگ  تـسا و  رتـشیب  شناـیز  ررــض و  اـی  شریخ  عـفن و  یخرب  زا  یخرب  ، دراد یبـتارم  عفاـنم  تاریخ و  .5
رتدنمدوس رتشیب و  شریخ  لمع  ود  نیا  زا  کی  مادک  هک  دنادب  الثم.درک  دساف  هب  دسفا  عفد  دـیزگرب و  ار...و  نیرـشلا  لّقا  ، نیریخلا

صاخ هک  يرما  هب  دشاب  رتریگارف  رت و  لماع  هک  يرما  الثم  ؟ دوش یم  ققحم  تیلـضفا  زیچ  هچ  هب  هک  دنادب  ، دـنیزگرب ار  نامه  تسا 
دوس هک  يرما  نآ  تسا و  رتهب  تسارذگ  یتّقوم و  هک  يرما  زا  دشاب  هدنیاپ  یمئاد و  هک  يرما  ره.دراد  يرترب  دشاب  رتدودحم  رت و 

تسا و لضفا  يرگید  رب  دراد  يرگید  تاریخ  شلابند  هک  يریخ  راک  نآ  ، تسا مدقم  دراد  يرتمک  دوس  هک  يرما  رب  دراد  يرتشیب 
.دسافم رورش و  تارضم و  بناج  رد  نینچمه 

اهنآ رکذ  زا  هک  تسه  مه  يرگید  عاونا  اجنیا  رد  دش و  یم  هباطخ  ۀناگ  هس  فانـصا  هب  طوبرم  هک  دوب  يا  هّیلک  دـعاوق  عاونا و  نیا 
.هلّوطملا بتکلاب  مکیلع  میزاس و  یمن  لّوطم  ار  مالک  میرذگ و  یم 
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عباوت موس  ثحبم 

دیهمت .1

بلطم رد  هباطخ  باوبا  زا  لّوا  باب  رد.تسا  هباـطخ  باـب  تاـقحلم  عباوت و  نوماریپ  ، هباـطخ باـب  هناـگ  هس  ثحاـبم  زا  موس  ثحب 
: دوب مسق  ود  ناوعا  دوخ  ناوعا و  دومع و  : زا دنترابع  هباطخ  ءازجا  هک  میتفگ  هباطخ  بلاطم  زا  مراهچ 

؛ تشاد هبعش  هس  هک  تاجاردتسا.فلا 

.میدرک نایب  هباطخ  يارب  ءزج  شش  عومجم  رد  ؛ تشاد هبعش  ود  هک  تداهش.ب 

هدوب جراخ  هباطخ  تقیقح  زا  روما  نیا.مینک  یم  وگتفگ  روکذم  روما  ءاروام  ، رگید روما  هلسلس  کی  نوماریپ  ثحبم  نیا  رد  کنیا 
هک تسنآ  روما  نیا  زا  ثحب  ۀفسلف  یلـصا و  شقن  ات  دراد  ینیئزت  شقن  رتشیب  تسا و  هباطخ  باب  تاممتم  تاقحلم و  ، عباوت ءزج  و 

هتـسبرس لمجم و  روطب  ، دنوش یم  هدنیوگ  نخـس  شریذپ  يارب  نیعمتـسم  ندش  هدامآ  ثعاب  هتـشاد و  شقن  بیطخ  فده  رد  اهنیا 
زین اهنیا  نودب  هک  اج  نآ  زا  ، درادن عمتـسم  صخـش  ای  بیطخ  صخـش  هب  یطبر  دـشاب و  یم  طبترم  لوق  هب  اطخ  هب  روما  نیا  یمامت 

هب اذـل  دنتــسه  بـیطخ  لوـق  عباـت  هدـش و  داـجیا  هباـطخ  عـبت  هـب  هـکلب  دـنرادن  یلــصا  شقن  اـهنیا  تـسا و  رثؤـم  لـماک و  هباـطخ 
دوش و یم  لیکشت  یلصا  داوم  هلسلس  کی  زا  هک  یئاذغ  دننامه  ) تسا تانیئزت  تانیـسحت و  نآ  رگید  مان  ، دنا هدش  هدیمان  « عباوت » مان

(. ...اذکه دنرب و  یم  راک  هب  نآ  تنیز  تهج  هک  روما  هلسلس  کی  زا 

: دنوش یم  مسق  هس  اعومجم  دنشاب  یم  هباطخ  عباوت  زا  هک  يروما 

؛ تسا لوق  ظفل و  دوخ  هب  طوبرم  هک  يروما  .1

؛ تسا ظافلا  بیترت  مظن و  هب  طوبرم  هک  يروما  .2

؛ دشاب یم  هوجو  هب  ذخا  ، هب طوبرم  هک  يروما  .3

: میهد یم  حیضوت  بیترت  هب  ار  روما  نیا  زا  کیره  کنیا 

ظافلا لاح  .2

لعف لیبق  زا  ) دـشاب درفم  تئیه  هب  هچ  تسا  طوبرم  نآ  دـعاوق  تاعارم  ظفل و  تئیه  هب  هک  يروما  زا  دـنترابع  ظافلا  لاح  زا  روظنم 
(. ...و هّیلعف  ، هیمسا ۀلمج  لیبق  زا   ) تابکرم تئیه  هب  هچ  )و  ...و عراضم  ، یضام
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: تسا رما  هد  دنک  تاعارم  بیطخ  دیاب  هطبار  نیا  رد  هک  يروما  ّمها 

هک دـشاب  یموق  نامه  نابز  روتـسد  اب  بسانتم  رگید  ترابع  هب  ، دـشاب وحن  فرـص و  دـعاوق  اـب  قباـطم  درب  یم  راـکب  هک  یظاـفلا  .1
رگا سپ  دـناوخب  عوفرم  دـیاب  ار  ادـتبم  ای  تفگ  برـض  ار  لوهجم  یـضام  لعف  دـیاب  ـالثم  ) دـیوگ یم  نخـس  اـهنآ  ناـبز  هب  بیطخ 

نآ دـعاوق  ندرکن  تاعارم  هابتـشا و  طلغ و  ّظفلت  هک  تسنآ  رما  نیا  لیلد  (. تسا هابتـشا...و  داد  بارعا  ینبم  هب  اـی  دـناوخ  بوصنم 
یم ریثأت  زا  هدومن و  گنر  یب  یّلکب  ای  گنر و  مک  ناگدنونـش  ياهناج  رد  ، ار نآ  رثا  هدـیدرگ و  هباطخ  ندـش  هّوشم  بجوم  ناـبز 

.دزادنا

.دشاب عقاو  قباطم  قداص و  ، حیحص یناعم  ثیح  زا  دیاب  درب  یم  راکب  هک  یظافلا  .2

ار یهوک  اـی  دزاـسب  یهوـک  یهاـک  زا  ـالثم  ) دـشابن بذـکلا  حـضاو  یطارفا و  یلیخ  تاـغلابم  رب  لمتـشم  مـالک  هک  تسنیا  روـظنم 
دنک ریقحت  ار  نآ  ای  دـهد  لابورپ  نآ  هب  ای  دـنک  کچوک  ای  گرزب  يردـقب  دـیوگ  یم  هک  ار  یبلطم  ای  ، دـنک نایب  یهاـک  تروصب 

.دشاب هتشادن  يریثأت  شنانخس  هدومن و  بذک  هب  مهّتم  ار  بیطخ  هجیتن  رد  تسین و  نینچ  تیعقاو  دنمهفب  ناگمه  هک  ( ...و

هب دیوگ  یم  نخـس  یبرع  رگا  الثم  ) دـشابن هنایماع  یلیخ  راجنهان و  ، کیکر ، شور بولـسا و  ظاحل  زا  دریگ  یم  راکب  هک  یظافلا  .3
زین ( ...و یکرت  یـسراف و  رد  نینچمه  تسا و  هنایماع  یلیخ  هک  دـنزن  فرح  رازاب  هچوک و  يداع  برع  اـی  نیـشن  هیداـب  برع  ناـبز 
ّدح هکلب  ، دزیهرپب ددرگ  ناگدنونش  ياوتـسم  قوفام  بلطم  هک  یملع  تاحالطـصا  لامعتـسا  زا  دشابن  مخو  چیپرپ  یعّنـصت و  یلیخ 

دیوگب و نخس  حیحص  لاح  نیا  اب  دنمهف  یم  ناگمه  هک  يا  هنوگ  هب  دیوگ  یم  نخس  هداس  هک  نیا  نیع  رد  دنیزگرب و  ار  یطـسو 
.دنمهفب ار  نآ  يدودعم  هورگ  اهنت  هک  دشابن  یملع  مه  یلیخ  هنایماع و  یلیخ 

دـشاب و مالک  زا  لوضف  وغل و  هک  مالک  رد  يدایز  نودـب  دنـشاب  ناشدوخ  دـصاقم  یناعم و  هب  یفاو  درب  یم  راـکب  هک  ار  یظاـفلا  .4
.دشاب لخم  هک  یناصقن  نودب 

مهب ار  تالمج  هتسویپ  مهب  ۀتشر  هک  دنکن  طولخم  دئاوز  وشح و  یجراخ و  تاملک  اب  هتفرن و  هیـشاح  یلیخ  تالمج  يالبال  رد  .5
هدرک هدیچیپ  قلغم و  ار  نخس  هک  هدرب  راکب  یبنج  یجراخ و  بلاطم  هتفر و  هیشاح  يردقب  ای  دنک و  یم  عطق  ار  اهنآ  طابترا  هدز و 

.دیامن یم  راوشد  ار  نآ  مهف  و 

ار انعم  کی  زا  شیب  هک  یمالک  ) ماهیا )و  ...و یئوگ  یّلک  لمجم و  ، مهبم ) ماهبا زا  .6
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ولهپ دنچ  ای  ود  شنانخـس  دزیهرپب و  تسیچ ) روظنم  هک  دناد  یمن  هدـش و  بطاخم  هابتـشا  ببـس  ینعی  تسا  مهوم  تسا و  لمتحم 
هباطخ ماقم  رد  بیطخ و  يارب  روما  نیا  هک  دـناسرب  ار  دارم  رت  مامت  هچره  تغالب  تحاصف و  اب  اـسر و  ، نشور ، حـضاو هکلب  دـشابن 
هدنیآ زا  هک  یناسک  وگ و  بیغ  ) نهاک دارفا  زا  زین  دـشاب و  تانـسحم  ءزج  انایحا  يرعـش  مالک  رد  رعاش و  يارب  هچرگا  تسا  حداق 

راکـشآ نامدرم  رب  نانآ  غورد  هک  دنیوگ  یم  نخـس  يا  هنوگب  هدرک و  شیوخ  راعـش  ار  یئوگ  یّلک  هک  ( ناریگلاف دنهد و  یم  ربخ 
حیرـصت زا  هک  دنک  یم  باجیا  يو  ّتیلوؤسم  هک  دشاب  یـسایس  لجر  کی  بیطخ  رگم  تسین  وکین  بیطخ  کی  زا  نیا  یلو  ، دوشن

.دنکن نایب  ار  نآ  هدرک و  یلاخ  هناش  دوخ  تیلؤوسم  ماقم و  ، لغش هب 

نخـس زجوم  نانچنآ  هن.دنک  تاعارم  ار  طسو  ّدح  لادتعا و  ( نخـس نداد  لوط  ) بانطا )و  نتفگ رـصتخم  زجوم و  ) زاجیا ظاحل  زا  .7
قرف ناگدنونش  تالاح  ثیح  نیا  زا  هّتبلا.تسا  رّضم  ودره  هک  دشاب  لّمم  هک  ینالوط  نانچنآ  هن  دشاب و  دوصقم  هب  ّلخم  هک  دیوگ 
نخـس رـصتخم  زجوم و  هک  تسنیا  بساـنم  ناـنآ  يارب  دنتـسه  بلاـطم  هب  هاـگآ  صاوخ و  زا  ، نیعمتـسم رثکا  اـی  همه  یهاـگ  دراد 

رد رگا  )و  تسا لّمم  طسب  حرـش و  ندرک و  همجرت  ار  تایاور  تایآ و  مامت  ، نادنمـشناد ءاـهقف ، ءاـملع و  رـضحم  رد  ـالثم  ) دـیوگب
یبولطم کی  بولطم  مه  یهاگ  هّتبلا  دنامهفب ، ار  شدارم  ات  دنک  لیلحت  هیزجت و  ار  مالک  دیاب  دیوگ  یم  نخـس  مدرم  ماوع  رـضحم 

تاکن قالخا و  سورد  الثم  ای  نآ  ّتیمها  رطاخ  هب  ) دـهد رادـشه  ابّترم  دـنک و  رارکت  ار  بلطم  ، بیطخ دـنک  یم  باـجیا  هک  تسا 
زا هک  مینک  یم  هیـصوت  وا  هب  دیوگ  یم  نخـس  هک  يا  هدنونـش  ره  اب  لاحرهرد و  (، ...و دوش  هکلم  ات  دراد  مزال  دایز  رکذـت  یقالخا 

دنیوگب هک  دربن  راکب  دایز  مهرـس  تشپ  ار  فدارتم  تاملک  زین  دنک و  بانتجا  اج  همه  هشیمه و  هدـئاف  مک  ای  هدـیاف  یب  ياهرارکت 
.دهد یم  همادا  مالک  هداب  ار  دوصقم  ره  دنک و  یم  يریگ  تقو  دراد  وا 

اهنآ ندینـش  زا  ناگدنونـش  هک  یتاریبعت  زا  زین  دـنک و  بانتجا  لوادـتمریغ  ظافلا  هّیـشحو و  ، هبیرغ ظاـفلا  زا  راـتفگ  هباـطخ و  رد  .8
زا هک  درک  اضتقا  ترورض  درک و  باجیا  تبسانم  رگا  دربن و  راکب  ار  ازسان  شحف و  کیکر ، ظافلا  الثم.دزیهرپب  دنوش  یم  زئمـشم 

« .حیرصتلا نم  غلبا  نسحا و  هیانکلا  » هک دریگراکب  هیانک  ، حیرصت ياج  هب  امتح  دشاب  هتشاد  يریباعت  کیکر  ظافلا  نیا  یناعم 

ملع رد  هک  يونعم  یظفل و  تانسحم  ) یعیدب تانسحم  رب  لمتشم  بیطخ  نانخس  .9
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هقالع زا  ریغ  شا  هقالع  هک  یتازاجم   ) تازاجم )و  دـشاب تهباشم  شا  هقـالع  هک  يزاـجم  ) تاراعتـسا رب  زین  )و  دوش یم  ناونع  عیدـب 
یف شقنلاک  رغـصلا  یف  ملعلا  » لثم (. سوسحم هب  لوقعم  لیبق  زا  ) تاهیبشت )و  دشاب نایب  ملع  رد  روکذم  ياه  هقالع  ریاس  زا  تهباشم 

رایسب ریثأت  هداد و  یصاخ  ینیریـش  ّتیبداج و  توارط ، ، یئابیز مالک  هب  روما  نیا  زا  مادکره  هک  تسنآ  بلطم  ّرـس.دشاب...و  « رجحلا
.دراد نیعمتسم  ناج  رد  نآ  لابندب  تاهج و  نیا  رد  یگرزب 

اذل ، دنتـسین مدرم  مهف  اب  ندوب  هناگیب  تبارغ و  زا  یلاخ...و  اه  هراعتـسا  ، تاهیبشت ، تانـسحم زا  يا  هراپ  هک  دنادب  بیطخ  دـیاب  اهتنم 
جراـخ لادـتعا  ّدـح  زا  هدومیپـن و  طارفا  هار  مه  تهج  نیا  رد  هکلب  دربـن  راـکب  ار  يا  هراعتـسا  هیبـشت و  هنوگره  هک  دـشاب  بظوـم 
تسا لثملا  برض  اهنآ  نایم  تسا و  رت  کیدزن  هّماع  مهف  هب  هک  دنک  هدافتـسا...و  تاهیبشت  اه و  هراعتـسا  نآ  زا  ناکمالا  ّدح  ، دوشن

.دنرب یم  راکب  و 

ءاقدـصا و سلجم  رد  بیرغ  دارفا  دوجو  هب  مینک  هیبشت  بیطخ  ۀـباطخ  يالبال  رد  ار...و  تاهیبشت  تاراعتـسا و  دوجو  هک  تساـجب 
یم دودـحم  ار  اهنآ  يردـق  هدرک و  گنت  ناتـسود  رب  ار  هرئاد  هرخالاب  یلو  تسین  هدـئاف  زا  یلاخ  اـهنآ  روضح  هچرگا  هک  ناتـسود 

.دننکب دنراد  تسود  يراکره  هک  دنتسین  دازآ  دنک و 

گنهاـمه نوزوـم و  ( مـالکره عـطقم  ) اـهنآ عیطاـقم  )و  دنـشاب مه  لـثم  هلمج  ود  هلمج  ود  ) جودزم درب  یم  راـکب  هـک  یتـالمج  .10
تنزاوـم تلداـعم و  روـظنم  هکلب  دـمآ  دـهاوخ  تعنـص  رد  هک  تسین  يرعـش  نزو  نآ  هباـطخ  باـب  رد  نزو  زا  روـظنم  هّتبلا  ، دـشاب

: تسا لیذ  تاهج  هوجو و  زا  تالمج 

: لاثم ، دنشابن يواسم  مادکره  تاملک  فورح و  هچرگا  دنشاب  براقتم  ندوب  هاتوک  ندوب و  ینالوط  ظاحل  زا  تالمج  عیطاقم.فلا 

...تسا تّزع  ببس  تعانق  ناتسود و  يدایز  ببس  فاصنا  تبیه و  ببس  رایسب  توکس 

ثاریم شناد  : الثم ( دنـشاب...و هملک  هس  ای  هملک  ود  ) مادـکره دـشاب  يواسم  ناکمالا  ّدـح  رگید  عطقم  اب  عطقم  ره  تاـملک  ددـع.ب 
.تسا ییابیز  ۀماج  بادآ  ، تسا یفیرش 

لئاوا رد  الومعم  : الثم.دنـشاب لداعتم  فورح  ثیح  زا  هدوب و  رگیدـکی  هیبش  دنـشاب  يواـسم  هک  نیا  هب  اـفاضم  عطقم  ره  تاـملک.ج 
،و تسا رت  يوق  یعّنصت  تلاح  يراکره 
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.تسا رت  يوق  یعیبط  تلاح  يراکره  رخاوا  رد  الومعم 

يراکره رد  تداع  بلط  : الثم.دنشاب نوزوم  نآ  مدع  )و  مالک ندیشک  ) نتشاد ّدم  ثیح  زا  روکذم  روما  رب  هوالع  تالمج  عیطاقم.د 
ندیـشک ّدم و  ثیح  زا  هلمج  ود  نایاپ  رد  لامعا  راکفا و  هملک  هک  تسا  لامعا  نیرتدنمدوس  تلیـضف  بسک  تسا و  راکفا  نیرترب 

.دنتسه مه  لداعم  مالک 

رقف و رب  ربـص  ـالثم.تسا  عجــس  ياراد  مـالک  هـک  ییاـجنآ  لـثم  ، دنــشاب هتــشاد  هباـشت  رگیدــکی  اـب  یعطقم  ره  یناـیاپ  فورح.ه 
.تسا ( طوقس تسکش و  ) تعارص يراوخ ، لّذ و  رب  ربص  ، تسا تعانق  ، یتسدگنت

هدز هک  ییاهلاثم  لثم  ) دنوش رکذ  لداعتم  نوزوم و  هلمج  هس  رثکادـح  ای  هلمج و  ود  هک  تسنیا  تالمج  رد  اهنزو  نیرتهب  ، نایاپ رد 
فّلکت زا  تسین و  زیاج  یهاگ  هکلب  هتسیاش  اهاج  یلیخ  ( ندرب راک  هب  مهرـس  تشپ  ، نینچ هلمج  هد  ای  راهچ  الثم  ) رتشیب نآ  زا  )و  دش

.تسا ( هدش هتشاد  نمشد  ) توقمم

یباطخ لاوقا  بیترت  مظن و  .3

.تسا یباطخ  لاوقا  بیترت  مظن و  نوماریپ  موس  بلطم 

کی مالک  نآ  هچ  - تسا لمتـشم  یبلطم  نییبت  حیـضوت و  رب  دوش و  یم  ءاقلا  يروظنم  هب  هک  یمّلکتم  ره  زا  یمالک  ره  : هّیلک ةدـعاق 
ود نآ  زا  یکی  هـک  ددرگ  یم  لیکـشت  نـکر  ود  یـساسا و  ءزج  ود  زا  راـچان  - ...و یلدـج  اـی  یناـهرب و  اـی  دـشاب و  یباـطخ  مـالک 

هدرک و ناونع  ار  دوخ  ياعدا  تسخن  ، ملکتم ناسنا  هک  دـنک  یم  باـجیا  یعیبط  مظن.دـنمان  « اعّدـم رب  لـیلد  » ار رگید  نآ  »و  اعّدـم » ار
هک مدرم  عاـنقا  تحلـصم  یهاـگ  یلو  تسا  نینچ  اـعون  هّتبلا  ، دـنک تاـبثا  ار  نآ  الیـصفت  هتخادرپ و  ثحب  هـب  نآ  فارطا  رد  سپس 

دنک و تابثا  ار  یبلطم  الیـصفت  دروایب و  لیلد  لّوا  هک  نیا  ینعی  تسا  دنماضاقت  ار  نآ  سکع  تسا  بیطخ  صخـش  یلـصا  فده 
دنک و تاعارم  ار  یعیبط  بیترت  دیاب  اهاجک  هک  نیا  دـیدرگ و  تابثا  تانایب  نیا  اب  هک  دوب  رما  نالف  نم  ياعّدـم  دـیوگب  همتاخ  رد 

اهاجک یعیبط و  ةویش  زا  اهاجک  هک  دراد  بیطخ  صخـش  هب  یگتـسب  درادن و  یـصاخ  ۀطباض  دنک ؟ لمع  سکع  هب  دیاب  اهاجک  رد 
.دوش رت  کیدزن  دوخ  فده  هب  ات  دنک  هدافتسا  نآ  سکع  زا 

سپ ) یباطخ لاوقا  صوصخ  رد  هروکذم  روما  رب  هوالع  اّما  ، دـشاب یبلطم  نییبت  ماقم  رد  هک  یمالک  ره  رد  دوب  یّلک  نوناق  کی  نیا 
ود رب  هوالع  ( دش جراخ...و  لدج  ، ناهرب
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: زا دنترابع  اهنآ  دنک و  تاعارم  ار  اهنآ  هباطخ  رد  بیطخ  دوش و  هدوزفا  نآ  رب  رگید  رما  هس  هک  تسا  هتسیاش  روکذم  یساسا  رما 

.ینیچ همّدقم  ای  ریدصت  .1

.یئوگ هصق  ای  صاصتقا  .2

.همتاخ .3

حالطـصا زا  ) دوش یم  عقاو  بیطخ  مالک  يارب  همدـقم ، دوش و  یم  هداد  رارق  مالک  شیپاشیپ  هک  تسا  يزیچ  نآ  : همّدـقم ای  ریدـصت 
ناونع هب  مه  یمّدقم  نخـس  نیا  ، دننک یم  تکرح  رکـشل  شیپاشیپ  رد  ناب  هدید  ناونع  هب  يا  هّدـع  هک  هدـش  هتفرگ  شیجلا  همّدـقم 
یلصا دوصقم  ضرغ و  هب  يرود  ةراشا  کی  هلیسو  نیدب  هک  تسا  نیا  همدقم  نیا  ندروآ  زا  فده  (، تسا نخس  رکـشل  گنهاشیپ 

اّیهم ناگدنونـش و  يزاس  هدامآ  يا  همدقم  نینچ  رکذ  ةدئاف.دشاب  بیطخ  یلـصا  فدـه  هب  رعـشم  نذؤم و  مالک  نیا  دوش و  بیطخ 
.تسا بیطخ  ضرغ  بناج  هب  رتشیب  هچره  هّجوت  يارب  نانآ  نتخاس 

هب عورـش  زا  شیپ  نّذؤم  صخـش  ( ندومن فاص  ار  ولگ  هار  ندرک و  حا  حا  ) حنحنت لثم  دـننامه  یباطخ  مالک  رد  همّدـقم  لثم  : هیبشت
زاغآ رد  تسا و  ناوخ  هزاوآ  یّنغم و  ( مرن ياوآ  همزمز و  ) ّمنرت ای.تسا  نآرق  توالت  هب  عورـش  زا  لـبق  نآرق  يراـق  حـنحنت  اـی  ، ناذا

.تسا یناوخ  هزاوآ 

تـسنآ تمـس  هب  نارـضاح  هّجوت  بلج  هدـنیوگ  فدـه  هک  ( ّمهم رما  هصالخ  ّتقد و  ، ّتیّمها بحاص  ) یلاب يذ  رما  ره  : یّلک ةدـعاق 
.دتفیب اج  رتهب  بلطم  ات  تسنآ  هب  رعشم  هک  يزیچ  هب  دشاب  رّدصم  هک  دشاب  یم  راوازس 

یلصا بلطم  احیولت  هدوب و  وا  دوصقم  هب  رعشم  هک  ییاهزیچ  هب  دشاب  رّدصم  ، بیطخ نانخـس  هک  تسا  نآ  هباطخ  رد  هویـش  نیرتهب 
فدـه لوبق  روظنم  هب  ناگدنونـش  نتخاس  اّیهم  يارب  ار  همدـقم  هک  تسنآ  یلـصا  دوصقم  اب  همّدـقم  تبـسانم  نیا  ّرـس  دـناسرب و  ار 

دنک ینیچ  همدقم  رفظ  حتف و  نایب  يارب  دهاوخ  یم  هک  یبیطخ  الثم.دشاب  یلصا  بلطم  هب  ریشم  دیاب  سپ  ، دنروآ یم  بیطخ  یلـصا 
: دیوگ یم 

« ...و هئادع  ارهاق  هئایلوا و  ّزعم  هّلل  دمحلا  »

ترـضح و نآ  رب  تاولـص  مالـس و  دورد و  ار  شباطخ  ۀـمّدقم  دور و  یم  ربنم  نادیهـش  رالاس  يازع  سلجم  رد  هک  یـسک  لثم  اـی 
تبقنم حدم و  رد  يردق  دهد و  یم  رارق  شنارای 
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خلت و ثداوح  نایب  تبیصم و  رکذ  دراو  سپـس  دنک و  یم  یهاوخداد  مّلظت و  ترـضح  نآ  يارب  زا  دیوگ و  یم  نخـس  شترـضح 
.دوش یم  فط  ۀثداح  راوگان 

.دننک یم  زاغآ  میحرلا » نمحرلا  هّللا  مسب  » نتفگ ادخ و  مان  اب  ار  دوخ  ۀمان  هک...و  ناسیون  همان  لثم  ای 

زاغآرس نیرتهب  وت  مان  يا 

زاب منک  یک  همان  وت  مان  یب 

لـسرم هـب  ار  دوـخ  یبـلق  قاـیتشا  قوـش و  یــسرپلاوحا  زا  سپ  دـنهد و  یم  هـمادا  ار  هماـن  لـباقم  فرطرب  دورد  مالــس و  اـب  سپس 
امش رادید  ياوه  رد  ، متسه امش  ترایز  قاتشم  ردقچ  هک  یناد  یمن  ) دنراد یم  زاربا  ( دوش یم  هتشون  وا  يارب  همان  هک  یـصخش  ) هیلا

اه همان  ، لئاسر بحاص  نایم  رد  هویش  نیا  ) دشاب شدارم  هب  رعشم  هک  دروآ  یم  یتاملک  )و  ...و مرامـش  یمرب  بشوزور  ار  بشوزور 
(. تسه زین  نالا  هّتبلا  هدوب ، لوادتم  فورعم و  رت  میدق  ياهنارود  رد  تالاقم  و 

: دزاس شیوخ  شوگ  ةزیوآ  یبوخ  هب  دیاب  ار  هیصوت  ود  دنک  يزیچ  هب  رّدصم  ار  شمالک  بیطخ  دش  انب  هک  لاح 

دنکن زاغآ  ددرگ  یم  نانآ  بضغ  مشخ و  ندش  هتخیگنارب  ثعاب  هدـیدرگ و  ناگدنونـش  رّفنت  ببـس  هک  ییاهزیچ  هب  ار  شباطخ  .1
مکروجا و هّللا  مظع  ) دـیوگن هنانیگمغ  نانخـس  ، دـناوخن تشز  راعـشا  ، هدزن دـب  لاف  ، تینهت کیربت و  ، رورـس نشج و  عقاوم  رد  ـالثم 

دیوگن مکتاقوا  هّللا  دعـسا  ) دـنکن نیاب  تسا  رورـس  ینامداش و  هب  رعـشم  هک  ییاهزیچ  هّصغ  مغ و  ، ازع سلاجم  رد  ـالباقتم  (، اـنروجا
یم ناگدنونـش  رب  وا  يرترب  ۀـیام  دوش و  یم  دوخ  ییایربک  یگرزب و  ، تمظع رب  ّلاد  هک  ییاـهزیچ  نخـس  ءادـتبا  زا  نینچ  مه  (. ...و

.تسا راوشد  اهنآ  عمج  بلج و  رگید  دندش  هدیمر  یتقو  یشحو  ياهلد  هک  ، دنکن دروخرب  شدبع  اب  یئالوم  لثم  دربن و  راکب  دوش 

یشحو غرم  نیا  هک  ار  ملد  ناجنرم 

دنیشن لکشم  تساخرب و  هک  یماب  ز 

دوش شدوصقم  دارم و  هب  ّلخم  هک  راصتخا  نآ  هن  هّتبلا  دنک  وگزاب  دـیفم  رـصتخم و  ، هاتوک ار  همّدـقم  هک  دـشوکب  ناکما  ّدـح  ات  .2
رجـض و ببـس  ، بلطم ۀمدقم  رد  مالک  ۀلاطا  هک  ارچ.دنک  ءاقلا  ار  نآ  ، دارم ةدـننک  نایب  اسر و  ، نیتم ، هاتوک یتارابع  اب  دـشوکب  هکلب 

هّلپ هّلپ  اجیردت و  دهاوخب  ار  ّمهم  بلطم  هک  یـصاخ  دراوم  رد  رگم  ددرگ  یم  بیطخ  ضرغ  ضقن  هدـیدرگ و  ناگدنونـش  تمالم 
هک نیا  لثم  تسا  نخس  ۀلاطا  هب  زاین  یهاگ  هک  دنک  نییبت 
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مومع بوبحم  ءیـش  ای  صخـش  نآ  رگا  اصوصخم  ) ...و يا  هویـش  يداهن و  زا  ای  يراک  زا  ای  یـصخش  زا  هباطخ  نیا  رد  دهاوخ  یم 
نخـس ۀلاطا  ياج  تسا و  حداق  هاتوک  ۀمدقم  هب  افتکا  اجنیا  رد  هک  دیوگ  انث  شراکفا  ءارآ و  شیوخ و  رب  ای  دنک  تمذم  ( دـشاب مه 

.تسه

یم هدینـش و  ار  نآ  مه  همه  هدرک و  وگزاب  ار  اهنآ  رابدص  دـشاب و  یم  تارّرکم  رارکت  هک  یتاملک  هب  هباطخ  ریدـصت  زا  لاحرهرد 
ۀلمج زا  يریدصت  نینچ  هک  ارچ.دزیهرپب  دوش  یم  یئوگ  هدوهیب  ینعم و  یب  ، چوپ هک  یتاملک  هب  همدقم  نیا  رد  نخـس  ۀلاطا  دنناد و 

ياجب ییاذک  ياه  ینیچ  همدقم  ، عقاوم هنوگ  نیا  رد  دـنهد و  یم  ماجنا  ناگدنـسیون  ابطخ و  زا  يا  هراپ  هک  تسا  يروما  نیرت  عینش 
.دنک یم  تلالد  وا  ینوبز  یناوتان و  زجع ، رب  رتشیب  دشاب  بیطخ  يدنمناوت  تردق و  رب  لیلد  هک  نیا 

اب شیوخ  تیروذـعم  راذـتعا و  نایب  هیجوت و  ددـصرد  بیطخ  دوب و  تارجاشم  ماـسقا  زا  مسق  کـی  هک  « راذـتعا » صوصخ رد  يرآ 
عافد دوخ  ناـیک  زا  هدـش و  بلطم  لـصا  دراو  امیقتـسم  هدرک و  كرت  ار  همدـقم  یّلکب  هک  تسنآ  رت  بساـنم  هدـمآرب  لـمع  نـالف 
دراد یماو  نامگ  نیا  هب  ار  مدرم  اسب  هچ  ماقم  نیا  رد  تارّرکم  رارکت  تاحـضاو و  حیـضوت  اصوصخم  همدقم  ندروآ  هک  ارچ.دنک 

لـصا هدنک  تسوپ  كر و  اذـل  ، دـنک یلاخ  هناش  نداد  باوج  رابریز  زا  هلیـسو  نیدـب  هدـیزرو و  لّلعت  دـهاوخ  یم  صخـش  نیا  هک 
.دراذگب مرتحم  راّضح  رایتخا  رد  ار  هیعافد  هّیباوج و 

ياه هّصق  زا  تشاد  دـهاوخ  نایب  ادـعب  هک  يدـصقم  همدـقم و  نامه  بسانت  هب  همدـقم  نایب  زا  سپ  ؛ یئارـس ناتـساد  ای  صاصتقا  اّما 
ناـیب ییوگ و  هّصق  هک  ارچ  دـنک  ناـیب  بلطم  دـهاش  ناونع  هب  ار  نآ  دوخ  ياـج  رد  هدرک و  باـختنا  نیریـش  ياـه  هفیطل  هاـتوک و 

ناـهذا هـب  بـیطخ  ضرغ  بّرقم  ،و  عاـنقا رب  هدـننک  کـمک  لـماوع  نیرتاـبیز  نیرتـهب و  زا  یکی  هدــنزومآ  نیریــش و  ياهناتــساد 
یئوگ و هصق  يارب  هزورما.تسا  بولطم  تاـبثا  ياـههار  نیرتّـمهم  زا  یکی  هّصق  مدرم  ياـه  هدوت  هّماـع و  دزن  رد  اـصوصخم  ، تسا

ياه هّصق  هدرک و  ییامنرنه  ّنف  نیا  رد  ینادنمرنه  هدش و  یلقتسم  ۀتشر  کی  هتشر  نیا  هدش و  زاب  يا  هدحیلع  باب  یئارس  ناتـساد 
ناتساد یلو  تسه  مه  یلایخ  صصق  نیا  زا  يرایسب  هچرگا.دنسیون  یم  ناناوج  ناناوجون و  ، ناکدوک فلتخم  نینس  يارب  هدنزومآ 

یم ریثأت  ناگدننیب  ناگدنونش و  ، ناگدنناوخ سوفن  رد  زیمآرحس  دنک و  یم  نایب  یعقاو  ناتساد  کی  تروص  هب  ار  هّصق  نیا  ، سیون
.دراذگ
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هلیسو نیدب  هک  ارچ  ، درب یم  تّذل  اهنآ  زا  دراد و  دوجو  بلاج  ياه  هّصق  ندینش  هب  لیم  ناسنا  تشرس  رد  هک  تسا  نیا  بلطم  زار 
هّـصق زا  یهاگ  بیطخ.درب  یم  تّذل  نآ  ندینـش  زا  زئارغ  ریاس  يارب  ای  دوش و  یم  عابـشا  روما  زا  وا  یهاگآ  عالطا و  ّبح  ةزیرغ  ای 

.دناجنگ یم  ار  نآ  شیوخ  یلصا  بلاطم  يالبال  رد  دنک و  یم  هدافتسا  دوخ  يدعب  راتفگ  رب  لیلد  لاثم و  دهاش  ناونع  هب 

یبسانم يزاس  هنیمز  لماک و  یگدامآ  اب  ، درک هضرع  مه  ار  بسانم  ۀـصق  درک و  نایب  ار  نخـس  ۀـمدقم  بیطخ  ياـقآ  هکنیا  زا  سپ 
.دریگ یم  ار  دوصقم  یهام  دنک و  یم  نییبت  لیلد  اب  ار  دوخ  ياعدم  هدش و  ارجام  لصا  دراو  هدرک  داجیا  هک 

دنب دـنچ  رد  دوب  هتفگ  لیـصفت  هب  هک  ار  هچنآ  هداد و  ماـجنا  رـصتخم  يدـنب  عمج  کـی  ناـیاپ  رد  ، بلاـطم ناـیب  زا  سپ  ؛ همتاـخ اـّما 
دورد و ای  دـنک  اعد  اهتداع  اهفرع و  بسانت  هب  الثم.دروآ  ناـبز  رب  تسا  یظفاحادـخ  عادو و  هب  رعـشم  هک  ار  هچنآ  دـنک و  هصـالخ 

ببـس زین  همتاخ  نینچ  مه  تسا  مالک  ییابیز  بجوم  ریدـصت  هک  يروطناـمه  اـجنامه و  اـب  بساـنتم  اـجره  رد...و  دتـسرفب  یتّیحت 
(. دوش یم  لدب  ّدر و  هک  ییاه  همان  ) تابتاکم لئاسر و  رد  هژیو  هب  تسا  تنیز 

هوجو هب  ذخا  .4

نداد و ناشن  ار  دوخ  ) رهاظت بیطخ  هک  تسا  نیا  تارابتعا  هوجو و  هب  ذـخا  زا  روظنم  تسا و  هوجو  هب  ذـخا  ةرابرد  مراـهچ  بلطم 
تاذ زا  هک  يا  هنوگ  هب  مهنآ  ، ددرگ یم  ناگدنونـش  رد  ریثأت  بجوم  هدوب و  وا  لاح  نابز  هک  دنک  يروما  هلـسلس  کی  هب  ( ندنایامن
البق عباوت و  زا  هن  تسا  هباطخ  ءازجا  زا  هک  دوب  دهاوخ  لئاق  بسح  هب  تاجاردتسا  ءزج  هنرگ  (و  دنشاب جراخ  وا  تالاوحا  بیطخ و 

هک دوب  دـهاوخ  لوق  بسح  هب  تاجاردتـسا  هلمج  زا  هنرگ  (و  دـشاب جراخ  مه  ظافلا  تالاوحا  بیطخ و  ظافلا  زا  زین  )و  میدرک نایب 
شمان تسا  هلیح  هب  جاتحم  نوچ.تسین  یسکره  راک  تسا و  تعنص  هلیح و  دنمزاین  روما  نیا  هب  رهاظت  انمـض  دش ) روکذم  زین  نیا 

تسا يزاسرهاظ  ءایر و  يور  زا  یعونـصم و  بیطخ  رد  تالاح  نیا  هشیمه  هک  تسین  نیا  روظنم  هّتبلا.دنا  هتـشاذگ  ءایر  قافن و  ار 
هکلب تسین  مزال  ندوب  یعقاو  هک  تسنیا  دارم  یلو  دنـشاب  مه  یعقاو  دـنک  یم  زاربا  هک  يا  هیناـسفن  تـالاح  تـالاعفنا و  اـسب  هکلب 

.تسا یفاک  مه  نادب  رهاظت 

باب ود  نآ  هب  کلذعم  ، هدوب نوریب  بیطخ  ظفل  بیطخ و  تاذ  زا  هک  يروما  نیا 

455  : ص

رفظم قطنم  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1193زکرم  هحفص 1092 

http://www.ghaemiyeh.com


: رما ود  زا  دنترابع  ، دنشاب یم  اهنآ  عباوت  زا  طوبرم و 

بیطخ ، اهنآ هب  مّلکت  تیفیک  تاملک و  ءادا  لکش  زا  تسا  ترابع  روما  نیا  زا  روظنم  : دوش یم  بیطخ  ظفل  هب  طوبرم  هک  يروما  .1
فده اب  بسانتم  هک  ( ادص يدنلب  یتسپ و  ، بیـشن زارف و  ، مب ریز و  ) یتاربن تاوصا و  اب  ار  شظافلا  دناوتب  هک  تسا  یبیطخ  نآ  ّقفوم 

دنک دومناو  ، دنک یم  رهاظت  نادب  هک  ار  یتلاح  نآ  ای  دهد  ناشن  ار  دوخ  یناسفن  یلاعفنا  تلاح  نآ  هلیـسو  نیدب  دنک و  ادا  دشاب  وا 
همغن اب  ار  ظافلا  دنک و  داجیا  نیعمتسم  سوفن  رد  دهاوخ  یم  هک  دشاب  يریثأت  اب  بسانتم  ناگدنونـش و  تایحور  اب  بسانتم  دیاب  و 

نیل و عضاوم  رد  ، هدرک يوق  دـنلب و  ار  ادـص  ، تدـش مشخ و  عضوم  رد  الثم.دـنک  ءاـقلا  شیوـخ  دوـصقم  دارم و  اـب  بساـنتم  ياـه 
نخـس هدرمـش  هدرمـش  ّینأت و  اب  ،و  هتـسهآ یهاگ  دـیوگب و  نخـس  راو  لسلـسم  تعرـس و  هب  یهاـگ  ، درواـیب نییاـپ  ار  ادـص  ، یمرن

تالاعفنا بیطخ و  فادـها  دـصاقم و  هب  یگتـسب  هک...و  از  حرف  شخب و  يداش  يادـص  اب  یهاگ  نیزح و  ياوآ  اب  یهاـگ  ، دـیوگب
تاعارم امتح  هک  دنتـسین  یـصاخ  ۀـطباض  ياراد  روما  هنوگ  نیا  هک  میتفگ  تاجاردتـسا  باب  رد  اقباس.دراد  نیبطاخم  وا و  یناسفن 

بـسک نیرمت و  اب  هک  دـنراد  ار  یناـسفن  تـالاعفنا  شوخ و  ياـه  همغن  یعیبط  روطب  دارفا  یخرب  هک  تسا  یهلا  یتبهوم  هکلب  دوش 
.دننک یم  ادیپ  الج  لقیص و  روما  نآ  دنمدوس  تایبرجت 

دشاب شناج  رد  شورخ  شوج و  ینورد و  بالقنا  زا  یکاح  هک  دنک  ءاقلا  يا  هنوگ  هب  ار  شنانخس  بیطخ  تسا  راوازس  یّلکروطب 
نخـس يا  هنوگ  هب  نینچ  مه.دنک  دومناو  نینچ  هتفرگ و  دوخ  هب  ار  تلاح  نیا  ای  دـشاب و  وا  ینورد  بارطـضا  باهتلا و  رگناشن  هک 
يایوگ نابز  تاریبعت  ،و  دـنک داجیا  ناگدنونـش  ياـه  ناـج  رد  دـهاوخ  یم  وا  هک  دنـشاب  يزیچ  ةدـننکریبعت  شنانخـس  هک  دـیوگب 

رد یهاگ  ؟و  دیز ءاج  : لثم ، دور یم  راکب  ماهفتـسا  ماقم  رد  یهاگ  دایز  مک و  نودب  هلمج  کی  هک  ارچ.دنـشاب  وا  فادها  ضارغا و 
.نآ داّوم  ظافلا و  هب  هن  تسا  هجهل  گنهآ و  هب  توافت  »و  دیز ءاج  :» لثم ، دور یم  راک  هب  رابخا  ماقم 

یف اـم  زا  دـنک و  ءاـقلا  بساـنم  ياـه  همغن  صوصخم و  ياـه  هجهل  اـب  ار  ینخـس  دـناوتب  هک  تسنآ  بیطخ  تیقفوم  یـساسا  طرش 
تاساسحا اهنآ  اب  ، دنک ذوفن  نانآ  ناج  قمع  ات  هتخیمآ و  مهرد  ناگدنونش  ناج  حور و  اب  هلیسو  نیدب  ات  دنک  ریبعت  شیوخ  ریمضلا 

.دنک بذج  بلج و  شیوخ  يوسب  ار  اهلد  دنک و  هلدابم  ار  شیوخ  فطاوع  و 

اهلد و رد  ، دزیگنا یمنرب  ار  هدنونش  یناسفن  تالاعفنا  ، کشخ دماج و  مالک  ءاقلا 

456  : ص

رفظم قطنم  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1193زکرم  هحفص 1093 

http://www.ghaemiyeh.com


روآ و لالم  ، تخاونکی مالک  یهاگ  هکلب  ، دـنک هضبق  ار  اهلد  بیطخ  هک  دـهد  یمن  هزاجا  ،و  دـیاشگ یمن  بیطخ  يور  هب  ار  اـهلقع 
.دوش یم  ( رسدرد ، تمحازم ) جعزم

یجراخ رظنم  تئیه و  هب  طوبرم  دوش  یم  ناگدنونش  دزن  رد  بیطخ  تخانش  هب  طوبرم  هچنآ  ؛ تسا بیطخ  هب  طوبرم  هک  يروما  .2
تاجاردتـسا باب  رد  روما  نیا  زا  یتمـسق  )و  دریگ یم  رارق  هبطخ  ماقم  رد  دوش و  یم  رهاظ  نآ  رد  هک  یـسابل  هفاـیق و  ) ددرگ یم  وا 

: دراد هبعش  ود  روما  نیا  الامجا  ،و  دش رکذ  ( لئاق بسح  هب  )

.یلوق .1

.یلعف .2

قوثو ببـس  هک  يروما  نایب  و...و  وا  نمـشد  فعـض  ناصقن و  راهظا  ، وا راـکفا  ءارآ و  رب  اـی  بیطخ  رب  نتفگءاـنث  دـننام  لّوا  شخب 
.دنک یم  نایب  هباطخ  زا  لبق  ، یصخش ای  بیطخ  دوخ  ای  ار  اهنیا  هک  ددرگ  یم  وا  هب  مدرم 

نیرتگرزب بیطخ  ندـید  هک  ارچ  ، نتفرگ رارق  هاگیاج  ای  هیاپراهچ  ، ربنم يالاب  رب  الثم  یعفترم  ناـکم  رب  نتفر  ـالاب  : دـننام مود  شخب 
ندش راکـشآ  الثم.دراد  ، یناسفن تالاعفنا  اه و  هشیدـنا  راکفا و  رد  نتفرورف  ، شنانخـس ندرک  لابند  ، وا هب  ندادارف  شوگ  رد  ار  رثا 

هک هرهچ  عیطاقت  ، ندب مظنم  تاکرح  رس و  مشچ ، ، تسا وا  نأش  رد  تسا و  لوبقم  ناگدننیب  دزن  هک  یسابل  باّذج و  ۀفایق  اب  ، بیطخ
نیا مامت  (، مشچ هشوگ  اب  ناهنپ و  ياههاگن  ) بیطخ حـمالم  دـیوگب و  نخـس  سلجم  ۀـمه  اـب  هدـنادرگرب و  ار  تروص  فرطره  هب 
اهنیا زا  نسحا  وحن  هب  دـناوتب  بیطخ  هک  یتروص  رد.تسا  وا  دـصاقم  زا  یکاح  بیطخ و  یناسفن  تالاعفنا  رگنایب  تاکرح  لاعفا و 

.دریگ راکب  دوخ  ياج  رد  ار  مادکره  دنک و  يرادرب  هرهب 

رب ،و  وا لوبق  لباق  لوقعم و  ، یقطنم مالک  ربارب  رد  ات  دنتـسه  رت  میلـست  بیطخ  لاعفا  تالاح و  ، تاجاردتـسا لـباقم  رد  ساـنلا  ماوع 
مّعنتم ّدض  ) فّشقتم )و  دراد یکـسان  دباع و  ۀفایق  هتـسب و  دوخب  ار  دهز  هک  یـسک  ) دهزتم ياهناسنا  مینیب  یم  هک  تسا  ساسا  نیمه 

ناشراتفگ ای  دنـشاب  هدیقعلا  دساف  ول  دـنراد و  هرطیـس  اهناج  رب  ( دـنک یم  يراددوخ  تاّذـل  زا  هک  یـسک  ، کسمم راگزیهرپ و  ینعی 
.دهد یم  ماجنا  ار  دوخ  راک  اهنآ  ۀنادباع  هنادهاز و  ۀفایق  یلو  دشاب  دب  روکذم  لاعفا  رد  ناشفرصت  ای  دشابن  قلخ  یضرم 

هار رد  بیطخ  درمشرب و  « هوجو هب  ذخا  » ءزج دیاب  هک  ییاهزیچ  هلمج  زا  نایاپ  رد 
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اذـل ، تسین یفخم  یـسک  رب  اهبلق  رد  نآ  نتفرگ  ياج  اهلد و  رد  شریثأـت  هک  تسا  رعـش  دریگ  یم  کـمک  نآ  زا  ، فدـه هب  هدیـسر 
اـصوصخم دـشخب  تفاطل  نادـب  ار  شباـطخ  هدرک و  جوزمم  نادـب  ار  شمـالک  دـشابن و  لـفاغ  نآ  زا  بیطخ  هک  دوش  یم  هیـصوت 

دنک یم  ندناوخ  هب  عورش  بیطخ  یتقو  هک  یفورعم  راعشا  اصوصخم  دشاب و  زومآدنپ  لثملا و  برـض  زیمآ ، تمکح  هک  يراعـشا 
.دشاب مدرم  مارتحا  دروم  فورعم و  رعاش  کی  زا  رعش  رگا  اصوصخم  دنناوخ و  یم  هدش و  ادص  مه  وا  اب  همه  ناگدنونش 

.هباطخ نایاپ 
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رعشلا هعانص  مراهچ  لصف 

هراشا

: تسا حرطم  ثحبم  هد  هطبار  نیا  رد  تسا و  رعش  تعنص  ، سمخ تاعانص  زا  مراهچ  تعانص 

دیهمت .1

نایم تبـسن  ، نآ زا  ییوطـسرا  قطنم  دارم  ، نآ ماسقا  عاونا و  ، رعـش يانعم  ناـیب  : نوماریپ تسا  حرطم  دـیهمت  ناونع  هب  هک  لّوا  ثحبم 
.تسا...و ون  رعش  میدق و  رعش 

ۀمه اب  اه  تّما  ۀمه  هک  تسا  ینایب  یظفل و  رنه  تعانص و  عون  کی  رعـش  تعانـص  : دیامرف یم  یّلک  بلطم  کی  تروص  هب  ادتبا و 
.تسین یصاخ  ۀلیبق  تّما و  هب  رصحنم  دننک و  یم  هدافتسا  نآ  زا  دوخ  نابز  رد  دنراد و  ار  نآ  قیالس  راکفا و  ، ءارآ فالتخا 

رد تسا  نانآ  فطاوع  تاساسحا و  نتخیگنا  رب  روظنم  هب  يرـشب  تاـعامتجا  سوفن  رب  يراذـگریثأت  ، رعـش تعانـص  یلـصا  فدـه 
: مینک یم  هراشا  نآ  زا  ییاه  هشوگ  هب  الیذ  هک  دراد  رعاش  هک  يدصقم  تهج 

.ناگدنونش سوفن  رد  ینامداش  تجهب و  ، رورس داجیا.فلا 

.نیعمتسم رد  درد  هودنا و  ، مغ داجیا.ب 

.دننک مادقا  یصاخ  لمع  هب  ات  اهنآ  ندرک  عیجشت  دارفا و  هب  نداد  هّیحور.ج 

(. اکیرمآ زا  فعضتسم  للم  مشخ  لثم  ) اه لد  رد  هنیک  مشخ و  شتآ  نتخورفارب.د 

...و مادقا  زا  دارفا  ندیناسرت  یلدزب و  ، تشحو ، سرت یناور  تلاح  داجیا.ه 

توغاط و هب  تبـسن  نامیا  تسـس  ياه  ناسنا  هک  هچنآ  هیبش  ) نتخاـس یهوک  یهاـک  زا  رما و  کـی  نداد  هولج  میظع  كاـنلوه.و و 
(. دننک یم  هولج  گرزب  نانآ  مشچ  رد  ناراد  هیامرس  اهتوغاط و  هک  دنراد  رابکتسا 

(. ندرک لدب  یهاک  هب  ار  یهوک  ) یعامتجا شزرا  ياراد  گرزب و  صخش  کی  هب  نیهوت  ، رما کی  ندرمش  کچوک.ز 

.دنک یم  داجیا  یمدآ  سفن  رد  رعش  هک  ، اهنیا دننام  تارثأت و  تالاعفنا.ح و 

ار فطاوع  تاساسحا و  دوش و  یم  سوفن  رد  ریثأـت  بجوم  لـماع  ناـمه  تسا و  نآ  هب  رعـش  ماوق  هک  يرعـش  مـالک  یـساسا  نکر 
يورین اـت  تسا  مکاـح  هّوق  نیمه  مدرم  رتـشیب  رد  هک  ) اـه ناـسنا  لاـیخ  هّوق  رب  هک  نیا  ینعی.تسا  « ریوصت لـییخت و  ،» دـنازیگنا یمرب 

( لقع
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تروص هب  بلطم  کـی  ناـیب  ریوـصت و  لـییخت ، اـنیقی...و  مدرم  ندـنایرگ  ندـنادنخ و  ، نتفرگ راـیتخا  رد  ار  نآ  ندرک و  تموـکح 
.دراد ار  لّوا  شقن  ریثأت  ثیح  زا  ، نآ ندرک  مسجم 

.دش دهاوخ  تابثا  لیصفت  هب  يدعب  بلاطم  رد  اعّدا  نیا 

رد ار  لّوا  شقن  « لّیخت » هک ساسا  نیا  رب  ( نیینایرـس نیّیناربع و  :و  دیـضنلا رهوج  رد  هّمالع  لوقب  (و  ناتـساب نانوی  ناناد  قطنم  امدق و 
اراد )و  دـش رکذ  هینامث  یهیدـب  يدابم  نایب  رد  هک  ) دـنا هداد  رارق  تالّیختم  يایاضق  اهنت  اـهنت و  ار  يرعـش  تاـسایق  ةّداـم  ، دراد رعش 

يرعـش ۀیـضق  دوش  لّیخت  هوق  لایخ و  رد  ریثأت  بجوم  يوحن  هب  هک  ار  يا  هیـضق  ره  هکلب  دـنا  هتـسنادن  طرـش  ار  هیفاق  نزو و  ندوب 
.دنا هدیمان 

: یسوط ۀجاوخ  ةدومرف  هب 

تاـکرح و بسح  هب  ار  وا  ظوـفلم  فورح  هـک  دوـب  یلوـق  نآ  ،و  یقیقح یکی  : دـتفا ینعم  ود  رب  مـسا  كارتـشا  هـب  نوزوـم  مـالک  »
،و نزو هب  هیبش  رهاظ  بسح  هب  لاوقا و  يواست  تهج  زا  ار  نخـس  دوب  یتأیه  نآ  ،و  يزاـجم مود  و.دـشاب  یعاـقیا  يددـع  تاـنکس 

.هیفاق (1) ملع  رد  دوب  حلطصم  هک  یهجو  رب  دشاب  هباشتم  لاوقا  میتاوخ  هک  تسنآ  یّفقم...ینعم 

ریثأت دـنراد و  هتـشاد و  یگنهرف  تالدابم  نانآ  اب  هک  يرگید  ياهتّما  نانآ  زا  يوریپ  هب  ناـنابز و  برع  : مما رگید  اـهبرع و  دزن  رعش 
بوسنم میدـق  نویقطنم  هب  هچنآ  فالخرب  ، اهنابز كرت  نانابز و  یـسراف  لیبق  زا  تسا  سوسحم  رگیدـکی  رد  نانآ  گنهرف  لـباقتم 

دزن ضورع و  ملع  رد  هک  ینازوا  عاونا  زا  یکی  مهنآ  دشاب  نزو  ياراد  هک  تسا  يرعش  مالک  یماگنه  يرعش  مالک  هک  دننآرب  دش ،
.تسا فورعم  ملع  نیا  نادنمشناد 

یماسقا عاونا و  اب  تسا  حرطم  نف  ءاملع  دزن  هیفاق و  ملع  رد  هک  ییانعم  هب  مه  نآ  دشاب  زین  هیفاق  ياراد  دیاب  ، نزو رب  هوالع  نینچمه 
رد یلو  دنراد  فالتخا  رگیدکی  اب  یفاوق  نازوا و  فیک  ّمک و  تایصوصخ و  رد  اه  كرت  اه و  برع  ، اه نابز  یسراف  هّتبلا.دراد  هک 

هچرگا دـنروآ  یمن  باسح  هب  رعـش  دـشابن  هیفاـق  نزو و  ياراد  هک  ار  يروما  الباقتم.دـنراد  رظن  قاـفتا  هیفاـق  نزو و  طارتشا  لـصا 
: دیضنلا رهوج  رد  هّمالع  لوقب.دنشاب  زین  یّلیخت  يایاضق  رب  لمتشم 

« هروصلا یف  ههباشملل  ناسنالا  هل  لاقی  تیملا  صخشلاک  »

اهبرع حالطصا  رد  رعش  اب  نانوی  نویقطنم  حالطصا  رد  رعش  نایم  تبسن  تفگ  ناوت  یم  )
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( داد میهاوخ  حیضوت  ادعب  هک  تسا  هجو  نم  صوصخ  مومع...و و 

انیـس نبا  بانج  نکل  ، هدوب حرطم  ندوب  یّلیخت  اهنت  هدوبن و  ربتعم  نزو  ناـنوی  قطنم  رد  هک  دـندوب  هتفگ  یخرب  هچرگا  مکل ؛ :و  هلوق
: هدومرف افش  قطنم  رد 

« تسا ربتعم  مه  نزو  رعش  رد  هک  دندوب  دقتعم  هتشاد و  نزو  هب  هدیقع  اهبرع  لثم  مه  نیینانوی  »

.تسا هدرمشرب  اه  ینانوی  دزن  رد  ار  اهنزو  یماسا  باتک  نیا  رد  یّتح 

نیرتگرزب نزو  هک  ارچ  ، دنا هدوبن  لفاغ  یساسا  رما  نیا  زا  اهنآ  هدوب و  ربتعم  اه  ینانوی  دزن  نزو  هک  دشاب  نینچ  دیاب  زین  ام  ةدیقع  هب 
سپ ، دـنک یم  نیمأت  ار  يرعـش  سایق  یلـصا  فدـه  دراد و  ّیناسفن  تاّرثأت  تالاعفنا و  يزیگنا ، لایخ  لّیخت و  باب  رد  ار  تاریثأـت 

هک تسا  یـصاخ  یقیـسوم  گـنهآ و  همغن ، ياراد  يرعـش  نزو  هک  تسنآ  ریثأـت  هـمه  نـیا  تـّلع  ؟ دـنا هدوـب  لـفاغ  نآ  زا  هنوـگچ 
میناد یم  همه.دور  یم  شیپ  ناسنا  ناج  قمع  ات  دـنک و  یم  ذوفن  اهنآ  رد  دزاـس و  یم  رو  هلعـش  بهتلم و  ار  فطاوع  تاـساسحا و 
سپـس ، درادـن ریثأـت  نآ  نودـب  تسا و  مّظنم  صوـصخم و  گـنهآ  نزو و  کـی  رب  نآ  نتخاوـن  ورگ  رد  یقیـسوم  شزرا  ماـمت  هک 

: دنیامرف یم  هداهن و  رتارف  ار  مدق  هدرک و  یقرت  هّللا  مهمحر  رفظم  موحرم 

هک ار  يریثأت  نآ  هدیـسرن و  نزو  ۀـیاپ  هب  هچ  رگا  دـنام  یم  نزو  لثم  تهج  نیا  رد  زین  هیفاق  هکلب  تسا  تاریثأت  نیا  ياراد  اهنت  هن  »
زا یّمهم  نیا  هب  روما  : تفگ ناوت  یمن  «) دروآ باـسح  هب  ریثأـت  زا  مود  هجرد  رد  ار  نآ  ناوـت  یم  یلو  دـنرادن  یفاوـق  ، دـنراد نازوا 

(. تسا هدوب  یفخم  نانآ  رظن  هطقن 

نانچ دوش  یّفقم  نوزوم و  يرعش  مالک  کی  دوش و  هدوزفا  مه  هیفاق  نزو و  یّلیخت  يایاضق  يرعش و  مالک  هب  رگا  هک  تسا  یهیدب 
رس رعش  کی  یّتح  ، یهاگ ) تسین رداق  يریثأت  نینچ  داجیا  رب  زگره  ( رثن نخـس  ) روثنم مالک  هک  دراذگ  یم  ياجرب  سوفن  رد  يریثأت 

تسم و ار  وا  ، هتخاس يراج  شیاه  هنوگ  رب  ار  وا  کشا  رایتخا  یب  ، هتخیگنارب ار  وا  زئارغ  ناـفوط  ، هداد رییغت  ار  هدنونـش  کـی  تشون 
( ...و تسا  هدنک  ياج  زا  هتخاس و  شوهدم 

رما نیا  هک  دـننآرب  یخرب  ؟ تسیچ يرعـش  مالک  رد  تاریثأت  همه  نیا  ۀمـشچرس  : هک تسا  حرطم  مه  یهاـتوک  ثحب  اـجنیا  رد  هّتبلا 
رد یکدوک و  زا  هک  نیا  رثا  رد...و  نانابز  یـسراف  اهبرع و  ینعی  تسا  ناسنا  يوناث  تعیبط  نامه  تداع  هک  دراد  يداع  أشنم  کـی 

نارود
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راکورـس اهنآ  اب  زور  بش و  دـنریگ و  یم  تفلا  سنا و  ، یّفقم نوزوم و  نخـس  يرعاش و  رعـش و  اب...و  ناتـسریبد  ، ناتـسبد ، هسردـم
ببـس هب  هدش و  تسرد  نانآ  يارب  يزیرغ  يرطفریغ و  ، یـضراع ، يوناث ۀقیلـس  قوذ و  کی  هدش و  تداع  نانآ  يارب  رما  نیا  دنراد 

.دنوش یم  رثأتم  روما  نیا  زا  تاداع 

رما کـی  دوش  یم  ادـیپ  هیفاـق  نزو و  ندوزفا  ۀـیحان  زا  هک  يرثأـت  ریثأـت و  نیا  هک  تسنآ  بلطم  ّقح  : دـیامرف یم  رفظم  موحرم  یلو 
دوش و یم  رثأتم  ، مجـسنم بلاج و  یقیـسوم  گنهآ  کی  زا  ناسنا  هک  يروطنامه  درادـن ، تداع  هب  يراک  تسا و  يزیرغ  يرطف و 

درب یم  تّذل  مه  یّفقم  نوزوم و  رعش  زا  نینچ  مه  ( دنرب یم  تّذل  یـصوصخم  ياهگنهآ  زا  مه  رگید  تاناویح  هکلب  ) درب یم  تّذل 
تعیدو هب  اهناسنا  داهن  رد  دـنوادخ  ار  زئارغ  هکلب  تسین  اهقوذ  زئارغ و  تقلخ  داجیا و  تداـع  راـک  دوب  يداـع  رما  کـی  نیا  رگا  و 

زیارغ نافوط  ، دشخب یم  ومن  دشر و  هدرک و  تیوقت  ار  زیارغ  نیا  هک  تسنیا  هب  اهنت  تداع  راک  دنتـسه و  ناسنا  تشرـس  رد  هداهن و 
هوک دـنز و  یم  يرانک  هب  ار  اهنآ  هدـیزو و  شتآ  يور  رتسکاـخ  رب  هک  تسا  يداـب  ، تسا توراـب  راـبنا  هب  یتیربک  ، دزیگنا یمرب  ار 

.دشک یم  هنابز  شتآ 

: دنیامرف یم  هداهن  رتارف  ار  مدق  رفظم  موحرم  تمسق  نیا  رد  لب ؛ : هلوق

لداعم جودزم و  نآ  تالمج  دشاب و  هیفاق  ياراد  هک  مه  يرثن  مالک  هکلب  دشاب  یم  يرثا  نانچ  ياراد  یّفقم  نوزوم و  رعـش  اهنت  هن 
شخب رد  هباطخ  باب  رد  هکنانچ  دنـشاب  يواسم  اهنآ  گنهآ  تاملک و  ظاـحل  زا  هک  ، هلمج هس  هلمج  هس  ، هلمج ود  ، هلمج ود  ) دـشاب

یمرب ار  فـطاوع  تاـساسحا و  هدـیدرگ و  سوـفن  رد  ریثأـت  بجوـم  زاـب  دـشابن  مه  يرعـش  نزو  ياراد  هچرگا  (، دـش هـتفگ  عـباوت 
: هنومن يارب  ، تفایرد ناوت  یم  زین  نآرق  رخآ  کچوک  ياه  هروس  هژیوب ، نآرق  تایآ  یخرب  زا  ار  تقیقح  نیا.دنازیگنا 

؟ ْتَبُِصن َْفیَک  ِلا�بِْجلا  َیلِإ  َو  ْتَِعفُر ؟ َْفیَک  ِءا�مَّسلا  َیلِإ  َو  ْتَِقلُخ ؟ َْفیَک  ِِلبِْإلا  َیلِإ  َنوُرُْظنَی  �الَف  َأ 

(1)

: دیامرف یم  رگید  ياج  رد  : ای و 
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 ... ٌهَثُوْثبَم ُِّیبا�رَز  ٌهَفوُفْصَم َو  ُقِرا�مَن  َو 

(1)

: میناوخ یم  یسراف  رد  ای 

...و هتخات  بسا  هتخاب و  يوگ 

ّدح زا  شیب  ۀغلابم.دشاب  سوفن  رد  عقوا  ات  دشاب  ناور  دیاب  تسا  يرثن  ۀیفاق  ای  عجـس  ياراد  عّجـسم و  هک  ، يرثن مالک  هّتبلا  معن ؛ : هلوق
تـسد زا  ار  دوخ  ریثأت  قنور و  نآ  ، مـالک هک  دوش  یم  ثعاـب  تسا  حـضاو  ناـگمه  رب  نآ  فّلکت  هک  ینخـس  ندرک  راد  عجـس  رد 

نآ رد  رفاو  یعـس  هتـشاذگ و  راصتخا  رب  ار  انب  هک  هدش  جیار  ریخا  نورق  رد  مهنآ  مالـسا  نادنمـشناد  نایم  رد  هک  هچنآ  ریظن  دـهدب 
یئوگ قلغم  دـیقعت و  راچد  هدرکن و  ادـیپ  یناور  لداعم  ۀـملک  یهاگ  هک  اجنآ  اـت  دـننک  ناـیب  مظنم  مجـسنم و  یتـالمج  هک  دـنراد 

، لوـطم ، ینغم بتک  همدـقم  رد  هچنآ  هیبـش  ) تسا راوـشد  رایـسب  نآ  مهف  هـک  دـنا  هدرب  راـکب  ار  یـسونأمان  بـیرغ و  تاـملک  ، هدـش
روما نیا  رد  طارفا  هغلابم و  زا  دیاب  دشاب  سوفن  رب  يراذگریثأت  انامه  هک  ضرغ  هب  لوصو  يارب  یلو  (. هتفر راکب...و  ملاعم  ، رـصتخم

.دوش زیهرپ 

نآ و تانـسحم  عباوت و  زا  هن  دنتـسه  رعـش  تاموقم  ءازجا و  زا  هیفاـق  نزو و  هک  میتسه  دـقتعم  اـم  همدـقم  نیا  اـب  اذـه ؛ یلع  :و  هلوق
زا دشاب  دارفا  هّلیختم  ةوق  رد  يراذگریثأت  لییخت و  هکلب  دشابن...و  یفسلف  ، یملع بلطم  کی  نایب  رعـش  زا  یقطنم  فده  هک  یمادام 

یکـش دوب و  دـهاوخ  رت  لیخد  یقطنم  ضرغ  رد  دـشاب  سوفن  رد  رتشیب  ریثأت  بجوم  هک  هچنآره  هکلب  تسین  ینغتـسم  هیفاق  نزو و 
: دوب یلصا  ءزج  ود  ياراد  هباطخ  هک  يروطنامه  : تفگ ناوت  یم  باسح  نیا  اب.دنشاب  یم  نینچ  هیفاق  نزو و  هک  تسین  نیا  رد 

.دومع .1

.ناوعا .2

: تسا ءزج  ود  ياراد  زین  رعش  نینچ  مه  ، میدرمشرب تاداهش  تاجاردتسا و  ناونع  تحت  ار  رما  جنپ  ناوعا  شخب  رد  و 

؛ تسا ( تالیختم يایاضق  ینعی  ) يرعش تاسایق  داوم  نامه  هک  رعش  دومع  .1
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.تسا یفاوق  نازوا و  نامه  هک  رعش  ناوعا  .2

هک مینادـب  دـیاب  اّما  میناد  یم  بکرم  نآ  زا  ار  يرعـش  ساـیق  میناد و  یم  يرعـش  مـالک  ار  یّفقم  نوزوم و  مـالک  هچرگا  معن ؛ : هلوق
بجوم هک  یموظنم  مالک  صوصخ  هکلب  ، دنمان یمن  رعش  دشاب  هیفاق  ياراد  هک  ، ار هدمآرد  مظن  ۀتـشر  هب  موظنم و  مالکره  نویقطنم 

.دنیوگ رعش  ار  دشاب  مه  عقاو  فالخ  غورد و  عقاولا  یف  دوشن و  مه  قیدصت  بجوم  ولو  دشاب  لّیخت  سفن و  رد  ریثأت 

رد يراوزبس  یجاح  ۀـموظنم  لثم  ) هدـمآرد مظن  هب  هدـش و  هدورـس  ینید  یخیرات و  ، یفـسلف ، یملع لئاسم  رد  هک  ار  یموظنم  مـالک 
یناهفصا يورغ  هّللا  تیآ  موحرم  ۀموظنم  لاجر و  هقف و  رد  مولعلا  رحب  دّیـس  هموظنم  ، تایبدا رد  کلام  نبا  ۀموظنم  ، هفـسلف قطنم و 

رد هچرگا  تسین  رعـش  شمان  دـنک  یم  نایب  ار  یملع  تایعقاو  ای  یخیرات  افرـص  )و  ...و مالّـسلا  هیلع  موصعم  هدراـهچ  تـالاوحا  رد 
یخرب دزن  رد  یهاگ  رعـش و  هن  تسا  هموظنم  شمان  یلو  تسا  اه  هیفاق  اهنزو و  ناـمه  ياراد  هدوب و  رعـش  هب  هیبش  رهاـظ  تروص و 

هتسب دوخ  هب  ار  نتفگ  ندوب و  یبرع  دنتسین و  برع  هک  یناسک  ) نیبرعتسم دزن  رد  رت  حیحص  ریبعت  هب  هکلب  دنمان و  رعش  ار  نآ  اهبرع 
لوق هب  و.دناوخ  هموظنم  ار  اهنآ  دیاب  حیحص  ریبعت  هب  هنرگ  دنناوخ و  رعش  ار  نآ  ( دنتسین انشآ  یبرع  رد  يرعـش  يوغل  يانعم  اب  دنا و 

: هّللا مهمحر  یسوط  هجاوخ  موحرم 

هک ار  ینخـس  ره  فرع  نیا  بسح  هب  هچ  ، یفقم نوزوم  مالک  نارخأـتم  فرع  رد  و.تسا  لـّیخم  مـالک  یقطنم  فرع  رد  رعـش  سپ 
ای صلاخ  دـیحوت  لثم  هب  همه  رگا  ، بذاک هاوخ  قداص و  هاوخ  ، یباطخ هاوخ  ،و  دـشاب ناهرب  نخـس  نآ  هاوخ  ، دـشاب یتیفاـق  ینزو و 

.دنناوخ (1) رعش  ار  نآ  دشاب ، ضحم  نایذه 

هب ار  مما  رگید  اهبرع و  حالطصا  رد  يرعـش  مالک  اب  ناتـساب  ناینانوی  حالطـصا  رد  يرعـش  مالک  نایم  تبـسن  میناوت  یم  اج  نیا  رد 
: مینک نایب  هجو  نم  صوصخ  مومع و  تروص 

نآ طاسبنا  ضابقنا و  ببس  هدیدرگ و  سفن  رد  ریثأت  بجوم  هک  تسا  يا  هلیختم  يایاضق  : نانوی میدق  هقطانم  دزن  رعـش  قارتفا  هّدام 
هب هیفاق  نزو و  ياراد  هچرگا  دندرگ  یم 
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«. روآ طاسبنا  «» هلاّیس هیتوق  ای  رمخلا  »و« روآ ضابقنا  «» هعّوهم هّرم  لسعلا  :» لثم دنشابن  نیرخاتم  حالطصا 

نزو ياراد  هک...و  یخیرات  ، یملع لئاسم  رد  موظنم  نخس  هک  دش  نایب  « معن هلوق  » رد نارگید  اهبرع و  حالطصا  رد  رعـش  قارتفا  هّدام 
ریثأت » نآ یلصا  نکر  دقاف  نوچ  تسین  رعش  میدق  نویقطنم  حالطصا  رد  یلو  تسا  رعـش  نیرخأتم  حالطـصا  رد  شمان  دشاب  هیفاق  و 

.تسا « لایخ ةوق  رد 

نایب ءارعش  هک  راعشا  زا  يریثک  دننام.دشاب  هیفاق  نزو و  ياراد  مه  دوش و  سوفن  رد  ریثأت  بجوم  مه  هک  يرعـش  مالک  : عامتجا ةدام 
...و تاّیلزغ ، ، بیبشت ، ءاجه باب  رد  دننک  یم 

هیفاق نزو و  هک  میدش  یعدم  نویقطنم  روهـشم  فالخرب  هچرگا  ام  : هک نیا  دش  لفاغ  نآ  زا  دیابن  هک  ار  يا  هتکن  یغبنی ؛ اّمم  :و  هلوق
تسا و فورعم  نارگید  اهبرع و  دزن  هک  یفاوق  نازوا و  نآ  صوصخ  هیفاق ، نزو و  زا  نامروظنم  یلو  دنتسه  يرعـش  مالک  ءازجا  زا 

نیا زا  بلطم  هرئاد  هکلب  ، تسین دشاب  یم  دوخ  هب  صوصخم  تایفیک  ياراد  هدش و  رکذ  هیفاق  )و  یسانش نازوا   ) ضورع ملع  ود  رد 
سرج نآ  يارب  هدوب و  ( تسا یضورع  نازوا  يانعم  هب  لیعفت  عمج  مهنآ  تالیعفت  عمج  » لیعافت ياراد  هک  هچنآره  هدوب و  رت  عیسو 

تالمج تاملک و  لثم  گنهامه  راصق  تاملک  ) دونب لثم  ولو  دراد  ار  مکح  نیمه  ، ددرگ سفن  رد  ریثأت  بجوم  دـشاب و  گـنهآ  و 
نید و ناگرزب  ۀـعماج  تاملک  هغالبلا و  جـهن  رد  ریما  ترـضح  مالّـسلا و  هیلع  همئا  راصق  تاملک  ، نآرق رخآ  روس  تاـیآ و  هاـتوک 

يرعـش ) تاحـشوم لیبق  زا  تسا  ررکم  ياه  هیفاق  ياراد  هک  هچنآره  زین  تسا و  رظنّدـم  تسا  هیفاق  نزو و  ياراد  هک  زین  ( نآ دـننام 
همه و ( اه یتیب  ود  ) تاّیعابر )و  دیآ دـیدپ  يزیچ  ای  صخـش  مان  دـندنویپب  مهب  ار  تیب  ره  ای  عارـصم  ره  لّوا  فورح  نوچ  هک  نتفگ 
هب سپ  دـنراد  تسا  يرعـش  مالک  یلـصا  فدـه  هک  يریثأت  هدوب و  هیفاق  نزو و  ياراد  هدوب و  لـخاد  يرعـش  مـالک  رامـش  رد  همه 

.تسا ام  روظنم  هملک  ّمعا  يانعم 

: روثنملا رعشلا  اّما  :و  هلوق

رد حرطم و  ( هنوگرعش ياهرثن  ای  هنوگرثن  ياهرعش  ینعی  ) ون رعش  ناونع  هب  هک  هچنآ  اّما 
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رد هک  رعـش  ۀملک  قلطم  يانعم  هب  هکلب  دش  رکذ  هک  مما  ریاس  اهبرع و  حالطـصا  هب  هن  اّما  تسا  رعـش  زین  ، تسا هدش  جـیار  ام  رـصع 
ون رعـش  بلاق  رد  يرعاش  تسا  نکمم  اریز  ، تسا هجو  نم  مومع  مه  زاب  نانوی  میدـق  رعـش  نآ  اب  هّتبلا  ) دـش رکذ  ناـینانوی  حالطـصا 

دقاـف ار  نآ  ءازجا  زا  یئزج  رعـش  ناـکرا  زا  نکر  کـی  ون  رعـش  ، دوش لاـیخ  رد  ریثأـت  بجوـم  هن  دـنک  ناـیب  ار  یملع  تقیقح  کـی 
نیا ون  رعش  رد  یلو  دوب  ضورع  ملع  رد  روکذم  يانعم  هب  رعش - ءازجا  زا...و  اهبرع  حالطـصا  رد  هک  تسا  نزو  نامه  روظنم  ) تسا

(. درادن دوجو  ءزج 

: دیامرف یم  همتاخ  رد  فاصنالا ؛ :و  هلوق

هک يرت  ماـع  ياـنعم  هب  اـی  ، ناـنابز یـسراف  بارعا و  دزن  ، حلطـصم صاـخ  ینعم  هب  ) هیفاـق نزو و  نتفرگ  هدـیدان  هک  تسنآ  فاـصنا 
یم گنر  مک  رایسب  سوفن  رد  ار  نآ  یلییخت  ریثأت  هتساک و  مالک  يرعش  شزرا  زا  ( دش یم  زین...و  دونب  لماش  هک  درک  نایب  فنصم 
نآ يایاضق  داوم و  هک  نیا  رطاخ  هب  افرص  دشاب  رعش  شمان  نانوی  میدق  نویقطنم  حالطصا  هب  دشاب و  هتـشاد  رعـش  مان  هچرگا  دزاس 

.تسا هّلیختم  يایاضق  هلسلس  کی 

رعش فیرعت  .2

: تسا نینچ  سمخ  تاعانص  باب  رد  قطنم و  حالطصا  رد  رعش  فیرعت 

: دنشاب یم  لیذ  یگژیو  راهچ  ياراد  هدش و  لیکشت  تاملک  لاوقا و  هلسلس  کی  زا  هک  تسا  ینخس  رعش 

؛ دنوش یم  لایخ  هوق  رد  ریثأت  بجوم  لّیخم.فلا و 

؛ دنتسه نزو  ياراد  نوزوم.ب و 

؛ دنتسه يواستم.ج 

نوزوم رب  هوالع  هکلب  ، ددرگ یمن  لایخ  هوق  رد  فرگـش  ریثأت  نآ  بجوم  ندوب  نوزوم  فرـص  هب  دـنراد و  یماسقا  عاونا و  اهنزو  و 
گنهآ نزو و  ياراد  نآ  تایبا  ۀمه  دیاب  ، دنلب دیاصق  رد  نینچ  مه.دشاب  نزو  مه  نآ  مود  عرصم  اب  تیب  ره  لّوا  عرـصم  دیاب  ندوب 

هدیرپ و رگید  ۀخاش  هب  يا  هخاش  زا  رعاش  حالطصا ، هب  دنشاب و  یضورع  نازوا  زا  ینزو  یتیب  ای  عرصم  ره  هک  نیا  هن  دنشاب  یصاخ 
بجوم ، تایبا اه و  عرصم  نایم  ینوگمهان  ، تشاد دهاوخن  دشاب  هتـشاد  دیاب  هک  ار  يریثأت  تقو  نآ  هک  دورب  رگید  نزو  هب  ینزو  زا 

رد للخ 
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.میدوزفا مه  ار  يواستم  ۀملک  هکلب  هدرکن  تعانق  ، اهنت نوزوم  ۀملک  هب  ام  لصا  نیمه  يور.ددرگ  یم  نآ  ریثأت 

.دش هراشا  نادب  لّوا  رما  رد  هک  دنشاب  مه  هیفاق  ياراد.د 

: هدروآ نینچ  سابتقالا  ساسا  رد  هجاوخ  ، دنا هتفرگ  سابتقالا  ساسا  رد  یسوط  ۀجاوخ  زا  ار  فیرعت  نیا  رفظم  موحرم 

و.دشاب رداق  بولطم  هجو  رب  دشاب  صوصخم  یتالاعفنا  يدابم  هک  یتالیخت  عاقیا  رب  نآ  لوصح  اب  هک  دشاب  يا  هکلم  رعش  تعانص 
ار رعـش  نارخأـتم  ناـققحم  و.تسا  رگید  ینعم  رب  نارخأـتم  فرع  رد  ،و  تسا هدوب  رگید  ینعم  رب  امدـق  فرع  رد  رعـش  مسا  قـالطا 

يواستم نوزوم  یلاوقا  زا  فلؤم  لّیخم  تسیمالک  رعـش  : دـنیوگ هک  تسا  نیا  نآ  و.متا  هجو  رب  ینعم  ودره  عماج  دـنا  هتفگ  يدـح 
هچ ، يواستم ددـعب  ،و  دوب هباشتم  لاوقا  همه  رد  دـنناوخ  لیعافا  نایـضورع  ارنآ  هک  لوق  ناکرا  هک  دوب  نآ  يواـستم  ینعم  و...یّفقم 

هدش عمج  رعـش  کی  رد  سّدـسم  اب  نّمثم  ،و  دوش فلتخم  برـض  دوبن  يواستم  ددـعب  رگا  دوش و  یم  فلتخم  رحب  دوبن  هباشتم  رگا 
.دشاب (1)

رعش هدیاف  .3

.تسا يرعاش  رعش و  عفانم  دیاوف و  نایب  هب  طوبرم  ، رعش تعانص  ثحابم  زا  موس  ثحبم 

تـسنآ رطاخب  همه  نیا.تسا  ّبترتم  نآ  رب  یگرزب  عفانم  هدوب و  یعیفر  تلزنم  هژیو و  هاگیاج  ياراد  رـشب  عامتجا  یگدنز  رد  رعش 
رعـش بلاق  رد  ، تفرگ ددـم  نانآ  زا  تاساسحا  زاربا  ناجیه و  هب  زاین  ماگنه  رد  تخیگنرب و  ناوت  یم  ار  اهتّیعمج  رعـش  ناـبز  اـب  هک 

هـضبق سوفن و  رد  يراذـگ  ریثأت  تاساسحا و  کـیرحت  اـب  هدـناشوپ و  لـمع  هماـج  شیوخ  دـصاقم  زا  يریثک  هب  اـهناسنا  هک  تسا 
هلأسم نآ  هچ  ، دنوش یم  لئان  یعامتجا  لئاسم  هّماع و  روما  رد  يدایز  فادـها  هب  ( داد یم  ماجنا  بیطخ  هک  يراک  هیبش  ) اهلد ندرک 

روما ۀطیح  رد  ای  دشاب و  یعیبط  ای  یبرجت و  یفـسلف  ، یلقع ، یگنهرف ، یملع ، یعامتجا ، یـسایس ۀلأسم  کی  ای  دشاب  ینید  ۀـلأسم  کی 
: تسا هدیاف  تفه  نآ  مینک و  یم  هراشا  راو  تسرهف  رعش  دیاوف  ّمها  هب  اجنیا  رد.دشاب  يدرف  یصخش و 
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؛ نمشد اب  دربن  ماگنه  هب  نازابرس  رد  یسامح  حور  نتخیگنارب  .1

ای و...و  يداصتقا  یسایس و  ای  ینید  مارم  ، کلسم ، هدیقع کی  زا  تظفاحم  عافد و  روظنم  هب  اهتّیعمج  رد  یسامح  حور  نتخیگنارب  .2
يداصتقا یگنهرف و  ، يرکف بالقنا  کی  يوس  هب  اـهنآ  نتخاـس  هّجوتم  ندرک و  هداـمآ  يارب  مدرم  فطاوع  تاـساسحا و  کـیرحت 

...و

تمذـم اب  يربهر  نانمـشد  ریقحت  الباقتم  رعـش و  بلاق  رد  ءانث  حدـم و  اب...و  یـسایس  یبهذـم و  ناربهر  تیوقت  تیامح و  ، دـییأت .3
؛ ندرک وجه  ندرک و 

انغ و سلاجم  رد  هک  ندش  رورسم  یمرگرـس و  روظنم  هب  افرـص  تجهب  ینامداش و  نتخیگنارب  (، یتسم ) برط تّذل و  ناجیه  جوا  .4
ناـکزینک زا  هداد و  لیکـشت  بارـش  مزب  شوـن و  شیع و  سلاـجم  ، روـج ياـفلخ  هک  ) دریگ یم  ماـجنا  اـه  ینیـشن  بش  یمرگرس و 

رد دـنیاسایب و  یتخل  نانآ  ات...و  دنـصقرب  دـنزاونب و  دـنناوخب و  رعـش  اهنآ  يارب  هک  دنتـساوخ  یم  هّینعم  ناوخ و  شوخ  يوراـبیز و 
(. دنمرایب یمد  بارش  ناماد 

لثم ) دریگ یم  ماـجنا  تبیـصم  ازع و  سلاـجم  رد  هک  هنوـگنآ  رعـش  بلاـق  رد  هیرگ  هودـنا و  ، مـغ کـیرحت  ندروآ و  ناـجیه  هـب  .5
(. نادیهش رالاس  يارب  متام  ازع و  ۀماقا  سلاجم 

بیبشت باب  رد  هچنآ  لثم  یسنج  توهش  شتآ  نتخاس  رو  هلعـش  ات  تسود  بیبح و  هب  قوش  شتآ  نتخاس  لعتـشم  نتخیگنارب و  .6
.تسا لزغ  و 

مارح و مرحماـن  نز  بیبشت.دـنا  هدوشگ  یباـب  نآ  يارب  سّدـقم  عرـش  رد  هک  تسا  ندرک  وگزاـب  رعـش  اـب  ار  ینز  فاـصوا  : بیبشت
تسا عونمم  نامرحمان  دزن  یلو  عنامالب  دشاب  لالح  ۀقوشعم  دزن  دوخ و  يارب  رگا  هلیلح  بیبشت.تسا  ثحب  لحم  یلایخ  نز  بیبشت 

نیب 7 الومعم  تیب و  دنچ  زا  بکرم  يرعش  : لزغ و.دنکفا  یم  عمط  هب  ار  ضیرم  ياهلد  دزاس و  یم  رو  هلعش  ار  توهـش  شتآ  نوچ 
( .دشاب یم  قوشعم  فصو  نآ  عوضوم  دشاب و  یفقم  تایبا  رخآ  اب  لّوا  عارصم  يواسم و  اهنآ  نزو  هک  ات 12 

سوفن و بیذهت  ای  تاوهش و  رو  هلعش  رونت  نتخاس  شوماخ  حیابق و  تارکنم و  ماجنا  زا  بانتجا  نتفرگ و  دنپ  ، رعـش رگید  هدیاف  .7
دننام  ) یقالخا تاروتـسد  بادآ و  ، زردـنا دـنپ و  ، هنامیکح راعـشا  دـننام.تسا  تاریخ  ماجنا  يارب  دوخ  هب  نداد  یتخـس  تضاـیر و 

رب ار  وا  سحن  کشا  هک  لّکوتم  سلجم  رد  يداه  ماما  رعـش  ـالثم  هدـش  هدورـس  یهاـگهگ  مالّـسلا  هیلع  نیموصعم  زا  هک  يراعـشا 
هفسالف و راعشا  دننام  تخاس و  يراج  شثیبخ  ةرهچ 
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(. تسا باب  نیا  زا  اعون  هک  یهلا  نادرم  گرزب و  ءامکح 

اهناج رد  رعش  ریثأت  ببس  .4

رـشب و یعامتجا  تایح  رد  رعـش  ّتیّمها  اب  یلامجا  ییانـشآ  زا  سپ  : هک تسا  نیا  هب  عجار  ، رعـش تعانـص  ثحابم  زا  مراهچ  ثحبم 
: زا دنترابع  هک  داد  خساپ  لاوئس  ود  هب  دیاب  ، یلبق رما  رد  نآ  دئاوف  نایب 

ترابع هب  ؟ تسا اجک  زا...و  ضابقنا  طاسبنا و  هب  اهنآ  نتخیگنارب  اهناج و  سوفن و  رد  يرعـش  مالک  يراذگریثأت  ۀـشیر  : لّوا لاوئس 
روکذم یناسفن  تارثأت  تالاعفنا و  همه  نآ  بجوم  يرعش  مالک  هک  دوش  یم  ثعاب  یلماع  هچ  ؟ تسیچ ریثأت  همه  نیا  هفـسلف  : رگید

؟ ددرگ یم  نآ  دننام  موس و  ثحبم  رد 

هب يراذگریثأت  نیا  تسا  لایخ  رد  رثؤم  هک  لّیخم  مالک  ینعی  رعش  ؟ تسیچ هب  رعش  ماوق  ؟ تسیچ هب  رعش  تیرعـش  الوصا  : مود لاؤس 
؟ دراد یگتسب  یلماوع  هچ 

.دش دهاوخ  هداد  باوج  مجنپ  ثحب  رد  مود  لاؤس  هب  ،و  مراهچ ثحب  نیمه  رد  لّوا  لاؤس  هب  ود  نیا  زا 

لییخت هب  رعش  ماوق  (، دش نایب  رّرکم  هک  نانچ   ) هک تسنیا  رد  يرعش  مالک  رد  فرگش  تاریثأت  همه  نآ  ۀفسلف  : لّوا لاؤس  باوج  اّما 
هب تسا  اهناسنا  سوفن  رد  راذـگریثأت  لماوع  بابـسا و  نیرتّمهم  زا  یکی  لـّیخت  دـیدرت  یب  تسا و  اـهناسنا  لاـیخ  ةوق  نتخیگنارب  و 
راک : تلاح قالخا و  ای  لعف  ای  لوق  بحاص  زا  دیلقت  هب  ) تاکاحم )و  هنحـص کی  ندرک  مسجم  ) ریوصت ، ار لّیخت  ساسا  هک  نیا  لیلد 
نآ بلاق  رد  ار  بلطم  ندروآ و  نشور  هدـنز و  لاثم  ) لیثمت )و  دـنهد یم  ماجنا  اـه  هنیزوب  هک  يراـک  هیبش  ، تسا ندرک  رارکت  ار  وا 

وگزاـب ار  نآ  درادرب و  هدرپ  نآ  زا  دـهاوخ  یم  صخـش  هک  تسا  يا  هنحـص  کـی  اـی  تیعقاو  کـی  ( هنومن ناـیب  ندرک و  صخـشم 
هب هنحـص و  نآ  ندرک  مّسجم  هک  درادـن  ار  ریثأت  نآ  دـماج  کـشخ و  تاراـبع  تروصب  تیعقاو  کـی  ناـیب  هک  تسین  یکـش.دنک 

نامه رد  ءیش  کی  ةدهاشم  نایم  تسا  يدایز  رایسب  قرف.دراد  ار  رثا  نآ  ندنایامن  ار  هنحص  فرط  لایخ  رد  نآ و  ندیـشک  ریوصت 
وا لثم  هک  يرگید  ءیش  هب  ءیـش  نآ  زا  دیلقت  تاکاحم و  ءیـش و  نآ  يریوصت  لیثمت و  ةدهاشم  اب  ، نآ يرمالا  سفن  عقاو و  سابل 
رد دـنازیگنا ، یمرب  هدرک و  هدـنز  نآ  رد  ار  لـّیخت  هدـش و  سفن  بّجعت  بجوم  لـیثمت  ریوـصت و  هک  تسنآ  قرف  نیا  تهج.دـشاب 

نایب یلو  ، دوش یم  بلج  دنک و  یم  ادیپ  طاشن  نادب  هدرب و  تّذل  نآ  زا  یناسنا  هجیتن 

469  : ص

رفظم قطنم  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1193زکرم  هحفص 1107 

http://www.ghaemiyeh.com


هّجوت لیذ  هنومن  هب  بلطم  ندـش  نشور  يارب.درادـن  ار  رثا  نآ  لیثمت  ریوصت و  نودـب  کـشخ  تراـبع  ناـمه  هب  ثداوح  تاـّیعقاو 
: دییامرف

،و لعف ، لوق ياراد  هصالخ  دنناوخ و  یم  رعش  دننک ، یم  تکرح  ، دنور یم  هار  ، دنیوگ یم  نخس  یصاخ  زرط  هک  دنتـسه  ییاهناسنا 
نآ دوخ  رگا  ، میا هدـش  انـشآ...و  نخـس  زرط  نیا  اب  راباهدـص  میا و  هدـید  ار  اـهنآ  ، دوخ اـم  لاح.دنتـسه  یـصوصخم  يوخ  قلخ و 

يزاب کـقلد  يرگید  ناـسنا  رگا  یلو  تسین  یتفگـش  ياـج  اـم  يارب...و  دورب  هار  ، دـنزب فرح  روط  ناـمه  رگید  راـب  يارب  صخش 
بذج بلج و  رایتخا  یب  هک  يا  هنوگب  تسا  روآ  تفگـش  یلیخ  ام  يارب  دـیامن  دـیلقت  رارکت و  ار  وا  راتفگ  راتفر و  ، تاکرح ، هدرک

...و مینک  یم  دنلب  ار  بّجعت  هدنخ و  دایرف  هدش و  وا 

.میا هتخاس  مسجم  ار  وا  صاخ  تلاح  تقیقح  رد  ام  هک  دراد  ریوصت  لیثمت و  هک  یناوارف  ریثأت  هیاس  رد  رگم  ، تسین نیا 

راظنا رد  دشکب و  ریوصت  هب  رتهب  ار  درف  ای  هنحـص  نآ  تایـصوصخ  دشاب و  قیقد  ایوگ و  ریوصت  نیا  هزادـنا  ره  هب  هک  تسا  حـضاو 
ناهج رد  امنیس  رنه  هک  مینک  یم  هدهاشم  هزورما  اذل  ، دوب دهاوخ  رتشیب  سوفن  رد  شریثأت  تبـسن  نامه  هب  دزاس  مسجم  ناگدنونش 

ياـهتّیعمج هدوب و  ّقفوم  همه  نیا  امنیـس  رنه  دراذـگ و  یم  ریثأـت  سوفن  رد  هک  تسا  يروما  نیرتـگرزب  هلمج  زا  دـنک و  یم  اـغوغ 
ریوصت هب  رد  دـنمرنه  امنیـس و  رگیزاـب  کـی  هک  یتـّقد  ببـس  هب  رگم  تسین  نیا  تسا و  هتخاـس  لـیامتم  دوـخ  تمـس  هب  ار  ناوارف 

يارب ار...و  ناطلس  ای  ملاع  نالف  رادرک  راتفر و  ياهیراک  هزیر  مامت  ایوگ  هک  يا  هنوگب  دهد  یم  ناشن  دوخ  زا  بلطم  کی  ندیـشک 
.دزاس یم  مّسجم  هدننیب 

یمرب ار  ناگمه  باجعا  ، بلطم کی  ندرک  مسجم  ریوصت و  اـب  يرعـش  مـالک  هک  ارچ  تسا  باـب  نیمه  زا  زین  سفن  رد  رعـش  ریثأـت 
یصاخ رثأت  نآ  ، دوش یم  رثأتم  درب و  یم  تّذل  نآ  زا  سفن  ، دیامن یم  یبیرغ  بیجع و  هزات و  نخـس  يا  هدنونـش  ره  يارب  دزیگنا و 

.دنک یم  باجیا  مالک  هک  ( ...و هودنا  نزح و  ای  رورس  طاسبنا و  )

ییایوگ ياه  هنحص  اه و  تروص  ملق  كون  اب  هک  تسا  ینف  بحاص  رهام و  شاقن  کی  دننام  رعاش  : دنا هتفگ  هک  تسا  نیمه  يارب 
زا رعش  : تفگ دیاب  افاصنا.تسا  ایوگ  هدنز و  ردق  نیا  ، دیوگ یم  نخـس  ناسنا  اب  دنمرنه  شاقن  نالف  یـشاقن  ایوگ  هک  ، دنیرفآ یم  ار 

یهاگ ، تسا قیاقح  هلسلس  کی  ندیشک  ریوصت  هب  نآ  فده  هک  تسا  ییابیز  نونف  هلمج 
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.دنیرفآ یم  ار  تاریثأت  نآ  يرعش  نانخس  اب  هدنیوگ  کی  یهاگ  دنک و  یم  ینیرفآ  شقن  دوخ  ملق  اب  شاّقن  کی 

؟ تسیچ هب  رعش  ماوق  .5

دشاب رت  يوق  رعاش  لایخ  هّوق  هزادنا  ره.دشاب  زیگنارب  لایخ  هدوب و  سوفن  رد  رثؤم  هک  تسا  نآ  رعـش  میتفگ  : مّود لاوئـس  باوج  اّما 
: دنناوخ لماک  ار  رعش  نآ  دش  عمج  هسره  نیا  رگا  هک  تسا  رما  هس  هب  يرعش  مالک  ماوق.تسا  رترثؤم  مه  شمالک 

رگنایب و ، ایوگ ینزو  ره.دنتـسه  توافتم  ددعتم و  هدمآ  ضورع  ملع  رد  هک  نانچ  نازوا  ؛ تسا نزو  يرعـش  مالک  لّوا  نکر  : لّوا رما 
سفن رد  ّرثأت  لاعفنا و  بجوم  اذل  ، تسنآ زا  ّربعم  تلاح و  نآ  اب  بسانتم  نوچ  تسا و  ناسنا  سفن  تالاح  زا  یکی  ةدننک  تیاکح 
هلـسلس کـی  هب  ار  بطاـخم  (و  ددرگ یم  تّـفخ  يرـسکبس و  بجوـم  يرعـش  ياـهگنهآ  اـه و  نزو  زا  یخرب  لـثملا  یف  ددرگ  یم 

بسانتم و ، تلالج ، راقو ببـس  يرعـش  ياـهگنهآ  نازوا و  زا  یخرب  (. دزادـنا یم  صقر  هب  ار  وا  اـی  دراد  یماو  هنارـسکبس  ياـهراک 
زا ینزو  ره  لاحره  هب.دنرورـس  يداش و  اب  بسانتم  يا  هراـپ  تسا و  هودـنا  مغ و  اـب  بساـنتم  یـضعب  ،و  دوش یم  هدنونـش  ینیگنس 

يزیرغ و روما  هلسلس  کی  دش  هراشا  مه  البق  هکنانچ  روما  نیا  ددرگ و  یم  سوفن  تّذل  ببس  لّیخت و  ةدننازیگنارب  دشاب  هک  نازوا 
.دنتسه يرطف 

نآ ریثأت  دـناوخب  ار  نآ  ابیز  شوخ و  یتوص  اب  یناسنا  هدـش و  هدوزفا  مه  صاخ  همغن  نحل و  ، يرعـش صاخ  نزو  نیا  هب  رگا  لاـح 
ناجیه رورس و  لاح  رگنایب  ، كزان قیقر و  ۀمغن  ، دشاب بضغ  لاح  يایوگ  ، تشرد ظیلغ و  تامغن  رگا  هژیوب  ددرگ  یم  نادنچ  دص 

دـش نوزفا  يرعـش  نزو  نآ  هب  صاخ  ياـه  همغن  نیا  یتقو  هک...و  دـشاب  نزح  لاـح  رگناـیب  ، زیگنا مغ  نوزحم و  ۀـمغن  ، دـشاب قوش 
درادـن و يریثأت  چـیه  دـناوخ  یم  رفن  کی  ار  هدیـصق  کی  یهاـگ  ، مینک یم  هظحـالم  هک  تسنآ  مه  بلطم  دـهاش.دنک  یم  هزجعم 

توص اب  ودره  ای  ، دراد دوجو  یبتارم  ود  نیا  نیبام  دراذگ و  یم  هدنونـش  رد  ار  ریثأت  رثکادح  دـناوخ و  یم  يرگید  صخـش  یهاگ 
هک نیا  هچ  ) دراذگ یمن  ریثأت  الـصا  دراد و  يدب  يادص  يرگید  دنک و  یم  ریثأت  یلیخ  تسا و  ناحلا  شوخ  یکی  یلو  دنناوخ  یم 

(. تسا رارق  نیا  زا  مه  نآرق  تئارق 

گنهآ همغن و  ياراد  فورح  زا  یفرح  ره  هک  دوش  یم  هدینـش  هک  تسا  یتاملک  ظاـفلا و  دوخ  ، رعـش ناـکرا  زا  مّود  نکر  : مّود رما 
تالاح زا  یلاح  يایوگ  تسا و  دوخ  صاخ 
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تاریثأت اذـل  ، تسا تالاح  زا  یـصاخ  لاـح  نّیبم  تسا و  هنوگنیا  زین  یبیکرت  هلمج و  ره  ،و  تسا هنوگ  نیا  زین  يا  هملک  ره  تسا و 
ریثأت دوش  یم  ادا  ّتقر  یکزان و  اب  هک  قیقر  نیریـش و  ظافلا  الثم.تسا  تواـفتم  مه  ظاـفلا  ندرک  ادا  زرط  یّتح  ، تسا تواـفتم  مه 

هب یخرب  هک  تسا  یبتارم  مه  ود  نآ  نایم  دـنراد و  يرگید  ریثأت  دنـشاب  یم  شارخ  شوگ  هک  لیقث  ظیلغ و  ظاـفلا  دراد و  یـصاخ 
.تسا لیامتم  یمّود  هب  یخرب  رتکیدزن و  یلوا 

نهد حیـصف و  تاملک  هک  نیا  لثم  تسا  ظفل  تاذ  رهوج و  ۀـیحان  زا  ای  ، هدـش هدینـش  عومـسم و  ظـفل  تاریثأـت  میئازفا  یم  مه  زاـب 
مالک ّتیباذج  ییابیز و  بجوم  تسا و  هدرب  راکب  اهنآ  بیکرت  رد  هک  تسا  يرنه  هلیح و  هیحان  زا  ای  ، دربب راکب  ار  باّذج  نکرپ و 

اب بسانتم  ، اهنیا زا  مادکره  هک  تسین  یکش  هدرک و  هدافتسا  تایانک  تازاجم و  ، اه هیروت  ، اه هراعتـسا  ، تاهیبشت عاونا  زا  الثم  هدش ،
.دنراد سفن  رد  يریثأت  دوخ 

وا لایخ  هّوق  یناعم  نیمه  هدمآ و  شنهذ  رد  یناعم  نیا  صاخ  ظافلا  ندینـش  زا  بطاخم  هک  تسا  « مالک یناعم  » مّوس نکر  : مّوس رما 
یئوطـسرا قطنم  رد  دنهد و  یم  لیکـشت  ار  يرعـش  سایق  داوم  هک  یّلیخت  يایاضق  نامه  زا  دنترابع  یناعم  نیا.دننک  یم  ریخـست  ار 

.تسا اهنآ  هب  رعش  ماوق 

طّسوت.دیمان ّمات  رعش  ار  نآ  ناوت  یم  ّقح  هب  ددرگ و  یم  لماک  رعش  ، رعش هّتبلا  دش  عمج  هناگ  هس  رصانع  نیا  ۀمه  هک  یماگنه  لاح 
اه هّلق  دور و  یم  الاب  تمظع  جوا  ات  يرعاش  کی  رعش  دننک و  یم  ادیپ  يرترب  لضافت و  یخرب  رب  ارعـش  یخرب  هک  تسا  روما  نیمه 

ناگتفیش ناقشاع و  لفحم  هتـشگ و  ماع  صاخ و  نابزدرو  هک  يولوم  ، يدعـس ، ظفاح راعـشا  دننامه  دوش  یم  هنادواج  ، هدرک حتف  ار 
تاجرد بتارم و  هک  تسا  روما  نیمه  هیاس  رد.دنک  یم  طوقس  یتسپ  هجرد  تیاهن  هب  رگید  رعاش  رعش  الباقتم  ، دزاس یم  نشور  ار 

ار يرعاش  چیه  هک  اجنآ  ات  دور  یم  شیپ  دزات و  یم  هک  يرعاش  اسب  هچ  ، دوش یم  توافتم  فلتخم و  يدـنلب  یتسپ و  ثیح  زا  ارعش 
رعاش نیا  شزرا  یّتح  دوش و  یم  نیـشنردص  ، دـنک یم  حـتف  ار  اـهلد  سوفن و  هّلق  ، دریگ یم  تقبـس  وا  ، تسین وا  اـب  یهارمه  ياراـی 

قحتـسم دـنام و  یم  لگ  رد  رگید  رعاش  الباقتم.ددرگ  یم  یهلا  ماظع  ءایبنا  ولت  یلات  مـالک  ریثأـت  ثیح  زا  هک  دور  یم  ـالاب  ردـقنآ 
یم هرخـسم  ناونع  هب  ار  وا  رعـش  ازهتـسا  لها  نیلاّطب و  ددرگ و  یم  ماـع  صاـخ و  هکحـضم  هک  اـجنآ  اـت  ددرگ  یم  ریقحت  هنوگره 

.یصحت ّدعت و ال  هک ال  تسه  يرایسب  تاجرد  ناوارف و  بتارم  ، ضیضح نیا  جوا و  نآ  نایم.دندنخ  یم  نادب  دنناوخ و 
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تسا نآ  نیرت  غورد  ، رعش نیرت  نیریش  .6

: دنیوگ یم  هک  تسنیا  نابز  برع  يارعش  نایم  رد  هروهشم  يایاضق  ۀلمج  زا 

هبذعا هبذکا  ارعشلا  »

« دوب دهاوخ  رت  نیریش  دشاب  رتشیب  شغورد  هچره  رعش  »

: رگید تیاور  هب  و 

هنسحا هبذکا  ای  هبذکا  هنسح  ارعشلا 

، تسنآ نیرتغورد  شنیرتهب  ینعی 

ار روهشم  نخس  نیا  لیلد  ود  هب  تاّیبدا  رخأتم  نادنمشناد  زا  یخرب.تسا  هدیدرگ  لثملا  برض  هک  تسا  روهشم  ردق  نآ  هیضق  نیا 
: دنا هدرمش  هناکدوک  کبس و  ار  نآ  هداد و  رارق  فافختسا  دروم 

غورد هک  تسا  نکمم  هنوگچ  هاگنآ  تسا  اهزیچ  نیرت  تشز  ۀـلمج  زا  غورد  هک  دراد  نیقی  ، نادـجو مکح  هب  یناسنا  ره  : لّوا لیلد 
.تسا اوه  ود  ماب و  کی  راکشآ و  ، ضقانت نیا  ؟ دشاب نیرت  نیریش  نیکمن و  ، حلیم ، یتشز تحابق و  ۀمه  اب 

فنـصم تانایب  رد  الیذ  ) دـشاب رثؤم  هک  يریوصت  مه  نآ  تسا  ّتیعقاو  کی  ندیـشک  ریوصت  هب  نآ  زا  رعـش  شزرا  مامت  : مّود لـیلد 
وا دوخ  اب  شمسا  دش  بذک  رگا  اّما  دشاب  قدص  مالک  دشاب و  هتـشاد  دوجو  یتّیعقاو  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  (، دش دهاوخ  حضاو 

؟ ارثؤم نوکی  فیکف  تسین  ءیش  کی  ّتیعقاو  زا  يریوصت  غورد  بذک و  رد  تسا و  عقاو  فلاخم  هک  تسا 

لّوا لیلد  باوج  هب  طوبرم  ( مشش ثحبم   ) شخب نیا  بلاطم  هک  دنا  هداد  باوج  ضعب  نیا  لیلد  ودره  زا  هّللا  مهمحر  رفظم  موحرم 
: دیامرف یم  لّوا  لیلد  زا  باوج  رد.تسا  مّود  لیلد  باوج  متفه ) ثحبم  ) يدعب شخب  بلاطم  ضعب و 

.تسا لطاب  رگید  تروص  رد  حیحص و  تروص  کی  رد  دیدرک  امش  هک  يدقن 

بذـک و وحن  هب  مهنآ  دـشاب  رمالا  سفن  عقاو و  زا  رابخا  تیعقاو و  کی  نایب  افرـص  نیغورد  بذاک و  رعـش  زا  دارم  رگا  : کلذ ناـیب 
میتفگ مه  البق  هک  نانچ  یلو  ؟ ءایـشالا بذـعا  نوکی  فیکف  تسا  ءایـشا  حـبقا  زا  یبذـک  نینچ.تسا  امـش  اب  ّقح  ، عقاو فالخ  نایب 
ضرف هب  دـسر  هچ  ات  دوش  یمن  هدـیمان  هیف  نحن  ام  حالطـصا  رد  ، رعـش دـشاب  عقاو  قباـطم  قداـص و  هک  مه  ضرف  رب  يراـبخا  نینچ 

« ندوب بذاک 
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.دنک یم  قرف  ، دشاب بلطم  لییخت  لیثمت و  ، ریوصت زا  ترابع  رعش  زا  دارم  رگا  یلو 

: تسا هنوگود  نآ  میسرت  )و  ملق یشاقن و  هچ  نخس و  نایب و  بلاق  رد  هچ  ) ّتیعقاو کی  ندیشک  ریوصت  هب  : کلذ نایب 

لخد و رییغت و  ، لیوحت يرت  کچوک  نودب  دراد  هک  یتّیعقاو  تقیقح و  نامه  اب  دشاب  یتقیقح  کی  ندرک  مسجم  نایب و  طقف.فلا 
رکم ، هلیح نیرت  کچوک  نودب  نآ و  رد  يا  هغلابم  قارغا و  نیرتمک  نودب  ، نآ زا  نتساک  ای  ندنوزفا  نودب  ، تروص نآ  رد  یفرصت 

يرادربملیف نیبرود  هک  يریوصت  هیبش  اـی  دریگ  یم  ناـسنا  زا  یـساکع  نیبرود  هک  سکع  هیبش  ) نآ میـسرت  لـیثمت و  رد  يدـنفرت  و 
ریثأت ای  تسین و  رثؤم  الصا  ای  هّتبلا  يریوصت  نینچ  ( دهد یم  رارق  ناگدننیب  رظنم  رد  دریگ و  یم  يراکتسد  دربتسد و  نیرتمک  نودب 

.دهد یمن  تسدب  تسا  بولطم  هک  ار  یضابقنا  طاسبنا و  ، داذتلا ، لاعفنا ، ّرثأت نآ  دراد و  سفن  رد  یفیعض  رایسب 

نف رد  هک  یـشوتر  ریظن.تسا  هنارعاش  هنازادرپ و  لایخ  یّلیخت ، تروص  کی  اـب  هارمه  ، ّتیعقاو کـی  ندیـشک  ریوصت  هب  یهاـگ.ب 
دادـم گـنر و  ۀلیـسوب  نآ  روـهظ  زا  سپ  هشیـش  اـی  ملیف  يور  سکع  يراکتـسد  هک  تـسا  تراـبع  هـک  دریگ  یم  ماـجنا  یـساکع 
ناـهد ، هدیـشک یملق  غاـمد  ، تشپرپ هایـس و  یناـمک و  ناوربا  ـالثم  ) ریوـصت ۀـفایق  تلاـح و  ندرک  اـبیز  اـی  تشز  تهج  صوـصخم 
تروص هک  دنک  یم  هضرع...و  یعامتجا  ، يداصتقا ، یـسایس لجر  نالف  زا  هّلجم  نالف  هک  يروتاکیراک  ریظن  (، ...اذک نامـشچ  ، اذـک

دـنمرنه و ، شاّقن ياقآ  هک  نیا  نمـض  دـهد  یم  ناشن  الماک  دراد  هک  يا  هصّخـشم  تایـصوصخ  ناـمه  اـب  ار  رظندروم  صخـش  نآ 
غامد الثم  ) دـهد یم  ماجنا  تروص  نآ  يور  یتافیرحت  تارییغت و  لایخ  ةّوق  نهذ و  ّتیقالخ  زا  هدافتـسا  اب  روتاکیراک  نیا  ةدنـشک 
مهرد سوبع و  رایـسب  ار  وا  ةرهچ  ای  دـکچ  یم  اهنآ  زا  نوخ  هک  ، يّوق رایـسب  ياه  لاـگنچ  ، دـنک یم  تسرد  وا  يارب  یگرزب  رایـسب 

راکفا و ، یحور تالاح  ، تاّیقالخا زا  يا  هراپ  نایب  زا  تسا  ترابع  تافّرـصت  لخد و  نیا  زا  فده  هک  ( ...و ، دـهد یم  ناشن  هدیـشک 
( دیوگ یم  نخس  نیبطاخم  اب  هک  تسا  ریوصت  ملق و  ، لاح نابز  هکلب  تسین  لاق  نایب  اهتنم   ) تروص بحاص  ياه  هشیدنا 

: تسا تهج  ود  ياراد  ّتیعقاو  کی  زا  يریوصت  نینچ  لاح 

؛ دراد قدص  تهج  .1

.دراد بذک  تهج  .2
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یتفگـش هک  تسا  اج  نیمه  رد  هتکن  مامت  تسا و  تسار  قداص و  دـیامن  یم  غورد  بذاک و  هک  نآ  اـب  لاـح  نیمه  رد  ریوصت  نیا 
: دراد دارم  فده و  درگ و  ریوصت  صخش  اجنیا  رد.دنا  هدش  عمج  اج  کی  بذک  قدص و  هنوگچ  هک  دزیگنا  یمرب  ار  امش 

؛ يّدج یعقاو و  دارم  .1

.یلامعتسا يرهاظ و  دارم  .2

ار يروتاـکیراک  تروص  لاـثم  ناـمه  رتشیب  حیـضوت  يارب.تسا  یلامعتـسا  دارم  هب  طوبرم  بذـک  يّدـج و  دارم  هب  طوبرم  قدـص 
نآ دناشوپ و  یم  یسابل  تروص  نآ  هب  رت  مامت  هچره  یتسد  هریچ  يدنمرنه و  اب  شاقن  رّوصم و  صخش  یهاگ  ، مینک یم  زاب  يردق 
وا زا  ّربکتم  ای  نیگمـشخ  رایـسب  يا  هرهچ  دشاب و  ینیب  گرزب  ءایربک و  ای  بضغ  مشخ و  زا  یکاح  هک  دـهد  یم  ناشن  یبلاق  رد  ار 

گرزب غامد  هزادـنا  نیا  ای  ) تسین تحاران  سوبع و  هزادـنا  نیا  جراـخ  رد  تروص  بحاـص  صخـش  هک  یلاـحرد  دـنک  یم  هضرع 
اجنیا رد  دشاب  یم  ربکت  بضغ و  یحور  تلاح  ياراد  عقاو  رد  یلو  ( درادن...و راجنهان  ياهنادـند  هدـنگ و  ناهد  هزادـنا  نیا  ، درادـن

نیچ هزادنا  نیا  جراخ  رد  صخش  نالف  ینعی  تسین  قبطنم  عقاو  اب  نوچ  تسا  بذک  ، يرهاظ یلامعتسا و  دارم  ظاحل  هب  ریوصت  نیا 
مشخ ّتینابصع و  تلاح  نایب  دنمرنه  شقن  فده  هک  یعقاو  يّدج و  دارم  ظاحل  هب  یلو...و  تسین  سوبع  درادن ، یناشیپ  كورچو 

نیا عقاو  رد.تسا  قدـص  ، دراد ار  تافـص  نیا  اعقاو  و...و  ربکتم  سوبع ، ، صیرح تسا  یمدآ  جراخ  رد  هک  تسا  تروص  بحاـص 
رظنّدـم اهنع  یّنکم  هکلب  دوش  یمن  هظحـالم  اـهب  یّنکم  ییاـنک و  ياـنعم  دوخ  ، هیاـنک باـب  رد  تسا و  ّتیعقاو  نآ  زا  هیاـنک  ریوصت 

: دور یم  راکب  اهلاثم  نیا  یصخش  تواخس  دوج و  نایب  يارب  یبرع  رد  الثم.تسا 

دیز لزنم  رد  رگا  ات  ، تسین تاملک  نیا  دوخ  یناعم  یلـصا  روظنم  اجنیا  رد  داّمرلا  ریثک  دیز  ، لیـصفلا لوزهم  دیز  ، بلکلا نابج  دیز 
هجیتن اروف  ، دوبن دایز  یلو  دوب  ای  دوبن  يرتسکاـخ  اـی  دوبن و  رغـال  یلو  دوب  اـی  دوبن  يرتش  هچب  اـی  دوبن  وسرت  یلو  دوب  اـی  دوبن  یگس 

دوج ياراد  عقاو  رد  رگا  ، مینک هظحالم  ار  تفص  نآ  دیاب  سپ  تسا  دوج  زا  هیانک  یلصا  روظنم  ریخ  ! تسا بذک  مالک  هک  میریگب 
لیاسو اـب  هک  نوچ  دـشابن  داـمرلا  ریثک  ، دـشابن لیـصفلا  لوزهم  ، دـشابن بلکلا  ناـبج  ولو  تسا  قدـص  تاریبعت  نیا  دوب  تواخـس  و 

بذک یلامعتسا  دارم  هک  درادن  یتافانم  سپ...و  دهد  یم  نانامهم  هب  دنک و  یم  خبط  اذغ  يزورما 
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رارق نیا  زا  بلطم  زین  ( رعـش باب  ) ام ثحب  دروم  بلطم  رد  دش  حضاو  لاثم  نیا  هک  لاح.دشاب  قدص  يّدج  یعقاو و  دارم  یلو  ، دشاب
هن دیاب  ناطلـس  نالف  باکر  رب  هسوب  کی  يارب  : دیوگ یم  هکنآ  الثم  ) تسا قدص  یعقاو  دارم  یلو  ، بذک یلامعتـسا  دارم  هک  تسا 

دارم ظاحل  هب  یلو  بذک  یلامعتـسا  دارم  ظاحل  هب  تسا و  نالف  تلزنم  ماقم و  تعفر  نایب  شفده.تشاذگ  اپ  ریز  ار  کلف  یـسرک 
(. ...و تسا  قدص  ، يّدج

رد هغلابم  ، یـسک شیاتـس  حدـم و  رد  هغلابم  لیبق  زا  تسا  هغلابم  قارغا و  اب  هتخیمآ  لییخت  ، رعـش باب  رد  دراوم  رتشیب  هک  اصوصخم 
نایب ، فده تسا و  بذک  باب  زا  ریغ  یئادـج  باب  ، هغلابم هک  تسین  یکـش  یـسک  حـیبقت  ای  نیـسحت  رد  هغلابم  ، شنزرـس تمذـم و 

بذـک یلامعتـسا  دارم  وـلو  تسا  قدـص  یعقاو  يّدـج و  دارم  هک  دـنک  یم  هغلاـبم  اذـل  تسا  يزیچ  حـبق  اـی  نـسح  ۀـجرد  تیاـهن 
.دش کیکفت  رگیدکی  زا  بلطم  ود  نیا  یتقو.دشاب 

حیلم و زگره  ، ضحم بذک  تسا و  ءابدا  ضعب  اب  ّقح  دنـشاب  عقاو  فالخ  بذـک و  ودره  یلامعتـسا  يّدـج و  دارم  رگا  میئوگ  یم 
ءزج درادن و  یحبق  تسین و  ّمهم  یلامعتـسا  دارم  رد  بذـک  ، دـشاب عقاو  قباطم  قدـص و  ، يّدـج دارم  رگا  یلو  دوب  دـهاوخن  نیریش 

.دش هداد  باوج  ضعب  لّوا  لیلد  دش و  حضاو  بلطم  الماک  سپ.دوب  دهاوخن  ( ضعب نآ  ریبعت  هب   ) ءایشالا خبقا 

زا ، يرعـش بلاق  رد  دـیوگ و  یم  نخـس  شیوخ  ۀـبوبحم  هقوشعم و  فصو  رد  رعاش  یهاگ  : میروآ یم  یلاـثم  هنومن  يارب  اـجنیا  رد 
تماق دق و  ای  دنک  یم  هیبشت  يزیچ  هب  ار  وا  ینیب  ناهد و  ، مشچ الثم.دنار  یم  نخس  شبوبحم  یمسج  یحور و  تالامک  فاصوا و 

شا هبوبحم  هک  دـنک  یم  هیبـشت  کـیراب  يوم  هب  ار  بوبحم  کـیراب  رمک  هلمج  زا  دـنک  یم  هیبـشت  يرگید  يزیچ  هب  ار  وا  ةدیـشک 
.دنام يوم  لثم  هک  تسا  ابرلد  کیراب و  رمک  ردقنآ 

کیراب ردـق  نیا  شبوبحم  رمک  اعقاو  هک  دـشاب  هتکن  نیا  نایب  يا  هغلابم  قارغا و  هنوگره  زا  رودـب  اعقاو و  رعاـش  فدـه  رگا  لاـح 
رد يریثأت  نیرتکچوک  هدوب و  ضحم  بذـک  هیبشت  مـالک و  نیا  ، دـشاب رما  نیمه  يّدـج ، دارم  تسا و  کـیراب  يوم  لـثم  هک  تسا 

هتکن نیا  نایب  ، وا يّدج  دارم  رعاش و  فده  رگا  یلو  ، تسین وم  لثم  ناسنا  رمک  هک  دنناد  یم  همه  درادن و  هدنونـش  هدنیوگ و  سفن 
اعقاو دراد و  اشامت  هدرک و  زواجت  فراعتم  ّدـح  زا  هدوبر و  ار  تقبـس  يوگ  نارگید  زا  رمک  یکیراـب  ظاـحل  زا  شبوبحم  هک  تسا 

هّتبلا دشاب  نینچ  مه 
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.تسا قدص  وا  یعقاو  یلصا و  دارم  یلو  دشاب  بذک  یلامعتسا  دارم  هچرگا.تسا  ضحم  قدص  ، هنارعاش مالک  هیبشت و  نیا 

یم هولج  بیرغ  بیجع و  زیگنارب و  لایخ  ، رعاش نخـس  ریبعت و  هک  تسا  اهتفاطل  اهتفارظ و  ، تاـهیبشت ، تاریظنت نیا  لاـثما  هب  ـالوصا 
هجیتن رد  ددرگ و  یم  لاحملا  هبش  دنک  یم  میـسرت  نارگید  دوخ و  ۀیلختم  هوق  رد  ، نخـس اب  وا  هک  یلایخ  تروص  نیا  یهاگ  دنک و 

هک یتبـسن  ره  هب  دوش و  یم  اـهنآ  رورـس  طاـسبنا و  بلـس  ناـنآ و  رثأـت  لاـعفنا و  بجوم  هدرک و  بلج  دوخ  هب  ار  نارـضاح  هّجوت 
یتفگـش بجوم  رتشیب و  شریثأت  تبـسن  نامه  هب  دشاب  ناگدنونـش  مومع و  ناهذا  زا  دیعب  سونأمریغ و  ، هزات ، بیرغ ، یلایخ تروص 

: میئوگ یم  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  ددرگ  یم  نایمدآ 

رت نیریش  تبـسن  نامه  هب  (، يّدج دارم  هن  ) یلامعتـسا دارم  رد  بذک  ثیح  زا  دشاب  هغلابم  ياراد  زیمآ و  قارغا  هک  هزادنا  ره  هب  رعش 
دنک هیبشت  هراتـس  زا  رپ  نامـسآ  هب  ار  ور  هلبآ  ةرهچ  ای  دراد  هبذاج  دنک  هیبشت  سمـش  ای  رمق  هب  ار  بوبحم  ةرهچ  رگا  اذل  ) ددرگ یم 

.دوب هدمآ  ءابدالا  ضعب  نهذ  رد  هک  نآ  هن  « هبذعا هبذکا  » يانعم تسنیا.دوش  یم  طاسبنا  بجوم  هک 

رعـش لییخت و  ، ریوصت هک  میتشاد  رارـصا  لاح  هبات  : هک نیا  نآ  تسا و  ءابدالا  ضعب  مّود  لیلد  باوج  دـعب  هب  اجنیا  زا  نا ؛ یلع  : هلوق
زا رعـش  ، ضرف رب  : هک مینک  اعّدا  میهاوخ  یم  الاح  اـّما  تسا  قدـص  ، يّدـج دارم  ثیح  زا  یلو  تسا  بذـک  ، یلامعتـسا دارم  ثیح  زا 
یم سفن  رد  ار  دوخ  ریثأت  هدرک و  زاب  ار  دوخ  ياـج  ، ناـیب رحـس  هنارعاـش و  تاریبعت  نآ  یلو  دـشاب  بذـک  مه  يّدـج  دارم  ظاـحل 

(. دش دهاوخ  نایب  الیصفت  يدعب  ثحبم  رد  هک  تسا  بلطم  نیا  ) ددرگ یم  طاسبنا  ضابقنا و  ببس  دراذگ و 

سفن رد  هلّیخم  يایاضق  ریثأت  .7

: هک دوش  یم  هداد  ءابدا  ضعب  مّود  لالدتسا  باوج  دش  هراشا  یلبق  ثحب  نایاپ  رد  هک  نانچ  ثحبم  نیا  رد 

نایمدآ سوفن  رد  هّیلایخ  يایاضق  ریثأت  : لوقنف دـندرگ ، یم  سفن  لاعفنا  بجوم  هدوب و  رثوم  ، مه ناشبذـک  ضرف  رب  هّلیختم  يایاضق 
نایب نّمضتم  نوچ  هک  تسین  رذگهر  نآ  زا 
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ریثأت نآ  زاب  میـشاب  هتـشاد  مه  اه  نآ  بذـک  هب  نیقی  رگا  یّتح  هکلب  دـنرثؤم  اذـل  دنـشاب  یم  داـقتعا  دروم  تقیقح  ّتیعقاو و  کـی 
فطاوع تاـساسحا و  نداد  رارق  ریثأـت  تحت  تـالّیختم  زا  فدـه  هک  اریز  دوش ، یم  لـصاح  هّیـضق  نآ  زا  راـظتنا  دروم  بوـلطم و 

ۀّیـضق کی  اـم  هّلیختم  ۀّیـضق  هک  تسین  ّمهم  دـشاب  نیا  فدـه  هک  یماداـم  ، تسا ندوب  سفن  طاـسبنا  ضاـبقنا و  بجوم  ناـیمدآ و 
یبلق قیدـصت  داقتعا و  کـی  هب  ندیـسر  اـیاضق  نیا  زا  اـم  فدـه  دـش  ناـیب  مه  ـالبق  هک  يروطناـمه  اریز  ، هبذاـک اـی  دـشاب  هقداـص 

هک نآ.دشابن  لصاح  قیدصت  ولو  ، سفن ریثأت  ای  تسا و  قیدصت  فده  ای  هک  میتفگ  سمخ  تاعانـص  ۀـمدقم  لیاوا  رد  هکلب  ، تسین
هک میناد  یم  کین  مه  ار  نیا  دـنریگ و  یم  رارق  يرعـش  سایق  يدابم  هک  تسا  هّلیختم  يایاضق  شمان  دـشاب  سفن  رد  ریثأت  شفدـه 

صالخا لقع و  ملاع  هب  دنا و  هتسرن  سوه  يوه و  لایخ و  ، مهو دنب  دیق و  زا  یلو  دنشاب  مه  دنمـشناد  ولو  ) هبّذهمریغ سوفن  مدرم و 
.یملع تاّیعقاو  هیقیقح و  يایاضق  ات  دنوش  یم  رثأتم  رتشیب  هّلیختم  يایاضق  زا  ( دنا هتفاین  هار 

زا شیب  دنتسه و  فطاوع  تاساسحا و  ریثأت  تحت  دنشاب  ریصب  لقاع و  هک  نیا  زا  شیب  بّذهمریغ  درف  روهمج و  هک  تسا  نآ  ّتلع 
.دنا میلست  مهو  لایخ  ربارب  رد  دنشاب  نادجو  لقع و  عانقا  لابندب  هک  نآ 

ریثأت یگمه  لاح  نیا  اب  دـشاب  مه  بذـک  دـصرددص  ولو  هّلیختم  ياـیاضق  هک  نیا  رب  ینبم  میروآ  یم  ییاـه  هنومن  تمـسق  نیا  رد 
.دنراذگ یم  ياجرب  سوفن  رد  ار  عقوتم 

هک ار  يرما  - دـنوش یم  ءاقلا  یـصاخ  گنهآ  نزو و  بلاق  رد  هک  - هیرعـش یلایخ  يایاضق  يرعـش و  نانخـس  میا  هدـید  ام  همه  : فلا
الماک هک  ار  يرما  ـالباقتم  ، دـنا هداد  رارق  ناـسنا  ۀـقالع  دروم  بوبحم و  دـصرددص  تسا  ناـسنا  رفنت  دروم  ضوغبم و  دـصرددص 

اب هطبار  رد  ار  بلطم  نیا  دیناوت  یم  امش.دنا  هتخیگنارب  نآ  هب  تبـسن  ار  یمدآ  مشخ  هدرک و  ضوغبم  دصرددص  ، هدوب هقالع  دروم 
ةرفـس رد  هداـمآ و  يریذـپلد  ماـعط  هک  دـینک  هدـهاشم  هظحـالم و  ذـیذل  ماـعط  کـی  ندروـخ  زا  اـهناسنا  زا  یخرب  رازئمـشا  رّفنت و 

یکسوس الثم  هک  مدید  مدوخ  : دیوگ یم  غورد  هب  رفن  کی  هک  نیمه  یلو  هدش  نآ  ندروخ  هدامآ  يدرف  هدش و  هدیچ  یـصوصخم 
عّوهت زیچ  کی  هب  ار  اذغ  هک  نیمه  ای...و  هدیئوب  ار  اذغ  نیا  یگـس  ای  ، درک روبع  اذـغ  نیا  طسو  زا  یـشوم  ای  ، دوب هداتفا  اذـغ  لخاد 

نآ ندوب  غورد  هب  نیقی  رگا  یّتح  دشک  یم  تسد  نآ  ندروخ  زا  ماعط  ندروخ  هب  قایتشا  یگنـسرگ و  ۀـمه  اب  درف  درک  هیبشت  روآ 
اب ، لایخ ةوق  نتفرگ  رارق  ریثأت  تحت  رطاخب  رگم  تسین  نیا  ، دشاب هتشاد  مالک 
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لقع میلـست  هدرک و  یـشکرس  لایخ  مهو و  یلو  تسین  راک  رد  یعنام  چـیه  دروخب و  هک  نیا  هب  دـنک  یم  مکح  مدآ  لـقع  هک  نیا 
.دنوش یمن 

يزور هریح  هاـــشداپ  رذــــنم  نـــب  ناــــمعن  ياــــقآ  هـــک  دــــینکن  شوـــمارف  زگره  ار  یخیراــــت  فورعم  ناتــــساد  نـــیا.ب 
ماّیا نآ  رد  هک  ، رعاش دـیبل  ياـقآ  هاـگان  ، دـندوب يذـیذل  ماـعط  ندروخ  لوغـشم  هتـسشن و  عیبر  ياـقآ  ( مدـمه ، یکلاـپمه ) شمیدـناب

: تفگ نامعن  هب  باطخ  دیبل  ياقآ  دنوش و  یم  دراو  ، عیبر زا  يریگ  ماقتنا  مسر  هب  شیوخ  ۀلیبق  موق و  اب  دوبن  شیب  یناوجون 

هعم لکات  نعللا ال  تیبا  الهم 

هعملم صرب  نم  هتسا  نا 

هعبصا اهیف  لخدی  هنا  و 

هعجشا ياروی  یّتح  اهلخدی 

هلمج زا  ) وا ندـب  مامت  هک  ارچ  ، روخن اذـغ   - عیبر - وا اب  ، يراد عانتما  اـبا و  نیرفن  گـنن  زا  وت  رادـهگن  تسد  ناـمعن  يا  ناـه  : همجرت
ورف اذغ  نایم  رد  ار  دوخ  یصرب  ناتشگنا  - عیبر - وا ،و  دراد یگدنشخرد  دیفس و  ، یسیپ صرب و  ضرم  طرف  زا  ( شناتـشگنا ناتـسد و 

.دزاس ناهنپ  ار  ناتشگنا  بویع  هلیسو  نیدب  ات  ، درب یم 

دیزرو رارصا  عیبر  هچره  داد و  رارق  تتامـش  دروم  ار  عیبر  هدیـشک و  ماعط  زا  تسد  یتیب  ود  نیا  ندینـش  ضحم  هب  رذنم  نب  نامعن 
لثملا برـض  هک  دورـس  ار  یتاـیبا  هدـیزرو و  عاـنتما  ّتیعقاو  فـشک  زا  ناـمعن  وا  رارـصا  مغر  یلع  ، دـنک ناـیب  ار  رما  تـقیقح  هـک 

: ریز تیب  هلمجنم  ، دش

ابذک نا  اقح و  نا  کلذ  لیق  دق 

الیق اذا  لوق  نم  كراذتعا  امف 

هتفگ هک  ینخـس  زا  وت  یهاوخرذع  سپ  ، بذک لطاب و  هچ  دشاب و  ّقح  هچ  ( تفگ دـیبل  ) دـش هتفگ  هک  دوب  ینخـس  بلطم  نیا  ینعی 
.درادن يا  هدیاف  دش 

.تشاذگ ار  دوخ  ریثأت  مالک  کلذعم  تشاد  بلطم  نیا  بذک  هب  نیقی  نامعن  هکنیا  اب  دیئامرف  یم  هظحالم 

: دییامرف هظحالم  ریز  ۀنومن  رد  ار  یلایخ  يایاضق  ریثأت  مه  زاب.ج 

ناسنا : دیوگب الثم  دریگب  راکب  ( هدمآ مه  تیاور  رد  هچنانچ  ) ار ریز  ةدننکزئمشم  تاملک  ظافلا و  ناسنا  ةرهچ  ریوصت  رد  یسک  رگا 
هرذـع و لماح  اهتنم  نآ  ءدـبم و  نیا  نیبام  سجن و  رذـق و  يرادرم  شنایاپ  هدـیدنگ و  ینم  ةرطق  کی  شزاغآ  هک  تسا  يدوجوم 

یتوسان و ۀبنج  تسا و  یقیقح  ریوصت  کی  ناسنا  زا  ریوصت  نیا  ، دشاب یم  تساجن 
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ياه هبنج  ياراد  هکلب  تسین  ناسنا  تقیقح  ماـمت  نیا  یلو  هدـش  هدیـشک  ریوصت  هب  مـالک  نیا  رد  هک  تسا  نیمه  یمدآ  ینامـسج 
نآ بحاص  يارب  اصوصخم  ، تسا روآ  تفگـش  اّدـج  هک  تسا  یتالامک  نساـحم و  ياراد  یـسفن  ره  تسه و  مه  یحور  يونعم و 

تاریبعت نآ  اـهنیا  ۀـمه  اـب  یلو  دـهد  یم  لیکـشت  ار  رـشب  یگدـنز  ساـسا  یتسود  یهاوخ و  نتـشیوخ  ، سفن هب  بح  ـالوصا.سفن 
تروص نامه  ، یحور یناسفن و  رثأت  ریثأت و  نیا  ببـس  ددرگ و  یم  سفن  زا  رّفنت  بجوم  هتـشاذگ و  ار  دوخ  ریثأت  امندـب  هدـنبوک و 

تسپ يدوجوم  هک  دهد  یم  ناشنودب  هدیشک و  ریز  هب  يدنسپدوخ  رورغ و  ، ربک دنـسم  زا  ار  ّربکتم  ناسنا  هک  تسا  یّلیخت  یلایخ و 
تسا نیمه  مه  روکذم  تاملک  ةدنیوگ  فده  الوصا  دزـس و  یمن  ییایربک  رخف و  همه  نیا  یئاذک  يدوجوم  يارب  تسا و  ریقح  و 

.دراد رذحرب  نایغط  زا  ار  وا  دروآ و  دوخب  ار  یمدآ  هک 

هبترمدـنلب عیفر و  ار  اهنآ  رعـش  هک  ، تسپ عیـضو و  ياه  ناسنا  رایـسب  هچ.درک  وجتـسج  یبرع  راعـشا  رد  ناوت  یم  ار  رگید  ۀـنومن.د 
هچ )و  ...و اه  سابع  ینب  ، اه هیما  ینب  ، یخیراـت ناـیناج  ، تیغاوط دـننامه  ) تسا هداد  ناـشن  گرزب  ار  اـهنآ  مدرم  راـظنا  رد  هتخاـس و 

اپرب هتخیگنارب و  یبرع  رعـش  هک  ییاـهگنج  هچ  ، تسا هدز  نیمز  هب  ار  اـهنآ  یبرع  رعـش  یلو  دـندوب  هبترمدـنلب  عیفر و  هک  یـصاخشا 
هب یبرع  رعش  اب  دنتشاد و  هلـصاف  مه  زا  هک  ییاهناسنا  رایـسب  هچ  ، تسا هدرک  ناهنپ  داجیا و  اهلد  رد  ار  ییاه  هنیک  هچ  تسا و  هدرک 

يردارب و تّوخا و  هب  اهنآ  توادع  رعـش ، ریثأت  اب  دنتـشاد و  ینمـشد  توادع و  رگیدکی  اب  هک  يدارفا  هچ  دـنا و  هدـش  کیدزن  مه 
ۀیاــم هدــیدرگ و  يا  هریــشع  هلیبــق و  یگدنکفارــس  گــنن و  ۀــیام  يا  هدیــصق  اــی  تــیب  کــی  یهاــگ  ، تــسا هتـــشگ  لّدــبم 

تاهابم و ، رخف ۀیام  رعش  تیب  کی  هک  هدمآ  شیپ  رایسب  هچ  الباقتم  ،و  تسا هدیدرگ  ناگمه  رخسمت  ءازهتسا و  ، یئوگازـسان ، مانـشد
یم همه  هک  نیا  اب  (. هقّلعم ۀعبـس  دئاصق  هب  هراشا  ) تسا هدش  هتخیوآ  هبعک  هناخ  برد  ولج  هب  لاسکی  ات  هدـیدرگ و  یموق  يدـنلبرس 

تاریثأـت همه  نآ  لاـح  نیع  رد  یلو.ددرگ  یم  يرما  هب  قیدـصت  داـقتعا و  بجوـم  هن  دـهد و  یم  رییغت  ار  یتـیعقاو  هـن  رعـش  ، مـیناد
ات دنتسه  فطاوع  تاساسحا و  ریثأت  تحت  رتشیب  هک  تسا  مدرم  ندوب  یفطاع  رد  ریثأت  همه  نیا  ّرس  دراذگ و  یم  ناسنا  رد  فرگش 

.ددرگ یم  سفن  لاعفنا  بجوم  اذل  ، دراد راکورس  هفطاع  ساسحا و  اب  مه  رعش  ،و  لقع

دشاب مه  نیغورد  بذک و  بلطم  کی  زا  ولو  لییخت  ریوصت و  ، هک نیا  مالک  ۀصالخ 
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یگزات مدرم  يارب  دـشاب و  رت  بیرغ  ناـهذا و  زا  دـیعب  یلاـیخ  تروص  هک  تبـسن  ره  هب  دراذـگ و  یم  سفن  رد  ار  دوخ  ریثأـت  یلو 
باتک ياه  هّصق  ، بلطم دهاش  نیرتهب.ددرگ  یم  نادـنچ  دـص  رت و  يوق  نآ  هب  سفن  ذاذـتلا  رتشیب و  سفن  رد  شریثأت  ، دـشاب هتـشاد 

همه نآ  اـّما  درادـن  ّتیعقاو  هک  نیا  اـب  هک  تسا  وـن  ناـسیون  هّصق  دـیدج و  تاـّیبدا  ياـه  هّـصق  ، هـنمد هـلیلک و  بـش ، کـی  رازه و 
باجعتـسا و ، بارغتـسا نامه  یناسفن  تـالاعفنا  تارثأـت و  نیا  یلـصا  ببـس  هک  میا  هتفگ  رّرکم.دراد  هدـنناوخ  بطاـخم و  ، يرتشم

.تسا اهنآ  ندرمش  بیرغ  بیجع و 

رایسب دوش  یم  نایب  هک  مدنچ  مّود و  ، لّوا راب  رما ، ودب  رد  عوقولا  ردان  صـصق  راد و  هدنخ  ياه  هفیطل  ، اه هّصق  هک  مینیب  یم  نیاربانب 
اب شوگ  ، دوش یم  رارکت  دایز  هک  یماگنه  یلو  دنایرگ  یم  ار  اهنآ  تدـشب  ای  دوش و  یم  ناگدـنناوخ  ةدـنخ  ثعاب  هتـشاد و  هبذاج 
زا شیب  رارکت  ددرگ  یم  شزرا  یب  گنر و  یب  ، هّزم یب  ینخـس  یّتح  هکلب  تسین  روآ  هیرگ  ای  راد  هدـنخ  رگید  هدـش و  سونأم  نآ 

.ددرگ یم  سفن  زازئمشا  تلالم و  ببس  نآ  ّدح 

رتوبـشوخ و ، دوش رارکت  هچره  هک  تسا  وبـشوخ  کشم  لثم  رعـش  نالف  : دنا هتفگ  اهرعـش  زا  یخرب  اب  هطبار  رد  هک  دـیا  هدینـش  رگا 
تاریثأت و نیا  دـشاب  هغلابم  زا  رودـب  عقاو و  قباطم  ، حیحـص هک  ضرف  رب  تسا و  ارعـش  تاغلابم  نامه  زا  نیا  ، ددرگ یم  رت  شزرااـب 

: دشاب هتشاد  دناوت  یم  لماع  ود  اه  یگزات 

هک رابره  دوش و  یمن  فشک  تاکن  نآ  ۀـمه  ، ندینـش ندـناوخ و  راب  کی  اب  هک  دراد  دوجو  يا  هدـنزرا  ياـه  هتکن  رعـش  نیا  رد  .1
نآرق تایآ  لثم  ) دش یم  هنهک  هنرگ  دراد و  یگزات  توارط و  هتـسویپ  اذـل  ، ددرگ یم  نشور  نآ  تاکن  زا  يا  هتکن  دوش  یم  رارکت 

(. ...و دراد  یگزات  هشیمه  هشیمه  هک  نیموصعم  نانخس  و 

دننامه دوش و  یمن  هتساک  نآ  شزرا  زا  دوش  رارکت  هچره  سپ  ، تسا نیـشنلد  ناور و  ، نیریـش هتفر  راکب  رعـش  نآ  رد  هک  یظافلا  .2
.هشیمه يارب  هن  دراد  توارط  مدنچ  مّود و  ، لّوا راب  هک  تسین  فرص  لّیخت 

تالّیخم يایاضق  دعاوق  .8

ّدح و بجوم  هک  دراد  يا  هدعاق  هطباض و  - تسا تالّیختم  يایاضق  هک  - يرعش سایق  داوم  ایآ  هک  تسا  نیا  هب  عجار  متـشه  بلطم 
؟ ریخ ای  دوش  نآ  رصح 

: تسا رما  هس  هب  رعش  ماوق  ( میتفگ مجنپ  ثحبم  رد  زین  البق  :) دنیامرف یم  باوج  رد 

.هیلایخ یناعم  .3 .ظافلا .2 .نازوا .1
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نآ ةدـهع  زا  یبوـخ  هب  ، هتخاـس مکحتـسم  نقتم و  ار  تعنـص  نـیا  دـنک و  ادـیپ  تراـهم  رعـش  تعانـص  رد  دـهاوخ  یم  هـک  یـسک 
رعـش ۀکلم  تعانـص و  هنرگ  دشاب و  هتـشاد  هعجارم  اهنادب  دسانـشب و  کین  ار  هّلیختم  یناعم  ظافلا و  ، نزو دعاوق  دـیاب  راچان  ، دـیآرب

رد مادکره  ) دنتـسه ینّیعم  طوبـضم و  دعاوق  ياراد  ، ظافلا نازوا و  ینعی  لّوا  رما  ود  هناگ  هس  روما  نیا  زا.دوش  یمن  لصاح  شیارب 
ملع رد  (. دـنک هدافتـسا  دـعاوق  نآ  زا  هدرک و  هعجارم  اـهنآ  هب  دـناوت  یم  تعانـص  نیا  ةدـنیوج  ، هدـش ناـیب  لیـصفت  هب  هطوـبرم  نـف 

.ظافلا نازوا و  نایب  هن  تسا  یّلیخت  یناعم  نایب  موس و  ۀبنج  نامه  يرعش  يایاضق  تعانص و  رد  یقطنم  فده  هدمع  ، قطنم

: تسا ثحب  لباق  هبنج  ود  زا  ؛ نزو اّما 

.دوش یم  یسرّرب  ثحب و  تسا  یطسو  هفسلف  ملع  راهچ  زا  یکی  هک  یقیسوم  ملع  رد  تمسق  نیا  ؟ تسیچ گنهآ  نزو و  ّتیهام  .1

.تسا هدش  وگتفگ  لیصفت  هب  ضورع  ملع  رد  مه  تهج  نیا  ؛ راعشا رد  نازوا  لامعتسا  تیفیک  .2

شش نیا  زا  اصوصخم  عیدب و  ، نایب ، یناعم ، وحن فرـص و ، ، تغل ملع  ینعی  برع  تاّیبدا  هب  طوبرم  مه  ثحب  زا  تهج  نیا  : ظافلا اّما 
.دشاب انشآ  ثحابم  نیا  اب  دیاب  دراد و  شقن  یلیخ  عیدب  نایب و  ، یناعم ، تغل ملع  راهچ  ، ملع

قیرط زا  ای  هک  دشاب  هتشاد  رایتخا  رد  یفاک  هکلب  مزال و  عالطا  ، ظافلا نازوا و  هب  طوبرم  نونف  مولع و  نیا  زا  هک  تسا  رعاش  رب  لاح 
تسا يا  هقیلس  قوذ و  ياراد  ،و  تسا هدرک  بسک  تسرامم  مّلعت و  قیرط  زا  ای  دناد و  یم  ار  روما  نیا  يدادادخ  دادعتـسا  هقیلس و 

ثیح زا  تاـملک  ظاـفلا و  ناـیم  دـنک و  كرد  یکین  هـب  ار  ظاـفلا  ( یئاویـش ) تحاـصف )و  یناور ) تـلازج دـناوت  یم  نآ  طّـسوت  هـک 
سانلا هک  ارچ  ) دنراد رایـسب  قرف  هقیلـس  قوذ و  ثیح  زا  هطبار  نیا  رد  نامدرم  هّتبلا.دراذگب  قرف  ندوب  سیلـس  )و  ینیریـش ) تبوذـع

کی ياراد  دنـشاب  هک  یگنهرف  مدرم و  بهذم و  ره  ياراد  ینابز و  ره  لها  زا  اهناسنا  ۀمه  هّتبلا  )و  هّضفلا بهذلا و  نداعمک  نداعم 
یخرب رد  رت و  يوق  یـضعب  رد  اهتنم  ، دنرب یم  تّذل  روما  نیا  زا  همه  دنتـسه و  دشاب  اهنآ  نایم  كرتشم  هک  یناگمه  ۀقیلـس  قوذ و 

ۀمه لـثم   ) دوـش فافـش  یلقیـص و  هدرک و  ادـیپ  وـمن  دـشر و  يدادادـخ  هقیلـس  قوذ و  نـیا  میهاوـخب  رگا  هـّتبلا.تسا  رت  فـیعض 
ندناوخ رعش و  رما  رب  تموادم  تسرامم و  شهار  ( يدادادخ ياهدادعتسا 
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.دراد تهج  نیا  رد  يزراب  ناوارف و  رثا  هک  تسا  رعش  ياهناوید  يرعش و  بتک 

نیمه نایب  یقطنم  یلصا  فده  (و  دنهد یم  لیکشت  ار  يرعش  لالدتسا  رعـش و  تعنـص  داوم  هک  هّیلایخ  یناعم  اب  هّلیختم  يایاضق  اّما 
نارگید ات  دروآرد  ریرحت  ۀتـشر  هب  هدومن و  نیودت  ار  اه  نآ  ناوتب  هک  دنتـسین  ینّیعم  ۀطباض  هدعاق و  کی  ياراد  ( دـشاب یم  شخب 

ۀطباض هدعاق و  ياراد  هتشاد و  رصح  ّدح و  هک...و  تاملـسم  تاینیقی و  ، تانونظم ، تاروهـشم يایاضق  فالخرب  ) دننک هعجارم  نادب 
ردان هّیلایخ  يایاضق  هزادنا  ره  - تسنیا رعـش  یگژیو  میا  هتفگ  رّرکم  - هک تسنآ  بلطم  ّرـس  (. دش نایب  دوخ  ياج  رد  دندوب و  ینیعم 
رتشیب نآ  هب  سوفن  ذاذتلا  سوفن و  رد  شریثأت  تبسن  نامه  هب  هتشاد و  یگزات  هدنونش  يارب  ، دنشاب دعبتس  بیرغ و  بیجع و  مک ، و 

: نآرق لوق  هب  هکلب  ، تسین طبض  تبث و  لباق  هتشادن و  رصح  ّدح و  هّیلایخ  يایاضق  تاظحالم  نیا  اب.ددرگ  یم 

َنوُمیِهَی ٍدا�و  ِّلُک  ِیف  ْمُهَّنَأ  َرَت  َْمل  َأ  َنوُوا�ْغلا * ُمُهُِعبَّتَی  ُءا�رَعُّشلا  َو 

(1)

.تسین نانآ  يارب  نیعم  میقتسم و  قیرط  »و  دننادرگرس يداو  ره  رد  ءارعش  »

؟ دوش یم  ادیپ  اجک  زا  يرعش  ۀکلم 

دارفا یّنف  یملع و  ياـه  هتــشر  ریاـس  رد  هـک  يروـط  ناــمه  مـینیب  یم  ، مـینک یم  هعلاــطم  ار  موـق  ره  ناــگرزب  خــیرات  اــم  یتـقو 
يرعاش رعش و  هتـشر  رد  نینچ  مه  ، دنتـسه ردانرایـسب  ، دنـشاب هدرک  حتف  ار  یملع  عفترم  للق  هک  یناسک  گرزب و  نادنمـشناد  ، هغبان

يرعش هبترم  ظاحل  زا  هک  دوش  یمن  تفای  یسک  اهنآ  نایم  رد  هک  ییاهتّما  اسب  هچ  دنتسه  رایسب  یعقاو  ءارعـش  یتّما  ره  نایم  رد  ، مه
دارفا ای  درف  ینالوط  رایـسب  یناـمز  ياـه  هلـصاف  رد  اهنت.دـشاب  نارگید  يوگلا  هوسا و  هتـشاد و  يروآون  ، هدیـسر هیلاـع  تاـجرد  هب 

.دنوش یم  تفای...و  يولوم  ، ظفاح يدعس ، لیبق  زا  یتمظعاب 

هک نیا  اب  ؟ دوش یمن  تفای  اه  ناسنا  رتشیب  رد  يرعش  هکلم  ارچ  ؟ تسیچ گرزب  ءارعش  تردن  ّرس  : هک دیآ  یم  شیپ  لاوئس  نیا  لاح 
؟ تسیچ ّتلع  ، دوش یمن  لصاح  یقیفوت  نینچ  دارفا  عون  يارب  یلو  ، دنوش گرزب  يرعاش  دنیارسب و  رعش  دنراد  تسود  همه 

رد هک  ار  هچنآ  مامت  میتسین و  هاگآ  بلطم  ّرس  زا  یتسردب  زین  ام  هک  تسنیا  رما  تقیقح  : دیامرف یم  باوج  رد  هّللا  مهمحر  فنـصم 
ریاس دننامه  ، تسا اهناسنا  زا  يا  هّدع  صوصخم  هک  تسا  یهلا  ینّابر و  یتبهوم  يرعاش  رعش و  هکلم  : هک تسنآ  میناد  یم  باب  نیا 

بهاوم
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رطاخ هب  درادن  ّتیمومع  تسا و  یصاخ  دارفا  صوصخم  هک...و  یسیون  هّصق  ، ییارس ناتساد  ، یشاقن ، هباطخ ، نایب نسح  لیبق  زا  یهلا 
.دنور یم  رامشب  اه  ناسنا  ناگبخن  غباون و  زا  گرزب  ءارعش  هک  تسا  صاصتخا  نیمه 

رد رگا  ، دنراد یم  یمارگ  زیزع و  ار  شیوخ  ءارعـش  هداد و  ّتیّمها  يرعاش  رعـش و  هب  همه  نآ  یبرع  تّما  هک  تسا  ساسا  نیمه  رب 
يرعاش نینچ  دوجو  ، هلیبق نآ  هب  رگید  لیابق  ، دننک یم  اپرب  رورس  نشج و  سلاجم  وا  راختفا  هب  دنک  ادیپ  غوبن  يرعاش  يا  هلیبق  نایم 

قنور زا  دوب و  یمومع  ، هلئـسم دنیوگب و  یلاع  راعـشا  دنتـسناوت  یم  مدرم  رتشیب  رگا  هک  یلاحرد...و  دنیوگ  یم  تینهت  کیربت و  ار 
یتبهوم زین  نیا  سپ.دنتشاذگ  یمن  مارتحا  همه  نیا  اهنآ  هب  مدرم  دندش و  یمن  بوسحم  راگزور  غباون  زا  ءارعش  ، دش یم  هتساک  نآ 

ار تبهوم  نیا  هک  یـسک  اـّما  ( دـهد یم  هشوخ  هدـنیآ  رد  دوش و  یم  ناـهنپ  كاـخ  لد  رد  هک  يرذـب  لـثم  ،) تسا یهلا  بهاوـم  زا 
دننام ات  دـنک  افوکـش  هداد و  شرورپ  ار  نآ  نیرمت  میلعت و  دـیاب  تسا  وا  رایتخا  رد  ییامظع  تمعن  نینچ  هک  دـیمهف  درک و  فشک 

دنمورین یتخرد  هب  هتسه  کی  دننام  هک  اجنآ  ات  ، دوش هدوزفا  نآ  لماکت  رب  هتسویپ  دنک و  ادیپ  ومن  دشر و  ، هّوقلاب ياهدادعتـسا  ریاس 
تـسا نآرق  ۀیآ  زا  سابتقا  ) دهد رارق  نارگید  رایتخا  رد  ار  شیاهیکاروخ  دهد و  هویم  نآره  دوش و  یم  لّدبم  هدیـشک  کلفب  رـس  و 

ا�هِّبَر (1) ِنْذِِإب  ٍنیِح  َّلُک  ا�هَلُکُأ  ِیتُْؤت  ِءا�مَّسلا * ِیف  ا�هُعْرَف  ٌِتبا�ث َو  ا�ُهلْصَأ  ٍهَبِّیَط  ٍهَرَجَشَک  ًهَبِّیَط  ًهَِملَک  ًالَثَم  ّللا 
�

ُه َبَرَض  هک :

هچ تسین و  یناسآ  راک  بهاوم  ریاس  لثم  تبهوم  نیا  جارختسا  فاشتکا و  هک  تسا  نآ  مینک  تلفغ  نآ  زا  دیابن  هک  يا  هتکن  هّتبلا 
هک يا  هغبان  ناکدوک  لثم  ) دـنک فشک  نآ  بحاص  زا  لبق  ار  دادعتـسا  نیا  تسا  روما  هب  هاـگآ  فراـع و  هک  يرگید  صخـش  اـسب 

هدرک و فشک  ار  وا  ندش  دنمـشناد  دادعتـسا  ، هسردم طیحم  رد  مّلعم  یلو  دننک  یم  مّهتم  نونج  هب  ار  اهنآ  ، يداوسیب رثا  رد  نیدلاو 
يدادادـخ ياهدادعتـسا  نیا  يّدامریغ  يّدام و  رایـسب  لئالد  هب  اـنب  هنافـسأتم  مه  یهاـگ  (. دـهد یم  رارق  صاـخ  تیاـنع  دروم  ار  وا 

زا يرایـــسب  لــثم  ) دوــشن يرادرب  هرهب  یتسردـــب  اــهنآ  زا  یلاــسدرخ  نینـــس  رد  رگا.دـــنریم  یم  هدـــش ، هدرمژپ  هدیکـــشخ و 
هدش و روک  اهنآ  نهذ  جیردت  هب  تهج  نیمه  هب  ،و  دنا هدوب  قاش  ياهراک  لابند  ، زاغآ زا  هک  ، زرواشک رگراک و  نادنزرف  ، نایئاتسور

نیرت لکشم  ناشیارب  لئاسم  نیرت  ناسآ 
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رد مادکره  زا  فشک و  ار  اهدادعتسا  هک  دشاب  یشجنس  ياهدحاو  هدش و  يرکف  دارفا  هنوگ  نیا  يارب  هک  تسا  بوخ  هچ.دوش  یم 
(. دننک يرادرب  هرهب  دوخ  صاخ  تهج 

ناسنا هاگآدوخان  ریمض  اب  رعش  ۀطبار  .9

.تسا هاگآدوخان  ریمض  اب  رعش  ۀطبار  نوماریپ  ، رعش تعانص  باب  رد  بلطم  نیرخآ  نیمهد و 

زا شتاراکتبا  تاعادبا و  رد  تسدربز  رهام و  بیطخ  دننامه  رهام  رعاش  هک  تسا  نآ  ، هطبار نیا  رد  بلطم  ّقح  : دیامرف یم  فنصم 
ناسنا هب  هک  یبلطم  دننامه  ) دوش یم  ریزارس  شنابز  رب  رعش  ياه  همشچ  هتـسنادن  ای  هتـسناد  دریگ و  یم  دادمتـسا  هاگآدوخان  ریمض 

تافالتخا نانآ  نایم  هکلب  هدوبن ، هبترم  کی  رد  ابطخ  ارعـش و  باب  نیا  رد  هّتبلا.دوش  یم  یناوارف  تافاشکتـسا  ببـس  هتـشگ و  ماهلا 
.دوش یم  هدهاشم  يرایسب 

: لیبق زا  رگید  تاعانص.تسا  تاعانص  ریاس  فالخ  ، ثیح نیا  زا  هباطخ  رعش و 

اهراب و هک  مینیب  یم  ار  عرتخم  هدـنزاس و  ، عناص کی  هاگ.دنـشاب  یم  ّتقد  رکف و  دـنمزاین  امئاد...و  یمیـش  ، کـیزیف ، یـسدنهم ، بط
بقاوع هب  رجنم  تسا  نکمم  شراک  رد  یهابتشا  نیرت  مک  دسر و  یم  بولطم  ۀجیتن  هب  ات  دیامزآ  یم  ار  اهرازبا  اه و  هاگتسد  اهراب 

يدادادخ و دشاب  ناسنا  ّتقد  رکف و  هب  طوبرم  هک  نآ  زا  شیب  هباطخ  رعش و  تعانص  یلو  ، دنک دوبان  ار  ّتیرـشب  دوش و  یکانرطخ 
...و دنرعاش  ای  بیطخ  هرطفلاب  اه  یضعب  تسین ، ناسنا  دوخ  تسد  رد  تسا و  یماهلا 

هیلع تراهط  تمصع و  تیب  لها  نایلاوم  زا  برع و  رادمان  رعاش  کی  يدبع  راّحـص  : میراد خیرات  زا  ییایوگ  دهاش  باب  نیا  رد  و 
هب - تغالب نیا  : دیسرپ هیامنارگ  رعاش  نیا  زا  هیواعم  (. دیزومایب ناتنادنزرف  هب  ار  وا  راعشا  هک  هدش  هراشا  ام  تایاور  رد  ) تسا مالّـسلا 

ههادـبلاب یتحار و  هب  هدوب و  باوج  رـضاح  همه  نیا  هک  دوش  یم  هنوگچ  ؟ تسا اجک  زا  ، امـش - نتفگ رعـش  نخـس و  لاح  ياـضتقم 
؟ ییارس یم  ارغ  ياه  هدیصق  دنلب و  ياهرعش 

: تفگ باوج  رد  وا 

هدنزرا ياهّرد  هک  ایرد  دننامه  ، دنکفا یم  نوریب  هتفرگ و  ار  نآ  ام  ياهنابز  دنک و  یم  ناجلخ  ام  ياه  هنیس  رد  هک  ، تسا يزیچ  نیا 
.دهد یم  ام  لیوحت  ار  يا 

قبطرب ، هتفاـیرد ار  نآ  شترطف  ياـضتقم  هب  هک  تسا  نیـشنارحص  یناـبایب و  ناـسنا  کـی  زا  هّجوت  بلاـج  يا  هتکن  لاـثم  دـهاش  نیا 
هدیشک ریوصت  هب  ار  نآ  تعیبط  تداع و  ، هّیجس
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.تسا

هاگآدوخان ریمـض  زا  تسین و  يرکف  يرایتخا و  رما  کی  يرعاش  رعـش و  هک  ) اعّدـم نیا  رب  رگید  ياـیوگ  دـهاش  لـجر ؛ نم  :و  هلوق
زا هک  یلاحرد  ! دیوگب دناوت  یمن  مه  رعـش  تیب  کی  ، دروآ یم  راشف  شنهذ  هب  هچره  رعاش  یهاگ  هک  تسنیا  ( دریگ یم  همـشچرس 
یم سکع  هب  بلطم  یهاگ  دـننام.دیوگب و  رعـش  دـناوت  یمن  لاح  نیا  اب  یلو  تسا  یگدامآ  جوا  رد  رعـش  هب  قاـیتشا  يرکف و  رظن 

هدرک و لـهاجت  جـح  مسوم  رد  هک  ، هّکم رد  ناورم  کـلملا  دـبع  ناـیرج  دیارـس  یم  ار  يدـنلب  ةدیـصق  سلجملا  یف  رعاـش  دوـش و 
: هک درک  داشنا  ییارغ  ةدیصق  ، ههادبلاب رعاش  قدزرف  ، مسانش یمن  ار  داجس  ماما  نم  : تفگ

هتأط ءاحطبلا و  فرعت  يّذلا  اذه 

...مرحلا لّحلا و  هفرعی و  تیبلا  و 

یهاگ -و  هنادواج دنلب و  ةدیـصق  کی  هب  دسر  هچ  ات  - تسا رت  ناسآ  رعـش  تیب  کی  نتفگ  زا  نادند  کی  ندـنک  ندیـشک و  یهاگ 
بلطم نیا  ، دوـش یم  ریزارـس  ملق  اـی  ناـبز  ۀـنماد  رب  دـشوج و  یم  ، هدرک ادـیپ  ناـضیف  ناـبز  زا  رعـش  رکف  نودـب  ینعی  تسا  سکع 

.دنمهف یم  بوخ  ءارعش  ، ار

ره اب  : هک نیا  نآ  دـندقتعم و  نادـب  تسا و  فورعم  روهـشم و  ناـنآ  ءارعـش  اـصوصخم  اـه و  برع  ناـیم  رد  یبلطم  بسحا ؛ :و  هلوق
مسا ّینج  دوجوم  نآ  يارب  یخرب  هک  نیا  رتروآ  تفگش  ، دنک یم  ءاقلا  وا  رب  ار  رعش  هک  تسه  یّنج  دوجوم  ای  ناطیش  کی  يرعاش 

یم ءاقلا  وا  هب  ار  رعش  هدش و  مسجم  رعاش  مشچ  ولج  رد  یئرمان  دوجوم  نآ  نتفگ  رعـش  ماگنه  رد  هک  دندقتعم  هتـشاذگ و  یـصاخ 
ةروس ریـسفت  يور  هطبار  نیا  رد  تسا  اجب.دندرک  یم  باطخ  نونجم  رعاش و  ار  ربمایپ  ، طلغ ياهرادنپ  نیمه  يور  دـیاش  ) ...و دـنک 

(. دوش لمأت  ءارعش 

یم اهنآ  هک  دریگ  یم  همـشچرس  اجنآ  زا  طلغ  ياـهلیلحت  هیزجت و  نیا  ماـمت  منک  یم  ناـمگ  : دـیامرف یم  هّللا  مهمحر  رفظم  موحرم 
دوجوم کی  هب  ار  نآ  هدش و  زجاع  نآ  ریـسفت  زا  تهج  نیا  زا  ، تسا یهلا  ماهلا  کی  دیآ و  یم  هاگآدوخان  ریمـض  زا  رعـش  ، دـندید

هک دنتـشاد...و  دیـشروخ  هام و  هب  تبـسن  هک  يا  هلطاب  تاداقتعا  زا  يریثک  دننامه  ) دنداد یم  تبـسن  ّنج  ناطیـش و  مان  هب  یئرمریغ 
وا ار  یلصا  رثؤم  دننک و  ادیپ  رواب  ادخ  هب  دندوب  هتسناوتن  نوچ 
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(. دنداد یم  تبسن...و  هام  دیشروخ و  هب  دننادب 

(و دسرب ّتیلعف  ۀـجرد  هب  هوق  ّدـح  زا  افداصت  دوخبدوخ و  هک  تسین  نینچ  هّوقلاب  روما  ریاس  لثم  يرعاش  رعـش و  دادعتـسا  : همتاخ رد 
�یعَس (1) ا�م  ّالِإ 

�
ِنا�ْسنِْإِلل  َْسَیل  هک : تسا  نآ  یهلا  ّتنس  ، تسین یهلا  ّتنس  نیا  هک  !! دزیخرب رعاش  حبص  هتفر و  رتسب  هب  بش  یمدآ 

ًاقَدَغ ًءا�م  ْمُها�ْنیَقْسََأل  ِهَقیِرَّطلا  یَلَع  اُوما�قَتْسا  َِول  ْنَأ  َو 

(2)

ظفح يداـیز  راعـشا  دـیاب.تسا...و  نتـشاد  رعـش  اـب  یمئاد  راکورـس  تموادـم و  ، تسراـمم ، ناوارف ياـه  نیرمت  دـنمزاین  هـکلب...و 
...و دنک  رارکت  ، دنک میظنت  ، دمهفب ، دهد ياج  نهذ  رد  ار  اهنآ  ، دنک

.دنیشنب رمث  هب  هدش و  افوکش  وا  يرعش  ةوق  اجیردت  ات 

: تسا لیذ  رارق  هب  هک  هداد  یتاروتسد  رعش  يریگارف  يارب  دوخ  ۀچون  يدتبم و  درف  هب  گرزب  ءارعش  زا  یکی  : دنیوگ یم 

فرط هب  دـعب  نزب  یـشومارف  هب  تباـب  نـیا  زا  ار  دوـخ  هدرک و  كرت  ار  اـهنآ  یتّدـم  سپـس  ، نـک ظـفح  ، رعـش یناوارف  رادـقم  ادـتبا 
نآ دـنیوگ.دوش  یم  ماهلا  وت  رب  - یهلا تبهوم  نیا  - رعـش ، یحور یمـسج و  لماک  یگدامآ  کـی  رد  ، ورب رهـش  فارطا  ياهناتـسغاب 

هدمآ یمالسا  تایاور  رد  هک  نیا  هچ  ) دیدرگ هزاوآرپ  گرزب و  يرعاش  هک  دیشکن  یلوط  داد و  ماجنا  ار  لمعلا  روتـسد  نیا  يدتبم 
تـسا يا  هّیونعم  ياه  میـسن  هّینامحر و  تاحفن  ، صاخ ياه  نامز  اه  ناسنا  درفدرف  رمع  یگدنز و  تاعاس  ماّیا و  رد  ار  دنوادخ  : هک

زا یتمیق  چیه  هب  هدرمش و  منتغم  ار  نآ  دش  ناتبیـصن  رگا  ، دیوش هدامآ  اهنآ  يارب  دیهد و  رارق  اه  میـسن  نآ  ضرعم  رد  ار  دوخ  سپ 
( .دیهدن تسد 

اهنآ سپس  دنک  ظفح  رعش  يدایز  رادقم  لّوا  داد  روتـسد  دوخ  درگاش  هب  گرزب  رعاش  نآ  هک  نیا  : دیامرف یم  هّللا  مهمحر  فنـصم 
یـصخش ۀبرجت  اب  يدادادخ و  ترطف  اب  رعاش  نیا  هک  دراد  هاگآدوخان  ریمـض  نطاب و  لقع  رد  یقیمع  ۀفـسلف...و  دـنک  شومارف  ار 

زا یکی  هک  ( ناسل تقاط  ) قالطنا )و  ردص حرش  ) حارـشنا نیعم  تعاس  رد  ات  دوش  لصاح  یگدامآ  نیا  دیاب.تسا  هدیـسر  نادب  دوخ 
ود نیا  داحتا  تعاس  رد  هکلب  )و  هاگآدوخان هاگآدوخ و  ریمض  ) روعش روعش و ال  ۀقطنم  ود  نایم  یلپ  ینطاب و  لقع  يرادیب  تاعاس 

هب رعش  ، هقطنم
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رد اهنت  تسا و  رمحا  تیربک  لثم  بای و  مک  تاعاس  نیا  ردقچ  تسا و  رعش  ماهلا  تاعاس  لضفا  زا  تعاس  نیا  دوش و  ماهلا  ناسنا 
.دنشاب هّیهلا  تاماهلا  هب  مهلم  هدامآ و  ، كاپ ترطف  ياراد  هک  دریگ  یم  رارق  یناسک  رایتخا 

رعش تعانص  نایاپ 
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هطلاغملا هعانص  مجنپ  لصف 

هراشا

: تسا حرطم  ثحبم  هس  نآ  رد  تسا و  هطلاغم  تعنص  نوماریپ  ، سمخ تاعانص  لوصف  زا  لصف  نیرخآ  مجنپ و  لصف 

.هطلاغم تعانص  همّدقم  رد  لّوا  ثحبم  .1

.هطلاغم تعانص  هّیتاذ  ءازجا  نایب  رد  مّود  ثحبم  .2

.هطلاغم تعانص  ۀّیضرع  ءازجا  نایب  رد  مّوس  ثحبم  .3

تامّدقم ای  لّوا  ثحبم 

هراشا

: تسا حرطم  ثحبم  جنپ  نآ  رد  تسا و  تعانص  نیا  تامّدقم  اب  هطبار  رد  هطلاغم  تعانص  ۀناگ  هس  ثحابم  زا  لّوا  ثحبم 

هطلاغم ینعم  .1

هطلاغم يزیچ  هچ  هب  هک  نیا  مسق و  ره  بابـسا  نآ و  ماسقا  هطلاغم و  ۀـملک  يانعم  ناـیب  اـب  هطبار  رد  همّدـقم  بلاـطم  زا  لّوا  بلطم 
؟ دوش یم  قّقحم 

تسا يأر  يانعم  هب  ، لدج باب  رد  عضو  ) عاضوا زا  یعضو  صقن  نآ  ۀجیتن  هک  یلالدتـسا  سایق و  ره  : هک تسنیا  هّیلک  ةدعاق  : لوقنف
قرف رب  ندـیبوک  يانعم  هب  یقرواپ  رد  فنـصم  نایب  قبط  ، تیکبت.تسا « تیکبت » شمان دـشاب  هب ) دـقتعم  يأر  هچ  هب و  مزتلم  يأر  هچ 
عضو بحاص  لباقم و  فرط  قرف  رب  سایق  ۀبرح  اب  سیاق  صخش  ایوگ  ام  ثحب  دروم  بلطم  رد  تسا و  ریشمش  ای  هنایزات  اب  یـسک 

.تسا هدش  لامعتسا  زین  ام  ثحب  رد  ازاجم  تهباشم ، ۀقالع  هب  اذل  ، دبوک یم  فلاخم 

: دیوگ یم  برع  هدمآ  ندرک  هبلغ  يانعم  هب  تسا و  تکب  ةّدام  زا  تیکبت  : هّللا مهمحر  یّلح  همّالع  نایب  قبط 

وا قرف  رب  دـیآ و  بلاغ  يرگید  رب  لیلد  تّجح و  اب  صخـش  هک  دـنرب  یم  راکب  یتقو  ار  ریبعت  نیا  ینعی  (1) هبلغ » اذا  هّجحلاب  هتکب  »
وا قرف  رب  هدرک و  هبلغ  هدیقع  عضو و  نالف  بحاص  رب  لالدتـسا  نیا  ببـس  هب  هک  تسا  نیا  قطنم  حالطـصا  رد  هیمـست  هجو.دبوکب 

»و میدق ملاعلاف  ، میدق رثؤملا  نع  نغتسم  ّلک  رثؤملا و  نع  نغتسم  ملاعلا  :» دیوگ یم  يّدام  ياقآ  الثم   ) میبوک یم 
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ریغتم لک  ریغتم و  ملاعلا  :» دـیوگ یم  ادـخ  هب  دـقتعم  ناـسنا  الباقتم.دـنک  ضقن  ار  نویهلا  ةدـیقع  عضو و  دـهاوخ  یم  هلیـسو  نیدـب 
دوـجوم دـناوت  یمن  ثدـحم  نآ  »و  ثدــحملا یلا  جاـتحم  ملاـعلاف  ، ثدــحملا یلا  جاـتحم  ثداـح  ّلـک  »و« ثداـح ملاـعلاف  ، ثداـح

...و ینامسج  يدام و  ، نکمم

( ...و دنک  یم  لاطبا  ار  وا  يأر  هدیبوک و  يّدام  قرف  رب  هلیسو  نیدب  ، دشاب

هب البق  هک  ) هّینیقی يایاضق  زا  لالدتـسا  نالف  تایربک ) تایرغـص و  ) يدابم تامّدقم و  داوم  رگا  : مییوگ یم  یّلک  ةدـعاق  نیا  ظفح  اب 
اب يو  قرف  رب  ندیبوک  ) ناهرب طّسوت  مصخ  رب  هبلغ  ینعی  تسا  « یناهرب تیکبت  » سایق نیا  مان  دشاب  هدـش  لیکـشت  ( دـش نایب  لیـصفت 

: هک نیا  دننام  ( ناهرب

« يرغص » ناویح ناسنا  لک 

« يربک » ساسح ناویح  لک  و 

« هجیتن » ساسح ناسنا  لکف 

دـشاب هدـش  لیکـشت  ( تشاد هک  یماسقا  اـب  ) تاملـسم زا  اـی  ( تشاد هک  يا  هناـگ  شـش  عاونا  اـب  ) هروهـشم ياـیاضق  زا  ، نآ داوم  رگا 
باب رد  یعونتم  ياـهلاثم.تسا  لدـج  قیرط  زا  وا  قرف  رب  ندـیبوک  لدـج و  هار  زا  مصخ  رب  هبلغ  ینعی  تسا  « یلدـج تیکبت  » شماـن

.میدروآ لدج 

تاعارم اب  یقطنم و  حیحص  تروص  هب  سایق  لکش  تئیه و  تسه  رگا  ای  دشابن و  تاملـسم  تاروهـشم و  ، تاینیقی زا  نآ  داوم  رگا 
هک - نآ طیارش  ياراد  یلو  تسا  لّوا  لکـش  هب  سایق  نیا  دوب و  هعبرا  لاکـشا  ياراد  ، یلمح ینارتقا  سایق  الثم  ) دشابن اه  نآ  نیناوق 
رد یلو  تسا  ییانثتـسا  سایق  ای.درادـن  ار  باب  نآ  طیارـش  یلو  تسا  یطرـش  ینارتقا.تسین  - دـشاب يربک  ّتیلک  ای  يرغـص  باجیا 
رد ار  بلطم  لیـصفت  ، تسین لوبقم  مزال  لالطبا  ای  تسین و  يا  هدـناعم  هلـصفنم  رد  ای.تسین  یلات  مّدـقم و  نایم  يا  همزـالم  هلـصتم 

ینیقی و ، ّقح هب  هیبش  سایق  نآ  راچان  تروص  نیا  رد  (. میا هدرک  نایب  حرـش  نیا  مّود  دـلج  رد  قطنملا و  باتک  باوبا  زا  مجنپ  باـب 
هب.تسا تهج  ودره  زا  ای  تئیه و  اـی  هّداـم  ثیح  زا  تهابـش  نیا  تسا و  تامّلـسم  تاروهـشم و  هب  هیبش  اـی  دوب و  دـهاوخ  یناـهرب 
بطاخم هک  یشنیب  روصق  ای  تلفغ  - رطاخ هب  ، ثحبم طلخ  بطاخم و  رب  بلطم  ندش  هبتـشم  زا  سپ  هک  تسا  تهباشم  نیمه  ظاحل 

هن اّما  تسا  ساـیق  هیبش  تقیقح  رد.دـنیوگ  یم  « یطلاـغم لالدتـسا  هطلاـغم و  نآ  هب  ور  نیازا  ، ددرگ یم  لالدتـسا  نیا  میلـست  - دراد
لالدتسا نیا  رگا  لاح  یقیقح  سایق 

490  : ص

رفظم قطنم  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1193زکرم  هحفص 1130 

http://www.ghaemiyeh.com


.دور یم  راک  هب  هفسلف  لباقم  رد  هک  تسا  « هطسفس » شمان دشاب  ناهرب  هیبش  ، يا هطلاغم 

: لاثم ود.تسا  عقاو  فالخ  نایب  يراک و  هطلاغم  هطسفس  تسا و  ناهرب  قیرط  زا  تاّیعقاو  هب  ندیسر  قیاقح و  هب  تفرعم  « هفسلف »

: دشاب ناهرب  هیبش  تئیه  ثیح  زا  هک  اجنآ  .1

«. يرغص » دوجوم هّللا 

«. يربک » سوسحم يدام  وا  عضو  هلف  دوجوم  لک  و 

«. هجیتن » سوسحم يّدام و  وا  عضو  هل  یلاعت  هّللاف 

زا یلو  ، هدش تاعارم  رهاظ  رد  يربک  ّتیلک  يرغـص و  باجیا  زا  لّوا  لکـش  طیارـش  درادـن و  يداریا  تئیه  ظاحل  زا  لالدتـسا  نیا 
يّدامب سیل  وا  هل  عضو  دوجوملا ال  ضعب  يا  » تسا قداص  نآ  ضیقن  تسین و  لوبقم  يربک  ّتیلک  هک  اریز  تسا  طلغ  هّدام  ظاـحل 

تادوجوم ناگتشرف  یناسنا و  حور  هک  هدش  تابثا  لیصفت  هب  هفـسلف  سفنلا  ملع  ثحابم  یلعا و  هفـسلف  ، مالک ملع  رد  «، سوسحم و 
.تسین جتنم  یسایق  نینچ  اذل.تسا  ّمات  دّرجم  یلاعت  هّللا  ،و  دنتسه يدّرجم 

: دشاب ناهرب  هب  هیبش  هّدام  ظاحل  زا  هک  اجنآ  .2

«. يرغص » تسا ناسنا  ظفاح 

«. يربک » تسا رعاش  ظفاح 

«. هجیتن » تسا رعاش  ناسنا  سپ 

تـسا مّوس  لکـش  هک  تئیه  ظاحل  زا  یلو  تسا  تسرد  يرغـص  يربک و  زا  کیره  درادـن و  یلاکـشا  هّدام  ظاحل  زا  لالدتـسا  نیا 
ال :» هک میتفگ  حرش  نیا  مّود  دلج  رد  سایق  هّماع  دعاوق  رد.تسا  طرـش  همّدقم  ود  زا  یکی  ّتیلک  مّوس  لکـش  رد  نوچ  دراد  دوبمک 
هّیـصخش و ۀیـضق  همّدقم  ود  ره  روکذـم  لالدتـسا  رد  هک  نآ  لاح  دوش و  یمن  لیکـشت  سایق  هیئزج  ود  زا  ینعی  « نیتّیئزج نم  جاتنا 

.دیآ یمرد  بآ  زا  طلغ  شا  هجیتن  تسا و  هیئزج 

عانتما ، ندرک یشکرس  ینعی  تسا  هبغاشم  تعانـص  نآ ، تعانـص  »و  یبغاشم لالدتـسا  » شمان دشاب  لدج  هب  هیبش  لالدتـسا  نیا  رگا 
رضحم رد  هک  نیا  يارب  لداجم  صخش  هنوگچ  هک  دش  نایب  لیصفت  هب  انعم  نیا  لدج  تعانص  رد  البق  هک  نتفرن  راب  ریز  ندیزرو و 

تاروهشم و هیبش  « امولظم وا  املاظ  كاخا  رصنا  :» ۀیـضق الثم.دهد  یم  تاجن  تسب  نب  زا  ار  دوخ  هدرک و  هطلاغم  دوشن  بولغم  مدرم 
لباق تسا و  هّیرهاظ  تاروهشم  زا  ای 
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.تسا هدافتسا 

زا کیره  هک  تسا  نیا  مّوس  بلطم  کنیا.دش  نایب  دشاب  هبغاشم  هطـسفس و  هک  نآ  ماسقا  یطلاغم و  سایق  هطلاغم و  يانعم  اجنیا  ات 
: دنشاب یم  ریز  ببس  ود  زا  یکی  ياراد  هطسفس  هبغاشم و 

لالدتسا ماقم  رد  دشاب  تفتلم  هک  نیا  نودب  لدتسم  دوخ  ینعی  هدش  التبم  نادب  سیاق  هک  تسا  یهابتـشا  طلغ و  اه  نآ  ببـس  ای  .1
فلتخم نونف  مولع و  نادنمـشناد  املع و  ، خیرات لوط  رد  هک  ینیهارب  هلدا و  زا  يریثک  دننامه.تسا  هدش  هابتـشا  راچد  ، يرما کی  رب 

.دنا هتخاس  المرب  ار  اهنآ  تاطلاغم  تاهابتشا و  يدعب  نادنمشناد  دنا و  هدرک  هماقا 

ای ءوس  ضارغا  رطاخ  هب  ادمع  دراد و  دّمعت  راک  نیا  رد  یلو  دنک  یم  هطلاغم  هک  دراد  هّجوت  سیاق  دوخ  هک  تسنیا  اهنآ  ببس  ای  .2
رد یلو  تسا  عقاو  فالخ  نیا  هک  دراد  هّجوت  دوخ  ، حالطـصاب دزادنایب و  طلغ  هابتـشا و  هب  ار  يرگید  دـهاوخ  یم  دراد  هک  ینـسح 

نیا تروـص  ود  نیا  زا  کـی  ره  رد.دـهدب  فرط  دروـخ  هب  ار  بلطم  هدروآ و  مهب  ار  هیـضق  هتورـس  يوـحن  هب  هک  تسا  نـیا  ماـقم 
.دوش یم  لماش  ار  مسق  ودره  هک  تسا  ییانعم  تعنص  نیا  رد  هطلاغم  زا  ام  روظنم  دنمان و  هطلاغم  ار  وا  سایق  طلاغم و  ار  صخش 

؟ دوش یم  قّقحم  هطلاغم  يزیچ  هچ  ببس  هب  ملعا ؛ :و  هلوق

رد داوم  نیا  نداد  هولج  حیحص  بجوم  هک  یلماع  ،و  لالدتسا سایق و  رد  يا  هطلاغم  داوم  عوقو  یلصا  ببـس  : تفگ دیاب  باوج  رد 
اهنآ تهباشم  : ایاضق هنوگ  نیا  جاور  یلصا  ببس  ،و  هّماع راکفا  لوقع و  رب  ایاضق  نیا  ترهـش  جاور و  : زا تسترابع  ددرگ  یم  سایق 

یلصا ببـس  ،و  تسا ( دوب لدجلا  هبـش  هک  هبغاشم  رد  ) تاملـسم تاروهـشم و  اب  ای  )و  دوب ناهرب  هیبش  هک  هطـسفس  رد  ) نیقی ّقح و  اب 
هدرب یپ  بلاطم  قمع  هب  رتمک  تسا و  فیعض  ، لطاب ّقح و  زیمت  صیخشت و  ةوق  اه  ناسنا  رتشیب  رد  هک  تسا  نیا  هابتشا  جاور و  نیا 
مکح دـشاب  هتـشاد  هّجوت  صخـش  هک  نیا  نودـب  هدـش و  هابتـشا  رگیدـکی  رب  هب  هباـشتم  روـما  اذـل  ، دـندرگ یم  تاـطلاغم  هّجوـتم  و 

.دوش یم  اطعا  مه  يرگید  هب  اهنآ  زا  یکی  هب  صوصخم 

یم یّتـح  دــندرک و  یم  هسیاـقم  هیواـعم  اـب  ار  یلع  ، لـطاب ّقـح و  صیخــشت  مدــع  یناداـن و  رثا  رد  اـه  ناـسنا  زا  يرایــسب  ــالثم  )
رکف اریز...و  تسین  تسایـس  لها  تسا و  گنج  درم  بلاطیبا  نب  یلع  تسا و  « ناسنا نیرترادمتـسایس  ،» برعلا یهدا  هیواعم  : دـنتفگ

کی یلع  دندرک  یم 
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سپ مکاح  کی  مه  یتوغاط  تموکح  نامکاح  مکاح و  کی  یمالـسا  تموکح  نامکاح  ، تسا مکاح  کـی  مه  هیواـعم  مکاـح و 
: هکنیا زا  لفاغ...و  دنتسه  دوخ  یبزح  یصخش و  حلاصم  عفانم و  رکف  هب  ودره  ، دنیوگ یم  غورد  مدرم  هب  ودره 

نودرگ هام  ات  نم  هام  نایم 

تسا نامسآ  ات  نیمز  زا  توافت 

کی یتوغاط  تموکح  سأر  رد  دراد و  رارق  سانلا  قیلا  هصالخ  عاجـش و  ، ّربدم ، ریدم ، لداع ملاع  کی  یمالـسا  تموکح  سأر  رد 
ثحبم طلخ  تاهابتـشا و  ، اه هسیاقم  نیا  زا  یلو  تسا  قرافلا  عم  سایق...و  دراد  رارق  يراکهبت  داسف و  هموثرج  ، دـساف ، قساف ناـسنا 

قمع هب  هک  دـشاب  هدـننک  لالدتـسا  سیاق و  دوخ  هیحاـن  زا  صیخـشت  كرد و  یمک  نیا  هک  درادـن  یقرف  ( دـیآ یم  شیپ  ناوارف  اـه 
هطلاغم هدرک و  هدافتـساءوس  نآ  زا  سیاق  هتـشاد و  جاور  شدزن  یبلطم  هک  دـشاب  بطاخم  هدنونـش و  هیحان  زا  ای  هتفاین و  هار  بلطم 

.دنک یم 

رد هتفرگ و  هابتـشا  رگید  ددع  ياجب  ار  يددع  یـسرباسح  ماقم  رد  رگباسح  صخـش  کی  هک  تسنیا  دننامه  روکذـم  بلطم  : ریظنت
راکورس روما  نیا  اب  هک  یناسک  نف و  لها  ، هّرمزور تابساحم  رد  همه  نیا  دوش و  یم  هابتشا  راچد  میسقت  برض و  ، قیرفت ، عمج ماقم 

.دنروآ یم  دایز  یهاگ  مک  یهاگ  هبساحم  رد  هدش و  هابتشا  اطخ و  راچد  دنراد 

دهاوخ يدوزب  هک  هملک  عیـسو  يانعم  هب  ) تسانعم دـنچ  نایم  كرتشم  یظفل  کی  هک  دوش  یم  ادـیپ  اجنآ  تاـطلاغم  نیرتشیب  : لاـثم
ای دوش  یم  هابتـشا  راچد  درب و  یم  راکب  رگید  يانعم  ياجب  ار  نآ  تسا و  مسجم  صخـش  نیا  نهذ  رد  نآ  یناـعم  زا  یکی  )و  دـمآ
یم هراشا  فورعم  لاثم  دـنچ  هب  هنومن  يارب  مه  اـجنیا  رد  یلو  میروآ  یم  یناوارف  ياـهلاثم  ادـعب.دنک  یم  هابتـشا  راـچد  ار  نارگید 

: مینک

« يرغص » تسا زاب  رد 

« يربک » تسا هدنرپ  يزاب  ره  و 

« هجیتن » تسا هدنرپ  رد  سپ 

« يرغص » تسا ریش  نیا 

« يربک » تسا هدنرد  يریش  ره  و 

« هجیتن » .تسا هدنرد  نیا  سپ 

هیداب رد  دروخ  یم  مدآ  هک  تسا  ریش  یکی  نآ 

هیداب رد  دروخ  یم  مدآ  هک  تسا  ریش  رگد  نآ  و 
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شنیب لها  رایشوه و  ، جنس هتکن  ، نیبزیت ، قیقد اهناسنا  ۀمه  دوبن و  ینهذ  روصق  هابتنا و  فعـض  ، زییمت ّتلق  رگا  هک  نیا  بلطم  هصالخ 
اهناـسنا كاـپ  ترطف  زا  یـسک  رگید  ، دـش یمن  هبتــشم  یــسک  رب  رما  داد و  یمن  خر  يا  هطلاـغم  ملاـع  رد  زگره  دـندوب  تـفرعم  و 

هطلاغم تعانص  مانب  یتعانـص  رگید  دنتفرگ و  یمن  ار  یلع  ياج  اه  هیواعم.دز  یمن  هیکت  ّقح  ياجب  لطاب  درک و  یمن  هدافتـساءوس 
هب يزاین  هعماج  دوبن و  یـضیرم  ، دـندرک یم  ار  تشادـهب  تاعارم  دـندوب و  ملاس  حیحـص و  ناـگمه  رگا  هک  نیا  لـثم  ) میتشاد یمن 
ات رـس  قرف  زا  اعون  اهناسنا  ام  هک  تسنآ  هدـش  يرایـسب  ياه  هدافتـساءوس  بجوم  هک  راب  فسأـت  بلاـطم  هلمج  زا  (. تشادـن بیبط 

رتشیب رد  هک  تسا  یشنیب  یمک  ینهذ و  روصق  ، نآ ببـس  ،و  میقرغ رو و  هطوغ  اه  عقاو  فالخ  اه و  هطلاغم  ياهقالتاب  رد  مدق  كون 
هک نانآ  یهلا و  حلاص  ناگدنب  رگم  میتسه  التبم  نادب  ( دراد فعـض  تّدش و  ، بتارم هّتبلا  ) يوحن هب  ناگمه  دراد و  دوجو  اه  ناسنا 

سونایقا نایم  رد  هرطق  لثم  مدرم  نایم  رد  نانآ  لثم  هک  دنا  هتسر  اهرازنجل  نیا  زا  هدیدرگ و  یهلا  ۀصاخ  تایانع  فاطلا و  لومـشم 
يراکنایز نارـسخ و  رد  ءانثتـسا  نودـب  اه  ناسنا  مامت  هک  هدومن  هراشا  تقیقح  نیا  هب  رـصعلا  ةروس و  رد  نآرق.تسا  نارکیب  ياـه 

ماجنا حـلاص  لمع  نآ  لابندـب  هدروآ و  نامیا  هک  نانآ  رگم  ( یهلا یتفرعم و  ، يونعم لئاسم  اصوصخ  یگدـنز و  داعبا  ۀـمه  رد  ) دـنا
.دنتسه تاجن  لها  نانیا  هک  دنا  هداد 

هطلاغم فادها  .2

: دراد هبعش  ود  هطلاغم  هک  میتسناد  لّوا  رما  رد 

.مولعلا یف  ریثک  وه  هدرک و  هطلاغم  سایق  رد  هدش و  هابتشا  راچد  سیاق  دوخ  یهاگ.فلا 

.دزادنا هابتشا  هب  ار  يرگید  دهاوخ  یم  هتشاد و  دّمعت  ، راک هطلاغم  صخش  یهاگ.ب 

هک يدصق  تهج  دهد  یم  ماجنا  ار  يراک  رایتخا  هدارا و  ، دمع اب  صخـش  ، دشاب یم  طیلغت  دّمعت  هک  مّود  مسق  نیا  رد  تسا  حـضاو 
.دراد

کی يارب  ییالقع و  ، حیحـص ضرغ  کی  رگ  هطلاغم  ضرغ  یهاگ.مینک  یم  وگزاـب  ار  دـصاقم  فادـها و  ، ضارغا مّود  رما  نیا  رد 
یم دراو  هطلاغم  رد  زا  شدرگاش  اب  - مّلعتم نومزآ  روظنم  هب  یملع  ۀثحابم  وگتفگ و  ماقم  رد  مّلعم  الثم.تسا  ّتیبولطم  تحلـصم و 

فـشک ار  لالدتـسا  نیا  ۀطلاغم  ات  هدش  ادیپ  وا  رد  يرکف  تّوق  نیا  وا  اب  نتفر  راجنلک  ثحب و  ، سرد همه  نیا  زا  دـعب  ایآ  هک  دوش -
نیا مان  ؟ تسا هدرکن  بسک  ار  تراهم  نآ  زونه  ای  دنک 
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دونع و صخـش  دـهاوخ  یم  ( نید نانمـشد  ربارب  رد  نید  ءایلوا  ءایبنا و  ) هک يزوسلد  ناـسنا  لثم.دـنیوگ  « یناـحتما ساـیق  » ار هطلاـغم 
فارتعا دننام  ) نید رکنم  فلاخم و  صخـش  الباقتم  ای  دنک و  تیادـه  تسار  هار  هب  دزرو  یم  رارـصا  شیوخ  لطاب  رب  هک  ار  جوجل 
تیعقوـم ندادـن  تسد  زا  يارب  تجاـجل و  ، بصعت ، داـنع يور  زا  هک  هلا  هـیلع و  هـّللا  یّلـص  مرکا  ّیبـن  توـبن  هـب  دوـهی  نادنمـشناد 

(. ...و دنتفرن  ربمایپ  راب  ریز  هدمآرد و  هطلاغم  رد  زا  ، لطاب ضرغ  يارب  دوخ و  یعامتجا 

یم ، تسا تفرعم  ملع و  هب  رهاظت  يراکایر و  شـضرغ  ـالثم.دراد  ییـالقعریغ  یقطنمریغ و  ، دـساف ضرغ  کـی  رگ  هطلاـغم  یهاـگ 
هک یلماع.دنک  لصاح  يرترب  قوفت و  شیوخ  ناسردمه  نارقا و  رب  هلیـسو  نیدـب  تسا و  ملاع  زین  وا  هک  دـنایامنب  مدرم  هب  دـهاوخ 

نارود رد  ینعی  دراد  یملع  هیحان  زا  هک  تسا  يدوبمک  ساـسحا  ، دـنک یم  راداو  قوفت  بلط  يراـکایر و  ، يزاـسرهاظ هب  ار  ناـسنا 
ّنس هب  مدق  هدنارذگ و  هدیاف  یب  تاسلج  شون و  شیع و  ، تلاطب هب  ار  یناوج  نارود  اصوصخم  رمع و  ، هتخودناین یـشناد  ، لیـصحت

هب ، هتخودـناین یجنگ  ، هدرکن عمج  يا  هشوت  هک  دـنیب  یم  ، تسا هدنمرـش  دوخ  نادـجو  دزن  کنیا  هتـشاذگ و  یلاسنهک  یلاس و  نایم 
یملع و بلاطم  هار  زا  ؟ هنوگچ اـّما  ، دـنک رپ  ار  دوبمک  صقن و  نیا  ياـج  دـیاب  اذـل  درادـن  یعاـمتجا  تلزنم  هدوبن و  اداـبم  زور  رکف 
هک دنیب  یم  داتسا ؟ رضحم  رد  ندز  وناز  هار  زا  ؟ ثحب سرد و  هار  زا  ؟ هناملاع ياه  ینارنخس  هار  زا  ؟ دنمدوس تالاقم  بتک و  نتشون 

نتشیوخ بیرف  يارب  اذل  درادن  يا  هرهب  مّیق  نید  میقتسم و  طارص  يوتسم و  قیرط  زا  نوچ  تسا و  هتـسب  وا  يور  هب  اههار  نیا  مامت 
ار یملع  ياوقت  هدرک و  لقن  شیوخ  مان  هب  ار  نارگید  نانخـس  دـنز و  یم  يراـکایر  رهاـظت و  هب  تسد  ، نادـجو ندرک  شوماـخ  و 

یغاب ره  زا  يا و  هشوخ  ینمرخ  ره  زا  ، هدرک هدامآ  اهتصرف  يارب  ار  دوخ  هدرمـش و  تمینغ  ار  تقو  هکنآ  اما  ) ...و دنک  یمن  تیاعر 
لزنم هب  هدرب و  ییاج  هب  هار  شیوخ  هفقو  یب  شـشوک  یعـس و  یهلا و  تاقیفوت  اب  ، هدرک كرد  ار  ملع  ناگرزب  رـضحم  ، هدیچ یلگ 

(. ...و درادن  لزلزت  ، تسا مارآ  ، تسا ینغتسم  وا  دراد  دایز  ینتفگ  نخس  دوخ  ، هدیسر دوصقم 

رد زا  اتـسور  يّالم.هتفرگ  رارق  مدرم  مارتحا  دروم  اجنآ  رد  ، دش ییاتـسور  دراو  یمرتحم  قّقحم و  ملاع  ، هک دـننک  یم  لقن  يا  هّصق  )
، تشون ار  « رام » ۀملک ملاع  نآ  ! سیونب يرام  ام  يارب  : تفگ ملاع  هب  دندوب  عمج  ناگمه  هک  يزور  ، هدمآرد دسح 
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رام ود  نیا  زا  کـی  مادـک  دـینک  تواـضق  امـش  : تفگ مدرم  هب  ، هدیـشک ار  يراـم  سکع  هتفرگ و  تسد  هب  ملق  هد  يّـالم  هلـصافالب 
دوـخ ۀتـشادن  ّتیعقوـم  رب  هتـساک و  ملاـع  نآ  ّتیعقوـم  زا  هلیـسو  نیدـب  ، تـسا راـم  هدیـشک  هد  يّـالم  هـک  نآ  دـنتفگ  هـمه  ؟ تـسا

یعامتجا ّتیعقوم  هعماج  رد  هک  تسا  یناسنا  لثم  دـنک  ناربج  ار  دوخ  دوبمک  ات  دـنک  یم  هطلاـغم  هک  یناـسنا  نینچ  لـثم  (. ...دوزفا
يارب يو  یلو.درادن  ار  اهنآ  تقایل  نوچ  دنهد  یمن  يدیلک  ساسح و  ياهتیلوئـسم  وا  هب  ، دننک یمن  زاب  یباسح  وا  يارب  مدرم  ، درادن

دنیـشن یم  سلجم  يالاب  دوش  یم  دراو  اجره  یـشورفرخف و  ، ینیب گرزب  دوخ  ، ّربکت هب  دـنک  یم  عورـش  یناسفن  دوبمک  نیا  ناربج 
...و

دشاب یم...و  لوهج  ، دوقح ، دوسح ، تسا یقالخا  صقن  بیع و  کی  رازه و  ياراد  هک  تسا  یناسنا  لثم  دننامه  ، صخش نیا  لثم  زین 
رس تشپ  ، دوش یم  زاّمل  زاّمه و  دنک و  یم  نارگید  زا  یئوجبیع  هب  عورش  صقاون  نیا  ناربج  اهنآ و  رب  نتشاذگ  شوپرـس  يارب  یلو 

یتمهت ره  زا  دزاس و  یم  شیوخ  ياذـغ  تسا  منهج  ياهگـس  تشروخ  زجاعلا و  دـهج  هک  ار  تبیغ  دـنک و  یم  ییوگدـب  نامدرم 
میلست ، ندوب هدارا  نادجو و  ترطف و  لقع و  میلست  ، تاّیعقاو اب  تفلا  سنا و  قیاقح و  شزومآ  ياجب  یـسک  نینچ.دزرو  یمن  غیرد 
تلوص تردق و  ، دـیآ یمرد  هطلاغم  رد  زا  ناگرزب  رـضحم  رد  ، دزومآ یم  یکین  هب  ار  هطلاغم  دـعاوق  لوصا و  هدـش و  سوهو  يوه 

اـه و يراـکایر  نـیا  اـب  هـک  دـناد  یمن  هدـنامرد  دـنزرف  هدــنامرد  نیکــسم  نیا.دــشک  یم  نآ  نـیا و  خر  هـب  ار  شیوـخ  ۀتــشادن 
یلعا هب...و  ندرک  تبیغ  ، ّربکت ، هطلاغم زا  تسیاـشان  لاـمعا  نیا  دوخ  دـهد و  یم  داـب  رب  ار  شیوخ  ۀتـشادن  يوربآ  رتشیب  ، تارهاـظت
ّنلا

َسا� ُعَْفنَی  ا�م  ا�ّمَأ  ًءـا�فُج َو  ُبَهْذَـیَف  ُدـَبَّزلا  اَّمَأَـف  .دزاـس  یم  راکـشآ  هدـش  یفخم  شناـج  رد  هک  ار  وا  یناـهنپ  ینورد و  صقن  هتوص 
.دیامرف تیاده  میقتسم  طارص  هب  دنک و  ظفح  یناطیش  ياهزیوآ  تسد  لیطابا و  نیا  زا  ار  ام  دنوادخ  ِضْرَْألا (1) ِیف  ُثُکْمَیَف 

هطلاغم تعانص  دیاوف  .3

: تسا رما  هس  نآ  درمش و  کچوک  ار  اهنآ  دیابن  هک  تسا  يدیاوف  هلسلس  کی  يراد  هطلاغم  تعانص 
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موجه دورو و  ياههار  هابتشا و  طلغ و  عقاوم  یکین  هب  هدرب  راکب  ار  تعنص  نیا  ۀکلم  هتخومآ و  ار  هطلاغم  تعانـص  هک  یـصخش  .1
یم اهنآ  زا  هتـسب و  دوخ  يور  هب  ار  هطلاغم  ياههار  مامت  تقیقح  کی  هب  ندیـسر  قیقحت و  ثحب و  ماـقم  رد  اذل.دسانـش  یم  ار  نآ 

.دوشن نآ  راتفرگ  ات  دزیرگ 

یثنخ و ار  نانآ  ياه  هئطوت  ، هدرک فشک  ار  نیطلاغم  تاطلاغم  تاهابتـشا و  ، اطخ دـناوت  یم  یتحار  هب  تعانـص  نیا  زا  یهاگآ  اب  .2
زا ای  هّدام  ثیح  زا...و  همزالم  رد  ای  يربک  رد  ای  يرغـص  رد  لالدتـسا  نیا  رد  هک  دـنک  تباث  ، دـنک بآ  رب  شقن  ار  اهنآ  ياـه  هشقن 

تاجن نیطلاغم  ماد  رد  ندـمآ  راتفرگ  زا  ار  اـهنآ  دـنک و  تیادـه  ار  مدرم.دـیا  هدـش  هابتـشا  راـچد  ثیح  ودره  زا  اـی  تروص  ثیح 
هک يا  هدیاف  ود  نیا  اب  ( انتعیـش ءافعـض  یلع  جورخلا  نم  مهنوعنمی  هتیرافع  سیلبا و  یلی  يّذلا  رغثلاب  نوطبارم  انتعیـش  ءاملع  ) دـشخب

، تاـفآ مومـس و  یتقو  بیبط  هک  درک  هیبـشت  مومـس  هب  تبـسن  تباـبط  هدـئاف  هب  ار  تعانـص  نیا  شزومآ  هدـیاف  ناوت  یم  دـش  رکذ 
روتسد نارگید  هب  مه  دنک و  یم  بانتجا  مومسم  داوم  مومـس و  نیا  زا  دوخ  مه  ، تخانـش ار  اهنآ  هجلاعم  ياههار  اهنآ و  ياهیگژیو 

.دنک اوادم  ار  وا  بیبط  ، دش ّتیمومسم  راتفرگ  هدرکن و  تاعارم  یسک  انایحا  رگا  دننک و  يرود  اهنآ  زا  هک  دهد  یم 

رد زا  هدومن و  راتفر  اهنآ  لثم  هب  هطلاغم  لها  اب  هک  دـنک  یم  ادـیپ  جایتحا  ناسنا  یهاـگ  هک  تسنیا  هطلاـغم  تعانـص  رگید  ةدـیاف  .3
خولک : یسراف لثم  لوق  هب.دزاس  بوکنم  بولغم و  ار  اهنآ  ، هدرک هدافتـسا  دننک  یم  هدافتـسا  اهنآ  هک  يا  هبرح  زا  هدمآرد و  هطلاغم 

.تسا گنس  شاداپ  ار  زادنا 

: میرک نآرق  لوق  هب  و 

ِْهیَلَع اوُدَتْعاَف  ْمُْکیَلَع  �يدَتْعا  ِنَمَف 

(1)

: یبرع لثملا  برض  رد  و 

حلفی دیدحلاب  دیدحلا  نا 

.دوش یم  هتفاکش  نهآ  اب  نهآ  ینعی 

بلاط هک  مینک  یم  كرد  بوخ  تابـساحم  نیا  اب.دننز  یم  اپ  تسد و  دنراتفرگ و  تاطلاغم  بالجنم  رد  رـشب  دارفا  هک  میتفگ  البق 
ار نآ  يور  ياهفک  ، تقیقح لـالز  بآ  ةرهچ  زا  هک  دراد  دـیدش  زاـین  جاـیتحا و  هزادـنا  هچ  تسا  فراـعم  ياـیرد  رگانـش  هک  ّقح 

هدودز و
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تاهابتـشا ولج  ، نارگ هطلاغم  ۀـطلاغم  تخانـش  قیرط  زا  هدرک و  يزاسکاپ  هیفـصت و  ، يال لـگ و  تاـبوسر  زا  ار  ناـشورخ  دور  نیا 
.دریگب ار  ناگتشذگ 

تعانـص نیا  يریگارف  زا  هتخانـش و  لـطاب  زا  ار  ّقح  یعیبـط  روطب  دنتـسه  میقتـسم  راـکفا  ءارآ و  میلـس و  عبط  ياراد  هک  اـهنآ  هّتبلا 
هب زاین  تیرثکا  یلو  ، ددرگ یم  رتشیب  تریـصب  بجوم  ، هطلاـغم دـعاوق  نف و  شزومآ  زین  هتـسد  نیمه  يارب  هچرگا  دنتـسه  ینغتـسم 

.دنراد دعاوق  نیا  شزومآ 

نآ ّداوم  هطلاغم و  تعانص  عوضوم  .4

: تسا حرطم  هتکن  ود  مراهچ  بلطم  رد 

نآ ضراوع  زا  ملع  رد  هک  تسا  یعوضوم  دنمزاین  یملع ، ره  - روهـشم دزن  - هک میناد  یم  ؛ هطلاغم تعانـص  عوضوم  نایب  : لّوا ۀـتکن 
هک تسا  یـصاخ  عوضوم  ياراد  زین  تاعانـص  زا  یتعنـص  لئاسم و  زا  يا  هلأسم  ، باوبا زا  یباب  ره  نینچمه.دوش  یم  ثحب  عوضوم 

؟ تسیچ هطلاغم  تعانص  عوضوم  دید  دیاب  ساسا  نیا  رب.دوش  یم  وگتفگ  عوضوم  نآ  فارطا  رد  تعنص  نآ  رد 

لئاسم صوصخم  الثم  ، تسین یّـصاخ  ءیـش  هب  صوصخم  صاخ و  ّدح  هب  دودحم  تعانـص  نیا  عوضوم  : دـیامرف یم  رفظم  موحرم 
تعانـص عوضوم  ، تشاد ّقلعت  نادـب  لدـج  ناـهرب و  تعانـص  ود  هک  ار  هچنآ  ماـمت  هکلب  تسین...و  یلقن  لـئاسم  اـی  یفـسلف  ، یلقع

،و تسا تعنص  ود  نآ  لئاسم  تاعوضوم و  لباقم  رد  هطلاغم  تعانـص  لیاسم  تاعوضوم و  نیاربانب.دوش  یم  لماش  ار  همه  هطلاغم 
ود نآ  تایربک  تایرغـص و  ، تامّدـقم ، يدابم هیبش  نآ  يدابم  هک  نیا  ینعی  ، دـشاب یم  ود  نآ  يدابم  لباقم  رد  مه  نآ  يداـبم  هکلب 

تاملسم تاروهشم و  ، لدج تعانص  يدابم  تسا  ود  نآ  هب  هیبش  هطلاغم  تعنـص  يدابم  دوب و  تاینیقی  ناهرب  تعنـص  يدابم  ) تسا
یم...و تایداصتقا  تایـسایس و  ، نونف ، مولع هّیلک  لئاسم  لماش  لدج  لئاسم  ، تسا تاروهـشم  هب  هیبش  هطلاغم  تعانـص  يدابم  دوب و 

لباق دوب  لدـج  ای  ناهرب  هماقا  لباق  هک  یبلاطم  نآ  هیلک  رد  هصالخ.دراد  هعـسوت  ةزادـنا  نامه  هب  مه  هطلاغم  لئاسم  لـباقم  رد  دـش 
( مییآرد هطلاغم  رد  زا  هک  تسنآ 

يرهاظ يروص و  تعانص  کی  هطلاغم  تعانص  یلو  دندوب  یعقاو  یقیقح و  تعانـص  ود  لدج  ناهرب و  تعانـص  هک  توافت  نیا  اب 
هک تسا  ناهذا  رد  ایاضق  نآ  ترهش  جاور و  بسحرب  رهاظ و  رد  لدج  ناهرب و  يدابم  هب  هطلاغم  يدابم  تهباشم  هک  اریز  تسا 
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بجوم نیبطاخم  ای  سیاق  دوخ  ینهذ  روصق  تسا و  روهشم  عینش و  ، بذک قدص و  ، لطاب ّقح و  نایم  زیمت  هّوق  فعـض  مه  شأشنم 
.دنک ادیپ  عوضوم  ، هطلاغم هک  دوش  یم 

سایق داوم  ای  يدابم  دنهد و  یم  لیکـشت  تاملـسم  تاروهـشم و  ار  لدج  يدابم  تاینیقی و  ار  ناهرب  تامّدـقم  يدابم و  : مّود ۀـتکن 
(، میدرک نایب  سمخ  تاعانص  ۀمّدقم  رد  ار  يدابم  هتـسد  ود  نیا  يانعم  ) دهد یم  لیکـشت  تاهبـشم  تایمهو و  يایاضق  ار  یطلاغم 

مکح ناـمه  تـالوقعم  مکح  هـک  هدرک  مّهوـت  ناـسنا  هـک  نـیا  ظاـحل  هـب  دنـشاب  یم  لـخاد  تاهبـشم  رد  یتـهج  زا  مـه  تاـیمهو 
يانعم هب  تاهبشم  زا  زین  اهنیا  سپ  ، تسا هدش  ههبـش  بجوم  هسیاقم  نیمه  هدرک و  سایق  سوسحم  هب  ار  لوقعم  تسا و  تاسوسحم 

.دنتسه هملک  ّماع 

هطلاغم تعانص  ءازجا  .5

: تسا ءازجا  هتسد  ود  ياراد  مه  هطلاغم  تعانص  نینچمه  ، دوب « ناوعا »و« دومع » ءزج ود  ياراد  هباطخ  تعانص  هک  هنوگ  نامه 

مه يا  هطلاغم  دنشابن  اهنآ  رگا  هک  ، هطلاغم تعانص  یلـصا  ءازجا  ینعی  ؛ دنتـسه هباطخ  باب  رد  دومع  ۀلزنم  هب  هک  یئازجا  : لّوا هتـسد 
سایق ینعی  « تیکبت » سفن نامه  اهنآ  دـنوش و  یم  هطلاغم  بجوم  یـضتقم و  ( ضرعلاب هن  ) اتاذ هک  ییایاضق  زا  دـنترابع  اهنآ  ،و  تسین

بجوم تاذلاب  نوچ  میراذگ  یم  هطلاغم  تعانص  ۀیتاذ  ءازجا  ار  هتـسد  نیا  مان  ، دنـشاب ياربک  يرغـص و  ياراد  هک  دنتـسه  یطلاغم 
.دنوش یم  هطلاغم 

تقیقح زا  جراخ  ضرعلاب و  اـیناث و  هک  يروما  لـماوع و  ینعی  دـنا  هباـطخ  باـب  رد  ناوعا  ۀـلزنم  هب  هک  دنتـسه  یئازجا  : مّود ۀتـسد 
راکفا ندرک  شّوشم  )و  ...و يدرکن  ظّفلت  تسرد  ار  هملک  نالف  الثم  ) بطاخم زا  نتفرگ  داریا  بیع و  دـننام  ( یطلاغم ساـیق  ) تیکبت
ءازجا » ار ءازجا  زا  هتــسد  نـیا  ماـن.درک  میهاوـخ  ناـیب  الیــصفت  هـک  اـهنیا  دـننام  وا و  ندرک  هرخــسم  ، يو نداد  تلاـجخ  اـب  ، فرط

.تسا نآ  ۀیضرع  ءازجا  نوماریپ  ( ثحبم نیرخآ  ) مّوس ثحبم.دنوش  یم  هطلاغم  بجوم  ضرعلاب  نوچ.میراذگ  یم  هطلاغم  « هیضرع

499  : ص

رفظم قطنم  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1193زکرم  هحفص 1140 

http://www.ghaemiyeh.com


هطلاغم تعانص  هّیتاذ  ءازجا  مّود  ثحبم 

هراشا

هیتاذ ءازجا  نوماریپ  مّود  ثحبم  اّما.دـش  ناـیب  بلطم  جـنپ  یط  هک  دوـب  تامّدـقم  نوـماریپ  هطلاـغم  تعانـص  ثحاـبم  زا  لّوا  ثحبم 
: مینک یم  هضرع  ار  يدعب  بلاطم  زا  یتسرهف  يزاس  هدامآ  دیهمت و  ناونع  هب  ینخس  ره  زا  لبق  تسا  هطلاغم  تعانص 

: تسین جراخ  لاح  هس  زا  دیآ  یم  شیپ  ( یطلاغم سایق  ) تیکبت دوخ  رد  هک  یهابتشا  طلغ و  یّلک  روط  هب 

دوجوم ّلک  » لثم ) تایربک تایرغـص و  ینعی  تسا  سایق  يدابم  تامّدقم و  نامه  هّدام  زا  دارم.دهد  یم  خر  هابتـشا  هّدام  تهج  زا  .1
(. تسا قداص  نآ  ضیقن  هک  « يّدام

ياربک الثم  ) تسا سایق  رد  تامّدقم  شنیچ  فیلأت و  ةوحن  نامه  ، تروص زا  دارم.دهد  یم  خر  هابتـشا  تئیه  تروص و  تهج  زا  .2
(. ...و هدشن  رارکت  طسوا  ای  درادن و  ّتیلک  لّوا  لکش 

.دهد یم  خر  هابتشا  تروص  ظاحل  زا  مه  هّدام و  تهج  زا  مه  .3

رد هابتـشا  طلغ و  نیا  مه  سایق  لیکـشت  نودب  درادـن و  سایق  لیکـشت  هب  يراک  هک  دراد  دوجو  مه  هابتـشا  طلغ و  زا  یمراهچ  عون 
.دراد دوجو  نآ  تادرفم  ای  هّیضق  دوخ 

: دراد هبعش  هس  ، سایق ةّدام  ظاحل  زا  هابتشا  ینعی  لّوا  مسق  ، مسق هس  نیا  زا 

هدـش هبتـشم  هقداص  يایاضق  اب  شرما  یلو  تسا  هبذاک  هّیـضق  کی  عقاو  رد  سایق  ياربک  يرغـص و  : هک نیا  هطلاغم  هابتـشا و  أشنم  .1
رد ) هدش هبتشم  هروهشم  ۀیضق  کی  اب  هک  تسا  هّذاش  هرکنم و  ، هعینـش ۀیـضق  کی  عقاو  رد  ای  )و  ناهرب رد  ) تسا هقداص  هب  هیبش  نوچ 

.تسا هدیدرگ  هطلاغم  ببس  روما  نیا  )و  لدج لباقم 

هک نیا  نامگ  هب  هدروآ  تامّدقم  رد  ، دریگب هجیتن  دهاوخ  یم  فرط  هک  ار  نامه  تسا و  اعّدم  نیع  لیلد  هک  تسنیا  هطلاغم  أشنم  .2
هب هرداصم  ار  یلالدتـسا  نینچ  مان  ، تسا تامّدـقم  نامه  نیع  عقاو  رد  هک  یلاحرد  دـشاب  یم  تامّدـقم  نیا  زا  ریغ  هجیتن  بولطم و 

.درک میهاوخ  یثحب  نآ  صوصخ  رد  ادعب  هک  دنیوگ  بولطم 

لاح دوب  دنهاوخن  نآ  رب  لیلد  هنرگ  دنـشاب و  فرعا  هجیتن  زا  دیاب  دنتـسه  بولطم  رب  لیلد  نوچ  يربک  يرغـص و  ینعی  تامّدـقم  .3
اهنآ زا  هجیتن  ای  عقاو  رد  هک  یلاحرد  دـنک  یم  جاجتحا  اهنادـب  اذـل  ، دنتـسه فرعا  هجیتن  نآ  زا  تامّدـقم  نیا  هک  درادـنپ  یم  فرط 

جاجتحا نادب  هک  تسین  یلوا  مادک  چیه  دنتسه و  يواسم  ءافخ  روهظ و  ثیح  زا  ای  تسا و  فرعا 
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.دوش یم  هطلاغم  بجوم  تسا و  حجار  رب  حوجرم  ای  حجرم  الب  حیجرت  دوش و 

هروهـشم هیبش  ، هعینـش ای  هقداص  هیبش  ، هبذاک دوب و  تعانـش  بذـک و  ، هطلاغم أـشنم  هک  ) لّوا عون  صوصخ  ، مه هناـگ  هس  عاونا  نیا  زا 
.تسا شخب  نیمه  نایب  نامفده  ةدمع  مه  ام.دیآ  یم  شیپ  هیحان  نیا  زا  هطلاغم  دراوم  بلاغ  هدوب و  عاونا  نیرتّمهم  هلمج  زا  ( هدش

: دراد هبعش  ود  مسق  نیا  دوخ 

؛ دراد مان  یظفل  ۀطلاغم  و.تسا  ظافلا  ثیح  زا  هطلاغم  یهاگ  .1

.دوش یم  هدیمان  يونعم  ۀطلاغم.تسا  ینعم  ثیح  زا  یهاگ  .2

تهج زا  هطلاغم  هب  ، تروص ثیح  زا  تاـطلاغم  یّتح  هطلاـغم  زا  رگید  عاونا  ریاـس.دوب  تاـطلاغم  ماـسقا  عاونا و  زا  یتسرهف  اـجنیا  اـت 
ای تروص  ای  هّداـم  رد  هچ  تاـطلاغم  عاونا  : تفگ ناوت  یم  تابـساحم  نیا  اـب.تشاد  دـهاوخن  یلقتـسم  ثحب  اذـل.ددرگ  یمرب  ینعم 

: دنوش یم  میسقت  ردام  یلصا و  مسق  ود  هب  ، ودره

؛ هّیظفل تاطلاغم  .1

.میهد یم  رارق  ثحب  کی  رد  ار  مادکره  هّیونعم و  تاطلاغم  .2

هّیظفل تاطلاغم  .1

هراشا

یّلک روط  هب.مینک  یم  وگزاب  ار  نآ  ماسقا  تسرهف و  ادـتبا  شخب  نیا  رد.تسا  هّیظفل  تاطلاغم  ، هطلاـغم یلـصا  مسق  ود  زا  لّوا  مسق 
: دراد مسق  ود  ظافلا  ۀیحان  زا  هابتشا  طلغ و 

؛ درفم ظفل  رد  هطلاغم  : لّوا

.بکرم ظفل  رد  هطلاغم  : مّود

.دنراد عون  هس  دوخ  ، مسق ود  نیا  زا  مادکره 

: درفم ظفل  رد  هطلاغم  عاونا  اّما 

ببس هب  هطلاغم  » نآ هب  هک  تسانعم  دنچ  ای  ود  نایم  ظفل  كارتشا  ، نآ أشنم  تسا و  ظفل  ّتیهام  رهوج و  رد  هابتـشا  طلغ و  یهاگ  .1
( عون نیمه  حیضوت  رد  دمآ  دهاوخ  يدوزب  هک  ییانعم  هب  ) .دنیوگ مسا  كارتشا 
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یهابتـشا نینچ  أشنم  یجراخ و  روما  ببـسب  هن  تئیه  تاذ  رد  ینعی  تسا  ظفل  تئیه  لاـح و  رد  هسفن  یف  هابتـشا  طـلغ و  یهاـگ  .2
(. یتأیس امک  «) ظفل لکش  داحتا  » زا تسترابع 

هک دنتسه  يروما  هلسلس  نآ  أشنم  اهتنم  تسا  ظفل  تئیه  لاح و  رد  طلغ  یهاگ  .3
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بوصنم ار  عوفرم  عوفرم و  ار  بوصنم  هک  بارعا  : زا دـنترابع  هیجراـخ  روـما  نآ.دـنوش  یم  نآ  رب  ضراـع  هدوـب و  ظـفل  زا  جراـخ 
یم انعم  رد  توافت  بجوم  هطقن  کی  یهاگ  دراد و  عوضوم  راـتفگ  مه  تباـتک و  رد  مه  هک  نتـشاد  هطقن  ینعی  ماـجعا  دـناوخب و 

(. دوش مرجم  مرحم  هطقن  کی  هب  ) دوش

بّکرم ظفل  رد  هطلاغم  عاونا 

یم بکرم  هلمج و  کی  هدرک و  بیکرت  رگیدـکی  اب  ار  اهنآ  یتقو  یلو  درادـن  یماهبا  چـیه  ادـجادج  تاملک  تادرفم و  یهاـگ  .1
ای هتبرضف  ارمع  دیز  برض  لثم  ) دنیوگ « یتارامم ۀطلاغم  » نآ هب  هک  دوش  یم  هطلاغم  لامجا و  ، ماهبا بجوم  بیکرت  نیا  دوخ  ، میزاس

)؟ ورمع هب  ای  ددرگ  یمرب  دیز  هب  وه  ریمض  نیا  میناد  یمن  هک  ، هبرضاف

یم نامگ  صخش  یلو  دنتـسه  ادج  رگیدکی  زا  درادن و  دوجو  یبیکرت  تادرفم  نیا  نایم  عقاو  رد  هک  تسنیا  هطلاغم  أشنم  یهاگ  .2
هطلاغم » شمان دوش و  یم  هابتـشا  هطلاغم و  بجوم  نیا  دـشاب و  یم...و  فوصوم  تفـص  الثم.دنتـسه  بکرم  مهاـب  ود  نآ  هک  دـنک 

ربخ زا  دـعب  ربخ  ود  نیا  هک  یلاحرد  ، تسا یئوکین  رعاش  دـیز  دـنک  یم  نامگ  ناسنا  ، دـّیج رعاـش  دـیز  ـالثم  ) تسا « لـصفم بیکرت 
(. دنرادن مهب  یطبر  دنتسه و 

یم یمدآ  یلو  تسا  تباث  اهنآ  عومجم  يارب  مکح  دنتـسه و  بکرم  رگیدـکی  اب  هملک  ود  ، تسا دوجوم  بیکرت  عقاو  رد  یهاـگ  .3
هطلاغم » ار مسق  نیا.دوش  یم  هابتشا  راچد  اذل  تسا  تباث  هناگادج  مادکره  يارب  مکح  دنتـسه و  ادج  رگیدکی  زا  اه  نیا  هک  درادنپ 

.دنیوگ « بکرم لیصفت 

.مینک یم  حیرشت  نییبت و  ار  اهنآ  تسرهف ، رد  روکذم  بیترت  نیمه  اب.دش  مسق  شش  اعومجم  هّیظفل  تاطلاغم  سپ 

مسا كارتشا  هب  هطلاغم.فلا 

.تسا هّیظفل  تاطلاغم  هناگشش  ماسقا  زا  لّوا  مسق 

ظافلا ثحابم  رد  هک  هملک  صاخ  يانعم  هب  یظفل  كارتشا  نامه  ، هطلاغم باـب  رد  یمـسا  كارتشا  زا  روظنم  اـجنیا  رد  : کـلذ ناـیب 
رد هناگادج و  مادـکره  يارب  دـشاب و  انعم  دـنچ  ای  ود  ياراد  ظفل  : هک دوب  نیا  ، باب نآ  رد  یظفل  كارتشا  هک  اریز.تسین  ، تشذـگ

...و هرقن  ، الط ، همشچ ، مشچ هب  تبسن  نیع  ۀملک  دننام.دشاب  هدش  عضو  ، رگید یناعم  ضرع 
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هتشاد ّتیحالص  ینعم  کی  زا  شیب  رب  تلالد  يارب  ظفل  کی  هک  تسنآ  يانعم  هب  هطلاغم  تعانص  رد  یمـسا  كارتشا  زا  دارم  یلو 
...و مازتلالاب  ای  دشاب  هقباطملاب  هنیرق  هب  ای  دشاب  عضو  تکرب  هب  تلالد  نیا  هچ  ، دشاب

یمسا كارتشا  زا  ّصخا  یمسا و  كارتشا  زا  یتمسق  هک  دشاب  - روکذم يانعم  هب  یظفل  كارتشا  ببس  هب  یمسا  كارتشا  نیا  هچ  و 
تسا

.هدش لوقنم  انعم  نآ  زا  العف  هتشاد و  ییانعم  البق  - دشاب «، لقن » كارتشا نیا  أشنم  هچ  و 

یفن ءال  لثم  ) دوش یم  لامعتسا  مه  مادکره  رد  هک  تسا  يزاجم  يانعم  دنچ  ای  ود  ياراد  ظفل  دشاب و  « ّتیزاجم » نآ ۀمـشچرس  ای  و 
الثم ، هدرب راکب  ییانعم  رد  ار  یظفل  ، هیبشت باب  زا  دشاب و  « هیبشت » نآ ۀمشچرس  ای  موزل و  یفن  هدیاف و  تحص و  یفن  هب  تبـسن  سنج 

.هدرک سمش  ای  رمق  قالطا  بیبح  هب 

تواـفتم ، تقیقح رد  یلو  ، هباـشتم ، تروص رد  هک  دوش  یم  يروـما  هلـسلس  کـی  رب  قـالطا  ظـفل  ینعی  دـشاب  « هباـشت » نآ أـشنم  اـی  و 
، رگید تاناویح  ریاس  ناسنا و  هب  تبسن  ناویح  هملک  لثم.دنتسه 

نآ و لاثما  نامیا و  دـیق  هب  دـیقم  یهاگ  دوش و  یم  لامعتـسا  قلطم  یهاگ  هک  هبقر  ۀـملک  لثم  دـشاب  « دـییقت قالطا و  » نآ أشنم  ای  و 
.دنک یم  قدص  نآ  فلتخم  بتارم  رب  توافتم  روط  هب  رون  هملک  هک  کیکشت  دننام  ای  صاخ  ماع و  دننام 

نیمه هب  ( اهنآ زا  لبق  یّتح  ای  وطـسرا و  نوطـالفا و  ناـمز  زا  ، شیپ لاـس  الثم 2500  ) ماّیالا میدـق  زا  تاطلاغم  تاهابتـشا و  نیرتشیب 
.ددرگ (1) یمرب  « یمسا كارتشا  » ۀیحان

ار دوخ  دارم  ادتبا  هک  تسا  نیا  رما  نیرت  مزال  لدج  لها  نادنمشناد و  ، املع ، ناگدننک ثحب  رب  ، هطلاغم زا  مسق  نیا  تیمها  رطاخ  هب 
دوخ صاخ  يانعم  ، یظفل ره  هک  ارچ  ؛ دننک هضرع  نآ  زا  ینـشور  فیرعت  هداد و  حیـضوت  تسا  عازن  لحم  هک  ناونع  ظفل و  نالف  زا 

دـشاب و هتـشاد  قرف  صاخـشا  فالتخا  هب  هکلب  فلتخم و  نونف  مولع و  ، اـه ناـکم  ، اـه ناـمز  ، اهرـصع فـالتخا  اـب  اـسب  هچ.دراد  ار 
یتسرد هب  رگا  هک  دننک  هدارا  ار  ییانعم  مادکره 
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هتـشون و یباتک  هطلاغم  تعانـص  صوصخ  رد  نوطالفا  ، گرزب میکح  هک  دنک  یم  نایب  سابتقالا  ساسا  رد  یـسوط  ۀجاوخ  ( . 1 - 1
ماسقا یقاب  هدروآ و  دنتـسه  نیرت  مهم  هک  ار  هیظفل  تاطلاغم  صوصخ  مه  باـتک  نآ  رد  هزاـت  هدرواـین و  ار  یقطنم  ثحاـبم  یقاـب 

ص.تسا 518. هتفرگ  هدیدان  ار  هطلاغم 
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زا مسق  نیا  يارب  عونتم  ياه  لاـثم  ناـیب  اـجنیا  رد.هیونعم  هن  دوب  دـهاوخ  هیظفل  ، تاـشقانم تاـعزانم و  زا  يریثک  ، دوش هداد  حیـضوت 
: مینک هراشا  لیذ  ۀنومن  دنچ  هب  هک  تسا  یفاک  هزادنا  نیمه.دشک  یم  ازارد  هب  اهنآ  حیضوت  هطلاغم و 

.تسا هدیدرگ  هیهاملا  هلاصا  ثحابم  روحم  هک  هدش  هدیچیپ  يردق  هب  هک  هفسلف  رد  « ّتیهام دوجو و  » ۀملک.فلا

.دراد انعم  هس  حبق  نسح و  ، مالک ملع  رد  « تیؤر » ۀملک »و  حبق نسح و  » ۀملک.ب

(. ما هدرک  نایب  ار  اهنآ  هّیلقع  تالقتسم  ثحب  رد  مّود  دلج  هقف  لوصا  حرش  زین  یهلا و  لدع  شخب  دارملا  فشک  حرش  رد  )

.تسا هدش  نییبت  لدج  ثحبم  رد  البق  هک  دراد  انعم  ود  مه  « تیؤر ۀملک 

رد فّرعم  ثحبم  همّدقم  رد.دـنراد  يدایز  ماهبا  لامجا و  هک  ، یعامتجا مولع  لئاسم و  رد  « نطو » ۀـملک »و  يدازآ ّتیرح و  » ۀـملک.ج
( .تسا هدش  نییبت  حرش  نیا  لّوا  دلج 

روظنم نیا  يارب  یناوارف  ياـه  لاـثم  ینف  ملع و  ، هتـشر ره  رد  دـنراد و  يددـعتم  یناـعم  هک  لوصا  هقف و  رد  « لـصا زاوج و  » ۀـملک.د
.دراد دوجو 

ظفل ۀیتاذ  تئیه  رد  هطلاغم.ب 

ددـعت ببـس  هب  ظفل  هک  تسا  يدراوم  رد  نآ  تسا و  ظفل  ۀـیتاذ  تئیه  رد  هطلاغم  ، هّیظفل تاـطلاغم  ۀـناگ  شـش  ماـسقا  زا  مّود  مسق 
ددعتم یناعم  ، لالعا ندش و  فرص  هیاس  رد  هک  تسا  ظفل  فیرصت  زا  ترابع  ددعت  نیا  أشنم  دشاب و  یفلتخم  یناعم  ياراد  ترابع 

دراد توافت  ندوب  لوعفم  مسا  ای  لعاف  مسا  تهج  زا  اـی  دـنک  یم  قرف  نآ  یناـعم  ، ندوب ثنؤم  رّکذـم و  تهج  زا  ای.دـنک  یم  ادـیپ 
دنچ.دوـش یم  هداد  يرگید  هب  یکی  مکح  هدـمآ و  شیپ  ثحبم  طـلخ  هابتـشا و  يرگید  زا  ود  نآ  زا  یکی  زییمت  مدـع  رثا  رد  و...و 

: لاثم

دوش یم  لامعتـسا  فصو  یهاگ  ،و  ورمع ملظ  دیز و  لدع  لثم  دراد  ار  دوخ  صاخ  يانعم  تسا و  ردـصم  یهاگ  هک  « لدـع » ظفل .1
.دراد ییانعم  مادکره  هک  لدع  دیز  لثم 

ار دوخ  صاخ  يانعم  مادـکره  بیاـغم و  ثنؤم  درفم  یهاـگ  دوش و  یم  لامعتـسا  بطاـخم  رّکذـم  درفم  یهاـگ  هک  « موقت » ۀـملک .2
.دراد

.دنوش یم  لامعتسا  لوعفم  مسا  رد  مه  لعاف و  مسا  رد  مه  هک  « داتعم »و« راتخم » هملک .3

هدش لامعتسا  رضاح  رما  لوهجم و  یضام  ، مولعم یضام  لعف  رد  هک  « نلق » ۀملک .4
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.تسا

ماجعا بارعا و  رد  هطلاغم.ج 

ۀطلاـغم.تسا ( اـه هطقن  ییاـجباج  اـی  نتـشادن  نتـشاد و  هطقن  ) ماـجعا )و  ربز ریز و  ) بارعا رد  هطلاـغم  ، هّیظفل تاـطلاغم  عاونا  زا  مّوس 
رهوج تاذ و  زا  جراخ  هک  تسا  يروما  هلـسلس  ، دّدعت نیا  أشنم  هک  دـشاب  يددـعتم  یناعم  ياراد  ظفل  هک  تسا  يدروم  رد  یئاذـک 

.دنوش یم  ضراع  نآ  تئیه  رب  هدوب و  هملک 

ار دیرب  : الثم ، تسا ظفل  نآ  هب  قطن  رد  ای  رییغت  نآ  دوش و  هابتشا  ببس  هک  دنک  داجیا  يرییغت  فیحـصت و  ، ظفل رد  سیاق  ؛ کلذ نایب 
هلمهم و ظفل  الثم.تسا  ّطخ  راتشون و  رد  ، يراذگ هطقن  ماجعا و  هب  فیحـصت  ای...و  هدرک  ظّفلت  رآ  زاب  ار  رازاب  ای  هدرک  ّظفلت  دیزی 
دنک و ظّفلت...و  ءات  ار  هثلثم  ءاث  ای  هطقن و  یب  ار  راد  هطقن  هجمعم و  ظفل  ای  ( مرجم مرحم و  ) دسیونب ای  دـنک  ظّفلت  هطقن  اب  ار  هطقن  یب 

ماکحا طابنتسا  ماقم  رد  یّتح  هک  دمآ  یم  شیپ  ناوارف  تاهابتشا  لدب و  هنوگ  نیا  زا  یطخ ، ياه  هخسن  یمیدق  بتک  رد.دسیونب  ای 
...و دراذگ  یم  ریثأت  مه  تایاور  زا  هّیعرش 

ناونم ّربـلا  ) تسا مدـنگ  ياـنعم  هب  ( ّرب ) دـشاب ءاـب  مض  هب  رگا  یلو  تسا  هملک  کـی  « ّرب » هملک لـثم.تسا  تاـکرح  هب  فیحـصت  اـی  و 
هب ( ّرب ) دشاب ءاب  رسک  هب  رگا  ِرْحَْبلا (1)و  ِّرَْبلا َو  ِیف  ا�م  ُمَْلعَی  تسا َو  رحب  لباقم  رد  یکشخ  يانعم  هب  ( ّرب ) دشاب ءاب  حتف  هب  رگا  )و  مهردب

(. ارجاف وا  ناک  اّرب  ریما  نم  سانلل  ّدبال  ) رجاف لباقم  رد  تسا  یکین  یناعم 

ۀلمج تروص  هب  مه  درک و  نایب  يربخ  ۀلمج  تروص  هب  ناوت  یم  مه  ار  « دمآ دـیز  » هلمج الثم.تسا  هغیـص  رد  رییغت  فیحـصت و  ای 
ندـناوخ و بوصنم  ار  عوفرم  ـالثم.تسا  ظـفل  بارعا  رد  رییغت  اـی  و...و  میناوـخب  دّدـشم  ار  فّـفخم  ظـفل  اـی  ، یماهفتـسا ییاـشنا و 

: ۀیآ رد  الثم  تسا  كرش  رفک و  بجوم  یهاگ  دراد و  هجیتن  دراوم  یلیخ  رد  هک  سکعلاب 

ُُهلوُسَر َنیِکِرْشُْملا َو  َنِم  ٌءيَِرب  ّللا 
�

َه َّنَأ  ِرَبْکَْألا  ِّجَْحلا  َمْوَی  ّنلا 
ِسا� َیلِإ  ِِهلوُسَر  ّللا َو 

�
ِه َنِم  ٌنا�ذَأ  َو 

(2)

نیکرـشم و زا  دـنوادخ  هک  دوـش  یم  نیا  اـنعم  تسا و  زیمآرفک  مـالک  ، مینک فـطع  نیکرـشم  رب  هدـناوخ و  رورجم  ار  هلوـسر  رگا 
میناوخب عوفرم  رگا  یلو.تسا  رازیب  شربمایپ 
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هک تسنآ  شیانعم  دوش و  یم  تسرد  مـالک  هدوب و  ادـتبم  لـصا  رد  نوچ  ، تسا عوفرم  ـالحم  ّنا و  مسا  هک  دوش  یم  « هّللا » رب فطع 
: هیآ الثم  ای.دنرازیب  نیکرشم  زا  ادخ  لوسر  ادخ و 

كایا رگا  یلو.تسا  بوصنم  لصفنم  ریمـض  میتسرپ و  یم  ار  وت  طقف  هک  تسنیا  يانعم  هب  دشاب  دیدشت  اب  كاّیا  رگا  ُُدبْعَن » ّیِإ 
َكا� »

هک « هّللا ّالا  هبرق  :» دـنیوگ یم  ّتین  ماقم  رد  ماوع  هک  هچنآ  لثم  ای.میتسرپ  یم  ار  تب  ینعی  تسا  تب  ياـنعم  هب  میناوخب  فیفخت  هب  ار 
قتـشم لعفلا  نیع  حتف  هب  قلخ  ةّدام  زا  قلاخ  ۀـملک  رگا  « قلاخب سیل  هّللا  » ای »و  هّللا یلا  هبرق  :» دـنیوگب دـیاب  تسا و  طلغ  الماک  يانعم 

ندش هدوسرف  هنهک و  يانعم  هب  قلخ  نوچ  تسا  حیحـص  مالک  دشاب  نیع  يرـسک  هب  قلخ  ةّدام  زا  رگا  تسا و  رفک  مالک  نیا  ، دـشاب
.تسین هنوگ  نیا  دنوادخ  تسا و 

یم انیـس  نبا.دـننک  یم  انعم  هب  لـقن  ار  نآ  هک  ، تسا انیـس  نبا  زا  یمـالک  ، دـنا هدروآ  دروم  نیا  رد  هّللا  مهمحر  فنـصم  هک  یلاـثم 
یخرب یلو  ( درادـن هار  تاذ  نآ  رد  یتساک  یتسین و  ، مدـع هک  دوجو  ضحم  دوجولا و  فرـص  ) تسا دوجو  تحب  دـنوادخ  : دـنیامرف
تحب ۀـملک  هک  تسا  دوجولا  بجاو  دـنوادخ  هک  تسنیا  مالک  نیا  زا  ءامکح  روظنم  هک  دـنا  هدرب  نامگ  هداد و  رییغت  ار  مالک  نیا 

«. دشاب هتشاد  ییانعم  مه  رابره  هدمآرد و  فلتخم  لاکشا  هب  دناوت  یم  دوش  اجباج  دنک و  قرف  شبارعا  شیاه و  هطقن  رگا 

مه مّوس  مّود و  مسق  رد  نینچمه  ، دوب یمـسا  كارتشا  ، هطلاغم أشنم  ، ۀـیظفل تاطلاغم  ماـسقا  زا  لّوا  مسق  رد  هک  روطناـمه  : يروآداـی
تقیقح رهوج و  هب  طوبرم  هن  تسا  لکـش  تئیه و  هب  طوبرم  یمـسا  كارتـشا  اـهتنم  تسا ، ظـفل  رد  كارتـشا  نیمه  هطلاـغم  أـشنم 

رهوج هب  طوبرم  توافت  نیا  لّوا  عون  رد  یلو  دنک  یم  داجیا  ییاهتوافت  نانچ  هک  تسا  فیفخت  دیدشت و  ، اه هطقن  ، اهبارعا نیا  ، ظفل
هب الیذ  هک  مه  يدـعب  عون  هس  هکلب  دـنا و  هدراذـگ  « مسا كارتشا  هب  هطلاغم   » ار لّوا  مسق  صوصخ  مان  اذـل  تسا و  ظـفل  تقیقح  و 

.تسا یمسا  كارتشا  نامه  هّتس  عاونا  نیا  ۀمه  رد  هطلاغم  أشنم  ددرگ و  یمرب  ظفل  كارتشا  هب  یتهج  زا  دمآ  دهاوخ  بیترت 

یتارامم ۀطلاغم.د 

يرم هّدام  زا  هلعافم و  باب  ردصم  ، تغل رد  تارامم  ۀملک  «. تسا یتارامم  » ۀـطلاغم ، هّیظفل تاطلاغم  ۀـناگ  شـش  عاونا  زا  مراهچ  عون 
.تسا هدش  قتشم  بیر  کش و  يانعم  هب 
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(. ّکش یف  يا  هیرم  یف  نکت  (ال 

نیا تادرفم  تاملک و  ، ظافلا کت  کت  ینعی  دوش  یم  لصاح  بیکرت  سفن  رد  هک  يا  هطلاغم  نآ  زا  تسترابع  قطنم  حالطصا  رد 
رگیدکی اب  اهنآ  بیکرت  ببس  هب  اّما  ، تسا نشور  حضاو و  اهنآ  کیاکی  یناعم  هتـشادن و  یماهیا ، ماهبا و  مادکچیه  ، بکرم هلمج و 

.تسا هدش  لصاح  یهابتشا  كارتشا و  نینچ  اهنآ  زا  هلمج  کی  نتخاس  و 

: دراد دوجو  لامتحا  ود  هتبرض  ریمض  رد  هک  « هتبرضف ارکب  دیز  برض  » .لّوا لاثم 

.مدرک بورضم  ار  براض  نم  ینعی  دشاب  دیز  ظفل  ، نآ عجرم  .1

.دوش یم  هبتشم  بطاخم  رب  رما  مدرک و  بورضم  ار  بورضم  ، مه نم  ینعی  دشاب  رکب  ظفل  شعجرم  .2

: همّالع لوق  هب.مّود  لاثم 

.هرّوصتی امک  وهف  میکحلا  هرّوصتی  ام  لک 

: تسا لامتحا  ود  ياراد  وهف  ریمض  هک 

.ددرگرب روصتم  لوقعم و  هب  .1

.ددرگ یمرب  میکح  لقاع و  هب  .2

رد دـیاب  تفگ  مالّـسلا  هیلع  یلع  ردارب  بلاـطیبا  نبا  لـیقع  هب  - هیواـهلا هیلع  - هیواـعم : هّللا مهمحر  رفظم  موحرم  لوـق  هب  ؛ مّوـس لاـثم 
ینعی ، هونعلاف الا  ایلع  بسا  نا  هیواعم  ینرما  : درک نالعا  هتفر و  ربنم  لیقع  ، ییوگب ازسان  بلاطیبا  نب  یلع  هب  هتفر و  ربنم  مدرم  روضح 

ود هونعلاف » » رد وه  ریمـض  هک  ، دـینک تنعل  ار  وا  سپ  ناه  ! دیـشاب هاگآ  ؛ مهد مانـشد  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  اـت  هدرک  رما  نم  هب  هیواـعم 
: دراد لامتحا 

؛ ددرگرب هیواعم  هب  .1

هدرک تباجا  ار  هیواعم  روتسد  هک  درک  دومناو  لیقع  هلیسو  نیدب  تسا و  ریمض  دوع  كارتشا  ، ماهبا نیا  أشنم  مالّسلا  هیلع  یلع  هب  .2
.تسا هدرک  دصق  ار  هیواعم  دوخ  نیرفن  نعل و  عقاو  رد  هک  نآ  لاح  و 

رترب همه  زا  ، شترـضح ۀباحـص  زا  کی  مادک  ربمایپ  زا  سپ  : دندیـسرپ باحـصا  زا  یـسک  زا  : هّللا مهمحر  فنـصم  لوقب  مه  زاب  و.د 
: دراد لامتحا  ود  هک  ، تسا وا  هناخ  رد  وا  رتخد  هک  یسک  ینعی  ، هتیب یف  هتنب  نم  : تفگ خساپ  رد  يو  ؟ هدوب

رد ( هشیاع ) رکب وبا  نآ  رتخد  هک  يرکب  وبا  ینعی  دشاب  رکب  وبا  ، لوصوم نم  زا  دارم  .1
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.دنک یم  تلالد  رکب  یبأ  تلیضف  رب  سپ  هدوب  هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هناخ 

رب سپ  ، تسا مالّـسلا  هیلع  یلع  نآ  هناخ  رد  ربماـیپ  نآ  رتخد  هک  یبلاـطیبا  نب  یلع  ینعی  دـشاب  مالّـسلا  هیلع  یلع  لوصوم  زا  دارم  .2
.دنک یم  تلالد  یلع  تیلضفا 

.دنا هدش  رکذ  عیدب  ملع  رد  هدوب و  هّیونعم  تانسحم  عاونا  زا  عون  ود  هک  تسا  مادختسا  هیروت و  یتارامم  ۀطلاغم  عون  زا  : همتاخ رد 

: میناوخ یم  یناعملا  رصتخم  باتک  رد 

نآ زا  یکی  هک  تسا  انعم  ود  ياراد  یظفل  هک  نیا  زا  تسترابع  هیروت.تسا  ماهیا  نآ  رگید  مان  تسا و  هیروت  هّیونعم  تانسحم  زا  و 
هک درب  یم  نامگ  بطاخم  یلو  هدرک  هدارا  ار  دـیعب  يانعم  ناـمه  ظـفل  زا  مّلکتم  تسا و  دـیعب  يرگید  ،و  هدارا نهذ و  هب  بیرق  ود 

.تسا (1) دارم  بیرق  يانعم  نیمه 

: يراصنا مظعا  خیش  موحرم  لوق  هب  و 

دنع هیف  رهاظ  وه  امم  کلذ  فالخ  هنم  بطاخملا  مهفی  نا  هئاقلا  نم  دـصق  عقاولل و  اقباطم  ینعم  ظفلب  دـیری  نا  وه  هیروتلا و  اـّما  و 
هلوصوملا ام  هملکب  تدرا  هتلق و  ام  هّللا  ملع  : دـحا ّقح  یف  هتلق  ام  راکنا  ماقم  یف  تلق  ول  امک  صاخلا  بطاخملا  وا  بطاخملا  قلطم 

...و (2) تیبلا  یف  لاخ  عضوم  یلا  راشا  انهه و  وه  ام  هل  مداخلا  لاقف  بابلاب  لجر  نذأتسا  ول  امک  هیفانلا و  بطاخملا  مهف  و 

: میناوخ یم  رصتخم  باتک  رد  زین  و 

هانعم ظفللا  کلذ  یلا  دئاعلا  ریمضلا  يا  هریمضب  داری  مث  امهدحا  ، ناینعم هل  ظفلب  داری  نا  وه  تسا و  مادختسا  هیونعم  تانسحم  زا  و 
انوکی نا  نییقیقح و  انوکی  نا  امهیلک  یف  زوجی  رخآلا و  هانعم  رخآلاب  داری  مث  نیینعملا  دحا  يا  امهدحا  هیریمض  دحاب  داری  وا  رخآلا 

نیفلتخم (3) انوکی  نا  وا  نیزاجم 

طیارش عماج  لداع  دهتجم  هک  ، یصاخ هتـسد  هب  نانآ  ریمـض  هک  تسا  زیاج  نانآ  زا  دیلقت  دنا و  مرتحم  هعماج  رد  نادنمـشناد  الثم  )
(. ءاملع مومع  هب  هن  ددرگ  یمرب  ، دنشاب
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لّصفم بیکرت  ۀطلاغم.ه 

رد هچ  ) دوش رکذ  مهرـس  تشپ  ظفل  دـنچ  ای  ود  مـالک  رد  هک  یماـگنه.تسا  « لّـصفم بیکرت  ۀـطلاغم  » تاـطلاغم عاونا  زا  مجنپ  عون 
یبیکرت فیلأت و  هدرفم  ظافلا  نیا  نایم  هک  درادنپ  یم  بطاخم  ای  سیاق  صخـش  ، نآ لومحم  ۀیحان  رد  هچ  هّیـضق و  عوضوم  ۀـیحان 

راک رد  یبیکرت  ینعی  تسین  نینچ  اعقاو  هک  یلاحرد.دـنا  هتفرگ  رارق  لومحم  اـی  عوضوم  ، عومجملا ثیح  نم  عومجم  دراد و  دوجو 
ار بکرم  عومجم  رگا  تقیقح  رد.درادـن  رگید  ءزج  هب  یطبر  دراد و  ار  دوـخ  هب  صاـخ  مکح  یئزج  ره  يدرفم و  ظـفل  ره.تسین 

رظنّدم رگید  ءازجا  زا  يادج  ار  یئزج  ره  هداد و  لیصفت  لیلحت و  رگا  یلو  ، دوب دهاوخ  بذاک  مکح  ، میهد رارق  لومحم  ای  عوضوم 
نآ مسا  هّللا  مهمحر  یـسوط  نیدـلا  ریـصن  هجاوخ  موحرم  میراذـگ و  یم  لصفم  بیکرت  ار  هطلاغم  نیا  مان.تسا  قداص  ، میهد رارق 

هقف و رد  ، یسوط خیش  حالطصا  ) تسا مکح  رد  ءزج  مسق و  ره  كارتشا  ، هطلاغم أشنم.دنا  هدیمان  « تمسق كارتشا  ببس  هب  هطلاغم  » ار
- فرـشا فجن  هیملع  ةزوح  راذگناینب  هّللا  مهمحر  یـسوطلا  رفعج  وبا  هفئاطالا  خیـش  بانج  رب  یلقن  مولع  لاجر و  ثیدح و  ، لوصا

میکح رـشبلا  داتـسا  بانج  هب  یلقع  مولع  تایـضایر و  تئیه و  ، مالک هفـسلف و  رد  دوش و  یم  قالطا  - رهدلا ناثدـح  نع  هّللا  اهناص 
( .ددرگ یم  قالطا  هّرس  سّدق  یسوط  نیدلا  ریصن  هجاوخ  یهلا 

: دراد هبعش  ود  دوخ  لصفم  بیکرت  ۀطلاغم 

بذاک ، دـشاب بکرم  رگا  قداص و  مالک  دـشاب  لصفم  ، عوضوم رگا  هک  تسا  هیـضق  عوضوم  ۀـیحان  رد  لیـصفت  بیکرت و  یهاگ  .1
.تسا

لیلحت هیزجت و  هب  مینک  ادـج  رگیدـکی  زا  ار  لومحم  ءازجا  رگا  هک  تسا  هیـضق  لومحم  ۀـیحان  رد  لیـصفت  بیکرت و  زین  یهاـگ  .2
.تسا بذاک  مکح  ، مینک لمح  بکرم ، وه  امب  ار  عومجم  رگا  قداص و  ، لمح

ره بسح  هب  ماکحا  نیا  دراد و  ار  دوخ  هب  صوصخم  مکح  یئزج  ره  ؛ تسا ءزج  دنچ  ای  ود  ياراد  ، هیـضق عوضوم  هک  لّوا  مسق  اّما 
بذاک عومجم  بسح  هب  ماکحا  نیا  میهد  رارق  بکرم  وه  امب  ءازجا  نیا  زا  بکرم  عومجم  ار  عوضوم  رگا  یلو  تسا  قداـص  ءزج 

: لاثم.تسا

« يرغص » تسا درف  مه  جوز و  مه  جنپ  ددع 

« يربک » تسا جوز  سپ  دشاب  درف  مه  جوز و  مه  هک  يددع  ره  و 
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« هجیتن » تسا جوز  جنپ  ددع  سپ 

هک « جنپ » ۀملک هک  تسنیا  بلطم  ّرـس.تسا  بذاک  روکذـم  ۀـجیتن  اّما  تسا  قداص  يربک  يرغـص و  زا  کیره  هچرگا  سایق  نیا  رد 
: دوش یم  هظحالم  روج  ود  تسا  يرغص  رد  عوضوم 

يددع ره  اریز  تسا  بذک  درف  جوز و  نتفگ  ، رابتعا نیا  هب  هک  لیلحت  هیزجت و  ، لیـصفت نودب  ، هسمخ یه  امب  هسمخ  ناونع  دوخ  .1
...میسقت لباقریغ  ینعی  دشاب  درف  مه  يواسم و  ود  هب  میسقت  لباق  ینعی  دشاب  جوز  مه  دناوت  یمن  تسا و  درف  ای  جوز  ای  ملاع  رد 

اهتنم تسا  قداص  حیحـص و  روکذـم  مکح  هک  تسا  اـجنیا  رد  ددـع 3، کی  ددـع 2 و  کـی  هب  مینک  لـیلحت  هیزجت و  ار  هسمخ  .2
درف جوز و  :2 و 3  میا هتفگ  ایوگ  تقیقح  رد  هس و  ددع  هب  « درف دوش و« یم  راب  ود  ، ددـع هب  « جوز » ینعی ، ءزج کی  ظاحل  هب  مادـکره 

.تسا درف  ، هس جوز و  ، ود ینعی  تسا  بترم  رشن  فل و  هک  دنتسه 

ار جنپ  ددع  ینعی  مینک  هظحالم  عومجم  وه  امب  ار  عومجم  رگا  « ادرف اجوز و  ناک  ام  لک  و  :» میا هتفگ  مه  يربک  ۀـیحان  رد  نینچمه 
كـالم جوز و  هن  تسا  درف  جـنپ  ددـع  نوـچ  تسا  طـلغ  جوز  هک  نیا  اـب  میریگب  رظن  رد  جـنپ  ددـع  وـه  اـمب  تسا  درف  جوز و  هک 

: تسنیا هّیلک  ةدعاق  رگید  ترابع  هب.تسین  هنوگ  نیا  جنپ  تسا و  ندوب  نییواستم  هب  ماسقنا  لباق  ّتیجوز 

هک لـثم 6  جوز  درفلا  نم  بکرملا  )و  تسا...و ای 12 و 8  زا 10 و 10  بکرم  هک  ددـع 20  لثم  ) جوز جوزلا  جوزلا و  نم  بکرملا 
درف جوز و  ای  هسمخ  رگا  سپ  ( تسا زا 2 و 3  بکرم  هک  لثم 5  ) امئاد درف  درفلا  جوزلا و  نم  بکرملا  ،و  دشاب یم  زا 3 و 3  بکرم 

میریگب رظن  رد  لیصفت  لیلحت و  بسح  هب  رگا  یلو  ، تسا طلغ  جوز  هک  نیا  هب  مکح  ،و  جوز هن  تسا  درف  مینک  هظحالم  اعومجم  ار 
مکح رابتعا  نیدب  مه  زاب  ، تسا جوز  هک  ددع 2  ظاحل  هب  جوز  وهف  الثم 3) ) تسا درف  الثم 2)و  ) تسا جوز  هک  يددع  ره  : میئوگب و 
مکح دنـشاب  عوضوم  مهاب  ینیریـش  يدرز و  رگا  هک  ، تسا گـنردرز  ، ینیریـش گـنردرز و  ره  : مییوگب هک  نیا  ریظن  ) تسا قداـص 
نوچ تسا  حیحـص  ، ندوب گنردرز  هب  مکح  دنـشاب  عوضوم  هناگادج  مادکره  رگا  یلو  دشاب  دیقم  مه  لومحم  دـیاب  تسا و  طلغ 

( .تسا لاحم  تاذ  زا  مزاول  تایتاذ و  ای  ءیش  بلس  تسا و  درز  يدرز 
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هکلب درادن  هظحالم  ود  جوز  هسمخلا  رد  هسمخ  ۀملک  ینعی  هجیتن  رد  عوضوم  هک  تسا  نیا  ظاحل  هب  تسا  بذاک  هجیتن  هک  نیا  اّما 
طقف ددع  نآ  هک  يددع  ره  رب  مکح  یّلک  روطب  : هک نیا  لیلدب  دریگ  یم  رارق  رظنّدـم  هسمخ  وه  امب  هسمخ  یبیکرت و  ظاحل  هب  اهنت 

دوش و هظحالم  بکرم  وه  امب  بکرم  هک  تسا  قداص  حیحـص و  یتروص  رد  ( هسمخ لثم  ) تسا درف  طقف  ای  ( هرـشع لثم  ) تسا جوز 
مکح ودره  هب  میراچان  مینک  هظحالم  لیصفت  لیلحت و  بسح  هب  میهاوخب  رگا  تسا و  درف  هکلب  تسین  جوز  هسمخ  هظحالم  نیا  هب 

هجیتــن رد  نوـچ  تـسا و  درف  درف و  هّتــس  ، تـسا جوز  جوز و  هیناــمث  ، درف مـه  تـسا و  جوز  مـه  هـسمخ  میئوــگب  اــی  ینعی  مـینک 
نیا هب  تسا و  هسمخ  وه  امب  هسمخ  هظحالم  هب  مکح  هک  تسنیا  زا  فشاک  نیا  ، دـش راب  نآ  رب  ّتیجوز  اهنت  جوز و  هسمخلا  : میتفگ

.تسا بذاک  هجیتن  اذل  ، تسا درف  هکلب  تسین  جوز  هسمخ  رابتعا 

ود نآ  رد  مکح  اذل  هدـش و  عقاو  عوضوم  هب 2 و 3  لیلحت  هیزجت و  هظحالم  هب  ، هسمخ نیمه  يربک  يرغـص و  رد  هک  نیا  هصـالخ 
لاح.تسا بذاک  هجیتن  اذـل  هدـش و  عقاو  عوضوم  هسمخ  یه  امب  ینعی  بیکرت  ۀـظحالم  هب  هسمخ  نیمه  هجیتن  رد  یلو  دوب  قداص 

بکرم يارب  ار  مکح  درک و  بکرم  تسا  لـصفم  عقاو  رد  هک  ار  هچنآ  دـش و  هبتـشم  بلطم  ، بطاـخم رب  اـی  سیاـق  صخـش  رب  رگا 
.دیآ یمرد  بآ  زا  طلغ  شا  هبساحم  هدش و  هطلاغم  راچد  هّتبلا  درک  تباث 

رب لقتـسم  روط  هب  اهنت و  یئزج  ره  رگا  هک  ؛ تسا ءزج  دـنچ  اـی  ود  ياراد  لومحم  یلو  تسا  درفم  عوضوم  هک  اـجنآ  : مّود مسق  اـّما 
.دوش یم  بذاک  مالک  دوش  لمح  ، عومجم وه  امب  بکرم  عومجم  رگا  یلو  تسا  تسرد  هیضق  دوش  لمح  عوضوم 

رهام مه  یطایخ  رد  دـیز  نیمه  الباقتم  ، هدرکن بسک  یتراـهم  نادـنچ  يرعاـش  رعـش و  رد  یلو  تسا  رعاـش  دـیز  ياـقآ  : لـثملا یف 
دنتسه فوصوم  تفص و  هک  رهام  رعاش و  زا  بکرم  عومجم  هک  دنک  یم  نامگ  صخش  اجنیا  رد  رهام  رعاش  دیز  : مییوگ یم  ، تسا

نینچ ام  ثحب  ضرف  بسحرب  هک  یلاحرد  دراد  تراهم  رعـش  رد  هک  تسا  يرعاش  دـیز  هک  تسنیا  شیانعم  هدـش و  لـمح  دـیز  رب 
نودب تسا  رعاش  دیز  : میئوگب مینک و  ادج  رگیدکی  زا  ار  ود  نآ  رگا  اّما.يرعاش  رعش و  رد  هن  تسا  رهام  رگید  راک  رد  ینعی  تسین 
یـسک رب  رما  رگا  یلو.تسا  قداص  مه  زاب  ، يرعاش رعـش و  هب  دییقت  نودب  تسا  رهام  دیز  ؛ میئوگب ای  تسا  قداص  ، تراهم هب  دـییقت 

شا هبساحم  هّتبلا  دنک  بکرم  ار  لصفم  دوش و  هبتشم 
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.دوب دهاوخ  هابتشا 

بّکرم لیصفت  ۀطلاغم.و 

عوضوم عقاو  رد  اجنیا  رد  ینعی  تسا  مجنپ  مسق  سکع  ، مسق نیا.تسا  بکرم  لیـصفت  هطلاغم  هّیظفل  تاطلاغم  ماسقا  زا  مشـش  مسق 
ای سیاق  یلو  تسا  بکرم  يارب  مکح  دنا و  هدش  عقاو  لومحم  ای  عوضوم  بکرم  وه  امب  دنتسه و  بکرم  هیضق  ودره  ای  لومحم  ای 

هطلاغم نیا  ماـن.دوش  یم  اـطخ  راـچد  اذـل  ، تسا بکرم  ءازجا  کـت  کـت  لّـصفم و  هب  طوبرم  مکح  نیا  هک  دـنرادنپ  یم  بطاـخم 
: مسق نیا  لاثم  ، هتشاذگ فیلات  كارتشا  هب  هطلاغم  ار  نآ  مسا  یسوط  ۀجاوخ  دنیوگ و  « بکرم لیصفت  ۀطلاغم  » ار

دـنا و هدـش  فطع  رگیدـکی  رب  هفطاع  واو  اـب  هک  درف  جوز 2. تـسا 1. ءزج  ود  ياراد  لوـمحم  لاـثم  نـیا  رد  ، درف جوز و  هـسمخلا 
: دنوش یم  هظحالم  هنوگود 

يارب هفطاـع  وا  و  ،) میریگ یم  رظن  رد  لومحم  لـک  ار  بکرم  عومجم  لومحم و  ءزج  ناونع  هب  ار  درف  جوز و  زا  کـیره  یهاـگ  .1
ریظن ، هس ود و  ینعی  تسا  درف  جوز و  جنپ  ددع  نوچ.تسا  قدـص  روکذـم  ۀیـضق  رابتعا  نیا  هب  ( تسا بکرم  کی  ءازجا  نایم  عمج 

ار هناخ  حلاصم  زا  یئزج  مادکره  تسا و  اهنیا  عومجم  زا  بکرم  ینعی  تسا...و  بوچ  ای  نهآ  چـگ و  رجآ و  هناخ  : میئوگب هک  نیا 
.دنهد یم  لیکشت 

نایم عمج  يارب  ار  هفطاع  واو.میهد  یم  رارق  رظنّدم  لیلحت  لیـصفت و  بسح  هب  يرگید و  زا  يادـج  ادرفنم و  ار  یئزج  ره  یهاگ  .2
.میهد یم  رارق  تافص 

هب...و بتاک  مه  تسا و  رعاش  مه  دـیز  هک  نیا  لثم.تسا  درف  هسمخ  یه  امب  مه  تسا و  جوز  ییاهنت  هب  مه  جـنپ  ددـع  : میئوگ یم 
درادن ناکما  تسا و  درف  ای  تسا و  جوز  ای  ملاع  رد  يددع  ره  هک  ، جنپ ددع  اهنت  هن  تسا و  طلغ  بذک و  ، لمح مکح و  رابتعا  نیا 

.تسا ود  نآ  عافترا  ای  نیضیقن  عامتجا  هک  درف  هن  دشاب و  جوز  هن  ای  ، درف مه  دشاب و  جوز  مه  دوخ  ّصاخ  ناونع  هب  يددع  هک 

ار یلیلحت  ظاحل  نیا  هک  یناسک  یلو  تسا  حیحـص  ناشلمح  دـنا  هدرک  هبـساحم  ار  یبیکرت  ظاحل  نآ  ، لمح رد  هک  یناـسک  هاـگنآ 
.دوش یم  مه  نارگید  ۀطلاغم  بجوم  تسا و  طلغ  ناشلمح  دنا  هدرک  هظحالم 
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هیونعم تاطلاغم  .2

هراشا

تاـطلاغم زا  اـم  روـظنم  : میزادرپ یم  هیوـنعم  تاـطلاغم  هـب  کنیا.دـش  وگزاـب  لیـصفت  هـب  هـک  تـشاد  عوـن  شـش  هـّیظفل  تاـطلاغم 
تاطلاغم (. وا ءازجا  رد  ای  دوب  تیکبت  سفن  رد  هک  دوب  دناوت  یللخ  : یـسوط ۀجاوخ  لوق  هب  (و  تسا هّیظفلریغ  تاطلاغم  ۀـّیلک  ، هّیونعم

: دنوش یم  میسقت  هتسد  ود  هب  ردام  یلصا و  میسقت  کی  رد  تاطلاغم  زا  عون  نیا  هک  نایب  نیا  هب  تسا  عون  تفه  هّیونعم 

يایاضق اب  هّیـضق  نیا  فیلأت  سایق و  لیکـشت  ماقم  زا  رظن  عطق  دوش و  یم  عقاو  هیـضق  کی  ءازجا  نایم  فیلأت  رد  هک  یتاطلاغم.فلا 
رد لومحم  عوضوم و  ، یقرواـپ رد  فنـصم  دوخ  لوق  هب  ۀیـضق  ءزج  ود  زا  روظنم   ) تسا هطلاـغم  نآ  هب  ـالتبم  هیـضق  نیا  دوخ  رگید 

(. تسا تایطرش  رد  یلات  مدقم و  هّیلمح و  يایاضق 

.دنک یم  ادیپ  قّقحت  سایق  لیکشت  رد  ایاضق و  نایم  فیلأت  رد  هک  یتاطلاغم.ب 

.تسا عون  راهچ  ياراد  مه  مّود  مسق  صوصخ  هبعش و  هس  ياراد  لّوا  مسق  صوصخ  ، مسق ود  نیا  زا 

: دنوش یم  هتسد  ود  یلصا  میسقت  کی  رد  دوش  یم  عقاو  هّیضق  ءزج  ود  نایم  هک  یتاطلاغم  : لّوا مسق  ماسقا  یلامجا  نایب 

.تسا هیضق  ءزج  ودره  رد  یناصقن  للخ و  دوجو  ، هطلاغم أشنم  .1

.تسا هّیضق  ءزج  کی  رد  للخ  دوجو  ، نآ أشنم  .2

(. دنوش یم  مسق  هس  اعومجم  هک  ) دوش یم  مسق  ود  مه  مّود  مسق  دوخ 

.تسا هدش  عقاو  هیلع  موکحم  ای  هب  موکحم  هتسشن و  وا  ياج  وا  لدب  هدش و  فذح  هیضق  ءزج  کی  هک  نیا  .1

.تسا راوازس  هک  یتیفیک  نآ  هب  هن  یلو  هدش  رکذ  ءزج  ودره  هک  نیا  .2

: مسق هس  نیا  یلیصفت  نایب 

ودره رد  للخ  هک  نیا  زا  تسترابع  باب  نیا  حالطـصا  رد  نآ  یلامجا  فیرعت  دـنیوگ و  « ساـکعنا ماـهیا  » ار مسق  نیا  زا  لّوا  مسق  .1
لومحم و ياج  هب  عوضوم  هّیلمح  هیـضق  رد  دوش و  سکع  ءزج  ، ودره هاگیاج  عضوم و  هک  تروص  نیا  هب  دـشاب  مهاـب  هیـضق  ءزج 

.دریگ رارق  مدقم  ياج  هب  یلات  یلات و  ياج  هب  مدقم  ، هیطرش ۀیضق  رد  دیایب و  عوضوم  ياج  هب  لومحم 
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.دنیوگ « تاذلاب ام  ناکم  ضرعلاب  ام  ذخا  » حالطصا رد  ار  مسق  هس  نیا  زا  مّود  مسق  .2

ای لدب  نآ.دوش  وا  ماقم  مئاق  نآ  لدب  هدش و  فذح  ءزج  نآ  هک  لکش  نیا  هب  مهنآ  دوش  عقاو  هیضق  ءزج  ود  زا  یکی  رد  للخ  ینعی 
تسا عوضوم  مزاول  زا  ای  بجعتم و  هب  تبسن  ناسنا  تسا  عوضوم  ضورعم  ای  ناسنا و  هب  تبسن  بّجعتم  لثم  تسا  عوضوم  ضراع 

...و تباتک  هب  تبسن  ناسنا  لثم  تسا  عوضوم  تاموزلم  زا  ای  ناسنا و  هب  تبسن  تطایخ  تباتک و  لثم 

هیضق ءازجا  زا  دحاو  ءزج  رد  للخ  هک  نیا  زا  تسترابع  نآ  دنیوگ و  « لمح ءوس  » حالطصا رد  ار  لّوا  رما  هثالث  ماسقا  زا  موس  مسق  .3
هک تسنیا  هب  ای  لمح  رابتعاءوس  هدشن و  عقاو  ، دیاش دـیاب و  هک  یهجو  نآ  رب  یلو  ، هدـش رکذ  هیـضق  ءزج  کی  هک  نیا  هب  دوش  عقاو 
ای مدـقم  ، لومحم ای  عوضوم  ، هیـضق رد  هدـش و  هداد  رارق  دویق  زا  تسین  ءزج  نیا  دویق  زا  هچ  نآ  ای  هدـش و  ءزج  نیا  همیمـض  یبنجا 

هدش و فذح  هدوب  هیـضق  ءزج  طئارـش  دویق و  زا  ای  هدوب  ءزجءزج  هک  يزیچ  ، ءزج کی  زا  هک  تسا  نیا  هب  ای.تسا  هتفرگ  رارق  یلات 
.تسا هدیدرگ  هیضق  مالک و  يانعم  رد  هطلاغم  ببس 

یلصا میـسقت  کی  رد  هک  ، دوش سایق  لیکـشت  رد  ایاضق و  نایم  فیلأت  رد  ، هطلاغم هک  نآ  مّود  مسق  : مّود مسق  ماسقا  یلامجا  نایب  اّما 
: دوش یم  مسق  ود  هب 

یمن تسرد  یـسایق  لالدتـسا  سایق و  کی  ایاضق  هنوگ  نیا  زا  ینعی  تسین  یـسایق  فیلأت  کـی  اـیاضق  نیا  فیلأـت  هک  تسنیا  اـی  .1
.دوش

: دوش یم  مسق  ود  دوخ  ۀبون  هب  مّود  مسق.تسا  یسایق  فیلأت  کی  فیلأت  نیا  ای  .2

باب رد  رّرقم  دعاوق  لوصا و  زا  تامّدقم  نیا  هک  نیا  هب  تسا  يربک  يرغـص و  ینعی  تامّدـقم  بیکرت  فیلأت و  سفن  رد  للخ  ای  .1
.دنتسین جتنم  اذل  ، دنشاب جراخ  ( هّدام ظاحل  زا  ) لدج ناهرب و  )و  تئیه ثیح  زا  ) سایق

: دوش یم  مسق  ود  مّود  مسق  نیا  دوخ.دوش  یم  عقاو  ، هجیتن هب  تبسن  تامدقم  ۀظحالم  اب  للخ  ای  .2

.تسا هطلاغم  أشنم  رما  نیا  هدوب و  تامّدقم  زا  یکی  نیع  هجیتن  هک  تسنیا  ای.فلا 

دـش نیا...و  تسا  هجو  نم  مومع  ود  نآ  نیب  ای  تسا  اعدم  زا  معا  ای  ّصخا  لیلد  نوچ.تسین  بولطم  تامّدقم  نیا  اب  هجیتن  نیا.ب 
: زا تسترابع  مسق  راهچ  نیا  یلیصفت  نایب  مسق و  راهچ 

514  : ص

رفظم قطنم  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1193زکرم  هحفص 1156 

http://www.ghaemiyeh.com


ناـیم فیلأـت  رد  ، لـلخ هک  نیا  زا  تستراـبع  نآ  دـنیوگ و  هلئـسم  کـی  رد  دّدـعتم  لـئاسم  عـمج  ار  مسق  راـهچ  نیا  زا  لّوا  مـسق  .1
دوش یم  لحنم  هّیـضق  دنچ  هب  هّیـضق  نیا  عقاو  رد  هک  تروص  نیا  هب.دیآ  یمن  تسدب  یـسایق  اهنآ  فیلأت  زا  هک  دوش  عقاو  ییایاضق 

.تسا هّیضق  کی  ، ایاضق نیا  عومجم  هک  مینک  یم  لایخ  ام  رهاظ  رد  یلو 

زا هک  نیا  هب  دوش  عقاو  تامّدـقم  شنیچ  فیلأت و  سفن  رد  للخ  هک  تسنیا  نآ  فیلأتءوس و  زا  تستراـبع  مسق  نیا  زا  مّود  مسق  .2
.دشاب جراخ  لدج  ناهرب و  سایق و  باب  دعاوق  لوصا و 

نآ رد  هک  تروص  نیا  هب  ، هجیتن ۀـظحالم  اـب  اـّما  تسا  ساـیق  تامّدـقم  رد  لـلخ  ، نآ دـنیوگ و  « بولطم هب  هرداـصم  » ار مّوس  مسق  .3
.دشاب ( يربک ای  يرغص  ) تامّدقم زا  یکی  نیع  ، هجیتن

نیا هب  اّما  دـشاب  هجیتن  هظحالم  هب  سایق  تامّدـقم  رد  للخ  هک  تسنیا  نآ  دـنیوگ و  « ّتلع ياج  هب  ّتلعریغ  عضو  » ار مراـهچ  مسق  .4
.تسین بولطم  تامّدقم  نآ  زا  هجیتن  نیا  هک  رابتعا 

.تخادرپ میهاوخ  ماسقا  نیا  یلیصفت  نایب  هب  لاح.دوب  يونعم  تاطلاغم  ۀناگ  تفه  عاونا  زا  یلامجا  نیا 

ساکعنا ماهبا  : فلا

یّلک سکع  ندوب و  دارفا  عماـج  تیلک و  مّهوت  ینعی  ؛ ساـکعنا ماـهیا  : زا تستراـبع  هّیونعم  تاـطلاغم  ۀـناگ  تفه  عاونا  زا  لّوا  عوـن 
رد ) دریگ رارق  عوضوم  ياـج  رد  لومحم  لومحم و  ياـج  رد  عوـضوم  ینعی  دـنوش  اـجباج  هیـضق  ءزج  ود  هک  تسنیا  نآ  نتـشاد و 
رد ) موزلم مزال و  نایم  ندادـن  زیمت  ییاجباج  نیا  أشنم  )و  تاّیطرـش رد  ) دریگ رارق  مدـقم  ياج  یلات  یلات و  ياج  مدـقم  ای  ( تاـّیلمح

ّصخا دـیاب  اتدـعاق  هک  (- تاّیلمح رد  ) ماع صاخ و  نایم  -و  دوش یم  عقاو  یلاـت  مزـال  مدـقم و  موزلم  هدـعاقلا  یلع  هک  (- تاـّیطرش
رد اسب  هچ  یلو  « ناسنا ناویح  لک  » تفگ ناوت  یمن  دـش  سکع  رگا  یلو  « ناویح ناسنا  لک  » لـثم - دوش عقاو  لومحم  معا  عوضوم و 

.دوش یم  عقاو  هّیسح  روما  تاسوسحم و  رد  تاطلاغم  نیا  رثکا  ،و  دنک اجباج  ار  اه  نیا  یسک  صیخشت  مدع  رثا 

لایـس رفـصا و  هک  هچنآره  دنک  نامگ  یـسک  تسا  نکمم  ، لاّیـس مه  تسا و  گنردرز  مه  یلـسع  ره  هک  اجنآ  زا.فلا  : لاثم دـنچ 
رد هک  دشاب  یگنر  ولو  ) تسا لسع  سپ  تسا 
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.تسا اطخ  یساکعنا  ّتیلک و  نینچ  هک  نآ  لاح  ( دوش یم  هدهاشم  يزرگنر 

نامگ ، دنیب یم  هک  ار  يدنمتداعس  ناسنا  ره  الباقتم  اذل  هتفای  تخبـشوخ  ار  وا  هدید  هک  ار  يدنمتورث  مدآ  ره  ، يدرف هک  اجنآ  زا.ب 
.تسا دنمتورث  زین  وا  ّدبال  هک  درب  یم 

: دیضنلا رهوج  رد  همّالع  لوق  هب.ج 

هک درب  یم  نامگ  دـسر  یم  هک  گنرزمرق  عیام  ره  هب  اذـل  هتفای  عیام  گنرزمرق و  ار  وا  هدـید  هک  ار  يرمخ  ره  ناـسنا  هک  اـجنآ  زا 
( دراد دوجو  هناخ  گنر  رد  هک  دشاب  یگنر  ولو  ) تسا رمخ  يرمحا  عیام  ره  : هک نیا  هب  دنک  یم  مکح  تسا و  رمخ 

: دیضنلا رهوج  رد  همّالع  لوق  هب.د 

ضیبا جلث  لک  نا  رابتعاب  جلث  ضیبا  لک  ّنا  نظی  نمک 

: سابتقالا ساسا  رد  هجاوخ  لوق  هب.ه 

.دوب ناراب  زا  دشاب  هک  نیمز  يرت  هک  دتفا  نظ  دنک  رت  نیمز  ناراب  نوچ  و 

هجاوخ هک  یلاثم  دـننام  دـیآ  یم  مه  یلقع  روما  رد  تردـن  هب  لباقم  رد  ، تسا هیّـسح  روما  رد  ابلاغ  هک  دـش  هراـشا  ـالاب  رد  هک  نیا 
دوب ییادبم  ارنآ  هچره  هک  دـنرادنپ  دوب  یئادـبم  ار  ینوّکتم  ره  نوچ  هکنانچ  ، دوب مه  لقع  رد  :و  هدروآ سابتقالا  ساسا  رد  یـسوط 

.دوب (1) نوکتم  نآ 

مکح کی  اجیب  دـنوش و  یم  ساکعنا  ماهیا  راچد  یماع  مدرم  زا  يرایـسب  روکذـم  روما  لاـثما  رد  : دـیامرف یم  هّللا  مهمحر  فنـصم 
، تاطلاغم نیا  زا  زیهرپ  يارب  دننک و  یم  رداص  یّلک 

هتشاد و ّتینوناق  ات  دوش  سکع  هیئزج  ۀبجوم  هب  هیلک  هبجوم  دیاب  : هک دنا  هدرک  طرش  ، هّیلک ۀبجوم  يوتـسم  سکع  باب  رد  نویقطنم 
تناک املک  و« «، قطان ناسنا  لک  » لیبق زا  دنتـسه  نایواستم  یلات  مدـقم و  اـی  لومحم  عوضوم و  هک  اـجنآ  هچ.دـشاب  قداـص  اـج  همه 

امّلک و« «، ناویح ناسنا  لک  » دننام دنشاب  یم  مدقم  ای  عوضوم  زا  معا  یلات  ای  لومحم  هک  اجنآ  هچ  »و  ائیضم ملاعلا  ناک  هعلاط  سمشلا 
هرارحلا تناک  املک  » ای « ناـسنا ناویح  لـک  :» تفگ ناوت  یمن  ود  نیا  سکع  رد  هک  « هدوجوم هرارحلا  تناـک  هعلاـط  سمـشلا  تناـک 

(. تشذگ لصفم  اهنآ  نایب  ، سکع ثحابم  رد  هک  « هعلاط سمشلا  تناک  هدوجوم 
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تاذلاب ام  ياجب  ضرعلاب  ام  ذخا  ب:

یم ضرعلاب  ایناث و  هک  ار  نآ  ) میریگب یتاذ  رما  کی  ياج  هب  ار  یـضرع  رما  کـی  هک  تسا  نیا  ، هیّونعم تاـطلاغم  عاونا  زا  مّود  عون 
، میراذگب تسا  نآ  هب  هبتشم  نآ و  هیبش  هک  ار  نآ  ریغ  ( .مینک ذخا  تسا  عوضوم  تاذلاب  الوا و  هک  نآ  ياج  هب  دشاب  عوضوم  دناوت 

.ار نآ  ّتلع  موزلم و  ای  نآ و  مزاول  زا  یلولعم  مزال و  ، نآ تاضورعم  زا  یضورعم  ، نآ ضراوع  زا  یضراع  الثم 

: دیضنلا رهوج  رد  همّالع  لوق  هب 

.ناسنالا لدب  ضیبالا  ذخاف  بتاک  ضیبا  لک  ّنا  نظیف  هباتکلا  ضایبلا و  هل  ضرع  اناسنا  يأر  نمک 

: سابتقالا ساسا  رد  هجاوخ  لوق  هب  و 

تـسناسنا تعیبط  ضراع  هک  ورمع  تیـصخش  اب  دـیز  تریاغم  هچ  ، تسناسناریغ دـیز  سپ  ، تسناـسنا ورمع  ،و  تسا ورمع  ریغ  دـیز 
.تسا (1) ضرعلاب  ضورعم  اب  تاذلاب و 

: دنا هدرک  هراشا  هنومن  ود  هب  رفظم  موحرم  و 

لمح رگید  ضراع  رب  ار  ضراوع  نیا  زا  یکی  هیـضق  مکح  ماقم  رد  اـم  دـشاب و  یتاذ  ضراـع  دـنچ  اـی  ود  ياراد  ینیعم  عوضوم  .1
رگید ضراـع  ضورعم  عوـضوم و  ضراوـع  زا  اـتقیقح  هک  یلاـحرد  تسا  رگید  ضراوـع  زا  ضراـع  نیا  هک  نیا  ناـمگ  هـب  مـینک 

« يرغص » تسا كاپ  یبآ  ره  : لاثم.تسا

«. يربک  » دوش یمن  سّجنتم  تساجن  اب  تاقالم  دّرجم  هب  دیسر  ّتیرک  ۀجرد  هب  رگا  یبآ  ره  و 

هب دیـسر  ّتیرک  ّدـح  هب  رگا  یکاپ  رهاـط و  ءیـش  ره  سپ  : هک دـنک  يریگ  هجیتن  نینچ  هدرک و  مهوت  یـسک  تسا  نکمم  اـجنیا  رد 
تسین و ریذپرثا  دیـسر  ّتیرک  ّدح  هب  یتقو  هک  نیا  یگژیو  هک  هدرک  نامگ  يو  ینعی  ، دوش یمن  سجنتم  تساجن  اب  تاقالم  دّرجم 

ریاس زا  بآ  زا  ریغ  سپ  هک  دربب  نامگ  اذـل  ،و  كاپ بآ  نآ  زا  هن  تسا  رهاط  وه  امب  رهاط  ناونع  لام  دوش  یمن  تساجن  اـب  لـعفنم 
ءاهقف تسین و  نینچ  هک  یلاحرد  دوش  یمن  لعفنم  دیـسر  ّتیرک  هجرد  هب  رگا  ( ...و نبل  ، هویم بآ  لثم  فاضم  ياـهبآ  ) مه تاـعیام 

سّجنتم تاقالم  دّرجم  هب  مه  زاب  « ّرک فلا  ناک  ولو  » هک دنا  هدرک  حیرصت  هّیهقف  بتک  هّیلمع و  ياه  هلاسر  رد 
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نآ ياجب  دشاب  ( رهاط ) هک ار  نآ  ضراوع  زا  یـضراع  هدرک و  فذـح  دـشاب  ( ءام ) هک ار  یلـصا  عوضوم  هراچیب  مهوتم  نیا  ، دوش یم 
.تسا هدش  يا  هطلاغم  نینچ  راچد  هتشاذگ و 

یلـصا و عوضوم  دوخ  رب  ار  ضراعلا  ضراـع  صخـش ، دراد و  یـضراع  مه  ضراـع  نآ  تسا و  یـضراع  ياراد  یلـصا  عوضوم  .2
زا عقاو  رد  هک  یلاـحرد  تسا  عوضوم  نآ  ضراوـع  زا  ، ضراـع نیا  عـقاوملا  یف  هک  نیا  ناـمگ  هب  هدرک  لـمح  ضورعملا  ضورعم 

: لاثم.عوضوم نآ  دوخ  ضراوع  زا  هن  تسا  عوضوم  نآ  ضراوع  ، ضراوع

« يرغص » دوش یم  ضراع  نآ  رب  يدیفس  یهاگ  هک  تسا  يزیچ  مسج 

یم ضراـع  نآ  رب  ( دراذـگ یم  هرـصاب  رد  يدـنت  رثا  دراد و  یگدـننز  ینعی  ) ندوـب رـصب  قّرفم  ناوـنع  هک  تـسا  يزیچ  يدیفـس  و 
« يربک » دوش

هن تسا  نینچ  اتقیقح  دشاب  مسج  ضراوع  زا  یضرع  هک  تیـضیبا  هک  یلاحرد  تسا  رـصب  قرفم  ، مه مسج  سپ  : دیوگب یـسک  لاح 
.مسج وه  امب  مسج 

دـشاب مسج  هک  نآ  ضورعم  هدـش و  فذـح  ضیبا  ناونع  ینعی  یلـصا  عوضوم  هک  نیا  نآ  هتفرگ و  ماجنا  يا  هطلاغم  لاـثم  نیا  رد 
لدب هدش و  فذح  دشاب  ضیبا  هک  یلـصا  لومحم  : وگب یتساوخ  رگا  ای  ( دوش هبـساحم  يربک  رد  رگا  نیا  ) هدـش هتـشاذگ  نآ  ياجب 

: میا هتفگ  هتسشن و  نآ  ياج  تسا  ندوب  رصب  قرفم  هک  لومحم  ضراع 

( دوش هبساحم  روکذم  يارغص  رد  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  ) رصبلل قرفم  مسجلا 

لمح رابتعاءوس.ج 

ءازجا زا  یئزج  هک  نـیا  زا  تستراـبع  لـمح  راـبتعاءوس  زا  روـظنم  تـسا و  « لـمح ۀـظحالم  يدـب  » هّیوـنعم تاـطلاغم  عاوـنا  زا  مّوـس 
تروص ود  هب  نیا.دوش  رکذ  داریا و  هّیـضق  رد  تسا  هتـسیاب  راوازـس و  هک  هچنآ  فالخ  رب  ( یلات ای  مدقم  ، لومحم ای  عوضوم  ) هّیـضق

: تسا قّقحت  لباق 

.دوش رکذ  هیضق  رد  دیق  تروص  هب  تسین  ءزج  نآ  دیق  هک  يزیچ  : وحن نیا  هب  .1

هک دوش  یم  ادیپ  يددعتم  روص  عومجم  رد  اجنیا  رد  دوش  فذـح  هّیـضق  زا  تسا  هّیـضق  ءزج  طرـش  دـیق و  هک  يزیچ  : وحن نیا  هب  .2
.میزادرپ یم  ، هدروآ روکذم  مسق  ود  يارب  فنصم  هک  یلاثم  ود  نایب  هب  سپس  میروآ و  یم  ار  اهنآ  راو  تسرهف 

: هّیلمح رد  هلئسم  روص  اّما 

؛ دوش هدوزفا  هیلمح  ۀیضق  عوضوم  رب  يدیق  .1
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؛ دوش هتساک  هیلمح  ۀیضق  عوضوم  زا  يدیق  .2

؛ دوش هدوزفا  هیلمح  ۀیضق  لومحم  رب  يدیق  .3

؛ دوش هتساک  هیلمح  ۀیضق  لومحم  زا  يدیق  .4

؛ دوش هدوزفا  لومحم  رب  مه  عوضوم و  رب  مه  يدیق  .5

.دوش هتساک  لومحم  بناج  زا  مه  عوضوم و  بناج  زا  مه  يدیق  .6

: هّیطرش ۀّیضق  رد  اّما 

؛ دوش هدوزفا  هّیطرش  ۀیضق  مدقم  رب  يدیق  .1

.دوش هتساک  مّدقم  زا  يدیق  .2

؛ دوش هدوزفا  یلات  رب  يدیق  .3

؛ دوش مک  یلات  زا  يدیق  .4

؛ دوش هدوزفا  مدقم  مه  یلات و  رب  مه  يدیق  .5

.دوش مک  ودره  زا  يدیق  .6

.دوب هلئسم  تروص  هدزاود  ۀعومجم  نیا 

: دوش یم  هراشا  مسق  ود  هب  یّلک  تروص  هب  کنیا 

: دوش یم  هدوزفا  هّیضق  ءزج  رب  يدیق  هک  يدروم  يارب  ییاهلاثم 

: دیضنلا رهوج  رد  همّالع  لوق  هب  .1

تباث و جراـخ  رد  اـی  نهذ و  رد  روصتم ، هک  اریز  تسا  قداـص  هّیـضق  « جراـخلا یف  » دـیق نودـب  هک  ؛ جراـخلا یف  تباـث  روصتم  لـک 
يا تسا  قداص  نآ  ضیقن  اریز  دوش  یم  بذـک  هّیـضق  ، لومحم ۀـیحان  رد  نآ  ذـخا  جراخلا و  یف  دـیق  ندوزفا  اب  یلو.تسا  دوجوم 

نیدـض و نیـضقن و  عامتجا  ، لسلـست ، رود ، لوغ ، قیبذ نم  رحب  ، توقای نم  لبج  ، ءاقنع : دـننام ، جراخلا یف  تباثب  سیل  روصتملا  ضعب 
...و يرابلا  کیرش  ، نیلثم

نیا ندوب  دوجوم  دیق  اب  ناشدوخ  میهافم  یناعم و  يارب  ، تاملک ظافلا و  هک  دـنا  هدرک  نامگ  یخرب  : هّرـس سّدـق  فنـصم  لوق  هب  .2
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تاعوضوم ظافلا  هک  تسنیا  ّقح  هک  یلاحرد.دنتـسه  هل  عوضوم  ندوب  رّوصتم  دـیق  هب  یناعم  ینعی.دـنا  هدـش  عضو  ، نهذ رد  یناعم 
رگا هک  تسنآ  مه  شلیلد.ندوب  نهذ  رد  دوجوم  دـیق  هب  انعم  هن  ، عیابط یناعم و  تاوذ  : رگید ترابع  هب.دنتـسه  یه  امب  یناـعم  يارب 

هّیجراخ هّیقیقح و  يایاضق  ملاع  رد  ام  دنـشاب و  هّینهذ  يایاضق  ، ایاضق هّیلک  دـمآ  یم  مزال  دـندوب  هل  عوضوم  روکذـم  دـیق  اب  یناـعم 
رد میشاب  هتشادن 
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ینهذ دوـجو  ناـمه  هک  اـهنآ  هب  ملع  اـهنآ و  ندروآ  نهذ  هب  یناـعم و  ریوـصت  يرآ.مـیراد  ، هیجراـخ ياـیاضق  ههادـبلاب  هـک  یلاـح 
دهد رارق  اهنآ  يارب  ار  یظفل  دناوت  یمن  دـنکن  رّوصت  نهذ  رد  ار  اهنآ  عضاو  ات  ینعی  تسا  عضو  ححـصم  عضولا و  طرـش  تساهنآ 

دنا هدرک  نامگ  یضعب  یلو.دنتسه  هل  عوضوم  یناعم  تاوذ  ،و  دنتاعوضوم ظافلا  تاوذ  ، یناعم ظافلا و  رّوصت  ظاحل و  زا  سپ  یلو 
هتفگ هّیـضق  ماـقم  رد  اذـل.تسا  اـهنآ  دـیق  ینهذ  دوجو  اـی  ملع  ندوب و  موـلعم  دـیق  هب  ، هموـلعم یناـعم  يارب  دـنتاعوضوم  ظاـفلا  هک 

ظافلا عاضوا  ّتیعقاو  اب  هوالعب  تسا  روکذم  دساف  یلات  مزلتسم  نیا  »و  ظافلالا اهل  تعضو  نهذلا  یف  هدوجوم  یه  امب  یناعملا  :» دنا
ظفل نالف  نم  دیوگ  یمن  یسک  دنک و  یم  عضو  دوصقم  انعم و  نآ  سفن  يارب  ار  ظفل  ، یعـضاو ره  هک  اریز  دزاس  یمن  یناعم  يارب 

.ما هدرک  عضو  ّتیمولعم  دیق  اب  انعم  يارب  ار 

نینچمه ودره و  زا  ای  لومحم  زا  ای  ، عوضوم زا  ینعی  دـش  یم  هتـساک  هیـضق  ءزج  زا  يزیچ  هک  میروآ  یم  مّود  دروم  يارب  ییاهلاثم 
هک دوش  یم  لصاح  يدراوم  رد  يزیچ  نینچ  : هک نیا  نآ  مینک و  یم  نایب  ار  مسق  نیا  یّلک  ةدـعاق  ، لاثم زا  لبق  و.هیطرـش  ۀیـضق  رد 

مهب...و طرـش  ، ناـکم ، ناـمز تدـحو  ینعی  دوـش  لـتخم  مـیدروآ  ضقاـنت  طورــش  باـب  رد  هـک  يا  هناگتــشه  ياهتدـحو  زا  یکی 
: میروآ یم  هنومن  دنچ  مسق  نیا  يارب.دروخب 

ای فصو  ، دـیق هک  ارچ  تسا  هدـش  اطخ  راچد  هرورـضلاب ، تسا  عباصالا  كرحتم  ناسنا  وه  امب  ناـسنا  هک  دـنک  مهوت  یـسک  رگا  .1
دیق نیا  یلو  هرورضلاب  تسا  عباصالا  كرحتم  تباتک  طرشب  ناسنا  ای  بتاک  ناسنا  : هک نیا  نآ  تسا و  هتساک  عوضوم  زا  ار  یطرش 

.تسا هدیدرگ  هطلاغم  لالتخا و  بجوم  هدش و  فذح 

لیلق ) دشاب هک  یبآره  ینعی  قلطم  لوق  هب  تسا و  بآ  هک  نیا  ناونع  هب  بآ  هک  دنا  هدرب  نامگ  یخرب  هّرس  سّدق  فنـصم  لوق  هب  .2
هک یلاحرد  «، هاقالملاب سجنتی  ءاملا ال  ای  ءام  لک  :» هک تسا  هدرک  مکح  اذل.دوش  یمن  سجنتم  ، سجن اب  تاقالم  ۀطـساو  هب  ( ریثک ای 
دیق یلو  « ءییش هّسجنی  مل  ّرک  ردق  غلبا  اذا  ءاملا  :» مییوگب دیاب  دشاب و  نینچ  ّتیرک  ّدح  هب  ندیـسر  دیق  هب  بآ  هک  تسا  نیا  حیحص 

.تسا هدمآرد  بآ  زا  طلغ  هّیضق  هدش و  فذح  روکذم  طرش  و 

: میراد هیضق  ود  ام  هّرس  سّدق  فنصم  لوق  هب  مه  زاب  .3

؛ یئزج یئزجلا  .1

؛ یئزجب سیل  یئزجلا  .2
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.تسا ضقانتم  رگیدکی  اب  مّود  هّیضق  لیذ  ردص و  ای  دنتسه  ضقانتم  هیضق  ود  نیا  هک  دنا  هدرک  نامگ  یخرب 

: میراد لمح  مسق  ود  ام  هک  یلاحرد 

؛ یموهفم لمح  ای  یتاذ  یلّوا  لمح  .1

یقادصم ای  یعانص  عیاش  لمح  .2

دیق هّیضق و  تهج  ناونع  هب  هکلب  دنتـسین  هیـضق  فرط  کی  دیق  یهاگ  دنوش و  یم  عقاو  لومحم  ای  عوضوم  دیق  یهاگ  مسق  ود  نیا 
.تسا قیقد  تاهج  نیا  هظحالم  دنوش و  یم  عقاو  قیدصت  مکح و  ، تبسن

: تشاد ناوت  یم  هظحالم  عون  راهچ  روکذم  هیضق  ود  رد  لاح 

؛ یلّوالا لمحلاب  یئزج  یلوالا  لمحلاب  یئزجلا  .1

(. تسا مسق  نیا  زا  نتم  رد  روکذم  لاثم  ) عیاشلا لمحلاب  یئزجب  سیل  یلوالا  لمحلاب  یئزجلا  .2

.عیاشلا لمحلاب  یئزج  عیاشلا  لمحلاب  یئزجلا  .3

.یلّوالا لمحلاب  یئزجب  سیل  عیاشلا  لمحلاب  یئزجلا  .4

.دنک یم  ادیپ  يرایسب  توافت  بلطم  ، هیضق فرط  کی  زا  دیق  کی  فذح  اب  سپ 

هلئسم کی  رد  دّدعتم  لئاسم  عمج.د 

زا تسترابع  - ایاضق نیا  زا  ساـیق  لیکـشت  زا  رظن  عطق  اـب  - تسا هّیـضق  هب  طوبرم  مه  زاـب  هک  هّیونعم  تاـطلاغم  عاونا  زا  مراـهچ  عون 
شرارق لاؤس  فرط  ناونع  هب  هدرک و  ذـخا  ضیقن  ياـج  هب  ار  ضیقنریغ  ، يدرف هک  نیا  لـثم  لاؤس  کـی  رد  ددـعتم  تـالاؤس  عمج 

هدروآ لاؤس  فرط  ار  ضیقن  ریغ  هدرکن و  تاـعارم  نوچ  یلو  داد  یم  رارق  لاؤـس  فرط  ار  ضیقن  تسیاـب  یم  هک  یلاـح  رد  ، دـهد
لاؤس نیدنچ  تقیقح  رد  هدروآ و  « اّما ما و  وا و  » اب هک  هنع  لوئـسم  فارطا  دادعت  هب  نطاب  رد  یلو  دشاب  لاؤس  کی  رهاظ  رد  هچرگا 
لاؤس دـحاو و  هلئـسم  رد  ددـعتم  تالاؤس  لئاسم و  هک  تسا  اجنیا  رد  دـیآ و  یم  تسد  هب  لیلحت  هیزجت و  اب  هک  تسا  هدـش  حرطم 

.دوش یم  عمج  دحاو 

: کلذ حیضوت 

رد تقیقح و  رد  ، دنک یم  وجو  سرپ  نیـضقانتم  فرط  ود  زا  هدرک و  حرطم  ار  لاؤس  یعیبط  یقطنم و  تروص  هب  لئاس  هک  یماگنه 
لاؤس نآ  تسین و  رتشیب  لاؤس  کی  رهاظ 
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رما کی  زا  درادن و  رتشیب  لوهجم  کی  فرط  اجنیا  رد  ؟ ریخ ای  تسا  رعاش  دـیز  ایآ  : دـسرپ یم  الثم.تسا  بلـس  باجیا و  نیفرط  زا 
.هن : ینعی ، تسا یبلس  ای  ،و  يرآ : ینعی ، تسا یتابثا  ای  باوج  نآ  درادن و  رتشیب  مه  باوج  کی  هّتبلا  هدرکن و  لاؤس  رتشیب 

زیچ ود  ناـیم  ار  « ما اـی  وا  » هب دـیدرت  تشاذـگ و  تسا  ضیقنریغ  هـک  ار  يرگید  زیچ  نیـضقانتم  زا  یکی  ياـج  هـب  هـک  یماـگنه  اـّما 
صخش نیا  هلئـسم  هدش و  لحنم  لاؤس  ود  هب  لاؤس  نیا  ؟ هدنـسیون ای  تسا  رعاش  دیز  ایآ  : درک لاؤس  نینچ  الثم  داد  رارق  ضقانتمریغ 

ای تسا  رعاش  دـیز  ایآ  هک  نیا  رگید  هلئـسم  ؟ ریخ ای  تسا  هدنـسیون  دـیز  اـیآ  : هک تسنیا  هلئـسم  کـی  : دوش یم  لیدـبت  هلئـسم  ود  هب 
.تسا هدرک  عمج  هلئسم  کی  رد  ار  هلئسم  ود  هک  ؟ ریخ

ای ؟ تسا رعاش  دیز  ایآ  : دسرپب الثم  دشاب  هتـشاد  فرط  دـنچ  ای  هس  ینعی  دـشاب  ددـعتم  لاؤس  دروم  ءایـشا  هنع و  لوئـسم  فارطا  رگا 
لاؤس کی  اب  ار  فارطا  نیا  ۀمه  رهاظ  رد  وا  ددرگ و  یم  فلتخم  اهلاؤس  ددعتم و  اه  هلئسم  تبـسن  نامه  هب...و  ؟ طایخ ای  ؟ هدنـسیون

.تسا هتخادرپ 

رد هریثک  لـئاسم  ناـیم  عمج  : هک دوش  یم  حرطم  لاؤس  نیا  ، هلئـسم کـی  رد  لـئاسم  عمج  زا  دوصقم  دارم و  حیـضوت  زا  سپ  کـنیا 
؟ دوش یم  هطلاغم  بجوم  هنوگچ  دحاو  هلئسم 

ار بیجم  صخش  یهاگ  ، هتشگ لیدبت  لاؤس  نیدنچ  هب  عقاو  رد  یلو  لاؤس  کی  رهاظ  رد  هک  یلاؤس  حرط  هک  تفگ  دیاب  باوج  رد 
هب طوبرم  هطلاغم  زا  مسق  نیا.دهد  باوج  مادک  هب  هک  دناد  یمن  ، دنک یم  هابتـشا  طلغ و  راچد  باوج  ثیح  زا  ار  وا  هتخاس و  ریحتم 

تسا ماهفتسا  لاؤس و  تروص  هب  العف  هک  اریز  دوش  یمن  لیکشت  یسایق  لعفلاب  يا  هیضق  نینچ  زا  اساسا.تسا  هّیـضق  لیکـشت  لصا 
هیـضق ود  زا  هک  ، ار ساـیق  هداد و  بیترت  هیـضق  ناوـت  یم  ، باوـج ندـش  نشور  لـالحنا و  زا  سپ  ؛ يرآ.تسین راـک  رد  يا  هیـضق  و 

مسق هس  هک  میتسه  یعّدم  هداد و  ارق  يدعب  عاونا  لباقم  رد  ار  هطلاغم  زا  مسق  نیا  ام  لصا  نیمه  يور.داد  لیکشت  دوش  یم  تسرد 
لـصا رد  ، هطلاـغم هب  طوبرم  مراـهچ  مسق  نیمه  هلمجنم  روکذـم و  مسق  راـهچ  تسا و  ساـیق  فیلأـت  رد  هطلاـغم  هب  طوـبرم  يدـعب 

.تسا هیضق  لیکشت 

هیضق ود  هب  هیضق  کی  لالحنا  هلئسم  دش و  نایب  لاح  هبات  هک  دوب  یبلطم  ، هلئسم لاؤس و  دنچ  هب  لاؤس  کی  لالحنا  هلئسم  معن ؛ : هلوق
: دنیوگ یم  نویقطنم  الثم.تسا  يرگید  بلطم 
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اب یلو  تسا  بتاک  ظفل  نآ  لومحم  ،و  هدـحو دـیز  زا  بکرم  شعوضوم  هک  تسا  هیـضق  کی  رهاـظ  رد  نیا  « بتاـک هدـحو  دـیز  »
: دوش یم  لحنم  هّیضق  ود  هب  لیلحت  هیزجت و 

.تسا بتاک  دیز  ، یباجیا هیضق  .1

شموهفم تسا و  تفلاخم  موهفم  ياراد  تسا  رـصح  دیفم  مالک  نییلوصا  لوق  هب  ) تسین بتاک  یـسک  دـیز  زا  ریغ  ، یبلـس ۀیـضق  .2
(. تسین بتاک  ، دیز زا  ریغ  سپ  هک  تسنیا 

رد هلئـسم  دـنچ  ای  ود  عمج  هب  درک  ریبعت  مه  نیا  زا  ناوت  یم  یلو  میراد  هّیربخ  هلمج  هیـضق و  ود  ای  کی  لعفلاب  اـم  اـجنیا  رد  لاـح 
رارق لاؤـس  بلط و  دروـم  دنـشاب و  هلئـسم  کـی  دـنناوت  یم  اـیاضق  نیا  زا  مادـک  ره  ینعی.هوقلاـب  هکلب  لـعفلاب  هـن  اـّما  ، هلئـسم کـی 

یم لـحنم  هّیـضق  ود  هب  هک  ) ار يا  هیـضق  نـینچ  رگا  هاـگنآ...و  ؟ بتاـکب سیل  دـیز  ریغ  لـه  ؟ بتاـک دـیز  لـه  : میـسرپب الثم.دـنریگ 
سایق دـیآ  یم  مهارف  ءازجا  تامّدـقم و  هنوگ  نیا  زا  هک  یـسایق  هّتبلا  میداد  رارق  ( نآ ياربک  ای  يرغـص  ) ساـیق ءزج  میدروآ و  ( دوش

: میئوگب اضرف  هک  نیا  لثم  دیآ  یم  دیدپ  هطلاغم  هجیتن  رد  ، دوب دهاوخن  یحیحص 

يرغص « كاحض هدحو  ناسنالا  »

يربک « ناویح كاحض  لک  »

هجیتن « ناویح هدحو  ناسنالاف  »

هب رصحنم  ار  تیناویح  هک  ، هجیتن لاح  نیا  اب  ، دنتسه قداص  هسفن  ّدح  یف  يربک  يرغص و  زا  کیره  هک  دینک  یم  هظحالم  اجنیا  رد 
اب هک  ارچ.دـحاو  هلئـسم  رد  ددـعتم  لئاسم  عمج  بلطم  نیمه  زج  تسین  يزیچ  هطلاغم  لالتخا و  نیا  أشنم.تسا  بذاک  ، هدرک ناسنا 

تسا تاملسم  زا  هک  یلاحرد.هدش  لیکشت  هیضق  هس  زا  تقیقح  رد  سایق  هجیتن  رد  هدروآرد و  هّیضق  ود  زا  رـس  هّیـضق  کی  ، لیلحت
.درادن همّدقم  ود  زا  رتشیب  یطیسب  سایق  چیه  هک 

زا « هلئـسم کـی  رد  هریثـک  لـئاسم  نیب  اـم  عمج  ۀـطلاغم  :» تفگ ناوت  یم  میدروآ  دـعب  هب  « معن » زا هک  یبلاـطم  هب  تیاـنع  اـب  تقو  نآ 
هدروآ ار  ( بتاک هدـحو  دـیز  ) لاثم نیمه  یخرب...لئاسملا  عمج  ناونع  يارب  اذـل.دوش  یم  عقاو  سایق  فیلأت  رد  هک  تسا  یتاطلاغم 

دنچره.تسین...لئاسم عمج  لاثم  ، لاثم نیا  هک  تسنیا  ّقح  ام  رظن  هب  نکل  ( دیـضنلا رهوج  حرـش  نتم و  رد  همّالع  هجاوخ و  لثم  ) دنا
هک ددرگ  یمرب  سایق  فیلأت  ءوس  هب  تقیقح  رد  یللخ  نینچ  هک  تسنیا  ّتلع  تسا و  هدمآ  یقطنم  ةربتعم  بتک  زا  يرایسب  رد 
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.دمآ دهاوخ  يدعب  رما  رد  تسا و  هّیونعم  تاطلاغم  عاونا  زا  مجنپ  مسق 

تسا نیا  ، لئاسم هلئسم و  ۀملک  هب  باب  نیا  رد  نویقطنم  ریبعت  زا  ، نهذ هب  ردابتم  رهاظ و  : مییوگ یم  میرذگب  هک  یلبق  لاکشا  زا  ایناث 
هک نیا  لیلد  هب  يربخ  ۀیـضق  ولو  دشاب  هیـضق  هلئـسم  زا  ناشروظنم  هک  نیا  هن.دنا  هدرک  هدارا  ( شـسرپ لاؤس و  ) نآ يوغل  يانعم  هک 

! هلئسم کی  رد  ددعتم  لئاسم  هن  ، دحاو هیضق  رد  ددعتم  يایاضق  عمج  : دنیوگب هک  دوب  اجب  ، دوب هیضق  قلطم  ناشدارم  رگا 

فیلاتءوس.ه

یم ققحم  سایق  فیلأت  رد  یللخ  اب  تسا و  سایق  فیلأت  رد  هطلاغم  هب  طوبرم  هک  تسا  هّیونعم  تاطلاغم  زا  عون  نیمجنپ  فیلاتءوس 
.تسین جراخ  لاح  ود  زا  هک  دوش 

یم راکب  لدـج  ناهرب و  رد  هک  تاملـسم  تاروهـشم و  ای  ینیقی  يایاضق  زا  هدافتـسا  ياجب  ینعی  ، تسا هّدام  ظاحل  زا  فیلأتءوس  .1
.تسا هدش  هدافتسا  اهنآ  هیبش  زا  دنور 

.تسا باب  دعاوق  فالخ  هدوبن و  ربتعم  طیارش  ياراد  یلکش  ظاحل  زا  ینعی  تسا  تئیه  ظاحل  زا  فیلأتءوس  .2

طیارش سایق و  ثحابم  اب  لماک  ییانشآ  نآ  هار  ؟ تسا فیلأتءوس  هب  التبم  سایق  نالف  هک  میهد  صیخـشت  یقیرط  هچ  زا  هک  نیا  اّما 
ار طلغ  أشنم  هدرب و  یپ  سایق  نالف  فیلأت  رد  للخ  هب  یتحار  هب  میناوت  یم  میتخانش  ار  سایق  دعاوق  طیارش و  هک  یماگنه.تسا  نآ 
)و ...و تسین  هبجوم  يرغـص  ای  درادن  ّتیلک  يربک  ، لّوا لکـش  سایق  رد  الثم  ) تسا یّلج  حضاو و  یهاگ  فیلأتءوس  هّتبلا.مینک  ادیپ 
هب رداـق  یـسک  هاـگآ  هربخ و  نادنمـشناد  زا  ریغ  هب  هک  دـسر  یم  ءاـفخ  زا  يا  هجرد  هب  یهاـگ.تسا  قیقد  کـیراب و  ، یّفخ یهاـگ 

.تسین نآ  فشک 

ای ناهرب  ، سایق ار  نآ  مان  ناوت  یمن  تقیقح  رد  - هدام هچ  تئیه و  ثیح  زا  هچ  - تسا هطلاـغم  هب  ـالتبم  فیلأـت  ظاـحل  زا  هک  یـسایق 
دننام ، نآ رب  سایق  مسا  قالطا  تسا و  ( هدام ثیح  زا  ) لدج ناهرب و  هبـش  )و  تئیه ثیح  زا  ) سایقلا هبـش  شمان  هکلب  تشاذگ  لدج 
تسین يو  دوخ  ، یسک سکع  میناد  یم  هک  یلاحرد  ! تسا صخش  نالف  نیا  : مییوگب هدرک و  هراشا  یصخش  سکع  هب  هک  تسا  نیا 

زا دراد  دوجو  ناسنا  زا  يادج  القتسم و  جراخ  رد  سکع  اریز.تسوا  نیابم  تقیقح  دوجو و  ظاحل  زا  اّما  ، تسا وا  هیبش  افرص  هکلب 
سپ تسا  قطان  ناویح و  هک  تسا  يدوجوم  ، سکع بحاص  ، تسا گنر  بکرم و  هلوقم 
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یم نآ  رب  سایق  مان  قالطا  راوازـس  دـبای و  یم  قّقحت  یماگنه  هّداـم  تئیه و  ثیح  زا  یقیقح  ساـیق  هک  نآ  لاـح.تسا  ساـیق  هبش 
: دشاب ریز  یگژیو  تشه  ياراد  هک  ددرگ 

مان هب  همّدقم  ود  ياراد  سایق  ره  هک  تسا  سایق  ود  عقاو  رد  مهنآ  ، بکرم سایق  رد  رگم  ) رتشیب هن  ، دشاب همّدـقم  ود  ياراد  اتقیقح  .1
(. تسا يربک  يرغص و 

.دشاب يرگید  ءزج  یکی  هک  نیا  هن  دنشاب  ادج  لصفنم و  رگیدکی  زا  اتقیقح  سایق  ۀمّدقم  ودره  .2

هیـضق ود  هب  لیلحت  هیزجت و  اب  هک  نیا  هن  دنـشاب  هیـضق  کی  ، لیلحت هیزجت و  زا  سپ  رمالا و  سفن  عقاو و  رد  همّدقم  ود  زا  کیره  .3
ساـیق ) ساـیق کـی  زا  شیب  هـک  ییاـج  رد  رگم  دوـش  یمن  لیکـشت  همّدـقم  ود  زا  رتـشیب  اـب  هاـگچیه  ساـیق  هـک  اریز  دـنوش  لـحنم 

.دشاب ( بکرم

رت یفخم  هجیتن  زا  ای  يواسم  هجیتن  اب  ، تفرعم ثیح  زا  رگا  سپ  دنشاب  رت  هتخانش  فرعا و  ام  دزن  ، ود نآ  ۀجیتن  زا  سایق  همّدقم  ود  .4
نیا لّوا  دـلج  رد  هک  نیفیاضتم  دـننامه  ) دوب دـهاوخ  حـجرم  الب  حـیجرت  ای  حـجار  رب  حوجرم  حـیجرت  اریز.دوش  یمن  جـتنم  دـندوب 

(. درک ییاسانش  ار  رگید  فیاضم  ناوتن  نیفیاضتملا  دحا  اب  هک  میتفگ  فّرعم  طورش  ثحبم  رد  ، حرش

.تسا طسوا  ربکا و  ، رغصا سایق  دودح  زا  روظنم.دنشاب  زاتمم  رگیدکی  زا  زیامتم و  الماک  سایق  دودح  .5

طـسوا ّدـح  رد  دـیاب  همّدـقم  ود  رگید  ریبعت  هب.دـشاب  هدـش  رارکت  سایق  ۀـمدقم  ودره  رد  لامک  ماـمت و  یتسرد و  هب  طـسو  ّدـح  .6
(. دش نایب  سایق  هّماع  دعاوق  رد  حرش ، نیا  مّود  دلج  رد  بلطم  نیا  ) دنشاب کیرش 

هب البق  هچ  نانچ  یمـسا  كارتشا  اهنت  هن  دشاب  یقیقح  كارتشا  کی  ( ربکا رغـصا و  ) ّدـح ود  رد  هجیتن  يربک و  يرغـص و  كارتشا  .7
.دش هراشا  نآ 

ثیح زا  هچ  دشاب  هعبرا  لاکـشا  طیارـش  ةدـنرادربرد  هک  دـشاب  یلکـش  ینعی  میقع  هن  دـشاب  جـتنم  لکـش  کی  مه  سایق  تروص  .8
(. ...و ناکما  ّتیلعف و  ) تهج ثیح  زا  هچ  )و  بلس باجیا و  ) تیفیک هچ  )و  تیئزج ّتیلک و  ) ّتیمک

تـسا بذاک  نآ  ۀجیتن  کلذـعم  ، دنتـسه قداص  ودره  سایق  همّدـقم  ود  هک  دـیدروخرب  يدروم  هب  رگا  : میئوگ یم  روما  نیا  رکذ  اب 
ار هطلاغم  نیا  هتفای و  ار  رما  نآ  دیاب  سپ  تسا  ( روکذم رما  تشه  ) همّدقتم روما  زا  یکی  دوبن  رطاخ  هب  امتح  هجیتن  بذک  هک  دـینادب 

.دوب دهاوخ  میقع  نانچمه  هنرگو  دشاب  جتنم  نامسایق  ات  مینک  یثنخ 
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.مینک یم  لقن  سابتقالا  ساسا  رد  یسوط  هجاوخ  زا  ار  ینخس  همتاخ  رد 

هک هاگره  هچ  ، لدج ای  ناهرب  سایق و  رد  روکذم  ياهطرش  زا  تسا  یطرش  لامها  تاطلاغم  ۀمه  رد  یّلک  ببـس  هک  تسناد  دیابب  و 
،و لـصفنم ،و  یقیقح هجیتن  تامّدـقم و  رد  رگید  ّدـح  رد  كارتشا  ،و  همّدـقم ودره  رد  طـسوا  كارتشا  دوب و  زیاـمتم  ساـیق  دودـح 

جاتنا فرعا  ،و  روهشم ای  فرعا  بسانم و  قداص و  تامّدقم  ،و  تامّدقم ریاغم  هجیتن  ،و  جتنم تروص  هصح و  کی  تقیقحب  یکیره 
.دوب (1) دوقفم  اهطرش  نیا  زا  یکی  دوب  بذاک  هجیتن  رگا  سپ.دنک  اضتقا  مدقم  ضیقن  ءانثتسا  یلات  ضیقن  ءانثتسا  ،و  دوب بجاو 

بولطم رب  هرداصم.و 

عقاو و رد  هک  نیا  زا  تسترابع  نآ  »و  اعّدـم نیع  لیلد  » ای »و  بولطم رب  هرداصم  :» زا تسترابع  هّیونعم  تاطلاغم  ماـسقا  زا  مشـش  مسق 
زا ریغ  هجیتـن  هک  دور  رّوـصت  ، ریبـعت ماـقم  رد  رهاـظ و  رد  یلو  دـشاب  ( يربـک اـی  يرغـص   ) تامّدـقم زا  یکی  نیع  ، هجیتـن رمـالا  سفن 

: دوش هتفگ  نینچ  رگا  دینک  ضرف  الثم.دوش  هبتشم  ناسنا  رب  رما  هلیسو  نیدب  تسا و  تامّدقم 

( يرغص ) تسا رشب  یناسنا  ره 

« يربک » تسا كاحض  يرشب  ره  و 

« هجیتن » تسا كاحض  ناسنا  ره  سپ 

رـشب ناـسنا و  ظـفل  ود  تریاـغم  ، يدروم نینچ  رد  هطلاـغم  هابتـشا و  أـشنم  يربـک و  نیع  موـهفم  اـنعم و  رظن  زا  ، هجیتـن لاـثم  نیا  رد 
زیمتلا فیعـض  ناسنا  رب  رما  دنتـسه و  ریاغتم  ود  نآ  هک  دنک  یم  نامگ  یمدآ  »و  ناسنا  » هجیتن رد  هدـمآ و  « رـشب » يربک رد  هک  ، تسا

.دوش یم  هبتشم 

: دوش یم  مسق  ود  ءافخ  حوضو و  ثیح  زا  بولطم  هب  هرداصم  : هرداصم ماسقا 

ود هدوبن و  رتشیب  سایق  کی  هک  طیـسب  ياهـسایق  رد  تاـطلاغم  زا  هنوگ  نیا  دراوم  رتشیب  رد  (: هرهاـظ هحـضاو و  ) هّیلج تارداـصم  .1
.دوب تارداصم  عون  نیا  زا  يا  هنومن  روکذم  لاثم.دوش  یم  عقاو  دنرادن  رتشیب  همّدقم 
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ناــهذا تـسین و  نـشور  یلیخ  ناــسنا  يارب  نآ  صیخــشت  هـک  ) تارداــصم زا  هنوـگ  نـیا  ، دراوــم بـلغا  رد  : هـّیفخ تارداــصم  .2
سایق و ود  زا  لیلحت  هیزجت و  اب  هک  ییاهـسایق  ) هبّکرم ياهـسایق  رد  ( دـنروخ یم  ار  نآ  بیرف  ، عیرـس یلیخ  طسوتم  یلومعم و  ، هداس

نیع هک  يا  همّدقم  زا  هجیتن  هک  تسنآ  ءافخ  ّتلع  دوش و  یم  عقاو  ( دنراد ییاربک  يرغـص و  اهنآ  زا  مادـکره  هدروآرد و  رـس  رتشیب 
نینچ هدش و  رت  یفخم  نآ  ۀطلاغم  ، تامّدقم زا  هجیتن  دعب  نیمه  رطاخ  هب  ، هدـش رکذ  نآ  زا  رترود  هتـشاد و  هلـصاف  دنتـسه  رگیدـکی 
کی یقیقحت  قیمع و  قیقد ، رظن  هب  هک  یلاحرد.ددرگ  یم  لوبق  لباق  هتفای و  جاور  ، هدش لافغا  نیبطاخم  هداس و  ناهذا  رب  یلالدتسا 

هب هرداصم  هزادـنا  نامه  هب  دوش  رکذ  هلـصاف  اب  رترود و  تامّدـقم  زا  هجیتن  هک  هزادـنا  ره  انمـض  ، تسین شیب  يا  هطلاـغم  ، دنمـشناد
: میروآ یم  هسدنه  ملع  زا  یلاثم  اجنیا  رد  ، تسا رت  کیدزن  یلوبق  هب  رت و  ناهنپ  شندوب  بولطم 

ود عومجم  ، دـنک عطق  دـنا  هدـش  میـسرت  رگیدـکی  تازاوم  هب  هک  ار  يزاوتم  ّطخ  ود  یطخ  هاگره  : دـنیوگ یم  ملع  نیا  نادنمـشناد 
: دننام.دوب دهاوخ  يا  هجرد  دون  همئاق و  هیواز  ود  اب  ربارب  ، دنوش یم  ثداح  تهج  کی  زا  ( يزاوتم ّطخ  ود  نایم  ) هک یلخاد  ۀیواز 

: دوش یم  لالدتسا  لیذ  بکرم  سایق  هب  نآ  تابثا  يارب  هسدنه  ملع  رد  یهاگ  ،و  تسا هجیتن  ای  بولطم  تقیقح  رد  هیضق  نیا 

.دننک یقالت  رگیدکی  اب  يزاوتم  ّطخ  ود  هک  دیآ  یم  مزال  ، دنشابن يواسم  همئاق  هیواز  ود  اب  روکذم  یلخاد  هیواز  ود  عومجم  رگا 

180) دنـشاب ربارب  همئاق  ود  اب  نآ  يایاوز  عومجم  زا  هیواز  ود  اهنت  هک  دیآ  دیدپ  یثلثم  دیآ  یم  مزال  دندرک  یقالت  ّطخ  ود  نیا  رگا 
يواستم  ) یثلثم ره  ( شا هیواز  ود  اهنت  هن  ) ياـیاوز عومجم  تسا  مّلـسم  هسدـنه  رد  هک  اریز  تسا  ضرف  فلخ  يزیچ  نینچ  )و  هجرد

.دشاب یم  همئاق  هیواز  ود  اب  يواسم  ( عالضالا فلتخم  ، نیقاسلا يواستم  ، عالضالا

هیواز ود  اب  روکذـم  یلخاد  هیواز  ود  عومجم  يواـست  رب  روکذـم  بکرم  ساـیق  لـحارم  ّیط  رد  هرخـالاب  هک  دـیئامرف  یم  هظحـالم 
رب هرداصم  مالک  کی  رد.تسا  هجیتن  اعّدـم و  ناـمه  نیع  لالدتـسا  نیا.دـش  لالدتـسا  همئاـق  ود  اـب  هیواز  ود  نآ  يواـست  هب  ، همئاـق

تـسا هجیتن  نیع  هک  يا  همّدـقم  زا  هجیتـن  ۀلـصاف  رثا  رد  هدـنام و  یفخم  ناـسنا  رب  یتارداـصم  نینچ  رما  یهاـگ  یلو  تسا  بولطم 
.تسین هرداصم  هک  دنک  یم  نامگ 
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يرغـص و ) همّدقم ود  زا  یکی  رد  ( ربکا ای  رغـصا   ) رگید ّدح  ود  زا  یکی  اب  طسو  ّدـح  كارتشا  ببـس  هب  ارـصحنم  هرداصم  : همتاخ رد 
زیچ ود  ، ظفل رهاظ و  رد  ولو  تسا  زیچ  کـی  شلومحم  عوضوم و  ، ساـیق همّدـقم  ود  زا  یکی  اـمتح  هجیتن  رد  ، دـیآ یم  شیپ  ( يربک

زا روکذم  لاثم.دنیوگ  لالدتـسا  زا  دعب  هجیتن  لالدتـسا و  زا  لبق  بولطم  ، تسا بولطم  ای  هجیتن  نامه  سفن  هک  ار  يا  همّدقم.دشاب 
.تسا بلطم  نیا  رگ  نایب  الماک  دشاب  « رشب ناسنا  لک  » هک طیسب  سایق 

حـضاو دشاب و  هدـش  لیکـشت  همّدـقم  کی  زا  سایق  هک  ددرگ  یمرب  نیا  هب  اتقیقح  انطاب و  بولطم  رب  هرداصم  : هک نیا  هتکن  نیرخآ 
.تسین هجیتن  جتنم  دحاو  ۀمدقم  هک  تسا 

تّلع ياج  هب  تّلعریغ  عضو  ز:

.تسا ّتلع  ياج  هب  ّتلعریغ  نداهن  هّیونعم  تاطلاغم  ماسقا  زا  مسق  نیرخآ  نیمتفه و 

ربتعم روما  نیا  ناهرب  رد  هک  دـش  رکذ  هتکن  نیا  ، ناهرب تامّدـقم  طیارـش و  ناونع  تحت  مهن  ثحبم  ، ناهرب ثحابم  رد  ؛ کـلذ ناـیب 
: تسا

مه توبث  رد  هطساو  نآ  رب  هوالع  لاح  دشاب  رغـصا  يارب  ربکا  توبث  هب  ملع  قیدصت و  تابثا و  رد  هطـساو  ّتلع و  دیاب  طسو  ّدح  .1
(. نا ناهرب   ) دشابن توبث  رد  هطساو  ای  ( مل ناهرب  ) دشاب

امتح لولعم  ّتلع و  نایم  تسا و  اهنآ  لولعم  هجیتن  ّتلع و  ، تامّدـقم اریز  دـشاب  تیخنـس  بسانت و  هجیتن  تامّدـقم و  ناـیم  دـیاب  .2
دوش هداز  تملظ  سمـش  زا  تدورب و  ران  زا  دیاب  سپ  دوش  یم  رداص  يزیچره  زا  يزیچ  ره  هنرگ  دشاب و  تبـسانم  تیخنـس و  دیاب 

ار رغصا  ربکا و  لفحم  ات  دشاب  طبترم  رگید  ّدح  ودره  اب  طسوا  دشاب و  تبسانم  ، دیاب امتح  نیاربانب  نآ  تسین  نینچ  هک  یلاحرد...و 
يراج نیا  رب  یهلا  تداع  ای  ؟و  دنتسه هّدعم  للع  ای  ؟ دنتسه هجیتن  هب  ملع  همات  ّتلع  تامّدقم ، ایآ  هک  تسا  یثحب  هّتبلا  ) دزاس نشور 

هرعاشا زا  یمّوس  هیماما و  نیملکتم  هفـسالف و  زا  یمّود  ، هلزتعم زا  یلّوا  هک  تسا  انبم  هس  ؟ دنیرفایب ار  هجیتن  تامّدقم  لابندب  هک  هدش 
.تسا

: يراوزبس میکح  لوق  هب 

تبث دادعا  وا  دیلوتب  له  و 

ترج هّللا  هداع  یفاوتلاب  وا 

روصلا سدقلا  نم  ضاف  نا  قحلا  و 

رفکلا نم  هدادعا  اّمنا  و 
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.تسین تیخنس  لصا  راکنا  ياج  یلو  ، تسا يرگید  ثحبم  نیا  هک 

.دش نییبت  ، ناهرب مهن  ثحبم  نامه  رد  هک  تاذ  ای  فصو  بسحرب  دنشاب  هّیرورض  دیاب  تامدقم  .3

.دش نایب  دوخ  ياج  رد  هک  طورش  ریاس  .4

يارب ربکا  توبث  ّتلع  عقاو  رد  طسو  ّدح  هک  درب  نامگ  صخـش  ینعی  دـش  لتخم  نآ  دـننام  روکذـم و  روما  نیا  زا  یخرب  رگا  لاح 
رد یلو  تسا  يرورـض  ، ناهرب تامّدقم  ۀمه  ای  تسا و  تیخنـس  بسانت و  هجیتن  تامّدـقم و  نایم  هک  دـنک  نامگ  ای  تسا و  رغـصا 

ّتلع ، تسین یعقاو  ّتلع  هک  ار  نآ  ینعی  « هلع هلعب  سیل  ام  عضو  :» زا تسترابع  هطلاغم  أـشنم  دراوم  نیا  ۀـمه  رد  ، دوبن نینچ  نیا  عقاو 
يارب عباصا  کیرحت  توبث  یعقاو  ّتلع  : دینک ضرف  الثم.تسین  شیب  يا  هطلاغم  عقاو  رد  هدوب و  ناهرب  هیبش  یسایق  نینچ  ، هداد رارق 
ّتلع ياج  هب  ار  ّتلعریغ  هک  ، تسا وا  ّتیملاع  ، عباصا كرحت  ّتلع  هک  میا  هتفگ  نآ  ياج  هب  ام  یلو  ، وا ّتیبتاک  زا  تسترابع  ناسنا 

.میا هتفرگ 

: هک نیا  دنا  هدروآ  رفظم  موحرم  هک  یلاثم  اّما 

رـصانع : دنتفگ یم  ،و  تسا زیاج  رگید  رـصنع  هب  رـصانع  زا  یخرب  لیدبت  بالقنا و  هک  دندوب  رواب  نیا  رب  میدق  ۀفـسالف  زا  يا  هّدـع 
يارب نانآ  نینچمه.دنـشاب  یلفـس  ملاع  تادوجوم  تاناویح و  ، تاتابن ، تادامج هک  داسف  نوک و  ملاع  تادوجوم  ) تاـنئاک رد  هیلّوا 

اوه بآ 2. .1: رـصنع راهچ  زا  تسا  ترابع  ( هدـش وگزاب  یعیبط  هفـسلف  رد  هک  دـندوب  لتاق  يرگید  باسح  رتـالاب  تارک  كـالفا و 
بآ الثم  هک  دندوب  یعدم  هاگنآ  ( هدمآ هطوبرم  بتک  رد  هک  دـندوب  لئاق  یتعیبط  رـصانع  نیا  زا  مادـکره  يارب  (و  كاخ شتآ 4. .3

ماگنه رد  هک  مینیب  یم  ام  هک  دوب  نیا  بآ  هب  اوه  بالقنا  رب  اهنآ  لـیلد  دوش و  یم  بآ  هب  لیدـبت  اوه  اـی  دوش و  یم  اوه  هب  لیدـبت 
بآ هب  لیدبت  اوه  هک  دندرک  یم  نامگ  دعب  دننک  یم  عمجت  بآ  فرظ  یجراخ  حطـس  يور  رب  بآ  تارذ  ، امرـس تدورب و  تّدش 
دراو بآ  رب  يدـیدش  ترارح  یتقو  ، میا هدرک  هدـهاشم  رهاظ  مشچ  اب  ام  هک  دوب  نیا  اوه  هب  بآ  لیدـبت  رب  اهنآ  لیلد  ،و  تسا هدـش 

.تسا هدش  اوه  هب  لیدبت  بآ  هک  دنا  هدرک  نامگ  اذل  دوش  یم  راخب  هب  لیدبت  ( هدمآ شوج  هب  هدیسر  ترارح  هجرد  دص  هب  ،) دوش

اریز دندوب  هتفرگ  ّتلع  ياج  هب  هدوبن  ّتلع  اتقیقح  هک  ار  هچنآ  هدش و  هطلاغم  راچد  لالدتسا  نیا  رد  نانآ  : دیامرف یم  رفظم  موحرم 
بآ تارذ  عّمجت  ، بالقنا ّتلع  هک  دنا  هتشادنپ 
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تاّرذ زا  هک  تسا  بآ  نیا  نوچ  دنا  هتفرگ  ّتلع  ياج  هب  ار  ّتلعریغ  هک  یلاحرد  تسا  بآ  ندـش  راخب  ای  فرظ و  حطـس  يور  هب 
اج کی  بآ  ینعی  هدـش  بآ  هب  لیدـبت  یبآ  سپ  ، تسا بآ  ةدـنکارپ  زیر و  تاّرذ  نامه  ، راخب هدرک و  عمجت  اوه  رد  دوجوم  راـخب 

تسا بآ  تقیقح  رد  دوش  یم  راخب  هب  لیدبت  ترارح  ببـس  هب  بآ  هک  مه  یتقو.دوش  لیدبت  بآ  هب  اوه  هک  نیا  هن  هدیدرگ  عمج 
قرفتم دوب  عمج  رگید  فرظ  ای  يرتک  رد  هک  یبآ  ینعی  هدـش  لیدـبت  بآ  هب  بآ  سپ  هدـش  لیدـبت  بآ  زا  کـچوک  تارذ  هب  هک 

.دشاب هدش  لیدبت  اوه  هب  بآ  هک  نیا  هن  هدش 
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هطلاغم تعانص  هّیضرع  ءازجا  ای  مّوس  ثحبم 

ءازجا مّود  ثـحب  رد  ، تـسا تعانـص  نـیا  هّیـضرع  ءازجا  اـب  طاـبترا  رد  هطلاـغم  تعانـص  ثحاـبم  زا  ثـحب  نـیرخآ  مّوـس و  ثـحب 
رد.دندش یم  هطلاغم  ببس  هتشاد و  شقن  یطلاغم  سایق  ای  تیکبت  دوخ  رد  امیقتسم  هک  يروما  ینعی  دش  نایب  هطلاغم  تعانص  ، هّیتاذ

سایق ) تیکبت نتم  زا  هک  تسا  يروما  هّیـضرع  ءازجا  زا  روظنم  دوش و  یم  وگتفگ  تعانـص  نیا  هّیـضرع  ءازجا  نوماریپ  تمـسق  نیا 
: مینک یم  نایب  ار  هتکن  ود  روما  نیا  نایب  زا  لبق.دندرگ  یم  طلغ  رد  ریغ  ندنکفا  هطلاغم و  ببس  لاح  نیا  اب  ، دنتسه جراخ  ( یطلاغم

وا و اـب  ۀـثحابم  مصخ و  اـب  یهارمه  ياراـی  هدوب و  رـصاق  ناـنآ  ۀـشیدنا  رکف و  هک  دـنوش  یم  هدـنهانپ  روما  نیا  هب  یناـسک  اـبلاغ  .1
یساسا لماع  ود.دنریگ  یم  ددم  یضرع  روما  نیا  زا  راچانب  ، دنرادن ار  لالدتسا  سفن  رد  هطلاغم  ای  ( لدج ای  ناهرب  ) یقطنم لالدتسا 

: دنک یم  راداو  روبزم  لماوع  زا  هدافتسا  هب  ار  نالقع  کبس  نیا  هک 

؛ ثحب فرط  مصخ و  اب  ینمشد  يزور و  هنیک و  دقح و  ؛ لّوا لماع 

.بهذم يأر و  کی  هب  تبسن  نداد  ناشن  هناروکروک  بصعت  ؛ مّود لماع 

یعامتجا و لئاسم  رد  دندرگ و  یم  یتدـیقع  رما  رد  تارامم  هلداجم و  ، همـصاخم يدـصتم  هک  یناسک  رتشیب  هک  نیا  رکب  نخـس  .2
هنرگ دنتـسه و  اـه  مـلع  هدروـخ  نازغم و  کبـس  نـیمه  ، دـننک یم  هدافتـسا  يا  هلیـسو  ره  زا  هدافتـسا  داریا و  ، ّدر ، دـقن رد  یــسایس 
ظفح رب  دـنهد  جرخ  هـب  بـصعت  دــننک و  عاـفد  یبهذــم  زا  هناروـکروک  هـک  نآ  زا  شیب  یمارگ  ناـیگنهرف  گرزب و  نادنمــشناد 

هب مه  بصعت  یهاگ  هک  دنچره.دنتسه  صیرح  تسا  نایب  تفآ  هک  يروما  زا  نایب  تمالس  ازسان و  شحف و  زا  نخس  تنایص  ، بدا
لطاب و روما  نیا  زا  یلو  دننک  هطلاغم  یهاگ  انایحا  دنشاب و  مکحم  صرق و  ، دنبیاپ ، بصعتم رایـسب  یبهذم  هب  تبـسن  دنهدب و  جرخ 

هدومن رما  نیا  فقو  ار  دوخ  هک  نادنمشناد  دنشاب و  یم  ّقح  لابندب  اصلخم  اصلاخ و  هک  ّقح  نیبلاط  اّما.دنریگ  یمن  ددم  هنارسکبس 
تیربکلاک اه  برع  لوق  هب  تسا و  بایان  رهوگ  اـهبنارگ و  ّرد  دـننام  تاـعامتجا  رد  ناـشدوجو  هک  دنتـسه  ّتیرـشب  ناـگبخن  دـنا 

رگا دننک و  یمن  يا  هطلاغم  ّقح  ریسم  رد  زج  هب  ، دنهد یمن  جرخ  هب  بصعت  ( دشاب هکره  هچره و  ) ّقحریغ يارب  نانیا  ، دنتسه رمحالا 
ّقح و ناـنیا  دزن  رد  ، تسا ناـنآ  ياـه  هشیدـنا  دـیاقع و  رب  يزوـسلد  تقفـش و  ، ناـمدرم رب  تمحر  ناوـنع  هب  دـننک  یم  يا  هطلاـغم 

.تسا یبزح  یهورگ و  یصخش و  تاظحالم  ، تارابتعا ، نوؤش ۀمه  قوف  تقیقح 
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.دنرادن كاب  يا  هدننک  تمالم  چیه  تمالم  زا  ّقح  هار  رد 

رد ار  اهنآ  ناوت  یم.ددرگ  یم  هطلاغم  ببـس  لاح  نیع  رد  هدوب و  جراخ  تیکبت  نتم  زا  هک  يروما  : میئوگ یم  هتکن  ود  نیا  ظفح  اب 
: زا دنترابع  بیترت  هب  هک  داد  عاجرا  رما  تفه  هب  عومجم 

دزن هک  ییاهزیچ  اب  ، دهد یم  ماجنا  ار  نآ  طلاغم  صخش  هک  ، مصخ رب  ( ندرک اوسر  ییوگدب و  ، نتفگ ازـسان  ، ندرک تناها  ) عینـشت .1
روهـشم فالخ  اـی  ّقح  فـالخ  هب  ار  مصخ  هک  تسنیا  مه  عینـشت  تیفیک.تسا  هدرک  فارتعا  نادـب  اـی  تسا و  تاملـسم  زا  مصخ 

صخش هک  نیا  ای  دشاب  روهشم  فالخ  ّقح و  فالخ  مه  اعقاو  هدرک  فارتعا  نادب  مصخ  ار  هچ  نآ  هک  دنک  یمن  یقرف  ، دهد تبسن 
عینشت و یهاگ  اج  نیا  رد.دنک  ّدر  دنارب و  ار  وا  هلیـسو  نیدب  ات  دزاس  یم  مهّتم  روما  نیا  هب  ار  مصخ  دراد و  یم  راهظا  نینچ  طلاغم 
هدـناشک و اج  نیا  هب  ار  نخـس  هطلاغم  ای  )و  تسا هتفگ  البق  مصخ  هک  ) تسا لوق  ۀطـساو  هب  مصخ  رب  طلاغم  ياقآ  ماهتا  ییوگدـب و 

تقیقح رد  هک  فرط  ود  ناـیم  دزاـس  دّدرم  ار  مصخ  هلیـسو  نیدـب  هدرک و  مصخ  هّجوتم  ار  لاؤس  ـالثم  نآ  ریغ  اـی  لاؤس  بلاـق  رد 
دومناو نینچ  هدرک و  یفخم  مصخ  رب  ار  اهنآ  طلاغم  یلو  ، دـنراد مه  عبار  لامتحا  ثلاث و  هجو  هکلب  ، دنتـسین تابثا  یفن و  نیب  دّدرم 

ار دوخ  ریثأت  ، تابثا یفن و  فرط  ود  نایم  دـیدرت  داجیا  هّتبلا  یلو.تسین  يرـصح  هک  نآ  لاـح  تسا و  راـک  رد  رـصح  هک  دـنک  یم 
طلاغم يارب  زیوآ  تسد  هناهب و  دـنک  رایتخا  ار  فرطره  هدوب و  رـصح  نامگ  مصخ  اذـل  ، تسا رـصح  مهوم  رما  ودـب  رد  هتـشاذگ و 

.ددرگ یم  مصخ  رب  عینشت  بجوم  هدوب و 

مزال يرما  چـیه  رد  ای  ؟ تسا بجاو  روما  ۀـمه  رد  تموکح  زا  تعاطا  امـش  هدـیقع  هب  ایآ  : دـسرپ یم  مصخ  زا  طلاغم  صخـش  الثم 
؟ تسین

بیع و وا  رب  اروف  طلاغم  ، تسا مزال  ناطلـس  مکاح و  تعاطا  روما  ۀـمه  رد  : دـیوگب هدرک و  راـیتخا  ار  لّوا  قش  مصخ  رگا  اـجنیا  رد 
سپ داد  يروتـسد  مه  یّلم  ای  ینید  هفیظو  فالخرب  دوب و  یتوغاط  تموکح  رگا  : هک دـنک  یم  اوسر  مومع  راـظنا  رد  هتفرگ و  داریا 

مه زاب  تسین  مزال  مکاح  تعاطا  يرما  چـیه  رد  : دـیوگب هدـیزگرب و  ار  مّود  قش  رگا.تسا  یلطاب  نخـس  نیا  مینک و  تعاـطا  دـیاب 
عینـش و يرما  زین  نیا  ددرگ و  یم  یبلط  جرم  جره و  مسیـشرانآ و  هب  رجنم  هک  نیا  : دـیوگ یم  اروف  وا  هداد و  طلاغم  تسد  هب  هناـهب 

.ددرگ یم  ییوگدب  عینشت و  ببس  نآ  هب  فارتعا  تسا و  تشز 
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نآ دراد و  دوجو  یمّوس  هار  اج  نیا  رد  هک  نیا  زا  لفاغ  ددرگ  یم  عینـشت  بجوم  دنک  رایتخا  ار  یقـش  ره  هک  دـییامرف  یم  هظحالم 
تسا مزال  تموکح  زا  تعاطا...و  رما  نالف  رما و  نالف  رد  نم  ةدیقع  هب  : دیوگب مصخ  ینعی  تسا  روکذم  يأر  ود  نایم  لیصفت  هار 

دوخ هلیـسو  نیدب  و...و  تسا  یّلم  ای  ینید  ّسح  فلاخم  نوچ  ، تسین مزال...و  رما  نالف  نالف و  رد  یلو  دـیاین  شیپ  جرم  جره و  ات 
.دهد تاجن  هدمآ  راتفرگ  نآ  رد  هک  یبادرگ  هطرو و  زا  ار 

مـصخ یناشیرپ  تریح و  ببـس  )؟ تسین مزال  اقلطم  ای  ؟ تسا مزال  اقلطم  نیدـلاو  تعاطا  الثم  ) اهنآ لاثما  تالاؤس و  هنوگ  نیا  لاح 
رد ، دنیزگرب ار  تابثا  یفن و  فرط  ود  زا  یکی  دیاب  امتح  هک  درادنپ  یم  درب و  یم  رصح  نامگ  ، دوش یم  هبتـشم  وا  رب  رما  ، ددرگ یم 

.ددرگ یم  مصخ  عینشت  ببس  دوش و  یم  یفخم  وا  رب  باوص  هار  باختنا  هجیتن 

ار وا  تسا  لفاغ  هک  یلاحرد  ) دوش رداص  وا  نابز  زا  عینـش  اـی  لـطاب  نخـس  کـی  هک  نیا  هب  دـنک  راداو  ار  مصخ  طـلاغم  صخـش  .2
رد ار  وا  هرواحم  وگتفگ و  هار  زا  ای  ندرک و  لاؤس  هار  زا  دزادنا و  طلغ  رد  ار  مصخ  سپ  ( دروآ نابز  هب  ار  نخس  نیا  ات  دهد  بیرف 

.دزادنایب فالخ  نیا 

تمحز هب  ار  مصخ  هجیتن  رد.دنک  ادیپ  وا  بیع  صقن و  هب  یهاگآ  ای  هتخیگنارب و  ار  بضغ  مشخ و  ، مصخ لد  رد  طلاغم  صخش  .3
ءانثا رد  لثملا  یف.دنک  جراخ  وا  تسد  زا  ار  نخـس  هتـشر  دنک و  لزلزتم  بلطم  هب  ار  وا  نهذ  هّجوت  ، هدـناچیپ ار  وا  راکفا  هتخادـنا و 

هب ، دنک ریقحت  ، دـهد تلاجخ  سلجم  رد  ار  وا  ، دربب ار  وا  يوربآ  ای  دـیوگب  ازـسان  مصخ  هب  ، هدـش دراو  مانـشد  هار  زا  وگتفگ  ثحب و 
مدرم و هّجوت  ای  دـناد و  یمن  هک  دـنک  لاؤس  ییاهزیچ  وا  زا  ، دـهد تبـسن  يدرخ  مک  تهافـس و  هب  ار  وا  ، دریگب رخـسمت  ءازهتـسا و 

...و دنک  بلج  دراد  مصخ  هک  یحور  ینطاب و  ای  ، ینامسج ، يرهاظ بیع  کی  هب  ار  راّضح 

تارابع زا  درب و  راکب  تسین  لوادتم  هک  ار  یتاحالطصا  دنک و  هدافتسا  بیرغ  بیجع و  ظافلا  زا  ، ثحب ماگنه  رد  طلاغم  صخش  .4
.دوش هابتشا  راچد  هجیتنلاب  دیوگ و  یم  هچ  هک  دنادن  مصخ.دزاس  جیگ  ریحتم و  ار  مصخ  هجیتن  رد  ، دبلط دادمتسا  هدیچیپ  قلغم و 

یم جراـخ  ثحب  لـصا  زا  هک  ار  - يدـئاوز وشح و  بلاـطم  هلـسلس  کـی  دـنک  یم  ءاـقلا  شبولطم  يارب  هک  ینانخـس  يـالبال  رد  .5
دهد لوط  ار  ثحب  ردق  نآ  ای  درب و  راکب  دایز  موهفمان  تاملک  ییوگ و  یّلک  دورب و  هیشاح  دایز  دنک و  يزاساج  هسیسد و  - دنشاب

ازارد هب  و 
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وا روظنم  هک  دنادن  مصخ  دوش و  مگ  مصخ  رب  بلطم  روما  نیا  ۀیاس  رد  هرخالاب  ددرگ و  فرط  یگتسخ  تلالم و  ببـس  هک  دشکب 
بلاغ مصخ  رب  يو  هلیسو  نیدب  ددرگ و  زجاع  حیحـص  باوج  زا  دنک و  یم  ادیپ  طبر  مه  هب  هنوگچ  شمالک  لیذ  ردص و  ، دش هچ 

.دیآ

دادیب داد و  ، دربب الاب  ار  ادص  : دنک هدافتسا  لیذ  روما  زا  مصخ  نداد  رارق  تسب  نب  رد  وا و  رب  بلطم  ندناچیپ  ، مصخ تاکسا  يارب  .6
ربنم ای  زیم  رب  مکحم  تشم  اب  یهاگ  دنیشنب و  یهاگ  ، دنک مایق  یهاگ  ، دنز مه  هب  ار  اهتـسد  دهد  تکرح  ار  دوخ  تسد  ود  ، دهد رس 

.ددرگ یم  باوج  رب  مصخ  ییاناوت  مدع  بجوم  هک  تسا  یجیّهم  هدننازیگنارب و  تاکرح  زا  اه  نیا  لاثما.دبوکب 

لباق الـصا  درادن و  یـشزرا  مصخ  يأر  هک  تسا  نآ  رگ  نایب  هک  دنک  شنزرـس  لیذ  تارابع  اب  ار  مصخ  : هک نیا  بلطم  نیرخآ  .7
نایعیش و ، هعیـش نانمـشد  تیب و  لها  نانمـشد  الثم.تسه  هدوب و  جیار  زورما  ات  مایالا  میدق  زا  هک  تسا  يا  هویـش  نیا.تسین  ثحب 
هتـشگرب و نید  زا  هدرک و  ّدر  ار  ّتنـس  ینعی  تسا  لوبق  دض  ّدر و  يانعم  هب  ضفر  ) دـنناوخ یم  یـضفار  ار  تیب  لها  ناراد  تسود 
هک دننک  یم  مهتم  دنبلط  یم  ار  شیوخ  هقح  قوقح  هدرک و  مایق  اهنآ  هیلع  هک  ار  نامدرم  اهتموکح  نیطالـس و  الثم  ای  ( هدـش دـترم 

دّدجتم دارفا  الثم  ای  ، دنتـسه اهنیا  لاثما  تسد و  هب  قامچ  ، قیرطلا عاطق  ، دسفم ياههورگ  ، بصعتم دارفا  ، رگـشروش هّدع  کی  اه  نیا 
نابحاص الباقتم.یتافارخ  تسرپ و  هفارخ  هب  دننک  یم  مهتم  ار  همیدق  ءارآ  نابحاص  ، عجترم هب  دـننک  یم  مهتم  ار  تناید  نید و  لها 

هتسد و ره  هصالخ....و  یبآم  دّدجت  هقدنز و  رفک و  هب  دننک  یم  مهتم  ار  نیدّدجتم  ینامـسآ  بتکم  نالف  نارادفرط  همیدق و  راکفا 
.لمجم نیا  زا  ناوخب  لصفم  ثیدح  دوخ  وت.دریگ  یم  راکب  تاریبعت  هنوگ  نیا  زا  مصخ  ندرک  بوکرس  يارب  یهورگ 

.تسا ناگدش  تساوخرد  نیرت  میرک  وا  هک  درادهگن  ( ...و بذک  لطاب و  ) روز لوق  تاطلاغم و  زا  ار  ام  دنوادخ 

باتک نایاپ 

یلع هّللا  هنعل  نیرهاـطلا و  هلآ  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  اندیـس  یلع  هـّللا  یلـص  نیملاـعلا و  بر  هـّلل  دـمحلا  نا  اـناوعد  رخآ  و 
نیملاعلا بر  نیمآ  ، نیدلا موی  مایق  یلا  نآلا  نم  نیعمجا  مهئادعا 

مظعملا 1413 نابعش  مشش  ، هعمج

هام 1371 نمهب  متشه  اب  قباطم 

(. یناسارخ يدمحم  یلع  - هسدقملا مق  )

534  : ص

رفظم قطنم  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1193زکرم  هحفص 1177 

http://www.ghaemiyeh.com


تسرهف

تجح ثحابم  مجنپ  باب 

سایق 13 .1*

سایق 13 فیرعت.فلا 

سایق 18 تاحالطصا.ب 

سایق 22 ماسقا.ج 

یلمح 28 ینارتقا  سایق  .1*

ینارتقا 28 سایق  دودح  : لّوا بلطم 

ینارتقا 31 سایق  یلک  دعاوق  : مّود بلطم 

لّوا 31 ةدعاق  .1

هیناث 33 ةدعاق  .2

موس 35 ةدعاق  .3

مراهچ 37 ةدعاق  .4

مجنپ 39 ةدعاق  .5

هعبرا 41 لاکشا 

لّوا 44 لکش 

مّود 54 لکش 

مود 66 لکش  لودج 

مّوس 66 لکش 

موس 77 لکش  لودج 
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مّوس 77 لکش  تاهیبنت 

فلخ 77 ۀقیرط  ای  لوا  هیبنت 

ضارتفا 78 لیلد  ای  مود  هیبنت 

مراهچ 87 لکش 

مراهچ 95 لکش  لودج 

هعبرا 95 لاکشا  تانیرمت 

یطرش 102 ینارتقا  سایق  .2*

هطورش 125 تالصفنملا و  نم  فیلاتلا  : هلوق

تالصتملا 111 نم  فلؤملا  .1

تالصفنملا 113 نم  فلؤملا  .2

هلصفنملا 139 هلصتملا و  نم  فلؤملا  .3
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هلصّتملا 144 هیلمحلا و  نم  فلؤملا  .4

هلصفنملا 148 هّیلمحلا  نم  فلؤملا  .5

همتاخ 149

ییانثتسالا 150 سایقلا  .3*

ییانثتسا 150 سایق  فیرعت  .1

ییانثتسا 150 سایق  فیلأت  .2

ییانثتسا 151 سایق  میسقت  .3

ییانثتسا 152 سایق  طورش  .4

ییانثتسا 153 سایق  ماکحا  .5

یلاصتا 153 ییانثتسا  سایق  ماکحا 

یلاصفنا 155 ییانثتسا  سایق  ماکحا 

سایق 158 قحاول  : همتاخ

رمضم 158 سایق 

بکرم 168 ياه  سایق 

فلخ 172 سایق 

تاواسم 176 سایق 

ءارقتسا 181 .2*

لیثمت 191 .3*

سایق 197 باب  تانیرمت 

سمخ تاعانص  مشش  باب 
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دیهمت 206

لالدتسا 206 لکش  تئیه و  ۀیحان  .1

لالدتسا 207 تامدقم  يدابم و  ّداوم و  هیحان  .2

تاینیقی 211 .1*

تاّیلوا 213 : فلا

تادهاشم 218 ب:

تایبرجت 219 ج:

تارتاوتم 224 د:

تایسدح 227 ه:

تانیرمت 233

تانونظم 236 .2*
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تاروهشم 239 .3*

تاروهشم 241 ماسقا 

لوبقلا 242 تابجاو  : فلا

هّیحالص 243 تابیدأت  ب:

تایقلخ.ج 248

تاّیلاعفنا 253 د:

تایداع.ه 254

تایئارقتسا.و 256

تاّیمهو 259 .4*

تامّلسم 265 .5*

تامّلسم 265 دربراک  زا  فده 

تامّلسم 266 ماسقا 

تالوبقم 270 .6*

تاهبشم 272 .7*

تالّیخم 273 .8*

هّدام 275 بسحرب  اه  سایق  ماسقا 

سمخ 276 تاعانص  هدئاف 

ناهربلا 280 هعانص  لّوا  لصف  *

ناهرب 280 تقیقح  .1

تسا 284 سایق  یعون  ناهرب  .2
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ناهرب 285 ماسقا  .3

ّینا 287 ناهرب  ماسقا  .4

ناهرب 291 لیصحت  يارب  هشیدنا  یساسا  قیرط  .5

یّمل 298 ناهرب  ماسقا  .6

ّتلع 304 ماسقا  .7

یلعاف 304 ّتلع  .1

يّدام 306 ّتلع  .2

يروص 307 ّتلع  .3

یئاغ 307 ّتلع  .4

ههبش 308 عفد  لبق و  ثحبم  لیمکت  حیضوت و  .8

ناهرب 315 تامّدقم  طورش  .9

ناهرب 321 باب  یتاذ  .10
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یلّوا 326 يانعم  .11

هرظانم 327 بادآ  ای  لدج  هعانص  مود  لصف  *

لوصا 327 دعاوق و  ، لّوا ثحبم 

لدج 327 تعانص  تاحلطصم  .1

؟330 میراد لدج  تعانص  هب  يزاین  هچ  .2

دوش 331 یم  ناهرب  هب  ذخا  عنام  هک  یلماوع 

لدج 333 ناهرب و  نایم  يا  هسیاقم  .3

لدج 336 فیرعت  .4

لدج 337 دئاوف  .5

باوج 340 لاؤس و  .6

لدج 343 يدابم  .7

344: تامّدقم

لدج 347 تامّدقم  .8

لدج 349 لئاسم  .9

لدج 351 بلاطم  .10

لدج 352 تعانص  تاودا  رازبا و  .11

عضاوم 365 مود  ثحبم 

عضوم 365 يانعم  .1

نآ 369 هب  هیمست  هجو  عضاوم و  ةدیاف  .2

عضاوم 371 فانصا  .3
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لاطبا 378 تابثا و  عضاوم  .4

رثآ 381 یلوا و  عضاوم  .5

ایاصو 384 موس  ثحبم 

لئاسلل 384 تامیلعت  .1

بیجملل 390 تامیلعت  .2

هکرتشم 394 تامیلعت  .3

هباطخلا 398 هعانص  موس  لصف  *

دعاوق 398 لوصا و  : لّوا ثحبم 

هباطخلا 398 یلا  هجاحلا  هجو  .1

اهدئاوف 401 هباطخلا و  فیاظو  .2

هعانصلا 402 هذه  فیرعت  .3

هباطخلا 403 ءازجا  .4
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دومع 406 .5

لئاق 407 بسحرب  تاجاردتسا  .6

لوق 409 بسحرب  تاجاردتسا  .7

بطاخم 411 بسحرب  تاجاردتسا  .8

لوق 415 تداهش  .9

لاح 416 تداهش  .10

لدج 419 هباطخ و  قرف  .11

هباطخ 420 ناکرا  .12

تابطاخم 421 فانصا  .13

نآ 423 تاحلطصم  هباطخ و  فیلأت  روص  .14

ریمض 427 .15

لیثمت 429 .16

عاونا 432 مود  ثحبم 

دیهمت 432 .1

تارفانم 433 هب  طوبرم  عاونا  .2

تارجاشم 437 هب  طوبرم  عاونا  .3

تارواشم 439 هب  طوبرم  عاونا  .4

عباوت 447 موس  ثحبم 

دیهمت 447 .1

ظافلا 447 لاح  .2
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یباطخ 451 لاوقا  بیترت  مظن و  .3

هوجو 455 هب  ذخا  .4

رعشلا 459 هعانص  مراهچ  لصف  *

دیهمت 459 .1

رعش 466 فیرعت  .2

رعش 467 هدیاف  .3

اهناج 469 رد  رعش  ریثأت  ببس  .4

؟471 تسیچ هب  رعش  ماوق  .5

تسا 473 نآ  نیرت  غورد  ، رعش نیرت  نیریش  .6

سفن 477 رد  هّلیخم  يایاضق  ریثأت  .7

تالّیخم 481 يایاضق  دعاوق  .8

ناسنا 485 هاگآدوخان  ریمض  اب  رعش  ۀطبار  .9
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هطلاغملا 489 هعانص  مجنپ  لصف  *

تامّدقم 489 ای  لّوا  ثحبم 

هطلاغم 489 ینعم  .1

هطلاغم 494 فادها  .2

هطلاغم 496 تعانص  دیاوف  .3

نآ 498 ّداوم  هطلاغم و  تعانص  عوضوم  .4

هطلاغم 499 تعانص  ءازجا  .5

هطلاغم 500 تعانص  هّیتاذ  ءازجا  مّود  ثحبم 

هّیظفل 501 تاطلاغم  .1

بّکرم 502 ظفل  رد  هطلاغم  عاونا 

مسا 502 كارتشا  هب  هطلاغم.فلا 

ظفل 504 ۀیتاذ  تئیه  رد  هطلاغم.ب 

ماجعا 505 بارعا و  رد  هطلاغم.ج 

یتارامم 506 ۀطلاغم.د 

لّصفم 509 بیکرت  ۀطلاغم.ه 

بّکرم 512 لیصفت  ۀطلاغم.و 

هیونعم 513 تاطلاغم  .2

ساکعنا 515 ماهبا  : فلا

تاذلاب 517 ام  ياجب  ضرعلاب  ام  ذخا  ب:

لمح 518 رابتعاءوس.ج 
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هلئسم 521 کی  رد  دّدعتم  لئاسم  عمج.د 

فیلاتءوس.ه 524

بولطم 526 رب  هرداصم.و 

ّتلع 528 ياج  هب  ّتلعریغ  عضو  ز:

هطلاغم 531 تعانص  هّیضرع  ءازجا  ای  مّوس  ثحبم 

تسرهف 535

تجح 535 ثحابم  مجنپ  باب 
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11
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ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 
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