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34هراشا

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  یناگدنز  زا  يا  34هصالخ 
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114هراشا

تسا نینچ  شخب  نیا  رد  اه  هدیا  یلامجا  114تسرهف 

115يروآدای

( تداهش  ) یگدنز گرم و  هب  عماج  هاگن  هراو و  حرط  رظنم  زا  اروشاع  تیبرت  یسانش  یتسیچ  115فلا .
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دمآزور یسایس  هدیا  . 7209

209هراشا
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222هراشا

دمآرد 224شیپ 
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224هراشا

225يروآدای

اروشاع ییاغ  یلک و  فده  يوجو  تسج  رد  . 1226

226هراشا

دمآرد 226شیپ 

یلیمکت 229دراوم 
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همانرب 230نایم 
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234هراشا

دمآرد 234شیپ 
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همانرب 243نایم 

ییاروشاع تیریدم  رد  یهد  نامزاس  كالم  رایعم و  . 4246

246هراشا

دمآرد 246شیپ 

یلیمکت 249دراوم 

لطاب ههبج  رد  عوضوم  249هاگیاج 

ییاروشاع 249مایپ 
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یسانشراک ياه  250شسرپ 
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دمآرد 253شیپ 
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يرتسکاخ ههبج  رد  عوضوم  255هاگیاج 
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همانرب 256نایم 
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258هراشا

دمآرد 259شیپ 

یلیمکت 261دراوم 
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یسانشراک ياه  262شسرپ 

همانرب 263نایم 

يزاسورین يوگلا  یتیبرت و  تیریدم  . 7265

265هراشا
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يرتسکاخ ای  لطاب  ههبج  رد  عوضوم  269هاگیاج 

یسانشراک ياه  269شسرپ 

همانرب 270نایم 

ییازفا تریصب  تیریدم  . 8272
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272هراشا

یلیمکت 273دراوم 
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یسانشراک ياه  274شسرپ 
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276هراشا

دمآرد 277شیپ 

یلیمکت 279دراوم 

يرتسکاخ هایس و  ههبج  رد  عوضوم  279هاگیاج 

یسانشراک ياه  279شسرپ 

همانرب 280نایم 

مایق لوط  رد  ماما  مرن  دربهار  یغیلبت و  تیریدم  . 10282

282هراشا

دمآرد 282شیپ 

ماما یغیلبت  تریس  تیریدم و  دروم  رد  یلیمکت  284تاکن 

یلیمکت 284دراوم 

يرتسکاخ هایس و  ههبج  رد  عوضوم  285هاگیاج 

یسانشراک ياه  285شسرپ 

همانرب 286نایم 

تیدوبع تدابع و  اب  يزاس  دنم  ناوت  تیریدم  . 11288

288هراشا

دمآرد 288شیپ 

يرتسکاخ هایس و  ههبج  رد  عوضوم  290هاگیاج 
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یلیمکت 291دراوم 

یسانشراک ياه  291شسرپ 

همانرب 292نایم 

ینارحب طیارش  رد  يزاس  تصرف  يرو و  هرهب  تیریدم  . 12294

294هراشا

دمآرد 294شیپ 

يرتسکاخ ای  هایس و  ههبج  رد  عوضوم  298هاگیاج 

یسانشراک ياه  298شسرپ 

همانرب 299نایم 

یمالسا تیریدم  رد  هداوناخ  هاگیاج  تلاصا و  . 13302

302هراشا

دمآرد 302شیپ 

يرتسکاخ هایس و  ههبج  304ناوناب 

یسانشراک ياه  305شسرپ 

همانرب 306نایم 

 ( مالسلا هیلع  داجس  ماما  تداهش  تبسانم  هب   ) يزاس گنهرف  یگنهرف و  تیریدم  . 14308

308هراشا

دمآرد 308شیپ 

یلیمکت 310دراوم 

هایس هعماج  310رد 

هناگ هس  ياه  311شسرپ 

همانرب 313نایم 

تاواسم تلادع ، لصا  . 15316

316هراشا
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316حیضوت

یلیمکت 319دراوم 

نمشد ههبج  رد  تیعضو  319نیا 

یسانشراک ياه  319شسرپ 

همانرب 320نایم 

یناگمه تیلوئسم  ساسحا  يزیگنارب و  تیلوئسم  تیریدم  . 16322

322هراشا

323حیضوت

یلیمکت 325دراوم 

لطاب ههبج  رد  عوضوم  325نیا 

یسانشراک ياه  326شسرپ 

اه همانرب  326نایم 

تزع تمارک و  رب  ینتبم  تیریدم  زیرگ ؛ تلذ  روحم و  تزع  تیریدم  . 17328

328هراشا

329حیضوت

یلیمکت 330دراوم 

نمشد ههبج  رد  عوضوم  331هاگیاج 

یسانشراک ياه  331شسرپ 

همانرب 332نایم 

یبایزرا تراظن و  لرتنک ، لصا  . 18334

334هراشا

334حیضوت

یلیمکت 336دراوم 

يرتسکاخ ای  هایس و  ههبج  رد  عوضوم  337هاگیاج 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 444زکرم  هحفص 13 

http://www.ghaemiyeh.com


یسانشراک ياه  337شسرپ 

همانرب 338نایم 

اه قیوشت  اه و  رادشه  تیریدم  . 19340

340هراشا

340حیضوت

یلیمکت 342دراوم 

نمشد ههبج  رد  عوضوم  342هاگیاج 

یسانشراک ياه  342شسرپ 

همانرب 343نایم 

( تمسق نیرخآ   ) هتسویپ يایوپ  راظتنا  يرگن و  هدنیآ  تیریدم  . 20345

345هراشا

دمآرد 345شیپ 

یلیمکت 348دراوم 

هناگ هس  ياه  348شسرپ 

همانرب 349نایم 

یسانش ناور  یسانش و  ناسنا   ) ییاروشاع یسانش  تیصخش  ساسا  رب  یبای  هدیا  شهوژپ  352ب )

352هراشا

دمآرد 352شیپ 

( باختنا هس  تیعقوم ؛ کی   ) يا هسیاقم  شور  ساسا  رب  یسانش  تیصخش  شهوژپ  . 2352

352هراشا

همانرب 353عوضوم 

همانرب 353فده 

خساپ شسرپ و  355کی 

رکذت 355دنچ 
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یسانش تیصخش  358لودج 

( لماک ناسنا   ) ماما هب  يزاین  یب  ای  زاین  ساسحا  . 1361

نامیا ات  یهاگآ  زا  . 2367

ماما زا  مدرم  عقوت  كرد و  حطس  راظتنا و  . 3373

ایند نید و  . 4378

اه یگتسباو  اه و  یگتسب  لد  . 5385

یعامتجا رابتعا  صصخت و  . 6392

زاس نایرج  انتعا و  یب  ور ، هلابند  تیصخش  . 7400

( ترهش ات  یمانمگ  زا  : ) اه باختنا  اه و  تصرف  . 8407

اه تمرح  اه و  میرح  . 9416

يروای قح  بتارم  داعبا و  . 10421

( نارسمه و   ) نانز . 11427

ندش راگزور  تربع  ای  يزاس  گنهرف  . 12432

همان 438باتک 

438هراشا

باتک 438فلا )

یتنرتنیا هاگیاپ  438ب )

رازفا مرن  440ج )

زکرم 441هرابرد 
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مرحم مایا  هرابرد  يزاس  همانرب  نییآ 

باتک تاصخشم 

1350 دمحم - ، ینایردآ ، ییاضر  هسانشرس :

ینایردآ ییاضر  دمحم  مرحم / مایا  هرابرد  يزاس  همانرب  نییآ  روآدیدپ : مان  ناونع و 

1392 یمالسا ، ياه  شهوژپ  زکرم  ناریا ، یمالسا  يروهمج  يامیسوادص  مق : رشن : تاصخشم 

344 ص. يرهاظ : تاصخشم 

.ISBN: 978 –964–514–258–0

اپیف یسیون : تسرهف  تیعضو 

4 61ق. موس ، ماما  مالسلا ،  هیلع  یلع  نب  نیسح  عوضوم :

مالسا یبهذم --  ياه  همانرب  شخپ  ناریا --  نویزیولت --  عوضوم :

مالسا یبهذم --  ياه  همانرب  شخپ  نویزیولت --  عوضوم :

ینادرگراک دیلوت و  ناریا --  ویدار --  عوضوم :

ینادرگراک دیلوت و  ناریا --  نویزیولت --  عوضوم :

مرحم عوضوم :

یمالسا ياه  شهوژپ  زکرم  ناریا ، یمالسا  يروهمج  يامیسوادص  هدوزفا : هسانش 

BP 5/41 1392 ر 6 آ9 / هرگنک : يدنب  هدر 

297/9534 ییوید : يدنب  هدر 

2967785 یلم : یسانشباتک  هرامش 

1 ص :

هراشا
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دمآرد شیپ 

دمآرد شیپ 

شقن هب  اروشاع  ندـش  لیدـبت  لیلد  نیرتمهم  تسا . عیـشت  هسانـش  نیداـینب و  ياـه  تیوه  زا  مرحم  اروشاـع و  مالـسلا ،  هیلع  ادهـشلادیس 
هعیش و یعامتجا  یهدنامزاس  یتح  تسا . هتفرگ  لکش  نآ  يارب  خیرات  لوط  رد  هک  تسا  یگنهرف  ینامجرت  ریسفت و  عیشت ، يارب  ینیرفآ 
هب عیـشت  بهذـم  بتکم و  يارب  مرحم  هک  تسا  هنوـگ  نیدـب  تسا . هتفرگ  لکـش  یگنهرف  ناـمجرت  نیا  ساـسا  رب  عیـشت  يزاـس  هعماـج 

یناسنا مولع  ياه  شیارگ  رظنم  زا  اروشاع  تسا . یتفایهر  ماـیپ و  ياراد  دـیرگنب ، نآ  هب  هیواز  ره  زا  هک  تسا  هدـیدرگ  لیدـبت  يروشنم 
. تسا یمهم  ياه  مایپ  ياراد  تیبرت و ... میلعت و  تایبدا ، یسانش ، ناور  رنه ، یسانش ، هعماج  داصتقا ، گنهرف ، تسایس ، دننامه 

، يرظنم زا  هدرک و  یگنادواـج  ياراد  ار  نآ  نآرق  دـننامه  هک  تساروشاـع  رد  دوـجوم  ییاـنعم  ياـه  هیـال  ییوـتردوت و  تیلباـق  نـیمه 
. تسا نآرق  ییانعم  ياه  هیال  ریسفت  نامجرت و  یعون  هب  اروشاع 

ياه تبـسانم  رانک  رد   ) هام ات 2  زور  زا 10  نآ  ياه  نییآ  مسارم و  ینامز  هرتسگ  دوجو  اـب  نآ  هناـیلاس  رارکت  نیع  رد  اروشاـع  ییاـیوپ 
. دراد هشیر  مرحم  اروشاع و  يونعم  ییانعم و  یگنهرف و  یملع و  يانغ  نیمه  رد  لاس ) لوط  رد  رگید  هقرفتم 

ره ییاروشاع ، یعیـش و  یبهذـم  ياه  هناسر  دـبلط  یم  تسا ، یخیرات  ییایوپ  نآ  ییاـنعم و  ياـه  تیلباـق  نیا  ياراد  اروشاـع  هک  کـنیا 
فلتخم ياه  هکبش  هرتسگ  رد  هنافسأتم  دننک . هیهت  ینغ  دمآزور و  ایوپ و  ياه  همانرب  هعماج  هنایلاس  یعامتجا  گنهرف  اب  گنهامه  هلاس ،

، دوخ هبترم  لقادح  رد  اه  هناسر  هکنیا  ياج  هب  تسین و  یناشن  نادنچ  يدـمآزور  نیا  زا  يزاس ، همانرب  ياه  هورگ  عونت  یناتـسا و  یلم و 
هناماوع یـساسحا و  يزاس  همانرب  دـح  رد  یحطـس و  فیعـض و  يا  هبترم  رد  مه  نآ  ورهلابند  هناسر  هب  دنـشاب ، هعماج  گنهامه  هارمه و 

. دنوش یم  لیدبت 

دمآرد www.Ghaemiyeh.comشیپ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 444زکرم  هحفص 28 

http://www.ghaemiyeh.com


14 ص :

، يزاس همانرب  ياه  زاین  اه و  تیفرظ  همه  نیا  اب  ییاروشاـع  هژیو  هب  یتبـسانم  ياـه  هماـنرب  يارب  هک  دوش  یم  یـشان  اـجنآ  زا  لکـشم  نیا 
بطاخم ياه  زاین  ساسا  رب  عونتم و  دمآراک و  دمآزور ، هک  یملع  يا  هنیشیپ  مه  نآ  دوش . یمن  هتفرگ  رظن  رد  یملع  یشهوژپ و  هناوتشپ 

. دشاب اه  بلاق  عونت  و 

هعومجم رد  یـشهوژپ  ياه  هورگ  ای  يزاـس  هماـنرب  ياـه  هورگ  یخرب  اـب  يراـکمه  لاـس  نیدـنچ  هجیتن  هبرجت و  نیتسخن  هک  رثا  نیا  رد 
. ددرگ یفرعم  یعونتم  ياه  هدیا  يا ، هتشر  نایم  هاگن  شور و  ساسا  رب  تسخن  دوش  یم  شالت  تسامیسوادص ، نامزاس 

نازاسهمانرب يارب  تلوهـس  هب  ات  دوش  هئارا  دوخ  ياه  همانرب  ياه  شهوژپ  اب  هارمه  اه  هدیا  تسا ، رت  يدربراک  هک  دراوم  یخرب  رد  زین  و 
. دشاب هدافتسا  لباق 

همانرب عونت  نامزاس ، نوگانوگ  ياه  هورگ  اه و  هکبـش  يزاس  همانرب  ياه  زاین  اروشاع ، ییانعم  ياه  شزرا  قمع  ساسا  رب  باتک ، نیا  رد 
رد یبای  هدیا  دروم  رد  هبرجت  نیلوا  ناونع  هب  نتم  نیا  رد  هک  دوش  یم  يروآدای  اج  نیمه  رد  تسا . هدـش  هتفرگ  رظن  رد  يداهنـشیپ  ياه 

امهیلع قداص  ماما  مظاک و  ماما  یگدـنز  هرابرد  یبای  هدـیا  ياه  باتک  دـننام  ییاه  هبرجت  فالخ  رب   ) مالـسلا مهیلع  نیموصعم  یگدـنز 
فارطا رد  طبترم و  ياه  تیـصخش  رب  یبای  هدـیا  تیروحم  تسا  هدـش  شـالت  دوب ) موصعم  دوخ  یناگدـنز  رب  باـتک  روحم  هک  مالـسلا 
تیباذـج نازاسهمانرب و  يارب  ندوب  يدربراک  لیلد  هب  شور  نیا  رد  يرتسکاـخ . هایـس و  دیفـس ، زا  معا  ییاـه  تیـصخش  دـشاب ؛ موصعم 

تـسا دـیما  ور ، نیا  زا  تسا . هدـش  هدافتـسا  يزاس  همانرب  و  یناتـساد ) تیاور   ) ییاور یبای  هدـیا  شور  ود  زا  نوگانوگ ، ناـبطاخم  يارب 
شالت باب  زا  هکلب  رارکت ، باب  زا  هن  موس ) شخب  رد  هژیو  هب   ) باتک نیا  زا  ییاه  شخب  هب  نابطاخم  رگید  نارگـشهوژپ و  نازاسهمانرب ،

. دنرگنب ییاورریغ  ییاور و  ياه  همانرب  ياه  بلاق  عونت  ساسا  رب  يزاس  همانرب  شهوژپ  نوگانوگ  ياه  هبرجت  يارب 

لیلحت و رد  رت  يدربراک  یناسنا  مولع  زا  یخرب  اروشاع و  نیب  يا  هتـشر  نایم  هاگن  ساسا  رب  باتک  نیا  راتخاس  دوش  یم  دـیکأت  نایاپ  رد 
ماجنا رتهصالخ  دراوم ، یخرب  رد  رت و  هدرتسگ  دراوم ، یخرب  رد  یقیبطت  هاگن  نیا  تسا . هتفای  ناماس  اروشاع  هثداح  یناوخزاب  یـسررب و 

ینغ یـسانشبیسآ ، تسا . هدوب  نازاسهمانرب  هناسر و  ناگدنـسیون  هناسر ، نارگـشهوژپ  يارب  شور  نیا  يزاس  هنیداهن  فده ، نوچ  هدش ؛
کی ره  رد  نازیزع  زا  کی  ره  یبناج  ياه  صصخت  نازیم  هب  هکنآ  هژیو  هب  تسا ، نابطاخم  هدهع  هب  اه  شور  نیا  لیمکت  يزاس و 
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يزاس ینغ  یشخبعونت و  هب  دناوت  یم  تایبدا و ... رنه و  گنهرف ، داصتقا ، تسایـس ، یـسانش ، ناور  یـسانش ، هعماج  لثم  یناسنا  مولع  زا 
. دناسر يرای  يزاس  هدیا  نیا 

: زا دنترابع  هک  تسا  یلک  شخب  هس  لماش  باتک  نیا 

؛ يا هناسر  یبای  هدیا  فده  اب  يا  هتشر  نایم  شهوژپ  هب  زجوم  یهاگن 

؛ یمومع یبای  هدیا  فده  اب  مشاه  ینب  ماما و  یناگدنز  هب  یلک  یهاگن 

؛ یناسنا نوگانوگ  مولع  ساسا  رب  يا  هتشر  نایم  یبای  هدیا 

. يا همانرب  ياه  شهوژپ  هنومن 
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مالسلا مهیلع  تیب  لها  ناگرزب  ییاروشاع و  ناماما  یناگدنز  هب  یهاگن  ساسا  رب  یبای  هدیا  لوا : شخب 

هراشا

مالسلا مهیلع  تیب  لها  ناگرزب  ییاروشاع و  ناماما  یناگدنز  هب  یهاگن  ساسا  رب  یبای  هدیا  لوا : شخب 

اه لصف  ریز 

دمآرد شیپ 

تیب لها  ناگرزب  ییاروشاع و  ناماما  یناگدنز  هب  یهاگن  ساسا  رب  یبای  هدیا  لوا : شخب 
مالسلا مهیلع 
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دمآرد شیپ 

هراشا

دمآرد شیپ 

رد تسا . مشاه  ینب  ییاروشاع  هتسجرب  ياه  تیصخش  ناماما و  یناگدنز  اب  یلامجا  ییانشآ  یلک و  هاگن  یـسانشزاب ، شخب ، نیا  فده 
مان هب  یتمسق  زین  شخب  ره  نایاپ  رد  دش . دهاوخ  هئارا  اه  یبای  هدیا  یخرب  یلامجا ، یـسانش  هریـس  یـسانش و  تیـصخش  نمـض  هاگن  نیا 

. دشاب راظتنا  اروشاع و  دنویپ  رگشیامن  ات  دراد  دوجو  يودهم  ياه  هدیا 

نیـسح ماما  یناهگان  عیرـس و  جورخ  ات  هنیدم  هب  نایفـس  یبا  نب  هیواعم  گرم  ربخ  ندیـسر  زا  البرک  مایق  هدـنورپ  ینامز  هزاب  هک  اجنآ  زا 
دادیور نیا  یبای  هدـیا  لیلحت و  هب  تسا ، روحم  تیـصخش  هکنیا  اب  شخب  نیا  دوش ، یم  زاغآ  هزور ) ات 3  هلصاف 2   ) هنیدم زا  مالسلا  هیلع 

. تخادرپ دهاوخ  مه 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  یناگدنز  . 1

هراشا

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  یناگدنز  . 1

اه لصف  ریز 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  یناگدنز  زا  يا  هصالخ 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  یناگدنز  زا  يا  هصالخ 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  یناگدنز  زا  يا  هصالخ 

هاگ نآ  شردارب و  زا  یمک  هلصاف  هب  وا  دلوت  دش . دلوتم  هنیدم  رد  مراهچ  لاس  نابعـش  موس  مالـسلا ،  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نیـسح 
دجـسم هب  هک  دوب  یناناملـسم  تارطاـخ  نیرت  مهم  زا  هنیدـم ، رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  تلاـسر  مود  همین  رد  ود  نآ  یهارمه 

. دندید یم  ربمایپ  هارمه  تدابع  زامن و  ماگنه  یتح  هشیمه  ار  ردارب  ود  نیا  دندمآ و  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا 

تبیـصم ود  ردام ، تداهـش  هاگ  نآ  مظعا و  ربمایپ  تلحر  دـشک . یم  لوط  لاـس  دودح 7  اهنت  مالـسلا  هیلع  ادهـشلادیس  يارب  نارود  نیا 
دنارذگ یم  يردپ  رانک  رد  هنیدم  رد  ار  شا  یناوج  یناوجون و  نارود  رسارس  زین  سپ  نآ  زا  تسا . ترـضح  نآ  یکدوک  نارود  تخس 

. دوب ینیشن  هناخ  هب  موکحم  هک 
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مالسلا هیلع  نیسح  دوش . یم  مالـسلا ،  هیلع  یلع  نانمؤمریما  ندیـسر  تفالخ  هب  نامثع و  لتق  ثعاب  ق   . ياه 34 35 ه لاس  رد  مدرم  مایق 
. دوب یعامتجا  یماظن و  یسایس ، ياه  هنحص  مامت  رد  ردپ  روای  رای و  نیرت  مهم  مالسلا ،  هیلع  نسح  شردارب ، هارمه  هب  اه  لاس  نیا  رد 

زا سپ  دـنک و  یم  لیدـبت  شردارب  تدـم  هاتوک  تفالخ  مود  تیـصخش  هب  ار  مالـسلا  هیلع  ادهـشلادیس  ردارب ، تفـالخ  ردـپ و  تداـهش 
. دوش یمن  ادج  وا  زا  يا  هظحل  ددرگ و  یم  زاب  هنیدم  هب  ردارب  هارمه  وا  حلص ، دادیور 

همان حلص  هب  هیواعم ، تایح  نامز  ات  دوش و  یم  راد  هدهع  ار  نایعیش  تماما  مالسلا ،  هیلع  نسح  ماما  تداهش  زا  سپ  مالسلا  هیلع  نیـسح 
مایق و زاس  هنیمز  دوخ ، يارب  يریگ  تعیب  يارب  دیزی  شالت  دـیزی و  تفالخ  زاغآ  هیواعم و  گرم  تسا . دـنب  ياپ  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما 

. دزاس یم  مهارف  ار  مایق  تامدقم  هام  جنپ  تدم  رد  سپ  نآ  زا  ماما  تسا . ینیسح  هسامح 

ماما یناگدنز  ياههرود 

هنامز مکاح 

یعامتجا تیعضو 

ق)  . ات 11 ه  4  ) مظعاربمایپ رضحم  رد  لاس   7

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکاربمایپ  توبن  نارود 

رد اه  لاس  نآ  رد  مالسلا  هیلع  نیـسح  یگدنز  دوب و  یبنلادجـسم  نآ  نوناک  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مظعاربمایپ  تیروحم  رب  يا  هعماج 
. تشذگ هناخ  دجسم و  هلصاف 

ق)  . ات 35 ه  11  ) نیدشار يافلخ  نارود  لاس   25

هناگ هس  يافلخ 

رد جیردت  هب  تیلهاج  مالسا و  نیب  یطاقتلا  گنهرف  اه و  شزرا  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  تیب  لها  زا  هتفرگ  هلصاف  يا  هعماج 
. دوش یم  هنیداهن  نآ 

ق)  . ات 50 ه ات 40 و 40   35  ) ردارب ردپ و  تفالخ  نارود  لاس   15

هیواعم تفالخ  مالسلا ،  هیلع  یلع  نانمؤمریما  تفالخ 

يایحا يارب  ناشیا  شالت  هار ، هنایم  رد  دریذپ . یم  تفالخ  هب  لوا ) ماما  هن  و   ) مراهچ هفیلخ  ناونع  هب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  یمالسا ، هعماج 
رخاوا رد  ماما  هک  اجنآ  ات  دوش  یم  یعامتجا  ياه  ورین  ناوارف  يریگ  هلصاف  اه و  یگدنکارپ  اه ، ورین  شزیر  ثعاب  يوبن  هریـس  گنهرف و 

. دسر یم  تداهش  هب  شناروای  اهورین و  دوبمک  تیعضو  رد  شتفالخ 
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ق)  . ات 61 ه  50  ) ترضح تماما  نارود  لاس   10

دیزی تفالخ  هیواعم ، تفالخ 

يا هنوگ  هب  یمالـسا  گنهرف  اه و  هیام  نب  افلخ ،) نارود  زا  سپ   ) يزاس يوما  مود  هلحرم  يارجا  يارب  هیواعم  شالت  هلاـس  هرود 20  رد 
وحم تسایـس  اب  جـیردت  هب  دوش و  یم  لیدـبت  نایوما  عیطم  ًالماک  هدرپسرـس و  يا  هعماج  هب  یمالـسا  هعماـج  تیاـهن ، رد  هک  تفاـی  رییغت 

. ددرگ یم  هارمه  یمالسا  ياه  شزرا 

مالسلا هیلع  ماما  یناگدنز  رصاعم  یعامتجا  تالوحت 

هعیش هعماج 

هب ربمایپ  هباحص  صاوخ  زا  يا  هدع  طقف  یلو  دوب ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  میلاعت  حور  تیمتاخ  زا  سپ  تیالو  تماما و  هلئـسم 
رد ار  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  تبحم  رذب  ربمایپ  روتسد  هب  مه  نمی  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  رفس  . ) دندروآ نامیا  مالسا  یلصا  هزومآ  نیا 

تیریدـم اب  هباحـص  نیا  هتبلا  دوب . يولع  هباحـص  تیب و  لها  يدوبان  فدـه  اب  تفالخ  بصغ  ربمایپ و  تلحر  دیـشاپ .) نمی  لیابق  یخرب 
ذوفن و هیقت  و  رمع ) نامز   ) ییارادم هیقت  رکبوبا ،) نامز   ) یتظافح هیقت  دـندرک : هبرجت  ار  هیقت  زا  هلحرم  هس  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما 

(. نامثع نارود  رمع و  هرود  رخاوا   ) يراذگرثا

. دوب یهاوخ  تلادع  راعش  اب  لاس  زا 25  سپ  یمالسا  هعماج  شزیخ  ناهنپ ، تیریدم  نیا  باتزاب 

یعیش عماوج  نیلوا  شیادیپ  ثعاب  یتیب  لها  ياه  شیارگ  ياراد  لیابق  یعیـش و  صاوخ  بیکرت  اب  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  تفالخ 
هبور یناوارف  ياهدیدهت  اه و  موجه  اب  هیواعم  نامز  رد  تیلقا  رد  اپون و  هعماج  نیا  دش . هفوک  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  تیروحم  رب 
روای  50  ) هدنکارپ ياهورین  بلاق  رد  زج  تسناوتن  هنیدم  رد  ماما  زا  عاطقنا  راچد  هدش و  هلثم  هدـنکارپ ، هعماج  نیا  هک  ییاج  ات  تشگ  ور 

. دنک تیامح  البرک  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  زا  ماما ) یفوک 

یمالسا هعماج 

یتیبرت و ياه  همانرب  دـنمزاین  اهنآ  دـندوب . هدـش  ناملـسم  اهنآ  اب  ناناملـسم  داهج  زا  همهاو  اـب  جـیردتهب و  برعلا  هریزج  هدـنکارپ  بارعا 
بارعا نتشاذگ  دازآ  تفالخ و  بصغ  اما  دندوب ، ربمایپ  زا  سپ  مالسا  نید  يانبم  رب  یعامتجا  یگنهرف و 
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یطاقتلا گنهرف  يانبم  رب  ربمایپ  زا  سپ  يدیدج  یمالـسا  هعماج  شیادـیپ  ثعاب  تاحوتف  هب  اهنآ  ندرک  لوغـشم  هاگ  نآ  دوخ و  لاح  هب 
. دش یلهاج  یبرع  یمالسا 

يرکف ياه  نایرج 

تیب لها  تماما  تّدوم و  تیروحم  رب  دوب  رارق  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکاربمایپ  تایاور  نآرق و  تایآ  يانبم  رب  دوب و  دحاو  ینید  مالسا ،
رد ار  مود  نایرج  روهظ  ینـشور ، هب  تخادـنا ، هار  هک  ییادـص  رـس و  اب  ربمایپ  تلحر  هظحل  زا  تفالخ  نایرج  لاح ، نیا  اب  دـبای . دادـتما 

هقرفت يانب  گنس  نیا  سپس  دش . مالسا  ناهج  رد  ینس  هعیش و  یگتسدود  داجیا  ثعاب  ربمایپ  تلحر  هظحل  نامه  زا  درک و  نالعا  مالـسا 
جراوخ ناونع  اب  اه  هقرف  نیلوا  شیادیپ  دهاش  اروشاع ، ات  نرق  مین  هلصاف  دح  رد  ات  دیدرگ  لیدبت  مالـسا  ناهج  رد  گنهرف  هب  ینامرفان  و 

. میشاب تنس  لها  نایم  رد  هینامثع  و 

یم رتهب  کنیا  یعامتجا ، یسایس و  ياه  نایرج  تالوحت  ریـس  مالـسلا و  هیلع  ادهـشلادیس  یگدنز  زا  هدش  میـسرت  یلک  ياضف  هب  هجوتاب 
هک ارچ  دنک ؛ یم  تیافک  هزادنا  نیمه  رد  ماما  یناگدنز  یبای  هدیا  ثحب  هتبلا  تخادرپ . ادهـشلادیس  تماما  نارود  رد  یبای  هدـیا  هب  ناوت 

. تسا فده  نیمه  نیمأت  ياتسار  رد  مود  شخب  ثحابم  زا  يرایسب 

( بجر  28  ) هنیدم زا  ادهشلادیس  هنابیرغ  جورخ  . 2

هراشا

( بجر  28  ) هنیدم زا  ادهشلادیس  هنابیرغ  جورخ  . 2

اه لصف  ریز 

دادیور هصالخ 

دیزی تفالخ  اب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ههجاوم  هب  یلیلحت  یهاگن 

رفس لوط  رد  ماما  هدش  توالت  تایآ  رظنم  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مایق  یعامتجا  لیلحت 

هنیدم رهش  تیوه 

لاس 60 ه.ق رد  هنیدم  هعماج  هب  یلیلحت  یهاگن 

يودهم ياه  هدیا 

دادیور هصالخ 

( بجر  28  ) هنیدم زا  ادهشلادیس  هنابیرغ  جورخ  . 2www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 444زکرم  هحفص 38 

http://www.ghaemiyeh.com


دادیور هصالخ 

یم نایفـس  یبا  نب  هبقع  نب  دـیلو  هنیدـم ، یلاو  هب  يا  همان  وا  تسـشن . تفالخ  هب  وا  ياـج  هب  دـیزی  دُرم و  لاس 61  بجر  رد 15  هیواعم 
یم راضحا  ماما  دسر . یم  هنیدم  هب  دعب  هتفه  کی  همان  دشکب . ار  اهنآ  هنرگو  دریگب  تعیب  ریبزنبا ) و   ) ادهـشلادیس زا  هنیدـم  رد  ات  دـسیون 

تعیب هب  رـضاح  مکح ، نب  ناورم  شرواشم ، هژیو  هب  وا و  رارـصا  دوجو  اب  دور و  یم  یلاو  رادـید  هب  مشاه  ینب  ناناوج  هارمه  ماـما  دوش .
. دریگ یم  تلهم  زور  کی  دوش و  یمن 

. دـنک یم  هدامآ  ار  مشاه  ینب  ماما  تسا ، هکم  يوس  هب  هنیدـم  زا  شناردارب  ریبز و  نب  هللادـبع  رارف  هلئـسم  ریگرد  یلاو  هک  يزور  نیا  رد 
یم كرت  ار  هنیدم  هنابـش ، بجر ، رد 28  مالـسلا ،  مهیلع  تیب  لها  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکاربماـیپ  رازم  عادو  زا  سپ  دـعب ، زور  بش 

جنپ راهچ  دنک و 
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هقطنم رد  دوش و  یم  هکم  دراو  شزورداز ) اب  نامز  مه   ) نابعش موس  هعمج ، زور  تسرد  ناشیا  دیامیپ . یم  یلصا  هداج  زا  ار  ریسم  هزور 
. ددرگ یم  نکاس  بلطملادبع  نب  سابع  هناخ  رد  بلاط  یبا  بعش 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  یلک  ياه  تسایس  ادهشلادیس و  مایق  تماما و  ياه  هرود 

اه هرود 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  یلک  هریس  تسایس و 

هیواعم گرم  ات  تماما  زاغآ  زا 

هیواعم گرم  زا  سپ  ات  راظتنا  ربص و  هب  مایق  نارگتوعد  هیصوت  هیواعم و  اب  مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  شردارب ، حلص  هب  يدنب  ياپ 

هنیدم رد  دیزی  تفالخ  زاغآ 

نایوما هنیدم و  یلاو  هئطوت  دیدهت و  زا  مشاه  ینب  دوخ و  ناج  ظفح  يارب  شالت  رانک  رد  تعیب  یفن  تسایس  نالعا 

هکم رد  ماما  ههام  راهچ  تماقا 

ساسح ثعاب  تسناوت  یم  ماما  مادقا  هک  ارچ  دیماجنا ؛ نایوما  ریحت  یمگردرس و  هب  یهلا  نما  مرح  تقوم  تینما  تیفرظ  زا  ماما  هدافتسا 
مالـسا حرط  زاغآ  ربارب  رد  هعماج  یگداتـسیا  هب  تیاهن ، رد  ددرگ و  مایق  تضهن  اب  اهنآ  یلامتحا  ندـش  هارمه  یمالـسا و  هعماـج  يزاـس 

. دوش رجنم  دیزی  ییادز 

قارع هار  رد  نداهن  ماگ  قارع و  باختنا 

زا ناشیا  زیمآ  ضارتعا  جورخ  ببـس  دوب ، دـیزی  تفالخ  ياضما  شا ، هجیتن  هک  یجح  مسارم  اـب  ندرکن  یهارمه  رد  ماـما  هنـالاعف  مادـقا 
. دومیپ ار  هفوک  ات  هکم  هار  زور  ات 23  هاگ 22  نآ  دش . جح  زاغآ  هب  هدنام  زور  کی  هکم ،

البرک رد  ماما  روضح 

هفوک رکشل  هب  تجح  مامتا  يارب  شالت  رانک  رد  تعیب  زا  زیهرپ  هبناج  ود  تسایس 

دیزی تفالخ  اب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ههجاوم  هب  یلیلحت  یهاگن 

دیزی تفالخ  اب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ههجاوم  هب  یلیلحت  یهاگن 

یسایس ياه  لیلحت  رظنم  زا  یتح  دوب . ریذپانبانتجا  يرما  لطاب  قح و  بیشن  زارف و  رپ  ههجاوم  یخیرات و  هفـسلف  رظنم  زا  ادهـشلادیس  مایق 
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هب دـنزب و  رانک  ار  اه  باجح  ماـمت  لـطاب  ناـیرج  هک  هاـگ  نآ  دـبای . همادا  هشیمه  اـت  تسناوت  یمن  توکـس  نیا  تسا  یهیدـب  دوش ، یم 
. تساخ اپ  هب  دیاب  قح  یخیرات  نایرج  ظفح  يارب  دسرب ، تیفافش 

اما تشاد ، دوجو  اه  ینیب  شیپ  نیا  هرابرد  تنس  لها  عبانم  رد  یتح  یناوارف  ياهربخ  دوب و  هدش  ینیب  شیپ  ًالماک  یبیغ  رظنم  زا  مایق  نیا 
ققحم قح  ههبج  نالک  فادـها  ات  دوب  تیرومأم  غالبا  یعون  یهاـگآ ، نیا  هکلب  دوبن ، ترـضح  ماـیق  تلع  فدـه و  یبیغ ، یهاـگآ  نیا 

. دوش

دوب و حلـص  دنب  ياپ  مین  لاس و  هن  تدم  هب  زاغآ ، رد  تشاذگ . ارجا  هب  ار  یلک  تسایـس  هلحرم و  ود  تماما ، نارود  رد  ماما  لیلد ، نیدب 
، تقادص هیواعم ، ياهریوزت  غورد و  اه و  تیانج  اه و  تنایخ  مامت  ربارب  رد  ات  دربن  ریـشمش  هب  تسد  هیواعم  ندوب  هدنز  هظحل  نیرخآ  ات 

لطاب ههبج  تشادـن و  ینامیپ  دـهعت و  چـیه  رگید  قح  ههبج  هیواعم ، گرم  اب  هک  هاگ  نآ  دـهد . ناشن  ار  تیب  لها  يدرم  ناوج  تناما و 
. تفرگ یم  تروص  دیاب  مایق  دمآ ، قح  فاصم  هب  اراکشآ  ریوزت ، ایر و  هرهچ  ندز  رانک  اب  اوق  مامت  اب  مه 

رب نیعبات  هباحص و  زا  يرایـسب  هکلب  ماما ، اهنت  هن  تشادن و  تداهـش  زج  ینایاپ  یعامتجا ، تیروجهم  تبرغ و  طیارـش  نآ  رد  مایق  هجیتن 
. دندوب فقاو  نایاپ ، نیا  زا  ثداوح ، يریگ  تهج  اوق و  هنزاوم  هبـساحم  ساسا  رب  هعماج  دنمـشوه  دارفا  زا  يرایـسب  یبیغ و  رابخا  ساسا 
، مایق يا  هلحرم  تیاغ  هک  انعم  نیا  هب  درک . طلخ  مایق  یلک  فده  اب  ثداوح  نایاپ  ریـس و  نایم  دیابن  یعطق  يدنب  نایاپ  نیا  ساسا  رب  هتبلا 

. دوبن تداهش  ًارصحنم  مایق  فده  اما  دوب ، تداهش 

هکم زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  جورخ  هب  تبسن  یعامتجا  ياه  شنکاو  لودج 

نامز نآ  رد  حرطم  یمالسا  عماوج 

یعامتجا ياه  شنکاو 

هنیدم هکم و 

زا هدـش ، هنیداهن  یخیرات و  يا  هنوگ  هب  مود ، لوا و  هفیلخ  نامز  رد  تاحوتف  شوخ  تارطاخ  ریثأت  تحت  ربماـیپ و  تلحر  زا  سپ  زاـجح 
هاگ چـیه  جـح ، رد  موصعم  ناماما  هلاس  ره  تکراشم  ای  هنیدـم  رد  ربمایپ  تیب  لها  ینالوط  تماقا  دوجو  اـب  دوب . هتفرگ  هلـصاف  تیب  لـها 

. دندادن ناشن  شوخ  يور  تیب  لها  هب  نآ  مدرم 
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. تشادن زاجح  یمالسا  هعماج  رد  ار  باتزاب  نیرتمک  هکم ، زا  جورخ  سپس  هکم و  هب  دورو  هنیدم و  زا  ماما  جورخ 

هرصب

كدنا دوب . کلسم  ینامثع  يرهش  اه  نامز  نآ  رد  یلو  دندوب ، هرصب  رد  نایعیش  زا  دودحم  یتیلقا  هراومه  لمج ، گنج  يارجام  زا  سپ 
. دندش ناوارف  ياه  بیسآ  یگدنکارپ و  راچد  ههد ) ود  تدم  هب   ) دایز نبا  دایز و  دیدش  بوکرس  ریز  مه  نآ  رد  نکاس  نایعیش 

هفوک

رد دنتشاد . یعیش  ياه  شیارگ  هک  دوب  یلیابق  عمجت  نیرتشیب  نوناک  رهـش ، نیا  دوب . نآ  تالوحت  نوناک  قارع و  رهـش  نیرت  مهم  هفوک ،
دایز تموکح  ياه  لاس  رد  گرزب  تیلقا  نیا  دندوب . تیلقا  رد  تنس ) لها   ) ناناملسم رگید  هب  تبـسن  هفوک  رد  یعیـش  لیابق  اه  لاس  نآ 

. دندش لمحتم  ار  یناوارف  يداصتقا  یگنهرف و  یعامتجا ، ياه  هبرض  دایزنبا ، ات 

یمک یلو  دوب ، یعیش  ًافرص  زاغآ  رد  هک  یتوعد  دندرک . زاغآ  ار  يراگن  همان  توعد و  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مایق  زاغآ  ربخ  ندینـش  اب 
هارمه دوخ  اب  مه  ار  جراوخ ) نایوما و  زج  هب  اه  نایرج  یمامت  لـماش  هفوک و  یعاـمتجا  تیرثکا   ) تنـس لـها  زا  يا  هدرتسگ  جاوما  دـعب 

. درک

رفس لوط  رد  ماما  هدش  توالت  تایآ  رظنم  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مایق  یعامتجا  لیلحت 

رفس لوط  رد  ماما  هدش  توالت  تایآ  رظنم  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مایق  یعامتجا  لیلحت 

رد درک . توـالت  ار  هروس  نیمه  هیآ 22  هکم ، هب  دورو  ماگنه  صـصق و  هروس  هیآ 21  هنیدم ، زا  جورخ  ماگنه  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
. دومرف توالت  ار  ایبنا  هیآ 227  مه  رفس  لوط 

هلاس توبن 10  ربارب  رد  هک  تسا  نآ  نخـس  نیا  ینعم  تسا . هعماـج  رد  ماـما  تبرغ  تیروجهم و  هناـشن  رگید  ياـه  هنوـمن  تاـیآ و  نیا 
يارجا اب  هلاس  تصرف 50  رد  تفالخ  ماظن  دوب ، هارمه  رایـسب  ياهزارف  دورف و  اب  هک  هنیدـم  هعماـج  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ 

هلاحتـسا ًالماک  ار  هنیدـم  ياپون  هزات و  هعماج  دوب  هتـسناوت  يداصتقا  یماظن و  یعامتجا ، یگنهرف ، يرکف ، ياه  حرط  اه و  تسایـس  عاونا 
دـندوب و انتعا  یب  ربمایپ ، هداون  یپایپ  ياـه  توعد  اـهدایرف و  اـب  ههجاوم  رد  هنیدـم  مدرم  تیرثکا  نرق ، مین  زا  سپ  لـیلد ، نیمه  هب  دـنک .

. دنتشاذگ اهنت  ثداوح  بادرگ  رد  ار  ناشیا 

رد ماما  هدش  توالت  تایآ  رظنم  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مایق  یعامتجا  لیلحت 
رفس لوط 
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هنیدم زا  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  هنابیرغ  یخیرات  ياه  جورخ  لودج 

موصعم ماما 

هنیدم مدرم  ههجاوم  عون  یخیرات و  دادیور 

مالسلا اهیلع  ارهز  ترضح  تیمولظم 

. دیرگب اجنآ  رد  دورب و  دُحا  يادهش  رازم  هب  اهزور  ناشیا  دش  ببس  مالسلا  اهیلع  همطاف  ياه  هیرگ  ربارب  رد  هنیدم  مدرم  یتقاط  یب 

مایق زاغآ  رد  ادهشلادیس  جورخ 

. تشادن یپ  رد  ار  هنیدم  مدرم  شنکاو  هنوگچیه  دیزی ، تفالخ  زاغآ  ماگنه  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  جورخ 

مالسلا هیلع  مظاک  ماما  تراسا 

( دادغب هرصب و   ) قارع ياه  نادنز  هب  هنامولظم  ار  ناشیا  هاگ  نآ  دناشک . سبح  هب  هنیدم  رد  ار  ماما  جح ، مسارم  نمض  رد  یسابع  نوراه 
. دهد خر  یقافتا  هنیدم  رد  هکنیا  نودب  داتسرف 

مالسلا هیلع  اضر  ماما  يرابجا  جورخ 

یشنکاو چیه  هنیدم  مدرم  لاح ، نیا  اب  درادن . تشگزاب  دوب  مولعم  هک  یلاقتنا  دش ؛ لقتنم  ورم  هب  نومأم  روتـسد  هب  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما 
. دندادن ناشن 

ارماس هب  هنیدم  زا  يرکسع ) ماما  و   ) يداه ماما  یخیرات  دیعبت 

. دنک ضارتعا  هنیدم  رد  یسک  هکنیا  نودب  دش  لقتنم  ارماس  هاگدیعبت  هب  هشیمه  يارب  یسابع  لکوتم  نارود  رد  مالسلا  هیلع  يداه  ماما 

هنیدم رهش  تیوه 

هنیدم رهش  تیوه 

ياه تخاسریز  رد  یلهاج  ياه  شزرا  تیمکاح  لیلد  هب  دش . رادـیدپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  روضح  اب  هنیدـم  يرهـش  تیوه 
دادـتما تماما  بلاق  رد  دوب و  هدرک  عورـش  ربمایپ  هک  یمالـسا  یعامتجا  تضهن  نداد  همادا  يارب  مدرم  رد  یفاک  یگداـمآ  دوبن  هنیدـم و 
مالـسا نید  زا  يویند  يدـنم  هرهب  ساسا  رب  دوخ  یعامتجا  يرکف و  ماظن  یهد  تهج  اب  هنیدـم  مدرم  دـش  ببـس  ربمایپ  تلحر  تفای ، یم 

رد هک  تفرگ  یم  رارق  ربمایپ  نامز  ياه  گـنج  ربارب  رد  یگژیو  نیا  تشاد ، هارمه  هب  یناوارف  میاـنغ  اـفلخ  هرود  رد  یمالـسا  تاـحوتف  )
، تیوه نیا  ساسا  رب  دـننک . فیرعت  دوخ  يارب  يدـیدج  يرهـش  تیوه  دوب ،) هساـمح  راـثیا و  نآ ، هیاـم  نب  دوب و  داـهج  اـی  عاـفد  ماـقم 
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. تفرگ رارق  یعامتجا  ياه  تکرح  رایعم  نادنورهش ، یمومع  تینما  عفانم و  هکلب  تشادن ، یتیمها 

هدیا هاگتساخ 

نآ حرش  هدیا و 

اهدادیور اب  ماما  ههجاوم 

یمن طیحم  طیارش و  ریـسا  دراد و  ایوپ  لاعف و  یتیریدم  مه  طیارـش  نامه  رد  اما  تسا ، یـشنکاو  یهاگ  اهدادیور  ربارب  رد  ماما  تیریدم 
. دنک یم  باختنا  لطاب  لاطبا  قح و  قاقحا  ریسم  رد  دوخ  هک  درب  یم  یتمس  هب  ار  اهدادیور  دنور  لیلد ، نیمه  هب  ددرگ .

مشاه ینب 

دوخ هک  یناناوج  ناسآ  راوشد و  طیارـش  هنوگره  يارب  ماما  تمدخ  رد  هتفرگ  رارق  ماما و  هتفای  تیبرت  ناناوج  هب  مشاه  ینب  يدـنب  هتـسد 
...(. رفعج و نبا  هیفنح ، نبا  سابع ، نبا   ) دنناد یم  تلحصم  لها  ای  رظن  بحاص  ماما و  ضرع  مه  ار 

هیواعم گرم 

. قح ندرک  دوبان  وحم و  رد  دوخ  ینطاب  هرهچ  ییامن  راکشآ  يارب  لطاب  ولج  هب  ور  تکرح  ینعم  هب  هیواعم  گرم 

صاوخ و يارب  يولع  يوبن و  ياه  ییوگ  شیپ  ققحت  یجیردت  عورـش  ییاروشاع و  یبیغ  ياه  هناشن  نارود  زاغآ  ینعم  هب  هیواعم  گرم 
. دوش مامت  اهنآ  رب  تجح  هدنیآ  ياهدادیور  رد  ات  هعماج  ماوع  یتح 

. یخیرات اما  تخس ، یشقن  تلاسر و  يافیا  يارب  ندش  هدامآ  يارب  یبیغ  ییادن  ندینش  ینعم  هب  ماما  يارب  هیواعم  گرم 

هنیدم زا  ماما  جورخ 

یگدنز دنور  رد  ادابم  ات  ربمایپ  رهش  زا  ربمایپ  تیب  لها  ندش  رود  هب  اهنآ  تیاضر  ربمایپ و  رهـش  هب  یمالـسا  سابل  رد  تیلهاج  تشگزاب 
. دوش داجیا  یللخ  اهنآ  هرمزور 

هب ربمایپ ) نامز  رد   ) ریگارف رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  يرگراثیا و  یگدازآ ، يدازآ ، هیحور  زا  هنیدـم  مدرم  یعاـمتجا  هیحور  لوحت 
(. مایق هناتسآ  رد   ) دشاب روجف  قسف و  جوا  رد  هچ  رگا  یمکاح  ره  زا  تیالو  قلطم  تعاطا  شریذپ  هیحور 

. دوخ لطاب  هب  تیعمج  هعماج و  نآ  ندرک  اهر  هعماج و  نآ  رد  یلقادح ) هچرگا   ) يراذگرثا ناکما  زا  قح  نایرج  ماما و  يدیمون 
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هنابش جورخ 

ماگنه اهنآ  ناج  نیمـضت  ای  ندرک  هقردـب  رد  يدرد  مه  ای  یهارمه  يارب  رفن  کی  یتح  ندوبن  رـضاح  هنیدـم و  رد  ماـما  تیروجهم  جوا 
 . مالسلا مهیلع  تیب  لها  اب  هنازور  جورخ 

هعماج رد  یتیب ) لها  لیـصا  گنهرف  ربارب  رد   ) تفالخ بتکم  ياه  شزرا  ندش  هنیداهن  یگنهرف و  ياه  تسایـس  يراذگرثا  ندوب  قیمع 
. هنیدم

ماما نارگ  تحیصن 

فده اب  موصعم  ماما  ربارب  رد  افلخ ) یغیلبت  تسایس  هلیـسو  هب  هدش  جیورت  ای  هتخاسدوخ  بذاک و  تیـصخش  ياراد   ) اه یـسانشراکدوخ 
. یهاوخریخ يرگ و  تحیصن  مان  هب  قح  ریسم  رد  يزادنا  گنس 

لاس 60 ه.ق رد  هنیدم  هعماج  هب  یلیلحت  یهاگن 

لاس 60 ه.ق رد  هنیدم  هعماج  هب  یلیلحت  یهاگن 

نارود زا  هک  دندوب  یلسن  هنیدم  تیعمج  تیرثکا  یلو  دنتـشاد ، دوجو  هنیدم  رد  زونه  هباحـص  زا  لسن  نیرخآ  ق ،  . لاس 60 ه هناتسآ  رد 
تیب لها  ياهدایرف  هک  يا  هنوگ  هب  دریگ ، یم  هلصاف  ًالماک  ربمایپ  تیب  لها  زا  هیواعم  نارود  رد  لسن  نیا  دندوب . هدمآرب  نیخیش  تفالخ 

. درادن رادیرخ  کی  رهش  نیا  رد 

هن اهراعـش و  رد  هن  هک  تسا  ینیعبات  اب  مایق  يربهر  مه  مایق  نآ  رد  یلو  دزیخ ، یم  اپ  هب  هچراـپ  کـی  دـیزی  هیلع  لاس 62  رد  رهش  نیمه 
دوخ دوب ، هدش  لعج  اهنآ  يارب  مود  هفیلخ  نارود  زا  هک  یبذاک  تیـصخش  ساسا  رب  دنرادن و  ربمایپ  تیب  لها  هب  يا  هژیو  هجوت  اه  همانرب 

. دنتسناد یم  رظن  يأر و  بحاص  ار 

. دـننک ادـیپ  ربمایپ  تیب  لها  بلاق  رد  موصعم  ّیلو  يربهر  شناد و  زا  يزاـین  یب  سح  اـهنآ  دـش  ثعاـب  بذاـک  تیـصخش  هیحور و  نیا 
هاگیاج رگا  دش و  یم  فذح  رتشیب  مه  یمالسا  هعماج  زا  دش ، یم  رترود  تیب  لها  زا  هچره  هعماج  نیا  هک  دوب  نآ  تیعضو  نیا  باتزاب 

. دنام یمن  یقاب  مالسا  ناهج  رد  رهش  نیا  زا  یمان  یتح  دعب  نرق  ود  یکی  رد  دوبن ، رهش  نیا  رد  ربمایپ  رازم  یخیرات 

يودهم ياه  هدیا 

يودهم ياه  هدیا 

زا دنیآرف  نیا  تشادن . نایکم  رب  يرثا  چیه  مه  هکم  رد  ماما  ههام  راهچ  تماقا  دوب . مایق  عورش  هطقن  هنیدم  زا  ادهـشلادیس  هنابیرغ  جورخ 
. داد دهاوخ  خر  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  تجح  ترضح  روهظ  مایق و  هناتسآ  رد  تایاور  ساسا  رب  یخیرات و  تهج 
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يدوبان دصق  هب  ینایفس  رکشل  هک  ددرگ  یم  ییاه  تیلاعف  لوغـشم  هنیدم  رد  روهظ  هناتـسآ  رد  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما 
شدـج هک  يا  هیآ  نامه  توالت  اب   ) هنیدـم زا  هنابیرغ  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لـجع  ناـمز  ماـما  دـننک . یم  هلمح  هنیدـم  يوس  هب  ماـما 

نامز ماما  یتقو  ددرگ . یم  ادیپ  فسخ  راچد  هنیدم  تراغ  لتق و  زا  سپ  ینایفس  رکشل  ناشیا ، رس  تشپ  دوش و  یم  جراخ  درک ) توالت 
رد قطانم  رگید  زا  شنارای  هکنیا  ات  دزیخ  یم  رب  ناشیا  يرای  هب  نایکم  زا  یـسک  رتمک  دـسر ، یم  هکم  هب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع 

نیا زا  تسا . زاجح  نیمزرـس  رد  هتفای  خوسر  تیلهاج  رگنایب  اـه  دادـیور  نیا  ددرگ . یم  زاـغآ  روهظ  دـنیآرف  دـنیآ و  یم  مه  درگ  هکم 
ّیلو هار  ّدـس  هکلب  لفاغ و  دوب  دـهاوخ  یعماوج  دـشاب ، نونکا ) یتح  و   ) هدـنیآ اـی  هتـشذگ  زاـجح  هیبش  هک  يا  هعماـج  رهـش و  ره  رظنم ،

. خیرات هتسویپ  نایرج  رد  موصعم 

هدیا هاگتساخ 

نآ حرش  هدیا و 

هدنیآ لاح ، هتشذگ ، زاجح ؛

ياه نوناک  هب  هدوب ، تیالو  تلاـسر و  یحو و  طـبهم  هکنیا  اـب  ار  هقطنم  نیا  نیمزرـس ، نیا  هعماـج  گـنهرف و  رد  تیلهاـج  خوسر  قمع 
. تسا هدرک  لیدبت  خیرات  هرتسگ  رد  لطاب 

یعامتجا ياه  ماظن  فلتخم  تاجرد  رد  ییاهوگلا  ماش ، هفوک و  هرـصب ، هکم ، هنیدـم ، ياه  لدـم  ساسا  رب  يدنورهـش  يرهـش و  يوگلا 
. تسا زیرگ  قح  ای  ارگ  لطاب  ای  روحم  لطاب 

حور و یب  یعماوج  هب  ناملـسم  تیعمج  زا  یناوارف  ّتیمک  لیدـبت  رد  نآ  باتزاب  مالـسا و  ناهج  رد  لطاب  یعامتجا  ياـهوگلا  شرتسگ 
. دنوش یم  یمالسا  ندمت  گنهرف و  طاطحنا  ثعاب  تدمدنلب  رد  هک  ییایوپ  طاشن و  زا  رود  هب  یثنخ و  لقادح ، ای  هدرم 

. بیاغ ماما  تبیغ  رضاح و  يایلوا  تداهش  نایرج  ققحت  رد  نآ  یخیرات  باتزاب  مالسا و  ناهج  لطاب  یعامتجا  ياهوگلا  شرتسگ 

مالسلا هیلع  لضفلاابا  ترضح  یناگدنز  . 3

هراشا

مالسلا هیلع  لضفلاابا  ترضح  یناگدنز  . 3

اه لصف  ریز 

همان یگدنز  هصالخ 

مالسلا هیلع  سابع  ترضح  تیصخش  هب  یلک  یهاگن 
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يودهم هدیا 

همان یگدنز  هصالخ 

همان یگدنز  هصالخ 

. دش دلوتم  ق   . لاس 26 ه نابعش  مراهچ  رد  مالسلا  هیلع  سابع  لضفلاابا  ترضح 
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مالـسلا هیلع  یلع  نانمؤمریما  اب  ناشیا  كرابم  دـنویپ  هرمث  هک  تسا  نینبلا  ما  دـنزرف  راهچ  زا  دـنزرف  نیرت  گرزب  رداـم ، فرط  زا  ناـشیا 
. دوب

تفالخ لیاوا  رد  هک  تسا  هیفنح  دـمحم  مالـسلا و  اـمهیلع  نینـسح  زا  سپ  يولع  ناوج  نیرت  گرزب  مالـسلا ،  هیلع  لـضفلاابا  ترـضح 
(. ددرگ یم  زاغآ  ق   . لاس 24 ه لوا  زا  نامثع  تفالخ  . ) دیآ یم  ایند  هب  نامثع 

ردپ و هلاس  تفالخ 5  رد  شا  یناوجون  تسا و  هنیدم  رهش  رد  ردپ  ینیـشن  هناخ  زا  هلحرم  نیرخآ  دهاش  یگدنز ، لوا  لاس  رد 10  ناشیا 
. درذگ یم  هفوک  رد  رتشیب 

قالخا و ملع و  درگاش  نیرتهب  اه  لاس  نیا  رد  تسا و  شموصعم  ماـما و  ردارب  ود  ددـجم  ینیـشن  هناـخ  دـهاش  یناوج  نارود  رد  ناـشیا 
. تساهنآ رضحم  زا  فراعم 

نیرخآ ات  مایق  هلحرم  نیلوا  زاغآ  زا  مالسلا  هیلع  لضفلاابا  ترضح  دراد . لابند  هب  ار  ادهشلادیس  مایق  دیزی ، تفالخ  زاغآ  هیواعم و  گرم 
. تسادهشلادیس روای  رای و  نیرت  مهم  ییارجا و  ریدم  مایق و  مود  تیصخش  دسر ، یم  تداهش  هب  هک  یماگنه  ینعی  نآ  تاظحل 

مالسلا هیلع  سابع  ترضح  یگدنز  ياههرود  هب  یلیلحت  یهاگن 

اه هرود  اه و  لاس 

هنامز نامکاح 

مالسلا هیلع  سابع  ترضح  شقن  هعماج و  تیعضو 

ق)  . ات 35 ه زا 26  مین ، لاس و  هن   ) ردپ ینیشن  هناخ  هرود 

نافع نب  نامثع 

؛ هعماج نتم  ای  نامکاح  حطس  رد  یقالخا  دسافم  یخرب  یتح  یمالسا و  هعماج  رد  ضیعبت  ملظ و  یجیردت  یمسر و  شرتسگ  تازاوم  هب 
اب مالسلا  امهیلع  نینسح  هطبار  روآدای  هنیدم  یعامتجا  طیحم  ای  دجسم  رد  ردپ  اب  شیاه  یهارمه  مالسلا و  هیلع  سابع  ترضح  یکدوک 

. تسا هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

ق)  . ات 40 ه  35  ) ردپ تفالخ  هلاس  هرود 5 

بلاط یبا  نب  یلع 

سابع ترـضح  شنادناخ ، هارمه  هفوک  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  ترـضح  عیرـس  لاقتنا  هفوک ، رد  یعامتجا  تالوحت  نداد  خر  اب 
رد ناشیا  ياه  تداشر  روضح و  زا  ییاه  شرازگ  دـهد . یم  رارق  یفوک  ناـناوج  ناـناوجون و  هجوت  نوناـک  یناوجون  رد  ار  مالـسلا  هیلع 
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. دوش یم  هنیدم  هب  مشاه  ینب  نتشگزاب  ثعاب  حلص  دادیور  ردپ و  هنامولظم  تداهش  هتبلا  دراد . دوجو  مک 

ق)  . ات 60 ه زا 40   ) شموصعم ردارب  ود  ینیشن  هناخ  هلاس  هرود 20 

نایفس یبا  نب  هیواعم 

يزاسدوخ يریذپ و  تیالو  سرد  ادهـشلادیس  زا  يریگ  وگلا  اب  وا  تسا ، جوا  رد  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماما  تبرغ  هک  یلاح  رد  هنیدم  رد 
شناد و بسک  ياـه  لاـس  دـنراد ، شموـصعم  ردارب  ود  هک  یتـغارف  راـنک  رد  یناوـج و  هرود  جوا  رد  اـه  لاـس  نیا  دـنک . یم  نیرمت  ار 

. تسا ردارب  ود  نآ  رظن  ریز  وا  یلاعت  كولس و  بیذهت و  فراعم و 

ق)  . ات 61 ه  60  ) مایق ههام   4 نارود 5 /

هیواعم نب  دیزی 

روای و رای و  نیرت  مهم  هب  هنیدم ، ياهدادیور  تالوحت و  جوا  رد  ربمایپ  اب  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  هطبار  يزاس  هیبش  ماقم  رد  ناشیا 
. دوش یم  لیدبت  ادهشلادیس  ییارجا  يوزاب 

مالسلا هیلع  سابع  ترضح  تیصخش  هب  یلک  یهاگن 

مالسلا هیلع  سابع  ترضح  تیصخش  هب  یلک  یهاگن 

يا هنوگ  هب  دوب ، نامز  مه  مود  لوا و  هفیلخ  تفـالخ  اـب  هک  دوخ  ینیـشن  هناـخ  نارود  زا  هلحرم  نیلوا  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـنمؤمریما ،
رخاوا رد  ًالامتحا  هکنیا  رگم   ) دراد هنیدم  زا  نوریب  هب  یـصاخ  رفـس  هن  ماما  نارود ، نیا  رد  دوب . تبقارم  تیدودـحم و  راچد  میقتـسمریغ 

هلوخ صاعلا و  یبا  رتخد  هماما  اب  جاودزا  زا  ریغ   ) دـهد یم  ماجنا  یـصاخ  جاودزا  هن  و  دـشاب ) هداد  ماجنا  جـح  رفـس  رمع  تفالخ  نارود 
(. دوب افلخ  تفالخ  نارود  زاغآ  نامه  رد  ود  ره  هک  هیفنح  دمحم  ردام 

اعدـم نیا  رب  دـهاش  دراذـگ . یم  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  رایتخا  رد  ار  ییاه  تصرف  ایوگ  نآ  زا  یـشان  تالوحت  نامثع و  تفـالخ  نارود 
هب بلک  هلیبق  . ) تسا صاخ  لیابق  زا  نز  هلیبق  جاودزا ، نیا  رد  تسا . بالک  هلیبق  زا  دـلاخنب  مازح  رتخد  همطاف  اب  ناـشیا  دـنمفده  جاودزا 

(. دوب تاماش  ياوه  بآ و  شوخ  هقطنم  نآ  هاگتساخ  دوب و  هرهش  عاجش  دارفا  تیبرت 

هک تسا  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  نادنزرف  زا  يا  هعومجم  دعب  هب  نارود  نیا  زا  اهدلوت  اه و  جاودزا  لوصحم  هک  تسا  هنوگ  نیدـب 
. دنراذگ یم  دوجو  هصرع  هب  اپ  البرک  دادیور  هب  رظان  یبیغ ) يونعم و  رظنم  زا   ) ایوگ

مالسلا هیلع  سابع  ترضح  تیصخش  هب  یلک  www.Ghaemiyeh.comیهاگن  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 444زکرم  هحفص 52 

http://www.ghaemiyeh.com


32 ص :

هدودـحم رد  لقادـح  هعماج ) رد  تیروجهم  تبرغ و  تیمکاـح و  تلفغ  نیب   ) هدـمآ شیپ  تصرف  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـنمؤمریما 
رد ترضح  نآ  دنزرف  شش  تداهش  روضح و  يزاسورین ، همانرب  نیا  هجیتن  دراد . البرک  يارب  يزاسورین  رد  یعس  دوخ  یـصخش  یگدنز 

هیلع سابعلا  لضفلاابا  ترـضح  مالـسلا ،  هیلع  یلع  ترـضح  رابت  زا  ـالبرک  دیهـش  شـش  نیا  دمآرـس  تسا . ادهـشلادیس ) زا  ریغ   ) ـالبرک
. تسا مالسلا 

: درک يدنب  هتسد  ناوت  یم  یلک  هلحرم  ود  هب  ار  دنزرف  ردپ و  نیا  هطبار  دولوم ، نیا  دلوت  زا  سپ 

یگتفاـی تیبرت  نارود  روآداـی  تارطاـخ ، شور و  رظن  زا  هلحرم  نیا  تسا . یکدوـک  نارود  رد  دـنزرف  يدرف  تیبرت  نارود  لوا ، هـلحرم 
رد مالـسلا  امهیلع  نینـسح  یگتفای  تیبرت  هلحرم  زارد  رود و  یخیرات  هلحرم  دادـتما  رد  دوب و  تثعب  زا  شیپ  ربماـیپ  لزنم  رد  ناـنمؤمریما 

. تسا هنیدم  رد  ربمایپ  تلاسر  نامز 

نادناخ گرزب  رگید ، يوس  زا  ردـپ و  درگاش  وس ، کی  زا  مالـسلا  هیلع  سابع  ترـضح  ناردارب ، رگید  یجیردـت  دـلوت  اب  نارود  نیا  رد 
. دور یم  رامش  هب  شرت  کچوک  ناردارب  يوگلا  يردام و 

نارود رد  هکم  رهـش  رد  ربمایپ  اـب  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـنمؤمریما  یهارمه  نارود  روآداـی  هک  تسا  هفوک  رد  یگدـنز  نارود  مود ، هلحرم 
. دیدرگ روهشم  مضق »  » بقل هب  ربمایپ  زا  هکم  ناناوجون  رش  عفد  اب  مالسلا  هیلع  یلع  هک  ینارود  تسا . یناوجون 

رد هک  اه  لاس  نیا  رد  وا  هک  ینعم  نیا  هب  دوب . دوخ  ماما  ناردارب  صلاخ  رواـی  راـی و  لاـس ، مالسلا 20  هیلع  سابع  ردپ ، تداهـش  زا  سپ 
یعـس اهنآ  تبرغ  تیروجهم و  هدـهاشم  رانک  رد  شناردارب  تیالو  تماما و  تیمها  هاگیاج و  كرد  اب  تسا ، یگدـنلاب  یگدامآ و  جوا 

هیلع یبتجم  ماما  تماـما  هلاـس  نارود 10  يرواـی ، نیا  يارب  ناـشیا  یلمع  يوگلا  هتبلا  دـشاب . اـهنآ  رواـی  راـی و  نیرتهب  شدوخ  دـنک  یم 
هرهب يروآدای  اب  تبرغ  ياه  لاس  رد  ناشیا  تسا . شردارب  اب  مالسلا  هیلع  ادهـشلادیس  هبناج  همه  یهارمه  هناصلاخ و  كولـس  مالـسلا و 

یم هرهب  شموصعم  ناردارب  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  هلاس  دنچ  تسیب و  يونعم  یملع و  يرو 
یترازو دسر . یم  وا  هب  ماما  ناشن  مان و  یب  ترازو  مالسلا ،  هیلع  نیسح  ماما  تماما  زاغآ  مالسلا و  هیلع  یبتجم  ماما  تداهش  زا  سپ  درب .

، شردارب مالـسلا ،  هیلع  ادهـشلادیس  یعامتجا  ییارجا و  يوزاب  نیرت  مهم  دـنناد  یم  ناگمه  دوش و  یم  راکـشآ  ًالماک  مایق  زاـغآ  اـب  هک 
هدنز وا  ات  یلو  دزاس ، ادـج  ماما  زا  ار  وا  دـیاش  ات  دـنک  یم  يدایز  شالت  نمـشد  البرک  رد  ور  نیا  زا  تسا . مالـسلا  هیلع  سابع  ترـضح 

، تسا
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. ددرگ یم  زاغآ  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ماما و  بیاصم  وا  تداهش  اب  تسین و  ماما  هجوتم  يدنزگ  چیه 

هدیا هاگتساخ 

نآ حرش  هدیا و 

ردارب يروای  ماقم  رد 

هعماج رد  شمان  دشوک  یم  دراد ، یعامتجا  یملع و  تالامک  تسا و  ماما  روای  رای و  نیرت  مهم  هکنیا  اب  مالـسلا  هیلع  لضفلاابا  ترـضح 
فالخ رب   ) تسا فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  شنامز  ماما  ماـن  تیـصخش و  يـالتعا  وا  ماـمتها  دـشابن و  شماـما  ماـن  زا  يادـج  زگره 

(. یلع نب  رمع  ای  هللادیبع  ای  هیفنح  دمحم 

تـشحو سرت و  ثعاب  هک  شناوارف  تبیه  رانک  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دوجو  اب  هعماج  رد  شندشن  حرطم  يارب  وا  يزاوم  تیریدم 
. دوش یم  نمشد  ناوارف 

مشاهینب يارب  ییوگلا  ماقم  رد 

تیب لها  يوگلا  ریدم و  مالسلا ،  اهیلع  بنیز  ترضح  مشاه و  ینب  ناناوج  يوگلا  ریدم و  مالـسلا ،  هیلع  لضفلاابا  ترـضح  اروشاع ، رد 
مالـسلا هیلع  ادهـشلادیس  تیـصخش  زا  هنانز  هنادرم و  ینامجرت  مادـک  ره  هنوگ  نیا  هب  دوب . مشاه  ینب  نارتخد  ناوناـب و  مالـسلا و  مهیلع 

مرکا ربمایپ  تیصخش  زا  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  مالسلا و  هیلع  یلع  نانمؤمریما  هنانز  هنادرم و  یتیـصخش  يرگهمجرت  دننامه   ) دندوب
 . هلآ هیلع و  هللا  یلص 

نمشد ربارب  رد  هژیو  تبیه  ماقم  رد 

. تخادنا یم  نمشد  مادنا  رب  هزرل  شتبیه  دوب ، هدشن  مزر  دراو  هک  هاگ  نآ  یتح  هک  دوب  يا  هنوگ  هب  وا  یسامح  يولع و  تیبرت 

ای ریقحت  دصق  همان  ناما  نداتسرف  اب  یلو  تسین ، یندشادج  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  زا  مالـسلا  هیلع  سابع  تسناد  یم  البرک  رد  نمـشد 
. درک دروخرب  هنامیرک  یلو  هناعطاق ، ناشیا  هک  تشاد  ار  وا  تیصخش  بیرخت 

تداهش زا  سپ  تلزنم  ماقم و  رد 

. تشاد مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  تبسن  یناگدنز  نارود  رد  هک  تسا  ییانف  ماقم  رطاخ  هب  شتداهش  زا  سپ  وا  دای  مان و  يالتعا 

ترضح باقلا 

. تسا ناشیا  یگدنز  یتیریدم  یقالخا و  يدابع ، ياه  هبنج  رگنایب  هعماج و  رد  ندش  حرطم  زا  ناشیا  زیهرپ  هب  رظان  ترضح  باقلا 
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هدیا هاگتساخ 

نآ حرش  هدیا و 

هیفنح دمحم  تیصخش  اب  ترضح  تیصخش  ردام و  هسیاقم 

نیا نیمولظم  قح  قاقحا  ماقم  رد  ّهدر و  ياه  گنج  ياضف  ریثأـت  تحت  هک  دـمحم  دـلوت  هلئـسم  هلوخ و  باـختنا  فـالخ  رب  ناـنمؤمریما 
اب هدمآ ، تسد  هب  یعامتجا  تصرف  يدازآ و  هب  هجوت  اب  مالسلا  هیلع  سابع  ترـضح  دلوت  نینبلاما و  اب  جاودزا  هلئـسم  رد  دوب ، اه  گنج 

. دنداد ناماس  ار  جاودزا  نیا  هژیو  هجوت  تیانع و 

نینبلا ما  ترضح  تیصخش 

مالـسا ناهج  لئاسم  رد  لاعف  هلخادم  مدـع  ای  تاماش  هقطنم  رد  اهنآ  تیرثکا  تنوکـس  لیلد  هب  نایوما  يوس  هب  بلک  هلیبق  یلک  شیارگ 
نارود رد  مه  نآ  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـنمؤمریما  جاودزا  تساوـخرد  اـب  ناـشیا  دوـخ  مازح و  تنب  همطاـف  هداوناـخ  نـیا ، دوـجو  اـب  دوـب .

. دننک یم  دروخرب  یمرگ  نوخ  تیاضر و  اب  ماما  تبرغ  تیروجهم و 

دوخ تلحر  ات  البرک  ياهدادیور  لصاف  دـح  رد  ناشیا  ینایاپ  یناگدـنز  هرود  ات  يرـسمه  زاغآ  زا  نینبلاما  ترـضح  یخیرات  تیـصخش 
هک تسا  یتلاسر  موصعم و  ّیلو  يرـسمه  هاگیاج  تیمها و  كرد  تهج  زا  ناـشیا  مهف  تریـصب و  یگتفاـی ، تیبرت  قمع  رگناـیب  ناـشیا 

. دراد ناشیا  نادنزرف  هب  تبسن 

حلاص لسن  یحارط  يارب  نید  عماج  يوگلا  یکدوک  نارود  ياه  تیبرت  ات  دلوت  زا  شیپ  زا  مالسلا  هیلع  لضفلاوبا  ترضح  دلوت  يارجام 
. تسا جاودزا  رما  رد  دیعب  رهاظ  هب  تامدقم  هب  تبسن  یتح  ینید  ياه  شزرا  اهرایعم و  تیاعر  هب  هجوت  اب  زاس  خیرات  هتسیاش و  و 

يودهم هدیا 

يودهم هدیا 

ندوب رترب  هباحص و  تلادع  هب  لئاق  تنـس  لها  تسا . يودهم  نارای  ياه  یگژیو  يدهم و  ناروای  ثحب  تیودهم ، مهم  ثحابم  زا  یکی 
رذوبا ناملس و  دننامه  يزاتمم  رایسب  هباحص  ربمایپ ، راوج  رد  هعیش ، هاگن  زا  دنتسه . هدنیآ  هتشذگ و  ياه  ناسنا  یمامت  زا  هباحص 
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تسا نکمم  نامز  ره  رد  هکلب  دوش ، یمن  اه  ناسنا  یمامت  رب  خیرات  لوط  رد  اهنآ  يرترب  لیلد  دوخ  يدوخ  هب  رما  نیا  اما  دنتـشاد ، دوجو 
. دنشاب هتشاد  دوجو  يزاتمم  صخاش و  رایسب  نارای  نامز ، ره  ّیلو  هب  تبسن 

، یکی دنا ؛ هژیو  رایـسب  مه  موصعم  ناماما  نارای  هباحـص و  زا  رگید  هورگ  ود  ربمایپ ، مدق  تباث  زاتمم و  هباحـص  رانک  رد  یخیرات ، رظن  زا 
. يدهملا باحصا  يرگید ، ییاروشاع و  هباحص 

زا سپ  ماجنارـس  هژیو ، یهد  يرای  اب  ات  دنتـسه  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  روای  اهنآ  هک  تسا  نیا  يدهم  ناروای  هصخاش 
کین تافص  یمامت  رد  مه  نآ  لامک  هبترم  تیاهن  زا  دیاب  اهنآ  فده ، نیا  هب  رظان  دنروآ . دوجو  هب  ار  روهظ  ینیمز  تشهب  لاس  نارازه 

. دنشاب رادروخرب  يداصتقا  یسایس و  یعامتجا ، يدرف ، ياه  هزوح  رد  یناسنا 

باسح ار  دوخ  لامک  دشر و  ات  دلوت  لحارم  مامت  هدیسر و  تمـصع  کیدزن  هبترم  هب  هک  یموصعم  ریغ  ياه  ناسنا  نایم  زا  رظنم ، نیا  زا 
. تسا يدهم  نارای  يارب  وگلا  نیرتهب  مالسلا  هیلع  لضفلاابا  ترضح  تسا ، هدومیپ  نیموصعم  رظن  ریز  هدش و 

هدیا هاگتساخ 

نآ حرش  هدیا و 

ترضح تیصخش 

. دوب دهاوخ  يدهم  ناروای  ییاسانش  يارب  صخاش  وگلا و  نیرتهب  یناسنا ، لامک  هبترم  جوا  رد  ترضح  یتیصخش  همان  سانش 

ترضح هرابرد  یتیبرت  همانرب 

. تسا رظتنم  لسن  تیبرت  ماقم  رد  رظتنم  ياه  هداوناخ  يارب  ییوگلا  ترضح ، تیبرت  ياه  هویش  لحارم و  راتخاس و 

هتفای لامک  تیصخش  دشر  تیاهن 

اه و تیلاعف  نیرت  مهم  رد  نامز  ّیلو  تسد  ياصع  هاگ و  هیکت  درف ، هک  تسا  يا  هبترم  هب  ندیـسر  ناـسنا ، لاـمک  دـشر و  هبترم  تیاـهن 
. دشاب طیارش  نیرت  ینارحب 

مالسلا هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  یناگدنز  . 4

هراشا

مالسلا هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  یناگدنز  . 4

اه لصف  ریز 
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مالسلا هیلع  داجس  ماما  همان  یگدنز  زا  يا  هصالخ 

مالسلا هیلع  داجس  ترضح  تماما  نامز  رد  یمالسا  هعماج  تیعضو 

مالسلا هیلع  داجس  ماما  یگدنز  نارود  هب  یلیلحت  هاگن 

عیشت يرگایحا  فده  اب  یمالسا  هعماج  يارب  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  يا  هریس  یتفرعم و  ياه  هیام  نب 

يریگ هجیتن 

يودهم ياه  هدیا 

مالسلا هیلع  داجس  ماما  همان  یگدنز  زا  يا  هصالخ 

مالسلا هیلع  داجس  ماما  همان  یگدنز  زا  يا  هصالخ 

. دش دلوتم  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  تفالخ  مود  همین  رد  ق   . لاس 39 ه رد  مالسلا  هیلع  داجس  ماما 

مان رگایحا  تماما  طخ  شخبدادتما  ناونع  هب  ات  تفرگ  مان  یلع  مالـسلا )  هیلع  ربکا  یلع  ترـضح   ) شرت گرزب  ردارب  مان  دننامه  شمان 
دشاب هدنیآ  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  هریس  و 
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البرک زا  سپ  نارود  يارب  یلع  ناشن  ات  تفرگ  مان  یلع  مامه  ماما  نیا  دـشاب و  البرک  عطقم  ات  یتجح  ناشن و  ات  دوب  یلع  شمان  ربکایلع  )
. درک یگدنز  هنیدم  رد  شردپ  ومع و )  ) رضحم رد  دوب ، البرک  مایق  اب  فداصم  هک  یگلاس  ات 23  ناشیا  دشاب .)

تخـس و رایـسب  ینارود  دیـشک ، لوط  هام  تشه  دودح  هک  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  تراسا  نارود  نایاپ  ات  ادهـشلادیس  مایق  ياهدادیور 
. تفرگ هدهع  هب  ار  زاس  بتکم  ياه  مایپ  هب  اروشاع  لیدبت  تلاسر  اروشاع ، زا  سپ  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  دوب . ناشیا  یگدنز  رد  راوشد 

يدـنب زرم  داجیا  اب  دوب و  هداد  نت  لطاب  ياه  تفالخ  هب  هک  هدز  تلفغ  یمالـسا  هعماج  زا  يریگ  هرانک  اب  یخیراـت ، عطقم  نیا  زا  ناـشیا 
. تخادرپ عیشت  بتکم  لقتسم  هیلوا و  يانب  يزیر  یپ  هب  دوخ  تماما  لاس  لوط 35  رد  دوجوم ، هعماج  قح و  یحارط  لاح  رد  هعماج  نیب 

مالسلا هیلع  داجس  ماما  یناگدنز  یلیلحت  ياه  هرود 

اه هرود 

مکاح يافلخ 

مکاح یعامتجا  یسایس  تیعضو 

ق)  . ات 41 ه  38  ) مالسلا مهیلع  تیب  لها  تفالخ  مین  لاس و  ود  هرود 

مالسلا هیلع  یبتجم  ماما  هلاس  مین  تفالخ  مالسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  تفالخ 

بتکم ياه  شزرا  ندش  هنیداهن  ریثأت  تحت  داد  ناشن  هک  يا  هعماج  مالـسلا و  هیلع  یلع  ترـضح  تفالخ  ینایاپ  ياه  لاس  اب  ینامز  مه 
. درادن ار  وا  يرتسگ  تلادع  قح و  ماما  اب  یهارمه  لمحت  یگدامآ و  تفالخ ،

ق)  . 41 60 ه  ) ینیشن هناخ  نارود  رد  ردپ  ومع و  اب  هلاس  یهارمه 20  هرود 

هیواعم تفالخ 

همه تعسو  هب  يا  هرتسگ  رد  هیواعم  یتیب  لها  دض  ياه  تسایـس  یجیردت  زاغآ  مالـسلا و  مهیلع  تیب  لها  تیروجهم  نارود  هرود ، نیا 
. دوب زاجح ) رد  هژیو  هب  مالسا  ناهج  رد  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  تبرغ  تیروجهم و  زا  هرود  نیمود   ) مالسا ناهج 

ق)  . ات 63 ه 60 61 و61   ) تراسا مایق و  ههام  تشه  نارود 

دیزی تفالخ 

يرای اب  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماـما  هک  يا  هنوگ  هب  دوب ، مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  یناگدـنز  رد  یخیراـت  ياـه  هرود  نیرت  تخـس  زا  یکی 
کمک یبیغ و  ياهدادما 
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ظفح ار  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  دوخ و  ناج  یتظاـفح  هیقت  هبتر  نیرتـالاب  نتفرگ  شیپ  رد  اـب  مالـسلا ،  اـهیلع  بنیز  ترـضح  شا ، همع 
. درک

ق)  . 63 73 ه  ) یلخاد ياه  گنج  هتفشآ  نارود 

( یناورم تفالخ  و   ) يریبز تفالخ 

دراو اهراتـشک و  هب  رجنم  نوگانوگ  نایعدم  ماد  رد  اهنآ  ندش  راتفرگ  قح و  بتکم  مالـسلا و  مهیلع  تیب  لها  زا  یمالـسا  هعماج  يرود 
قارع و رسارس  رب  یفقث  جاجح  تراما  زاغآ  اب  دندمآ و  راک  يور  نایناورم  نآ ، لابند  هب  دش . مالـسا  ناهج  هب  يرایـسب  ياهررـض  ندمآ 

. دندز تسد  یمالسا  هعماج  رد  اهراتشک  نیرت  هدرتسگ  هب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  گنهرف  وحم  فده  اب  زاجح ،

ق)  . 73 95 ه  ) یناورم تفالخ  نارود 

کلملادبع نب  دیلو  ناورم ، کلملادبع 

يرکف ماـظن  زا  یبـیکرت  هـک  یناورم  يوـما  مالــسا  گــنهرف و  نتفاــی  جاور  زین  تاــحوتف و  رظن  زا  یناورم  تفــالخ  نارود  يریگ  جوا 
. دوب هنایفوص  ییارگدهز  نتفای  هزاجا  ای  یقالخا  دسافم  جاور  ییارگربج و 

مالسلا هیلع  داجس  ترضح  تماما  نامز  رد  یمالسا  هعماج  تیعضو 

مالسلا هیلع  داجس  ترضح  تماما  نامز  رد  یمالسا  هعماج  تیعضو 

. دوب دوخ  ياه  نارود  نیرت  هتفشآ  زا  یکی  دهاش  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  نامز  رد  یمالسا  هعماج 

هعیش هعماج 

عیـشت رب  اه  هبرـض  نیرتدیدش  ندـش  دراو  ثعاب  البرک  هثداح  زا  سپ  لبق و  نایریبز  نایوما و  یعیـش  دـض  ياه  تسایـس  البرک و  هثداح 
جیردـتهب عیـشت  هفوک ، تیروحم  اب  قارع  رد  یتح  دوب  کیدزن  رما  نیمه  ساسا  رب  دوب . دوجوم  قارع  لیابق  زا  یخرب  رد  هک  دـش  یفطاع 
يراودیما ياه  هنیمز  یفوک  ناناوج  یخرب  برع و  لیابق  یلاوم  ناگدرب ، زا  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  يزاسورین  لاح ، نیا  اب  دورب . نیب  زا 

. درک مهارف  ار  عیشت  يایحا  ظفح و  يارب 

یمالسا هعماج 

مهم دشن . لیـصا  مالـسا  هب  تشگزاب  جوم  ای  مالـسا و  ناهج  رد  اه  مایق  اه و  شزیخ  داجیا  ثعاب  یلو  دوب ، هنامولظم  رایـسب  البرک  هثداح 
دروآ تسد  نیرت 
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رگم تشادـن ، نیداینب  لوحت  ینعم  هب  يریثأت  یمالـسا  هعماج  رب  اما  دوب ، ییادز  مالـسا  هژورپ  یلیطعت  تفالخ و  نایرج  ییاوسر  اروشاع ،
نیعبات ياملع  یهارمه  ای  توکـس  هژیو  هب  یمالـسا و  هعماـج  یخیراـت  یهارمه  راـتخم . نیباوت و  تقوم  ياـه  ماـیق  بلاـق  رد  هفوک و  رد 

. دش ناماما  ربارب  رد  نایریبز  نایناورم و  ددجم  يریگ  تردق  ثعاب 

یگنهرف يرکف و  ياه  نایرج 

يریگرد اه و  فالتخا  راچد  دوخ  نورد  رد  هبترم  نیلوا  يارب  تنـس ) لها   ) یمالـسا هعماـج  دـیزی ، ماـگنهدوز  گرم  اروشاـع و  زا  سپ 
زاغآ مه  اه  يریگرد  نایاپ  دـنتفرگ . رارق  مه  ربارب  رد  یناورم  ینامثع  نایرج  اب  يریبز  ینامثع  نایرج  ود  دـش . هلاـس )  10  ) ینالوط ياه 

. دوب زاجح  قارع و  رسارس  رد  جاجح  ناوارف  ياه  ملظ  قانتخا و 

، يرگید هنیدم و  زاجح و  تیزکرم  هب  یقالخا  طاطحنا  جاور  یکی ، دش . مالـسا  ناهج  رد  یگنهرف  نایرج  ود  دـشر  ثعاب  تالوحت  نیا 
. فوصت تیروحم  اب  اوزنا  ییانتعا و  یب  هیحور  جاور 

مالسلا هیلع  داجس  ماما  یگدنز  نارود  هب  یلیلحت  هاگن 

مالسلا هیلع  داجس  ماما  یگدنز  نارود  هب  یلیلحت  هاگن 

يرجه مهد  لاس  رخاوا  رد  نمی  هب  نانمؤمریما  یغیلبت  رفس  اب  مرکا  ربمایپ  نامز  رد  عیـشت  یعامتجا  ماظن  تسا . عیـشت  رگایحا  داجـس ، ماما 
نمی لیابق  یخرب  رد  عیـشت  یعامتجا  ياه  ناینب  رفـس ، نیا  رد  دش . داجیا  دیدرگ ) لصتم  مخ  ریدغ  دادیور  عادولاهجح و  هب  هک  يرفـس  )
هتـسد يریگ  لکـش  زا  ادـج  دادـیور ، نیا  . ) دـش يراذـگ  ناینب  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هب  دـیدش  تبحم  یفطاع و  شیارگ  بلاق  رد 
نمـض رد  لیابق  نیا  مالـسلا ،  هیلع  یلع  نانمؤمریما  يا  هطـساو  ناهنپ و  تیریدـم  اب  اـفلخ ، نارود  رد  تسا ) هنیدـم  میقم  یعیـش  هباـحص 
دننامه ینمی  ناناوج  هباحـص و  زا  هفیذح  رامع و  ناملـس و  دننامه   ) ترـضح نارای  یهاوخ  کمک  اب  دـندرک و  كرت  ار  نمی  تاحوتف ،

هاگ نآ  دندش . هرـصب  نکاس  زین  یهورگ  هفوک و  نکاس  اهنآ  رتشیب  لیمک و ،)... زین  هعـصعص و  دیز و   ) ناحوص نبا  ناردارب  رتشاکلام و 
نیرت مهم  نانآ  تیاهن ، رد  دش و  لیدبت  یلک  هداس و  يداقتعا  عیشت  هب  اهنآ  یفطاع  ياه  شیارگ  هورگ ، ود  نیا  میقتـسمریغ  ياه  غیلبت  اب 

. دنداد لیکشت  شتفالخ  نارود  رد  ار  ماما  ناروای 
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اهنآ یگداتفارود  دش . لمحتم  ار  یگنهرف  يرکف و  یعامتجا ، ناوارف  ياه  هبرـض  يداقتعا ، رتمک  یفطاع و  عیـشت  نیا  هیواعم ، نارود  رد 
. دوب هدرک  کیدزن  يداینبدوخ  ای  یطاقتلا  راکفا  هب  ار  اهنآ  مالسلا ،  مهیلع  تیب  لها  زا 

شالت یناورم  تفالخ  ششوپ  رد  لاس  يریبز و 25  تفالخ  مسا  هب  لاـس  تدم 10  هب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  نانمـشد  اروشاع ، زا  سپ 
. دنشاب هتشادن  یطابترا  چیه  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  اب  یعامتجا  ياه  هورگ  رگید  لیابق و  نیا  ات  دندرک  ناوارف 

هدافتسا رانک  رد  جح  مسارم  مایا  رد  هژیو  هب  دوخ  هبترم  تیاهن  رد  ینافرع  يدابع  هریس  يارجا  اب  مالسلا  هیلع  داجـس  ماما  طیارـش ، نیا  رد 
. دیشوک یم  دعتسم  دارفا  یلقادح ) هچرگا   ) ياه بذج  يارب  البرک  یساسحا  روش  یفطاع و  ياه  تیفرظ  زا 

هیقت بلاق  رد  میقتـسمریغ و  تروص  هب  مه  نآ  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  یعامتجا  تیادـه  تیریدـم  رظن  زا  هلاس  ینـالوط 35  نارود  نیا 
. تسا مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  ینیشن  هناخ  هلاس  نارود 25  دننامه  ًالماک  دیدش 

عیشت يرگایحا  فده  اب  یمالسا  هعماج  يارب  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  يا  هریس  یتفرعم و  ياه  هیام  نب 

عیشت يرگایحا  فده  اب  یمالسا  هعماج  يارب  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  يا  هریس  یتفرعم و  ياه  هیام  نب 

يارجا هئارا و  رب  تخـس  نارود  نیا  رد  عیـشت  يرگایحا  هعماج و  رد  مالـسا  تیلک  ظفح  يارب  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماـما  هلاـس  شالت 35 
. دوب ینتبم  یمالسا  هعماج  يارب  ماما  يوس  زا  يرازفا  تخس  يرازفا و  مرن  ياه  همانرب  زا  يا  هعومجم 

یلک هریس  همانرب و 

يرازفامرن درکیور 

يرازفا تخس  درکیور 

یفطاع هریس  تیصخش و 

ارجا و تسناوت  یم  هدز  بوشآ  اـی  هدز  ناـقفخ  هعماـج  رد  هک  ار  يرازفا  مرن  اـهنت  دـیدش ، هیقت  دوجو  اـب  دوخ  تماـما  نیزاـغآ  هرود  رد 
. دوب البرک  هثداح  یسامح  یسایس  یساسحا و  یفطاع  ياه  تیفرظ  زا  هدافتسا  دنک ، هضرع 

يرگایحا يروآدای و  هب  هنیدم  رد  شا  یعامتجا  یگدـنز  هظحل  هظحل  رد  دوخ ) تماما  لاس  زا 35   ) لوا لاس  رد 20  هژیو  هب  هشیمه  ماما 
. دیزرو یم  مامتها  یتبسانم  ره  رد  البرک  هثداح 
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ینافرع يدابع  هریسو  تیصخش 

یقالخا طاطحنا  و  یعامتجا ) یـسایس و  رظن  زا   ) ییاتـسیا داجیا  تسایـس  یناورم و  تفـالخ  تیبثت  اـب  هک  ترـضح  نآ  تماـما  مود  همین 
رازفا مرن  نیرت  مهم  هب  ار  یمالـسا  هعماج  زا  یـشخب  هجوت  دیـشوک  دوخ  ینافرع  يدابع و  هریـس  هدرتسگ  يارجا  اـب  ماـما  تسا . فداـصم 

. دنک بلج  ینید  تیونعم  ینعی  شخبدیما 

نیا دنداد . همادا  يدعب  ناماما  هک  تشاذگ  هیاپ  ار  یتنس  هریس و  یعامتجا ، ياه  بوشآ  ندش  مارآ  يریبز و  تفالخ  طوقـس  زا  سپ  ماما 
دوب كاپ  ياه  ترطف  هدـننکبذج  هک  ینافرع  يدابع و  ًالماک  يا  هریـس  تیـصخش و  اب  جـح  مسارم  رد  هنالاس  رمتـسم و  روضح  تسایس ،

.( دوب نایریبز  طوقس  زا  سپ  اهنآ  رتشیب  ًالامتحا  هک  تفر  جح  رفس  هب  هبترم  ماما 20  )

یعامتجا هریس  تیصخش و 

هلـصاف و   ) نآ يایحا  هعماج و  ظـفح  يارب  ماـما  درک . یم  طوقـس  رتشیب  طاـطحنا  يوس  هب  زور  هب  زور  اـه  لاـس  نیا  رد  یمالـسا  هعماـج 
ساسا رب  ات  تشاگن  ناملـسم  درف  ره  یعامتجا  يدرف و  قوقح  یفرعم  بلاق  رد  ار  قوقح  هلاسر  لطاب ،) تیمکاـح  هعماـج و  نیب  يزادـنا 

. ددرگزاب يوبن  هعماج  هب  یناورم  هعماج  زا  جیردتهب  یمالسا  هعماج  نآ ،

. دـش یم  رهاـظ  یمالـسا  قوقح  قـالخا و  رظنم  زا  يراـتفر  یلمع و  يوگلا  جوا  رد  هشیمه  هعماـج ، رد  یمالـسا  قوقح  نییبت  يارب  ماـما 
زا سپ  دـش ). یم  يولع  مالـسا  هب  اهنآ  یهد  هجوت  لوحت و  ثعاب  جـح  ياه  ناوراک  رد  سانـشان  رازگ  تمدـخ  بلاق  رد  هاگ  هگ  یتح  )

هعـسوت هب  هعماج  رد  اهنآ  ندرک  دازآ  یلاوم و  ناگدرب و  تیبرت  تسایـس  اب  تفای ، شهاـک  ماـما  یعاـمتجا  ياـه  تیدودـحم  هک  یتدـم 
. تخادرپ یم  قوقح  نیا  ینوریب  ییوگلا و 
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. دنزادرپب نآ  رشن  هب  ات  تخومآ  اهنآ  هب  ار  هلاسر  نیا  تفای ، ینادرگاش  كدنا  هک  مه  یگدنز  نارود  رخاوا  رد 

تماما ياه  نارود  نیرت  ینالوط  زا  هک  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  تماما  هلاـس  عطقم 35  دـش ، هئارا  الاب  ياه  لودـج  رد  هچنآ  هب  هجوتاـب 
يرادـیب هناتـسآ  رد   ) یمالـسا هعماـج  هعیـش و  هعماـج  نیغّلبم ، يارب  یناوارف  ياـه  سرد  هک  تسا  عیـشت  خـیرات  رد  مـهم  ینارود  تـسا ،

. تشاد دهاوخ  اه  موجه  جوا  رد  ینید  تیریدم  يارب  يزاس  لدم  رظن  زا  یمالسا )

هدیا هاگتساخ 

نآ حرش  هدیا و 

ماما یبسن  تیصخش 

يزیتـس برعریغ  یناریادـض و  ياـه  تسایـس  يداژن و  ياـه  بصعت  جوا  رد  مجع ) برع و   ) هگر ود  ِناملـسم  ربـهر  نیلوا  داجـس ، ماـما 
. تسا نایناورم  نایوما و 

ماما مان 

اب هک  يور  شیپ  هدـنیآ  رد  مه  نآ   ) دولوم نیا  هرابرد  يولع  يوبن و  ياه  ییوگ  شیپ  هب  هجوت  اب  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  اب  یمان  مه 
مالـسلا مهیلع  تیب  لها  هناهاگآ  لاعف و  تسایـس  ینعم  هب  دوب ) هارمه  هعماج  زا  ییادز  يولع  رب  ینبم  نایناورم  نایوما و  تسایـس  يارجا 

. دشخردب نانچمه  هعیش  ربهر  مشاه و  ینب  گرزب  مان  بلاق  رد  یلع  مان  هک  تسا  يزیتس  يولع  تخس  نارود  يارب 

ماما باقلا 

هب دوخ  یعامتجا  تیصخش  فیرعت  ماما و  یسانش  بطاخم  یسانش و  نامز  رگنایب  تانغثلاوذ و )... نیدباعلا ، نیز  داجـس ،  ) دننامه یباقلا 
. دشاب نید  هب  میقتسمریغ  رگ  توعد  تروص  نیا  هب  هدوب و  يونعم  ياه  هظحل  زا  هدنکآ  شا  یعامتجا  روضح  هک  تسا  يا  هنوگ 

هعماج رد  ماما  ياه  تاجانم  اه و  اعد 

هئارا نایوما  یفارحنا  یسانشادخ  ربارب  رد  ار  یمالسا  بان  دیحوت  دنک  یم  یعس  جح  مسارم  نمض  رد  هژیو  هب  تاجانم  اعد و  رازبا  اب  ماما 
. دنک

هعماج دیـشوک  درک ) یم  داجیا  نادـنب  هار  هنیدـم  رد  ماما  لزنم  ربارب  رد  هاگ  هک   ) نآرق يوکین  توالت  تاجانم و  اـعد و  حالـس  اـب  ماـما 
هب هتشگزاب 
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. دنادرگزاب دوخ  ینید  تیوه  هب  نآرق  اعد و  ياه  هبذاج  اب  ار  هانگ  تلفغ و  یناوخزاوآ و  انغ و  قرغ  تیلهاج و 

یگدنز هظحل  هظحل  رد  ار  دنوادخ  درک  شالت  یگدنز  نوگانوگ  تالاح  لئاسم و  يارب  نآ  هب  یشخب  عونت  مه  نآ  اعد و  حالـس  اب  ماما 
ار مالسلا  مهیلع  یتیب  لها  یگدنز  کبس  دوب ، یشومارف  ادخ  تیروحم  رب  هک  يوما  یگدنز  کبـس  تیمکاح  جوا  رد  ات  دنک  دراو  مدرم 

. دراد هضرع  یگدنز  هظحل  هظحل  رد  دنوادخ  روضح  دای و  تیروحم  رب 

ماما ینافرع  هریس 

تسا و نیرفآروش  مه  هک  ار  یمالـسا  حیحـص  نافرع  یفارحنا ، فوصت  رـشن  يارب  يرتسب  شیادیپ  هعماج و  یگدروخرـس  هنامز  رد  ماما 
. درک یفرعم  دنک ، یم  یفن  ار  يزیرگ  هعماج  مه 

یناملظ تخس و  تدش  هب  ینارود  رد  تماما 

نارود نیرت  تخس  رد  یتح  دهد  یم  ناشن  ناشیا  تیلاعف  تسا . نایعیش  کت  کت  يارب  نارحب  تیریدم  يوگلا  مالسلا ،  هیلع  داجس  ماما 
. تفر لطاب  ههبج  دربن  هب  ناوت  یم  یعیش  گنهرف  يالاب  تیفیک  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا ، ياهاوزنا  ای  اه ، هرصاحم  نیرتدیدش  رد  و 

ماما نادرگاش  نارای و  كدنا 

بذـج و هب  اهنآ  كاپ  ياه  ترطف  ناـناوج و  رب  زکرمت  اـب  یمالـسا ، یلـصا  عماوج  زکارم و  یقـالخا  یگنهرف و  طاـطحنا  هرود  رد  ماـما 
. دزادرپ یم  دیدج  نارود  رد  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  یملع  نارای  زا  لسن  نیلوا  تیبرت 

دلاخوبا دننامه  یناسک  دندش ، مالـسلا  امهیلع  نیقداص  باحـصا  وزج  اهدعب  هک  دنتـسه  يدیدج  ناناوج  ماما ، نارای  دـصرد  ًابیرقت 90  )
...(. لیوط و ما  نب  ییحی  بلغت ، نب  نابا  یلامث ، هزمحوبا  یلباک ،

ماما برعریغ  یناریا و  نارای 

هدرک یحارط  نآ  ياـنبم  رب  ار  یعاـمتجا  ماـظن  يزیر و  یپ  ار  یمالـسا  مسیبرع  ناـپ  يداژن و  بـصعت  تسایـس  ناـیناورم  هـک  ینارود  رد 
نیلوا زا  هک  یلباک  دـلاخوبا  دـننامه  . ) دـندوب اه  برع  اـی  ناـیناریا  زا  ماـما ، ناراـی  صاوخ  هژیو  هب  ناراـی  زا  یهجوت  لـباق  شخب  دـندوب ،

(. تسا ماما  هب  هدننک  لابقا  ناناوج 

ماما یتیبرت  هریس  نامالغ و 

، دوش ارجا  تسرد  رگا  یمالسا  تیبرت  دهد  یم  ناشن  ماما  راتفر 
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لیدبت هعماج  رد  دنمشیدنا  راذگرثا و  هتسجرب و  ییاه  ناسنا  هب  دنتشاد ، هدیشاپ  ورف  فیعـض و  تیـصخش  هک  ار  ینامالغ  یتح  دناوت  یم 
. دنک

ماما قوقح  هلاسر 

هعماج ياه  شزرا  يرازفا  مرن  يایحا  اب  هکلب  يرازفا ، تخـس  هزراـبم  اـب  هن  ار  یناورم  نارود  یمالـسا  دـض  هتـسب و  اتـسیا ، هعماـج  ماـما ،
. دنک یم  دقن  قوقح  هلاسر  بلاق  رد  یمالسا 

ماما جح  ياهرفس 

هاگرد هب  تدابع  مه  هک  شجح  ياهرفـس  دـننامه  دوب ، يددـعتم  يزومآ  سرد  نوگانوگ و  ياه  مایپ  عماج  ماـما ، یگدـنز  هظحل  هظحل 
مه تشاد و  یتیبرت  ياهدرکراک  یقالخا  كولـس  رظن  زا  مه  دوب ، يوبن  جح  رگایحا  جح ،) کسانم   ) شزومآ رظن  زا  مه  دوب ، یلاعت  قح 

تیب لها  تیبوبحم  تردـق و  شیامن  اب  زین  یـسایس  رظن  زا  دوب . قح  بتکم  يوس  هب  دعتـسم  ناناوج  هدـننک  بذـج  یمالـسا ، هعماـج  رد 
. دوب اهنآ  يارب  یتجح  مامتا  لطاب و  مشچ  رد  يراخ  قدزرف ) ییارسرعش  ماشه و  بجعت  ماما و  جح  ناتساد   ) هعماج رد  مالسلا  مهیلع 

يریگ هجیتن 

يریگ هجیتن 

هب اهراب  ماش  هفوک و  رد  دوب . مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  دش ، ریـسا  هک  یناوج  درم  اهنت  تسـشن ، ورف  اروشاع  راب  مغ  زور  رابغ  درگ و  یتقو 
ياه تیامح  رت ، مهم  همه  زا  دوخ و  ناردـپ  دـننامه  یعاـمتجا  هاـگیاج  ترهـش و  تیفورعم و  نتـشادن  يراـمیب ، اـما  دـش ، دـیدهت  لـتق 
نوچ دومیپ ، دـیدش ) ياهراشف  ریز  هتبلا   ) تمالـس هب  ار  تراسا  لوا  همین  ناشیا  دـیدرگ . ناـشتاجن  ثعاـب  مالـسلا  اـهیلع  بنیز  ترـضح 

. دشاب هدنام  یقاب  ادهشلادیس  يارب  يرادمچرپ  رگید  دندرک  یمن  رکف  نایدیزی 

ار ماما  تشادن  ناکما  رگید  دوب و  هدش  رید  رگید  یلو  دنازرل ، ار  دیزی  تفالخ  ياه  هیاپ  يوما  دجسم  رد  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  هبطخ 
تیصخش و دای ، مان ، داد  ناشن  هعماج  تفالخ و  هب  ماش  رد  شا  هبطخ  زا  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  هک  دوب  هنوگ  نیا  هب  دنناسرب . تداهش  هب 

شخب نیا  ماتخ  نسُح  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  يراـتفگ  تیـصخش  هریـس و  رظنم ، نیا  زا  تسا . هدـنز  زونه  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  هریس 
: تسا
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دوخ تماما  ياه  هرود  رد  ماما  يراتفگ  هریس 

تراسا نارود 

دیدش ناقفخ  ای  اه  بوشآ  نارود 

یعامتجا ییازون  يوس  هب  تکرح  شمارآ و  هرود 

مرف يراتخاس و  رظن  زا 

ینارنخس هباطخ و 

توالت شیاین و  اعد و 

( یصوصخ  ) هسردم سالک و  سیردت و 

ییاوتحم رظن  زا 

هعماج رد  اهنآ  مان  دای و  يایحا  اهنآ و  یعامتجا  ینافرع و  هاگیاج  شقن و  مالسلا و  مهیلع  تیب  لها  لیاضف  رب  دیکأت 

مالسا يراتفر  يا و  هشیدنا  ماظن  رد  تفرعم  نیا  ندوب  لصا  انبم و  هب  رظان  یمالسا  لیصا  دیحوت  یناوخزاب 

ینید یگدنز  کبس  یناوخزاب  فده  اب  یعامتجا  يدرف و  طباور  تسرد  یحارط  حالصا و  يارب  شالت 

يودهم ياه  هدیا 

يودهم ياه  هدیا 

یقیبـطت هعلاـطم  هب  ناوت  یم  یتـیبرت  یعاـمتجا و  درکیور  رظنم  زا  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماـما  تماـما  نارود  یناگدـنز و  تیودـهم و  نیب 
دوب و يرغـص  تبیغ  نارود  هک  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماـما  تماـما  نیزاـغآ  هرود  ماـما و  یعاـمتجا  نارود  نیب  تخادرپ .
هریـس و رظنم ، نیا  زا  دراد . دوجو  یناوارف  یعاـمتجا  یـسایس و  ياـه  تهابـش  تسا ، ناـمزلارخآ  تخـس  هرود  هک  روهظ  زا  شیپ  نارود 

. دشاب هتشاد  ینامزلارخآ  ِینونک  هعماج  يارب  هژیوب  هعماج  ود  نیا  يارب  یناوارف  ياه  مایپ  دناوت  یم  طیارش  نآ  رد  ماما  نارحب  تیریدم 

هدیا هاگتساخ 

نآ حرش  هدیا و 

یمالسا يرادیب  هب  یقیبطت  هاگن 
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تسا و شخب  ییانعم  تیوه  هک  ییاه  شیاین  اعد و  تسخن ، تسا : يا  هلحرم  ود  ماـظن  یحارط  ياـنبم  رب  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماـما  هریس 
يارب عیـشت  ناهج  زا  اه  مایپ  نیرتهب  رودـص  هاگتـساخ  ماـظن  نیا  تسا . شخب  راـتخاس  کبـس و  هک  هعماـج  هب  قوقح  هلاـسر  هئارا  سپس 

. تسا یناهج  ياه  شزیخ  یتح  یمالسا و  يرادیب 

بالقنا رودص  یغیلبت و  درکیور 

يریگوگلا اب  ناناوج ، شزیخ  زاغآ  هقطنم و  رد  يراج  تالوحت  رد 
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. درک فوطعم  متس  زا  هتسخ  ناملسم  ناناوج  رب  ار  ینید  تاغیلبت  نوناک  ناوت  یم  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  تیلاعف  زا 

نایرج يزادنا  هار  هیدیز ،) یخیرات  ياه  هبرجت  هنومن و  دننامه   ) یتایلمع هدز  باتش  تامادقا  ياج  هب  هعیش  تلاسر  يراج ، تالوحت  رد 
. دشاب هعیش  دربهار  نیرت  مهم  دناوت  یم  اه ) هورگ  بازحا و  ياج  هب   ) اه لد  اه و  هشیدنا  اب  ندرک  رارقرب  طابترا  يرازفا و  مرن  هدرتسگ 

مالسلا هیلع  ربکا  یلع  ترضح  یناگدنز  . 5

هراشا

مالسلا هیلع  ربکا  یلع  ترضح  یناگدنز  . 5

اه لصف  ریز 

همان یگدنز  هصالخ 

مالسلا هیلع  ربکا  یلع  ترضح  یگداوناخ  تیصخش 

يودهم هدیا 

همان یگدنز  هصالخ 

همان یگدنز  هصالخ 

تفالخ زا  شیپ  مین  لاس و  کی   ) ق  . لاس 34 ه نابعش  مهدزای  رد  مالسلا  هیلع  ربکا  یلع  ترضح  دنتـسم ، ياه  شرازگ  یخرب  ساسا  رب 
ردپ یگلاس  رد 30  هک  ) تسا ادهـشلادیس  دنزرف  نیلوا  ناشیا  نیاربانب ، دش . دلوتم  نامثع ) تفالخ  رخاوا  رد  مالـسلا ،  هیلع  یلع  ترـضح 

(. تسا هدش  دلوتم 

رد ربماـیپ ) ناـمز  رد  شردـپ  یکدوک  نارود  دـننامه   ) شا یکدوـک  هرود  تسا . یفقث  دوعـسم  نب  هورع  نب  هرم  یبا  تنب  ـالیل  شرداـم ،
. تشذگ هفوک  دجسم  هنیدم و  رد  ربمایپ  دجسم 

مالـسلا امهیلع  نینـسح  يارب  هک  یتصرف  هب  رظن  رهـش ، نیا  رد  اهنآ  تبرغ  هنیدـم و  هب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  تشگزاب  حلـص و  زا  سپ 
هژیو هجوت  زا  مشاـه  ینب  ناـناوجون  ناـکدوک و  ناـیم ، نیا  رد  دـیدرگ . ـالبرک  دادـیور  يارب  يزاـسورین  هجوتم  اـهنآ  هجوـت  دـش ، مهارف 
هیلع لضفلاابا  ترـضح  زا  سپ  مشاه  ینب  ناناوج  نیرتدمآرـس  مالـسلا  هیلع  ربکایلع  ترـضح  ـالبرک ، رد  دـندش . رادروخرب  ادهـشلادیس 

. دوب مالسلا 

مالسلا هیلع  ربکا  یلع  ترضح  یتیصخش  ياه  هولج  داعبا و 
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یتیصخش داعبا 

مالسلا هیلع  ربکایلع  ترضح  صخاش  یگژیو 

ردام يوس  زا  یبسن  تیصخش 

دوخ هلیبـق  دزن  مالـسا  غیلبت  يارب  دروآ و  ناـمیا  ربماـیپ  هب  فئاـط  گـنج  زا  سپ  هک  تسا  فیقث  گرزب  دوعـسم ، نب  هورع  هوـن  شرداـم 
. دش دیهش  اهنآ  تسد  هب  اما  تشگزاب ،

يردام زا   ) تسا هیما ) ینب  سیئر   ) نایفسوبا رتخد  هنومیم  شردام ، ردام 

مالسلا هیلع  ربکا  یلع  ترضح  یناگدنز  . 5www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 444زکرم  هحفص 69 

http://www.ghaemiyeh.com


46 ص :

. دوب هدش  دلوتم  نایفسوبا  ندروآ  مالسا  زا  سپ  هک  هیما ) ینب  نادناخ  زا  هبابل  مان  هب 

مان

. دوش یم  باختنا  مشاه  ینب  نادنزرف  زا  يدرف  يارب  یلع  مان  هک  تسا  راب  نیلوا  نیا  تسا . یلع  شمان 

يراتفر نینچمه  یمسج و  تیصخش 

مالسا ربمایپ  هب  رایـسب  تهابـش  وا  تشاد ، رایـسب  تهابـش  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  هب  نیـسحلا  تنب  همطاف  شرهاوخ ، هک  هنوگ  نامه 
. تشاد

مالسلا هیلع  ربکا  یلع  ترضح  یگداوناخ  تیصخش 

مالسلا هیلع  ربکا  یلع  ترضح  یگداوناخ  تیصخش 

تیصخش هب  یهاگن  و  مالسلا )  هیلع  سابع  ترضح  ردام   ) نینبلا ما  ترضح  اب  ربکا  یلع  ترـضح  ردام  تیـصخش  نیب  یقیبطت  هعلاطم  اب 
. تسا هتشاد  دوجو  هنادنمشوه  يرگن  هدنیآ  هژیو  هب  يزیر  همانرب  یعون  جاودزا ؛ ود  نیا  يارجام  رد  دوش  یم  هدز  سدح  ود  ره  يا  هلیبق 

تافـص ای  یعامتجا  تازایتما  ياراد  یلو  دـنراد ، مالـسلا  مهیلع  یتیب  لـها  یمومع  شیارگ  رتمک  هک  دنتـسه  ییاـه  هلیبق  زا  رداـم  ود  ره 
. تسا هجوت  هتسیاش  رظنم  نیا  زا  راتفر  نیا  دنتسه و  یقالخا  ای  یناسنا  هتسجرب 

، يا هداوناخ  ره  غارس  شدنزرف  ای  دوخ  يارب  رسمه  باختنا  يارب  فیقث ) ینب  بلک و  ینب   ) اه هلیبق  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما ،
باختنا ار  كاپ  هتـسیاش و  ینارتخد  مالـسلا و  مهیلع  تیب  لها  گنهرف  هب  دـنم  هقالع  ای  کیدزن  يا  هداوناخ  ات  ددرگ  یم  هکلب  دور  یمن 

هیآ قادـصم  لسن ، ود  یکی  هطـساو  هب  ای  میقتـسم و  اهنآ  دوخ  اـما  دنـشاب ، مه  یبساـنمان  دارفا  نارتخد ، نیا  هشیر  رد  تسا  نکمم  دـنک .
. دنتسه ِتِّیَْملا » ْنِم  َّیَْحلا  ُجِرُْخی   » ینآرق

حلاص لمع  اوقت و  يراد و  نید  دیاب  باختنا  رد  لوا  رایعم  هک  تسا  مالـسا  راعـش  رب  دـیکأت  یگنهرف ، رظن  زا  اه  جاودزا  نیا  دروآ  تسد 
داعبتـسا يروای  قح  هنیمز  رد  هک  تسا  یعماوج  اه و  هورگ  زا  قح  ههبج  هدـنیآ  يارب  يزاسورین  زین  یعامتجا  رظن  زا  يدـعب  رایعم  دـشاب .

نیا يا  هرمث  نآ ، هیبش  عماوج  اـی  عماوج  ناـمه  ناـیم  رد  قح  غیلبت  ماـقم  رد  اـی  لـطاب  قح و  یلاـمتحا  ههجاوم  رد  هدـنیآ و  رد  اـت  دـنراد 
. دنشاب هتشاد  يا  هژیو  هاگیاج  اه  جاودزا 

هب البرک  رد  مالـسلا  امهیلع  ربکا  یلع  ترـضح  لضفلاابا و  ترـضح  نامز  مه  كرتشم و  روضح  ربخ  یتقو  هک  تسا  بلاج  رظنم  نیا  زا 
زا ار  ادهـشلادیس  ياناوت  يدیلک و  يوزاب  ود  نیا  همان ، ناما  هئارا  اب  دننک  یم  شالت  دنتفا و  یم  وپاکت  هب  تعرـس  هب  دـسر ، یم  نایدـیزی 

ناشیا
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. دنوش یم  نمشد  هئطوت  نتشاذگ  ماکان  ثعاب  اه  همان  ناما  نآ  ندرک  در  اب  اهنآ  لاح ، نیا  اب  دننک . ادج 

هدیا هاگتساخ 

نآ حرش  هدیا و 

ردام

. دور یمن  اهنآ  رد  هناراد  نید  یگدنز  روصت  هک  ییاه  هداوناخ  عماوج و  رد  یتسیز  كاپ  ناکما  يارب  تسا  یتجح  هناشن و 

. دنادرگ یم  اهنآ  تمسق  ار  يریخ  هب  تبقاع  ریدقت و  نسح  یهلا و  فاطلا  ناملسم ، ناوناب  نارتخد و  یتسیز ، كاپ  يراد و  نید 

. دهد یم  رارق  هتسیاش  حلاص و  نادرم  باختنا  ریسم  رد  ار  اهنآ  ناملسم  نارتخد  یتسیز  كاپ 

. تساهنآ رب  یتجح  مامتا  نامیا  تسس  نادناخ  نایم  زا  راد  نید  تسیز و  كاپ  يوناب  کی 

ترضح نآ  مان 

لماح عماج و  ناـشیا ، يارب  ناـنمؤمریما  ماـن  باـختنا  نینچمه  ربماـیپ و  هب  يرهاـظ  تهابـش  هب  هجوت  اـب  مالـسلا  هیلع  ربکا  یلع  ترـضح 
تقیقح نیب  يریذـپان  کیکفت  يدوجو و  داحتا  روآ  مایپ  لماح و  میقتـسمریغ ، هنوگ  هب  ناشیا  تسا . يولع  يوبن و  ياه  هناـشن  ناـمزمه 

(. تسا یلع  دنمشزرا  مان  ربمایپ و  یجراخ 

يردام یگداوناخ  تیصخش 

. تسا هعماج  طیحم و  ربج  ای  داژن  نوخ و  ساسا  رب  ییارگربج  یمهوت  هاگن  ربارب  رد  نامیا  هدارا و  تیبرت ، ریثأت  رب  ینبم  نشور  یمایپ 

. ددرگ یم  یتسرپداژن  روحم  رب  هک  اهنآ  لطاب  یتاغیلبت  ياهراعش  یخرب  حالس  علخ  لطاب و  رب  تجح  مامتا  يارب  تسا  يا  هلیسو 

اه تهابش  اه و  هشیر 

رد دراد ، دنمشزرا  هنیشیپ  هشیر و  هچ  ره  دوخ  تیوه  فیرعت  رد  ناسنا  ره  هک  تسانعم  نیا  هب  مالسلا  هیلع  ربکا  یلع  ترضح  دوجو 
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رود يزاسدوخ و  قح و  يایلوا  اب  ییوج  تهابش  اب  دنک  یعـس  تسین ، دانتـسا  لباق  اه  هشیر  اجک  ره  دهد و  رارق  یلاعت  دشر و  تمدخ و 
. دزادرپب اهنآ  دادتما  هب  هکنیا  هن  دشاب  اهنآ  هیلع  تجح  دوخ ، هنامز  رد  بسانمان ، يا  هشیر  ياه  شزرا  زا  ندش 

ترضح تریصب 

کی يارب  هاگ  چـیه  مالـسلا  هیلع  ربکا  یلع  ترـضح  هعماج ، رد  ربمایپ  تلحر  زا  سپ  فیقث  يوما و  ياه  هلیبق  زاتمم  هاگیاج  هب  هجوت  اب 
ياه نایرج  ربارب  رد  هاگره  ناشیا  دـنکب . یلهاج  هعماج  ياه  شزرا  نآ  هب  یهاگن  دوخ  یگدـنز  ایند و  عفانم  يارب  دـشن  رـضاح  مه  راـب 

. دشاب قح  يارب  يا  هناشن  اهنآ  نایم  رد  درک  یم  یعس  تفرگ ، یم  رارق  هنیشیپ  نیا  تیروحم  اب  لطاب  یمسر 

مشاه ینب  نایم  رد  لقادح  ای  زور  نآ  هعماج  رد   ) البرک هثداح  زا  مالـسلا  هیلع  ربکا  یلع  ترـضح  یبیغ  ياه  یهاگآ  یناوارف  هب  هجوت  اب 
زا دزاس . هدامآ  البرک  يارب  ار  دوخ  رتشیب  هچ  ره  تشاد  شالت  زور ) نآ  رد  لطاب  قح و  ههجاوم  ریـس  طخ  یعاـمتجا  هعلاـطم  رظنم  زا  اـی 

هژیو تروص  هب  ربمایپ  اب  دوخ  يراتفگ  يراتفر و  یلیمکت ) يریگوگلا   ) يزاس هیبش  هب  ربمایپ ) هب  یمسج  ياه  تهابش  رانک  رد   ) رظنم نیا 
. تشاد هجوت 

یناوج رد  ترضح  یعامتجا  شقن 

لیلد هب  اـه ) لاـس  نآ  جـح  مسارم  رد  هژیو  هب  هیواـعم  تفـالخ  رخاوا   ) یناوج رد  مالـسلا  هیلع  ربـکا  یلع  ترـضح  یگدـنز  هظحل  هظحل 
، دوب مرج  یلع  مان  دوب و  ندش  وحم  لاح  رد  ربمایپ  تریس  تنـس و  هک  يا  هعماج  رد  شیابیز  مان  اب  شا  يدوجو  یتیـصخش  داعبا  بیکرت 

. دوب مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  ربمایپ و  دای  مان و  يایحا  يارب  یلماع 

البرک دیهش  نیلوا 

. دوب تداهش  رد  یتح  اهراثیا  تاریخ و  یمامت  رد  نتفرگ  تقبس  رد  شدج  اب  يدننامه  هناشن 
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. دوب هسامح  راثیا و  هنحص  رد  يو  تقادص  رگنایب  شا  يرگراثیا 

يودهم هدیا 

يودهم هدیا 

یلاعت هللا  لجع  يدهم  : » دنا هتفگ  لماک  فیـصوت  کی  ماقم  رد  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  یـسانش  تیـصخش  دروم  رد 
. دراد نامجرت  ود  هبترم و  ود  ربمایپ ، اب  تهابش  نیا  هتبلا  تسا .» ربمایپ  يامن  مامت  هنییآ  رظن  ره  زا  فیرشلا ،  هجرف 

ربمایپ اب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  تهابش  نیمه  هک  تسا  مالسلا  مهیلع  ناموصعم  اب  تهابـش  همجرت  هبترم و  یکی ،
هک دـسرب ) موصعم  ولت  یلات  دـح  ات  دـناوت  یم  دوخ  هجرد  نیرت  یلاع  رد  تهابـش  نیا  هتبلا   ) تسا هناموصعمریغ  تهابـش  يرگید ، تسا .

(. یباستکا یلیصحت و  تهابش  یمود ، تسا و  یلوصح  تهابش  یلوا ، . ) دشاب ربمایپ  اب  مالسلا  هیلع  ربکا  یلع  ترضح  تهابش  نامه 

موصعم ّیلو  هب  یـسراف  ناملـس  دننامه  دنـشاب ، کیدزن  هیبش و  دوخ  هنامز  مدرم  هب  هکنیا  ياج  هب  دنتـسه و  هژیو  ینارای  مه  يدهم  نارای 
هروطـسا و نیرتهب  مالـسلا ،  هیلع  ربکا  یلع  ترـضح  تبیغ ، نارود  رد  يزاسوگلا  يارب  رظنم ، نیا  زا  دنتـسه . رت  هیبش  رت و  کیدزن  دوخ 

شیپ ساسا  رب  مالـسلا  هیلع  ربکا  یلع  ترـضح  هک  هنوگ  نامه  تسا . ناناوج  يارب  راظتنا  گنهرف  اب  گنهامه  یـسامح  ياه  تیـصخش 
هبترم هب  هک  درک  شالت  اجنآ  ات  مه  شراظتنا  نیا  يارب  دـشاب و  اروشاع  ناوج  زاس  هسامح  ات  دوب  البرک  دادـیور  راـظتنا  مشچ  اـه ، ییوگ 
يارب اه  ششوک  جوا  زاسرتسب  دوخ  یعامتجا  روضح  راتفر و  راتفگ ، اب  دیاب  مه  تبیغ  نارود  ناناوج  دیسر ؛ ربمایپ  يروآدای  يدننامه و 

. دنشاب تبیغ  هنامز  رد  ربمایپ  يروآدای  يدننامه و 

مالسلا اهیلع  بنیز  ترضح  یناگدنز  . 6

هراشا

مالسلا اهیلع  بنیز  ترضح  یناگدنز  . 6

اه لصف  ریز 

همانیگدنز

مالسلا اهیلع  بنیز  ترضح  هریس  تیصخش و  هب  یلک  یهاگن 

يریگ هجیتن 

همانیگدنز
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همانیگدنز

اب هارمه  وناب  نیا  یناگدـنز  زا  لاس  جـنپ  دـش . ابع  لآ  نت  جـنپ  يداش  ثعاب  ترجه  مجنپ  لاس  رد  مالـسلا  اهیلع  بنیز  ترـضح  تدـالو 
اه هرهب  نیرتشیب  لیلد ، نیا  هب  دوب . نامز  مه  ردـپ  ینیـشن  هناخ  تیمولظم و  نارود  اب  ناشیا  یناوج  یناوجون و  تشذـگ . شردام  ربمایپ و 

زا ار 
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دودح دنا . هتفگ  دنزرف  جنپ  ات  ود  زا  ار  نآ  هرمث  هک  درک  جاودزا  رفعج  نب  هللادـبع  شیومع ، رـسپ  اب  اه  لاس  نیمه  رد  درب . ردـپ  رـضحم 
دننامه یـشقن  هفوک  رد  مالـسلا  اهیلع  بنیز  ترـضح  نامز ، نیا  رد  تشذگ . هفوک  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  تفالخ  زا  لاس  راهچ 

. دش مالسلا  مهیلع  تیب  لها  تیروجهم  نارود  تشگزاب  ثعاب  هرابود  ردارب  حلص  ردپ و  تداهـش  تشاد . ناوناب  يارب  هنیدم  رد  شردام 
رظن ددرگ ، یم  زاغآ  ادهـشلادیس ، ياه  تبرغ  یگ و  هراوآ  هک  هاگ  نآ  دـیزی ، تفالخ  هیلع  ادهـشلادیس  شردارب ، مایق  هیواعم و  گرم  اب 

. دوش یم  زاغآ  زین  مالسلا  اهیلع  بنیز  ترضح  یخیرات  تلاسر  ادهشلادیس ، اب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  یهارمه  ترورض  هب 

مالسلا اهیلع  بنیز  ترضح  یگدنز  ياه  هرود 

ترضح یناگدنز  ياه  هرود 

هنامز مکاح 

مالسلا اهیلع  بنیز  ترضح  یعامتجا  یگدنز  تیعضو 

لوا لاس   5

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

یگیاسمه وس و  کی  زا  ادخ  ربمایپ  دجـسم  یگیاسمه  رد  مه  نآ  یگداوناخ  يوگلا  نیرت  لماک  نیرت و  كاپ  نیرت ، لیـصا  رد  یگدنز 
. دوب مالسلا  اهیلع  بنیز  ترضح  یگدنز  نارود  نیرتابیز  نیرت و  نیریش  رگید ، يوس  زا  ربمایپ  صخش 

یناوج یناوجون و  لاس   25

هناگ هس  يافلخ 

. دروآ تسد  هب  یفاک  تصرف  رد  ار  تیبرت  نیرت  لماک  نیرت و  عماج  یمالسا ، هعماج  زا  شموصعم  ناردارب  ردپ و  تیروجهم  لیلد  هب 

هفوک رد  لاس   5

ردپ تفالخ 

اه و هلیبق  زا  گرزب  یتیلقا  هک  يرهش  نایم  رد  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  گنهرف  يانبم  رب  ار  ناملـسم  هتـسیاش  نز  کی  شقن  تسناوت  يو 
. تخاس مهارف  هعیش  ناوناب  يارب  ار  کیدزن  زا  میقتسم و  ییوگلا  طابترا  يارب  یخیرات  تصرف  اهنت  تشاد و  هعیش  نادناخ 

هنیدم رد  لاس   20

هیواعم تفالخ 
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یناگدنز ینایاپ  لاس   3 2

دیزی تفالخ 

تلحر ات  تراسا  زا  اروشاع  ناسرمایپ  و  اروشاع ، ات  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  تیریدم  رد  ادهشلادیس  روای 

مالسلا اهیلع  بنیز  ترضح  یگدنز  اب  رصاعم  يرکف  ياه  نایرج  عماوج و 

هعیش هعماج 

نداد لیکشت  اب  اه  لاس  نیا  رد  ناشیا  درک . هبرجت  ردپ  تفالخ  زا  دعب  لبق و  ار  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  تیروجهم  هرود  ود  ترضح  نآ 
ناملسم يوناب  کی  ناونع  هب  یعیـش  تیبرت  شور  جیورت  هتـسیاش و  هداوناخ  يزاس  وگلا  يارب  یمـشاه  ناناوج  تیبرت  هاگ  نآ  یگدنز و 

. دیشوک رایسب  هفوک  نایعیش  نایم  رد  وگلا  نیا  هعسوت  شرتسگ و  يارب  هفوک  رد  ردپ  تفالخ  نارود  رد  يو  دوب . لاعف 

یمالسا هعماج 

يارب ار  یطیارـش  اروشاع  هسامح  لاح ، نیا  اب  دوب . هدـش  رود  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  زا  نایوما  اـفلخ و  تاـغیلبت  رثا  رب  یمالـسا  هعماـج 
هب یهدرادـشه  یمومع و  راکفا  يزاس  ساسح  هب  تراـسا  یخیراـت  تصرف  زا  هدافتـسا  اـب  هک  درک  مهارف  مالـسلا  اـهیلع  بنیز  ترـضح 

. دزادرپب هدز  تلفغ  یمالسا  هعماج 

یعامتجا يرکف  ياه  نایرج 

رد ناملسم . نز  یقادصم  ییانعم و  فیرحت  يارب  دوب  یشالت  تفالخ  نایرج  لباقم ، رد  دیشخب . تیصخش  تمارک و  نز ، هب  مالسا  ربمایپ 
شا یعامتجا  يراذگ  شزرا  رایعم  یگدنناوخ  انغ و  دننامه  يروما  طاطحنا ، تیاهن  رد  تفر و  هیشاح  هب  هرابود  نز  دیدج ، فیرعت  نیا 

. دوب

نز زا  مالـسا  تسرد  نیتسار و  فیرعت  هرهچ و  دیـشوک  هفوک  رد  تراـسا ) ردـپ و  تفـالخ   ) عطقم ود  رد  مالـسلا  اـهیلع  بنیز  ترـضح 
. دهد شیامن  یمالسا  هعماج  يارب  ار  ناملسم 

مالسلا اهیلع  بنیز  ترضح  هریس  تیصخش و  هب  یلک  یهاگن 

مالسلا اهیلع  بنیز  ترضح  هریس  تیصخش و  هب  یلک  یهاگن 

، شردام يامن  مامت  هنییآ  ناملسم  نز  یعامتجا  یگداوناخ و  تیـصخش  رظنم  زا  اروشاع ، دادیور  زا  لبق  ات  مالـسلا  اهیلع  بنیز  ترـضح 
ياه شزرا  یگدنز و  کبس  ماظن و  روآدای  ردپ  دننامه  هاگ  ردام و  دننامه  هاگ  اروشاع  عطقم  زا  ناشیا  دوب . مالسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح 

. تسا یمالسا  هعماج  يارب  ربمایپ  مالسلا و  مهیلع  تیب  لها 
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رب ار  يروای  موصعم  زا  هلحرم  نیموس  ناموصعم ، راـنک  رد  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  ناوناـب  یخیراـت  ناـیرج  دادـتما  رد  هناـمز  نیا  رد  وا 
: دراذگ یم  ارجا  هب  هنامز  ياهزاین  طیارش و  ساسا 

تیصخش

تیرومأم

نارود

باتزاب

مالسلا اهیلع  هجیدخ  ترضح 

يروای یبن 

. بلاطیبا بعش  هنامز  رد  یعامتجا  يداصتقا و  ياهراشف  هرصاحم و  نتفرگ  جوا  ماگنه  هژیو  هب  هکم  رد  ربمایپ  تلاسر  ِتخس  نارود 

بعش رد  تخس  یگدنز  نایاپ  زا  سپ  تلحر 

مالسلا اهیلع  ارهز  ترضح 

يروای یلو 

. ربمایپ یصو  دوجو  مان و  هاگیاج و  يدوبان  يارب  هّدُع  هّدِع و  مامت  اب  ناقفانم  موجه  ربمایپ و  تلحر  زا  سپ  ِتخس  نارود 

هبناج همه  عافد  لیلد  هب  تداهش 

مالسلا اهیلع  بنیز  ترضح 

يروای ماما 

تباین شریذـپ  مالـسلا ،  هیلع  داجـس  ماما  ناج  ظفح  ادهـشلادیس ، بیاصم  اب  یهارمه  ماقم  رد  تراسا  اروشاـع و  ياـسرف  تقاـط  نارود 
. اروشاع یناسر  مایپ  تیریدم  تراسا و  نارود  رد  ماما  یعامتجا  تقوم 

تراسا زا  سپ  یهاتوک  هلصاف  رد  تلحر 

اه هتکن  اه و  هدیا 
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هدیا هاگتساخ 

نآ حرش  هدیا و 

یگدنز ياه  هرود 

. دندوب تیریدم  ملع و  تیدوبع و  نامیا و  رد  عماج  دشر  یگتفای و  تیبرت  يوگلا  مالسلا ،  مهیلع  تیب  لها  نارتخد 

نارتخد و هاگیاج  تیـصخش و  فیرعت  يارب  دمآ  زور  دـنم و  نامز  هتـسویپ  ياهوگلا  نرق ، مین  ود و  رد  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  نارتخد 
. دندوب هعیش  نانز 

. دندوب نامز  ره  موصعم  ّیلو  تریس  تیصخش و  زا  هنانز  ینامجرت  مالسلا ،  مهیلع  تیب  لها  نارتخد 

ترضح باقلا 

 + هلیقع با +  نیز   ) باقلا مان و  رظنم  زا  ترضح  عماج  تیصخش 
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. دوب قشمرس  هعیش ، هعماج  ناوناب  يارب  ندوب  وگلا  یگتفای و  تیبرت  هملاع ،)... + 

ردپ تنیز 

. تسا داضتم  تایحور  تافص و  عمجم  مه  وا  هتفای  تیبرت  رتخد  تشاد . دادضالا  عماج  تیصخش  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  نانمؤمریما ،
اب هراومه  ساسحا  نیا  اما  تسا ، رادروخرب  ساسحا  هفطاع و  جوا  زا  تراسا  رد  اروشاع و  ياه  هنحص  زا  يرایـسب  رد  تسا ، نز  هکنیا  اب 

، لیلد نیمه  هب  دهد . یم  هناملاع  ار  ینمـشد  خساپ  تاساسحا ، ناروف  نیع  رد  تسا . هارمه  ریبدـت  تینالقع و  تبیه ، راقو و  تفع ، ایح و 
. دهد یم  ناشن  دوخ  زا  ناوارف  تماهش  تعاجش و  تراسا ، طیارش  نیرت  تخس  رد 

نافرع قالخا و  جوا 

اه هنحص  نیرت  تخس  رد  هکلب  دیوگ ، یمن  هدیجنـسان  نخـس  تبیـصم  تدش  زا  اهنت  هن  اه  یتخـس  جوا  رد  مالـسلا  اهیلع  بنیز  ترـضح 
. تسا مالسلا  مهیلع  تیب  لها  بتکم  رد  ینافرع  یقالخا و  لوصا  یخرب  رگنایب  شنانخس 

یتیبرت درکیور 

. تشاد یهاگآ  تراسا  اروشاع و  زا  مالـسلا  اهیلع  بنیز  ترـضح  مالـسلا ،  هیلع  نینمؤملاریما  ربمایپ و  هدرتسگ  ياه  ینیب  شیپ  ساسا  رب 
نداد ماجنا  اب  اروشاع ، هناتـسآ  ات  ربماـیپ  تلحر  زا  هلاـس  نارود 50  رـسارس  رد  دوب ، فقاو  نآ  ياـه  یتخـس  هلحرم و  تیـساسح  هب  نوچ 
عاونا یگلاس  لهچ  ات  هک  ربمایپ  دننامه  . ) دوب تخس  تیرومأم  تلاسر و  نیا  يارب  یگدامآ  بسک  ماقم  رد  اه  تیبرت  اه و  كولـس  عاونا 

(. ددرگ ناسآ  وا  رب  تلاسر  یتخس  ات  دوب  بش  زامن  هب  رومأم  ای  ددرگ  تثعب  شریذپ  هدامآ  ات  دومیپ  ار  اه  كولس  ریس و 

هب یشخبتعسو  یـشخب ، شمارآ  ماقم  رد  تراسا  نارود  رـسارس  رد  مالـسلا  اهیلع  بنیز  ترـضح  یگدنز  رد  تیدوبع  تدابع و  درکراک 
. دوب اه  تریح  اه و  نارحب  رد  یشخب  تریصب  شنیب و  اهردص و  هعس  اه و  تیفرظ 

تیریدـم و تیروحم  رب  یناوراک  قشمد ، رد  روضح  هرود  طساوا  ات  تراسا  ناوراک  يرالاس :) نز   ) یتسینیمف رظنم  زا  هدـیا  هتکن و  کـی 
اب مالـسلا  اهیلع  بنیز  ترـضح  هکلب  دشن ، لیدبت  یتسینیمف  يرالاس  نز  هب  هاگ  چـیه  هرود  نیا  دوب . مالـسلا  اهیلع  بنیز  ترـضح  ریبدـت 

هنامز ياهرارطضا  اه و  ترورض  كرد 
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. دوب هدراذگ  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  رایتخا  رد  ار  تیریدم  ناهنپ  هیال  هراومه  تسیچ و  اه  شقن  اه و  هاگیاج  تسناد  یم 

تراسا رد  تیریدم 

زا هکم و  ات  هنیدم  زا   ) ادهـشلادیس اب  یهارمه  هرود  رـسارس  رد  مرح  ناوناب  مالـسلا و  مهیلع  تیب  لها  هب  تبـسن  ناشیا  هیاس  رد  تیریدـم 
اه بارطـضا  ای  اه  یگتفـشآ  زا  دوب و  مرح  ناکدوک  ناوناب و  ربهار  ریدـم و  هک  تسا  راکـشآ  اروشاع  زور  رد  هژیو  هب  اروشاـع ) اـت  هکم 

. درکیم يریگولج 

زا هدرک و  عمج  یناسر  مایپ  ینامـسآ و  تیرومأم  اب  تراسا  نیب  ناشیا  دوب . مرح  لها  يارب  یلمع  يوگلا  تراسا ، نارود  رـسارس  رد  يو 
. تشاد زیهرپ  هنالوجع  يربص  یب  هوکش و 

مهیلع تیب  لها  ياه  شزرا  اهراعـش و  هئارا  هنیدـم و  ات  ماش  زا  ماش و  اـت  هفوک  زا  هفوک و  اـت  اروشاـع  رـصع  زا  يا  هلحرم  ماـیپ  تیریدـم 
. تسا ناشیا  تیریدم  زا  يرگید  هبنج  اروشاع  هناوتشپ  هب  مالسلا 

هبطخ یلوزن  دنور  زین  یناوخ و  هبطخ  ات  نامز  ّیلو  يرگ  تظافح  ماقم  زا  نیسپاو ؛ لحارم  نیزاغآ و  لحارم  نیب  تراسا  نارود  تیریدم 
تیمها دنمـشوه ) ایوپ و  تیریدـم   ) یعامتجا شقن  يرگافیا  يارب  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  یباـی  لاـجم  تازاوم  هب  ترـضح  نآ  یناوخ 

. دراد

سپ ناشیا  یگدنز  نارود  رـسارس  رد  نآ ) یـسایس  ياه  باتزاب  ردام و  ياه  هیرگ  دننامه   ) یناوخ هضور  هیرگ و  هویـش  اب  مایپ  تیریدم 
. تشاد دومن  اروشاع  زا 

موجه اب  هک  ار  قح  ههبج  طیارش  نیرت  یلاعفنا  رهاظ  هب  نیا  درک و  تیریدم  تماما  خیرات  لوط  رد  ار  ینارحب  طیارش  نیرت  تخـس  ناشیا 
نتم و رد   ) قح نایرج  يارب  یناـسر  ماـیپ  هرود  نیرتراذـگرثا  نیرت و  لاـعف  هب  دوب ، هارمه  لـطاب  ههبج  يرازفاـمرن  يرازفاتخـس و  نیگنس 

. درک لیدبت  لطاب ) هعماج  نوناک 

ناملسم يوناب  یعامتجا  روضح  يزاس  وگلا 

یعامتجا طیارش  رد  ناملسم  نز  يارب  هعیش ) مالسلا و  مهیلع  تیب  لها  گنهرف  رد  راگدنام  یعمج  یخیرات و  هرطاخ   ) هروطـسا هب  ناشیا 
هژیو هب  صاخ 
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بنیز ترـضح  هژیو  طیارـش  رد  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  نارتخد  مامت  يوگلا  سپ ، نآ  زا  هک  يا  هنوگ  هب  دش  لیدبت  ینارحب  طیارـش  رد 
...( مالسلا و هیلع  يرکسع  ماما  تداهش  زا  سپ  نوتاخ  همیکح  مق و  هب  رفس  رد  مالسلا  اهیلع  هموصعم  ترضح  . ) دوب مالسلا  اهیلع 

عیشت بتکم  يارب  ترضح  یتیوه  يا و  هروطسا  شقن 

لباـق موصعم و  ولت  یلاـت  اـما  موـصعم ، ریغ   ) ییوناـب زا  اـهنآ  تیحیـسم ، دوـهی و  اـب  یتـح  ننـست و  اـب  عیـشت  نیب  يا  هسیاـقم  یـسررب  رد 
هنامولظم نیرت و  كانزوس  قلاخ  هک  یـسامح  هفطاع  ساسحا و  جوا  رد  تیارد و  اب  عماـج و  ناوناـب ) همه  يارب  رت  میقتـسم  يرادربوگلا 

، دـشاب هارمه  طیارـش  نیرت  تخـس  رد  هناعاجـش  يراتفر  راتفگ و  اب  دـشاب و  لالدتـسا  لقع و  قطنم و  نیع  رد  يدژارت )  ) اه هنحـص  نیرت 
. دنتسه مورحم 

رد رما  نیا  دراد و  رایـسب  توافت  تیحیـسم  ای  تنـس  لها  بتکم  رد  ناوناب  اب  هعیـش  ناوناب  یخیرات  شقن  یعامتجا و  شزرا  لیلد ، نیدـب 
. دراد هشیر  عیشت  خیرات  رد  مالسلا  اهیلع  بنیز  ترضح  يا  هروطسا  تیصخش 

مالسلا مهیلع  تیب  لها  گنهرف  رد  نز  اب  تفالخ  گنهرف  رد  نز  یقیبطت  هاگن 

تیب لها  ناوراک  نانز  اب  دندوب ) تراسا  مایق و  ناوراک  ریسم  رد  هک  ینانز   ) تاماش و  هرصب ) و   ) هفوک هکم ، هنیدم ، نانز  یقیبطت  یسررب 
رد مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هاگدید  اب  افلخ  هاگدید  رد  نز  یجنـس  تبـسن  يارب  مالـسلا  اهیلع  بنیز  ترـضح  تیروحم  اب  مالـسلا  مهیلع 

. دراد تیمها  مالسلا  اهیلع  بنیز  ترضح  رصع  مه  یخیرات  قیداصم  بلاق 

ادهشلادیس اب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ناوناب  یهارمه  ییارچ 

ربارب رد  دوخ  یخیرات  شقن  رگافیا  هژیو ، طیارـش  رد  هک  دنـشاب  هدامآ  هتفای و  تیبرت  نانچ  دـیاب  هراومه  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  ناوناـب 
یم مهارف  ار  شقن  يرگافیا  نیا  ترورض  هک  یخیرات  تیعضو  نیرت  مهم  . ) دنشاب دنمزاین  هنـشت و  قح  هعماج  ای  رگ  وجه م  ِلطاب  هعماج 

زا هدافتـسا  ناکما  هک  تسا  قح  ههبج  رد  دـمآراک  ياهورین  يارب  يزاس  تیدودـحم  لـطاب و  هبناـج  همه  هدرتسگ و  موجه  ناـمز  دـنک ،
حالـس اب  قح  هنانز  روضح  قح ، ههبج  حالـس  نیرخآ  تروص ، نیا  رد  دشابن . مهارف  لطاب  ههجاوم  رد  قح  هنادرم  رازفامرن  ای  رازفا  تخس 

.( تسا فافع  ایح و  اب  هارمه  روعش  روش و  ساسحا ، لقع و  زا  یبیکرت 

زا یتوافتم  یگنهرف  یشزرا و  ماظن  یعدم  دوخ ، مایق  لوط  رد  ادهشلادیس 
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لها رکفت  يانبم  رب  قح  یگدنز  ماظن  هبناج  همه  شیامن  مالـسلا ،  مهیلع  تیب  لها  یهارمه  درکراک  لقادح  دوب . تفالخ  یگنهرف  ههبج 
. دوب مالسلا  مهیلع  یتیب 

هناخ یتح  هرمزور و  یگدنز  ماظن  نداتفا  رطخ  هب  ثعاب  ًاعطق  هک  یمایق  دوب . یمالسا  هعماج  هبناج  همه  ریگارف و  مایق  ادهشلادیس ، توعد 
، دنتسه راشف  بارطـضا و  رد  مدرم  ياه  هداوناخ  هک  یلاح  رد  دهاوخ ، یمن  توعد  هب  ناوخارف  نیا  رد  داد  ناشن  ماما  دش . یم  هداوناخ  و 
هک هاگ  نآ  هار  هنایم  رد  ّرح  ربارب  رد  ماما  هبطخ  زا  يزارف  . ) دننک مایق  قح  يارب  دیاب  مه  اب  همه  هکلب  دنشاب ، شیاسآ  رد  شدوخ  هداوناخ 

«. مکلها عم  یلها  و  : » دومرف ماما 

رد قح  قاقحا  ماقم  رد  ار  نآ  ترورـض  نوچ  اما  تشاد ، یهاگآ  نآ  ياه  یتخـس  تراسا و  اروشاع و  زا  مالـسلا  اـهیلع  بنیز  ترـضح 
. دوب یضار  میلست و  نآ  هب  تبسن  تسناد ، یم  قح  یخیرات  طخ 

یسایس درکیور 

تیب لها  مالـسلا و  هیلع  یلع  نانمؤمریما  رئاعـش  دای ، مان و  رگایحا  مالـسلا )  هیلع  داجـس  ماما  جـیردتهب ، و   ) مالـسلا اهیلع  بنیز  ترـضح 
قـشمد نایوما ، کلـسم ) ینامثع  و   ) یبصان یگـشیمه و  تختیاپ  رد  مه  نآ  هیواعم ، يولع  دـض  تاغیلبت  لاس  زا 20  سپ  مالـسلا  مهیلع 

. دوب

يارس مرح  نانز  اب  هارمه  دیزی  رصق  رد  ادهشلادیس  هضور  سلجم  يزادنا  هار  مالـسلا ،  اهیلع  بنیز  ترـضح  یـسایس  تیقفوم  جوا  هطقن 
هیرگ حالس  تردق  اب  یتقو  دیزی  داد . خر  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ربارب  رد  دیزی  یپایپ  ياه  ینیشن  بقع  اه و  لاعفنا  زا  سپ  هک  دوب  دیزی 

. داد زاجح  هب  ار  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ندنادرگزاب  روتسد  تعرس  هب  دش  ور  هبور  مالسلا  اهیلع  بنیز  ترضح  یسایس 

ترضح نانخس  رد  مایپ  یسدنهم 

زا لبق  ات  دنک و  یم  زاغآ  ادهشلادیس  تداهش  زا  سپ  اروشاع و  رصع  زا  يراتفگ  رظنم  زا  ار  دوخ  ینیرفآشقن  مالسلا  اهیلع  بنیز  ترضح 
هـسدنه رظن  زا  هدیـسر ، ام  هب  كدنا  دنچ  ره  ترـضح  ياهراتفگ  دناسر . یم  نایاپ  هب  قشمد  رد  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  یـسامح  هبطخ 

البرک رد  ترـضح  یلـصا  زکرمت  دیاش  تسا . توافتم  یلـصا  میهافم  اه و  هیامنب  و  ماش ) هفوک  البرک   ) نوگانوگ عطاقم  رد  مایپ  اوتحم و 
. دهد یم  رونام  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  لیاضف  رب  ماش  رد  تسا و  ینتبم  یسانش  بیسآ  رب  هفوک  رد  یلو  تسا ، هیثرم  دیحوت و  رب 
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اروشاع زا  سپ  ماگنهدوز  تلحر 

. تسا تراسا  نارود  رسارس  اروشاع و  رد  ترضح  نآ  بیاصم  ینیگنس  یتخس و  یناوارف ، تدش  باتزاب  ترضح  ماگنهدوز  تلحر 

مالسلا مهیلع  تیب  لها  ترضح و  تراسا 

مالـسلا مهیلع  تیب  لها  خـیرات  رد  قطاـنم ) اهرهـش و  رد  ندـنادرگ   ) تیفیک و  یناـمز )  ) ّتیمک رظن  زا  تبیـصم  نیرت  نیگنـس  تیریدـم 
. دوب هژیو  تماقتسا  ربص و  دنمزاین 

ترضح هب  بوسنم  ياهرازم 

مالـسلا مهیلع  یتیب  لها  ریغ  عماوج  يایفارغج  وزج  نامز  نآ  رد  یگمه  هک  زاجح )... هرهاق ، قشمد ، رد   ) ایفارغج هس  رد  رازم  هس  باستنا 
. تسا لطاب  نوناک  رد  قالخا  نامیا و  لوحت  يارب  يزاس  تیفرظ  رد  ترضح  تیصخش  یتوکلم  درکراک  هناشن  دندوب )

يودهم هدیا 

هدیا هاگتساخ 

نآ حرش  هدیا و 

مالسلا اهیلع  بنیز  ترضح  يا  هروطسا  شقن 

شقن يزاسوگلا  هب  تبیغ ) نارود  دننامه   ) قح هعماج  ندوب  تیلقا  رد  نارود  رد  هیقت  لصا  نداد  رارق  انبم  اب  مالسلا  اهیلع  بنیز  ترضح 
. تخادرپ تبیغ  نارود  رد  ناوناب  یعامتجا  یسایس و  یتیبرت ، ياه 

 ، مالسلا اهیلع  بنیز  ترضح  دننامه  درک ، یم  دیدش  هیقت  لوا  بیان  یتح  هک  یطیارـش  رد  يرغـص و  تبیغ  زاغآ  زا  سپ  نوتاخ  همیکح 
. دوب اهنآ  زا  يا  هشیدنا  ياه  تریح  زا  ییادز  ههبش  ای  ماما  نایعیش و  نیب  اه  مایپ  لاقتنا  هطساو 

هعیش هعماج  رب  هدش  دراو  ياه  نارحب  اه و  موجه  هیقت ، نارود  رد  هاگره  داد  ناشن  تراسا  نارود  رد  مالـسلا  اهیلع  بنیز  ترـضح  هریس 
نیرت تخس  يافیا  هدامآ  دیاب  هکلب  دشاب ، یساسحا  ییاوزنا و  یلاعفنا و  دیابن  اهنت  هن  هعیش  نانز  شقن  تلاسر و  دسرب ، دوخ  جوا  هطقن  هب 

. دنشاب اه  شقن 

يریگ هجیتن 

يریگ هجیتن 

تیلوئسم اه و  تلاسر  اه ، شقن  ناشیاه ، يدنم  ناوت  اهدادعتسا و  ساسا  رب  درم  نز و  مالسلا ،  مهیلع  یتیب  لها  ینید  یگدنز  کبس  رد 
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. تسین یگداوناخ  شقن 
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يرگافیا ماقم  رد  اما  دـنیامیپب ، ار  بتارم  جرادـم و  مامت  دوخ ، یلاعت  بیذـهت و  تیبرت ، ماقم  رد  دـیاب  نادرم  دـننامه  ناـنز  رظنم ، نیا  زا 
. دننک لمع  هنامز  ياه  زاین  تعیرش و  لوصا  ساسا  رب  دنسانشب و  ار  ناشیاه  هاگیاج  اهزرم و  دودح و  دیاب  اه  شقن 

ار قح  زا  هبناج  همه  عافد  يدـنم  ناوت  هنادرم ، ياـه  شقن  رگید  هک  اـجنآ  هژیو  هب  اـه ، تریح  اـه و  موجه  اـه ، نارحب  ماـگنه  هتبلا  دـص 
دننامه اهنآ  هک  تسا  نآ  بسانم  دوش . یم  مهارف  نانز  يارب  یعاـمتجا  یخیراـت و  هژیو  ياـه  ینیرفآـشقن  يارب  طیارـش  هاـگ  هگ  درادـن ،

نآ يارب  ار  دوخ  يدابع ، يونعم و  هژیو  هب  یتیریدـم و  یقـالخا ، یملع ، یتیبرت ، ياـه  یگداـمآ  بسک  اـب  مالـسلا  اـهیلع  بنیز  ترـضح 
. دننک هدامآ  طیارش 

ریـسم نیا  رد  رگا  یتح  هک  يا  هنوگ  هب  دریگ ، یم  ناوناب  زا  ار  اه  يژرنا  نیرت  تخـس  ینالقع ، یفطاع  هناگود  شقن  يافیا  تسا  یهیدب 
مالسلا اهیلع  بنیز  ترضح  هک  هنوگ  نامه  تسا . لمتحم  رایسب  تناما  نیا  نیگنس  راب  ریز  اهنآ  عوقولابیرق  تلحر  لامتحا  دنوشن ، دیهش 

ار اروشاع  یسایس  هیرگ  تضهن  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  دننامه  تراسا  زا  سپ  ناشیا  درک . تلحر  تراسا  ياهارجام  نایاپ  زا  سپ  یمک 
. دش ناشیا  عیرس  تلحر  ثعاب  تراسا  البرک و  بیاصم  ینیگنس  اما  درکن ، كرت 

ینایاپ هتکن 

ینایاپ هتکن 

هب ناوتیم  مشاه  ینب  يادهش  رتشیب  يارب  يا  هدیا  یتفرعم و  ياه  لودج  يرامش  هاگ  شور  قیفلت  رد  یـسانش  تیـصخش  لودج  ساسا  رب 
: درک دیلوت  یحارط و  تروص  نیا 

؛ دلوت یلامتحا  نامز 

؛ هتسجرب یگژیو  یمومع +  تیصخش 

؛ یناگدنز ياه  هرود  لحارم و 

؛ البرک رد  تداهش  مزر و  یگنوگچ 

. عیشت خیرات  رب  خیرات ، رد  مالسلا ،  هیلع  ادهشلادیس  رب  وا  تداهش  باتزاب 

ترـضح دـننامه  ییادهـش  رب  یماگ  شیپ  رظن  زا  ای  دنتـشاد  ماما  تبـسن  هک  ییانف  ماـقم  تلع  هب  مشاـه  ینب  يادهـش  دوش  یم  يروآداـی 
. تسا ینیسح  هسامح  رد  ندش  یناف  رظن  زا  رتشیب  اهنآ  ياه  شزرا  دنا و  هدش  حرطم  خیرات  رد  رتمک  مالسلا ،  هیلع  لضفلاابا 
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ییاروشاع يا  هتشر  نایم  ياه  یبای  هدیا  مود : شخب 

هراشا

ییاروشاع يا  هتشر  نایم  ياه  یبای  هدیا  مود : شخب 

اه لصف  ریز 

دمآرد شیپ 

یلک يا  هتشر  نایم  ياه  هدیا  لوا : لصف 

یصصخت يا  هتشر  نایم  ياه  هدیا  مود : لصف 
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دمآرد شیپ 

دمآرد شیپ 

اهداهنشیپ و هب  دنک  یم  شالت  یتمسق  ات 13  يزاس 12  همانرب  راتخاس  ای  مرحم  ههد  هب  یلک  هاگن  اب  لوا  لصف  دراد . لـصف  ود  شخب  نیا 
ياه هتـشر  رظنم  زا  ییاروشاع  ياه  شزرا  گنهرف و  ییایوپ  هک  تسا  نآ  یلک ، هاگن  نیا  زا  فده  دزادرپب . یمومع  يا  همانرب  ياه  هدیا 

. دوش تباث  ههد  کی  نیا  لوط  رد  هعماج  بطاخم و  ياه  زاین  هچیرد  نوگانوگ و  یملع 

. ددرگ یم  هئارا  یصصخت  ياه  شیارگ  یملع و  ياه  هتشر  یخرب  رد  یصصخت  ياه  هدیا  زین  مود  لصف  رد 

یلک يا  هتشر  نایم  ياه  هدیا  لوا : لصف 

هراشا

یلک يا  هتشر  نایم  ياه  هدیا  لوا : لصف 

زا يرایـسب  رد  اوتحم  مایپ و  رظن  زا  تهباشم  رارکت و  مرحم ، ههد  رد  يدـیلوت  ياه  هماـنرب  شخب  اـی  يزاـس  هماـنرب  ياـه  بیـسآ  زا  یکی 
زا هژیو  هب  یـشهوژپ  هاگن  اب  ییاروشاع  ییانعم  ياه  تیفرظ  هب  یهجوت  مک  زین  رما  نیا  تلع  تسا . هدـش  دـیلوت  ياه  همانرب  ای  اـه  هباـطخ 

. تسا يا  هتشر  نایم  شهوژپ  رظنم 

یم یگدنز  فلتخم  لئاسم  يارب  ییاروشاع  یبای  هدیا  هب  یناسنا ، مولع  ياه  هتـشر  رظنم  زا  زجوم و  هاتوک و  هاگن  کی  رد  لصف ، نیا  رد 
يارب ییاروشاع  ياه  مایپ  يزاس  يدربراک  هبذاج و  داجیا  يارب  یملع  ياه  هتـشر  عونت  اب  گنهامه  عونتم  ياه  هدـیا  یفرعم  اب  میزادرپ و 

. میشوک یم  یملع  هعماج  هژیو  هب  هعماج 

همانرب نیا  راتخاس  هرابرد  یبلاق  ياه  داهنشیپ 

همانرب نیا  راتخاس  هرابرد  یبلاق  ياه  داهنشیپ 

عونت دناوت  یم  یبلاق  رظن  زا  ددرگ ، یم  دیلوت  فلتخم  یناسنا  مولع  روشنم  رـشب و  یگدنز  ياه  زاین  رظنم  زا  نوچ  یـسانش  اروشاع  همانرب 
همانرب یلصا  راتخاس  دشاب . هتشاد  ناوارف  ياه 
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. داهن انب  یعامتجا  ای  یشرازگ  ای  يربخ  دنتسم  یتح  ای  یبیکرت  يدیلوت  ای  يرجم  یسانشراک  روحم  رب  ناوت  یم  ار 

ياه همانرب  نایم  دـیلوت  یحارط و  ناکما  دـنک ، یم  کمک  همانرب  هعومجم  نیا  يانغ  هب  هچنآ  حرط ، نیا  یعوضوم  ياه  تیباذـج  رظن  زا 
هب رظان  یگمه  يرنه و  یگنهرف  یعامتجا ، يداقتنا ، یتابثا ، هک  یخیرات  ياه  همانرب  ناـیم  تسـالاب ؛ کـیفارگ  اـب  یـصصخت و  اـی  هداـس 

. دنشاب یسانشراک  ثحابم  لمکم  یلصا و  عوضوم 

يوزوـح و ناسانـشراک  ناـمز  مه  توـعد  اـب  تسا . هاگـشناد  هزوـح و  تدـحو  قـقحت  ناـکما  هماـنرب ، نیا  رد  رگید  یبلاـق  تاـناکما  زا 
تیباذـج رب  ناوت  یم  نید  ملع و  ایند و  نید و  نیب  ندرک  عمج  يارب  يا  هتـشر  نایم  هاـگن  هب  رظاـن  یـصصخت و  ثحب  ره  رد  یهاگـشناد 

، تسا داهن  ود  ره  ناسانشراک  ناداتسا و  زا  توعد  یهاگـشناد ، يوزوح و  ياضف  ود  نایم  ندرک  عمج  يارب  هنیمز  نیرتمک  دوزفا . همانرب 
يا هنوگ  هب  دریگبربرد ، مه  ار  اهوجـشناد  ای  يوزوح  نیزاغآ  ياه  هیاپ  ياه  هبلط  ياـه  پگ  هعومجم  دـناوت  یم  رتارف  يا  هبترم  رد  یلو 
زین یهاگـشناد  ناناوج  دننک . ارجا  ار  نآ  يرادربنم  يرادـسالک و  ای  شهوژپ  يارب  نیرمت  ای  یگبلط  هثحابم  کی  رد  يوزوح  ناناوج  هک 

هعماج ود  ره  نایم  زا  هدیزگرب  ناناوج  زا  یعمج  ناوت  یم  یتح  دنزادرپب . نآ  هب  دـنناوت  یم  ییوجـشناد  پگ  ای  یعامتجا  هژورپ  بلاق  رد 
. دنزادرپب اروشاع  هعلاطم  هب  نید  ملع و  هیواز  زا  رگیدمه  اب  ات  دروآ  درگ  ار 

ياه هبرجت  یخرب  هئارا  ای  شسرپ و  یحارط  رد  مه  اهنآ  ات  تشاذگ  كارتشا  هب  ناگدننیب  اب  ناوت  یم  مه  ار  ثحابم  یخرب  هنیمز ، نیا  رد 
عیـشت هب  ناگتفای  هر  نیرـصبتسم و  زا  توعد  يزاس ، همانرب  هنوگ  نیا  رد  یبلاق  هدنزرا  ياهوگلا  نیرخآ  دـننک . تکراشم  یملع  یلمع و 
رتشیب اروشاع  یشزرا  یملع و  ياه  هبذاج  نیا  هب  اهنآ  ینورد  ینوریب و  ياه  هاگن  زا  هدافتسا  اب  ات  تسا  نوگانوگ  عماوج  اه و  گنهرف  زا 
يانبم رب  ار  هعیش  گنهرف  خیرات و  هعماج ، تساوخ  اهنآ  زا  ناوت  یم  یهاگشناد  ناملسمریغ  ناداتـسا  زا  توعد  اب  نینچمه  دوش . هتخادرپ 

. دننک ریسفت  لیلحت و  هیزجت و  دوخ  یصصخت  رظنم  زا  اروشاع و 

زا عون  نیا  ياه  تیفرظ  زا  یکی  روشک ، رـسارس  رد  یتلودریغ  یتلود و  ياه  هاگـشناد  هیملع و  ياه  هزوح  دوجو  یگدرتسگ  هب  هجوت  اـب 
نآ یناتسا ، یلم و  ياه  هناسر  اب  یناگبخن  ياضف  رد  اهنآ  اب  طابترا  يرارقرب  ناوج و  ناهوژپ  شناد  ناداتسا و  يزاس  لاعف  يزاس ، همانرب 

روط هب  راک  نیا  تسا . ینید  ياه  شزرا  گنهرف و  یملع  ینید و  هعلاطم  روحم  رب  مه 
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ياه زاین  لاقتنا  اه و  شـسرپ  هعـسوت  ثعاب  میقتـسمریغ  هنوگ  هب  دوش و  یم  هناسر  ماع  بطاـخم  رب  يراذـگرثا  بذـج و  ثعاـب  میقتـسم 
یفراعم و ياه  همانرب  هزوح  رد  هناـسر  اـب  رتشیب  يراـکمه  يارب  اـهنآ  يزاـس  هداـمآ  یهاگـشناد و  يوزوح و  ياـه  طـیحم  هب  يا  هناـسر 

. ددرگ یم  یفراعمریغ 

حطـس رد  درک ، یحارط  صاـخ ) اـی  ماـع و  بطاـخم  يارب   ) یـصصخت یـسانشراک و  حطـس  رد  ناوت  یم  هک  هنوـگ  ناـمه  ار  هماـنرب  نیا 
يارب ار  اروشاع  هصرع ، نیا  رد  درک . دـیلوت  ییاروشاع  ياه  هسردـم  سالک و  رظنم  زا  ناوت  یم  زین  ناـناوجون  يارب  یتح  اـی  ییوجـشناد 
هنومن باتک ، نایاپ  رد  درک . یفرعم  ناوت  یم  رنه  یمالـسا و  شنیب  یعاـمتجا ، اـیفارغج ، خـیرات ، دـننامه  ییاـه  سرد  رظنم  زا  ناـناوجون 

. دش دهاوخ  هئارا  دراوم  نیا  يارب  ییاه 

ییاوتحم ياه  هدیا 

ییاوتحم ياه  هدیا 

لماش مرحم  ههد  رظنم ، نیا  زا  تسا . مرحم  ههد  مرحم و  هام  نآ ، لوا  تیولوا  یلو  تخاـس ، اـه  ناـمز  همه  يارب  ناوت  یم  ار  هماـنرب  نیا 
تیوه و یب  نابیرغ  ماش  نودـب  اروشاع  هک  ارچ  تسا ؛ هدوبن  رتمک  بش  زا 11  ههد  نیا  مسارم ، هاگ  چـیه  یلو  تسا ، بش  زور و 10   10

رکیپ نفد  زور  مالـسلا و  هیلع  داجـس  ماما  تداهـش  زور  اه ، تیاور  زا  یکی  رب  اـنب  مرحم  زور 12  هک  تسا  یلاـح  رد  نیا  دوش . یم  اـنعم 
هتبلا دشاب . یتمسق  يا 13  همانرب  لماش  دـیاب  تیعـضو  نیرت  بولطم  نیرتهب و  رد  مرحم  ههد  يارب  يزاـس  هماـنرب  سپ  تسادهـش . رهطم 

. دیچ رت  توافتم  یمک  ناوت  یم  ار  ینایاپ  تمسق  هس  راتخاس 

ياه دادعتـسا  تاناکما و  و  یناهج ) ای  يروشک  ای  يا  هقطنم   ) یناکم ینامز و  ياه  تیولوا  ساـسا  رب  بش ، ات 13  رد 10  ساسا ، نیا  رب 
. درک هیهت  همانرب  هعومجم  دنچ  ای  کی  يارب  ار  يا  هتشر  نایم  بسانم  ياه  عوضوم  ناوت  یم  دوجوم  یسانشراک 

، همدـقم زا  ثحابم  هئارا  دـنور  ریـس و  هب  تسرد  یـشخبماظن  بسانم و  نامدـیچ  یبایتیولوا ، یـسانش و  زاین  راـنک  رد  یلک ، هاـگن  نیا  رد 
. دراد تیمها  تراسا  ناوراک  اب  یهارمه  ياه  بش  رد  يریگهجیتن  اروشاع و  اعوسات و  ياه  بش  يریگجوا 

يداهنشیپ يا  همانرب  ياه  هدیا  لودج 

یملع شیارگ 

اه هدیا  اه و  هتکن 

( یسانش تیصخش   ) یسانش ناسنا 

؟ مراد مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  يزاین  هچ  متسیک و  نم 

؟ دراد وا  یلاعت  يزاس و  ناسنا  یسانش ، ناسنا  اب  یتبسن  هچ  اروشاع 
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؛ بتاکم بهاذم و  رگید  رد  ناسنا  فیرعت  اب  ییاروشاع  یسانش  ناسنا  یقیبطت  یسررب 

؛ اهنآ هب  عماج  توافتم و  یفیرعت  هئارا  ناشدوخ و  اب  اه  ناسنا  ههجاوم  رد  اروشاع  شقن 

هعجارم یسانش  تیـصخش  تمـسق  باتک  يدعب  شخب  هب  هنیمز  نیا  رد  ( ؛ ینیـسح نارای  هرهچ  رد  یتیـصخش  دشر  جوا  شیامن  اروشاع و 
( دوش

. اروشاع هسردم  رد  اهامن  ناسنا  زا  تیناسنا  يدنب  زرم 

یمالک

؛ تماما ماظن  رد  مالسلا  هیلع  ادهشلادیس  هژیو  هاگیاج  شقن و  رب  زکرمت  اب  یسانش  ماما 

؛ یعیش یمالسا  مالک  گنهرف  رد  يزیتس  ملظ  یهاوخ و  تلادع  لصا  يایحا  اروشاع و 

؛ يوما ییارگربج  هیرظن  یلمع  ّدر  اروشاع و 

. اه شور  اه و  شزرا  ینابم ، رظن  زا  يراحتنا  تایلمع  یبلط و  تداهش  نیب  یقیبطت  یسررب 

خیرات

؛ خیرات هفسلف  رظنم  زا  یسانش  اروشاع 

؛ یخیرات ياه  هرود  ریس  یسانش و  هلحرم  رد  یسانش  اروشاع 

؛  مالسلا هیلع  نیسح  ماما  مایق  ربارب  رد  نآ  هنیشیپ  لطاب و  یخیرات  تیعضو 

. عیشت ییایوپ  رد  اروشاع  یخیرات  درکراک 

یسانش هعماج 

؛ رگیدمه تبسن  اهنآ  یفیک  یّمک و  یسررب  مایق و  هناتسآ  رد  يرتسکاخ  دیفس و  هایس ، یسانش  هعماج 

؛ يدیزی هعماج  ات  یبنلا  هنیدم  زا  یمالسا  هعماج  روطت  ریس 

؛ نامز ّیلو  زا  هعماج  ياه  لسن  تسسگ  موصعم و  ماما  یعامتجا  تبرغ  لضعم 

؛ نآ ياه  ماظن  اه و  شزرا  ماما و  یعامتجا  هیامرس 
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؛ هدرک طوقس  هعماج  ناونع  هب  هعیش  گنهرف  رد  هفوک  ییارچ  یتسیچ و 

. یبنلا هنیدم  يایحا  يارب  یعامتجا  یحرط  تئیه ؛
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داصتقا

؛ يرشب یگدنز  رد  ایند  نید و  هطبار  تسرد  فیرعت  یخیرات  لضعم 

؛ اروشاع رب  زکرمت  اب  رشب  يونعم  دعب  برق و  رد  نآ  ياه  باتزاب  مارح و  لالح و  داصتقا و 

؛ ناییاروشاع يداصتقا  تیریدم 

؛ اروشاع گنهرف  رد  يداصتقا  تکرب 

. يویند یگتسباو  رظن  زا  يدیزی  رهش  یبنلا و  هنیدم  يداصتقا  ماظن  یقیبطت  هسیاقم 

تیبرت میلعت و 

؛ اه ناسنا  يزاس  یلاعت  رشب و  یناگدنز  يارب  يزاس  ماظن  رد  هداوناخ  تلاصا  بتکم  اروشاع ،

؛ مایق هناتسآ  رد  هفوک  هنیدم و  ناناوج  مشاه و  ینب  ناناوج  یتیبرت  یگدشاهر  ناگتفایتیبرت و  یقیبطت  یسررب 

؛ ینیسح تیبرت  رد  ییوگلا  ماظن 

. ینید هعماج  يارب  يزاسورین  فده  اب  اروشاع  گنهرف  رد  یسامح  تیبرت  یحارط 

یتیریدم

؛  مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ییاروشاع  تیریدم  اب  يدیزی  تیریدم  لباقت  ياه  هولج 

؛  مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ییاروشاع  یتیریدم  لوصا 

. جیاتن تصرف و  نیرتالاب  هب  گرزب  ياه  نارحب  لیدبت  یفیک و  تیریدم  ياه  هویش 

یقالخا

؛ ییاروشاع یگدنز  کبس 

؛ هتفای طوقس  ياه  ناسنا  هیرک  هرهچ  شیامن  اروشاع و 

. دوخ جوا  هطقن  رد  یقالخا  لیاذر  لیاضف و  شیامن  هنحص  اروشاع ،

ینافرع
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؛ یلاعت هب  یشخب  تعرس  رد  يراتفر ) يراتفگ و   ) ینیسح تارایز  شقن 

؛ اروشاع مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  کمک  اب  خیرات  رتسب  رد  ناحلاص  ایلوا و  ایبنا و  یلاعت  برق و 
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؛ ییاروشاع یلاعت  برقت و  رد  نآ  باتزاب  مرحم و  ياه  نییآ  كولس  اب  ناییاروشاع  كولس  یگنهامه 

؛ یتسه ملاوع  رد  نآ  ياه  درکراک  مالسلا و  هیلع  ادهشلادیس  میظع  يالتبا  ماقم 

؛ زیرگ هعماج  هنایفوص  ياهامن  نافرع  زا  نیتسار  كولس  قشع و  نافرع و  فیرعتزاب  اروشاع و 

؛ نیتسار نافرع  شیامن  نیغورد و  ياه  نافرع  ندیشک  شلاچ  هب  يارب  يراکهار  اروشاع ؛

. یبلط تداهش  یهاگآ و  گرم  رب  ینتبم  نیتسار  نافرع  اروشاع و 

گنهرف

؛ هعیش يارب  ترایز  گنهرف  یحارط  اروشاع و 

؛ ینید یمالسا و  بهذم  بتکم و  نیرت  یگنهرف  عیشت ،

؛ ییاروشاع ياه  گنهرف  یناسنا  ياه  هبذاج 

. ییاروشاع گنهرف  رد  نزح  هیرگ و  درکراک  شقن و 

یسایس

؛ نایوما یجیردت  يدوبان  رد  اروشاع  یسایس  ياه  دروآ  تسد 

؛ هعیش یسایس  تازرابم  اروشاع و 

؛ یمالسا بالقنا  اروشاع و 

؛ يوما مالسا  زا  توافتم  یسایس  مالسا  فیرعت  اروشاع و 

(. يزیتسرامعتسا يزیتس و  ملظ  اروشاع و   ) یمالسا بهاذم  رگید  لاعفنا  فالخرب  رامعتسا  ربارب  رد  عیشت  ییایوپ  رد  اروشاع  ياه  باتزاب 

ایفارغج

؛ یسانش میلقا  رظن  زا  اروشاع  هسامح  يارب  البرک  باختنا  زار  ییاروشاع و  يایفارغج 

؛) عیشت هعیش و   ) نارواباروشاع یخیرات  يایفارغج  نوناک  البرک ،

؛ هعیش یتیوه  يونعم و  ایفارغج ي 
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. هعیش بتکم  رد  یهوژپ  هدنیآ  يایفارغج  یتیوه و  يایفارغج  نیب  تبسن  نییبت 

رنه

؛ یسانش ابیز  لوصا  ییابیز و  فیرعت  باتزاب  اروشاع و 

کمک اب  يزاس  گنهرف  رب  اروشاع  زا  سپ  موصعم  ناماما  مامتها  زار 
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؛ تایبدا رنه و 

؛ ییاروشاع گنهرف  تایبدا و  رنه و  یخیرات  ياه  درکراک 

. هعیش ییاروشاع  رنه  گنهرف  ياه  زایتما 

یهوژپهدنیآ

؛ هدنیآ هب  ور  تکرح  داجیا  يارب  شالت  یگ و  هرمزور  يرگ و  یفلس  اب  هزرابم  اروشاع و 

؛ اه تربع  هب  تبسن  رادشه  هعماج و  رد  اه  تربع  اه و  تنس  هب  هاگن  يرگایحا  اروشاع و 

؛ یعیش تیودهم )  ) يرگنهدنیآ یتیوه  یشزرا و  يانبم  اروشاع ،

اه سرد  راظتنا ، اروشاع و  هب  تبسن  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  ییوگ  شیپ  رابخا  یقیبطت  یسررب 
. اه تربع  اه و  رادشه  اه و  مایپ  و 

یسانش بیسآ  یسانش و  نمشد 

؛ يرتسکاخ هایس و  یعامتجا  یسایس و  ياه  ههبج  اه و  فیط  یمامت  ییاسانش  يارب  هنحص  نیرت  ناسآ  اروشاع ،

؛ اروشاع هنالاس  يایحا  ینیسح و  ياروشاع  ققحت  زا  يریگولج  يارب  لطاب  ياه  نایرج  سیلبا و  یخیرات  مامتها 

؛ اروشاع هنحص  رد  بذاک  ياه  نافرع  اهامن و  راد  نید  زا  یعقاو  نافرع  نید و  يدنبزرم  یگنوگچ 

. يزیرگ هنتف  یسانش و  هنتف  يارب  ییاروشاع  ياه  تریصب 

: زا تسا  ترابع  رگید  دراوم 

ياه ییوخهدـنرد  مامت  دوجو  اب  نمـشد  قوقح  تیاعر  هلمج  زا  ربارباـن  يدربن  رد  قوقح  تیاـعر  هب  ماـمتها  مالـسلا و  هیلع  ادهـشلادیس 
؛ اهنآ

؛ اهرصح اه و  تیدودحم  یمامت  دوجو  اب  تراسا ) زا  سپ   ) مالسلا مهیلع  تیب  لها  ماما و  یناسر  مایپ  یغیلبت و  تردق 

؛ یتسیز یعیبط و  مولع  ساسا  رب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مایق  لوط  رد  هزجعم  ای  تعیبط  یتوکلم  ياه  درکراک  یسررب 

تازایتما زا  ییایرد  هب  اه  یفنم  مامت  یناهگان  لیدبت  ماقم  رد  رُح  عبات  یسررب  ای  اهورین  ییازفا  ناوت  رد  ّتیمک  رب  تیفیک  باتزاب  شیامن 
. دادعا رامآ و  مولع  ساسا  رب  قح  هب  تشگزاب  هدارا  تردق  هب  اکتا  فرص  هب  تبثم 
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یصصخت يا  هتشر  نایم  ياه  هدیا  مود : لصف 

هراشا

یصصخت يا  هتشر  نایم  ياه  هدیا  مود : لصف 

هئارا اهنآ  یبای  هژوس  یبای و  هدیا  یلیصفت  حرط  يا ، هناسر  رظنم  زا  یلک  یبای  هدیا  رد  يداهنـشیپ  ياه  هدیا  یخرب  هب  رظان  شخب ، نیا  رد 
: زا تسا  ترابع  ریز  مولع  رظنم  زا  یبای  هدیا  ياه  روحم  هبرجت ، نیلوا  رد  دوش . یم 

مالک . 1

تیبرت میلعت و  . 2

خیرات هفسلف  خیرات و  . 3

یسانشهعماج . 4

یسانش تیصخش  یسانش و  ناور  . 5

تیریدم . 6

تسایس . 7

یمالک ياه  هدیا  . 1

هراشا

یمالک ياه  هدیا  . 1

ترابع هب  مایق و  نیا  ییارچ  یتسیچ و  یسانشزاب  مالـسلا ،  هیلع  ادهـشلادیس  مایق  هرابرد  یخیرات  مهم و  ثحابم  زا  یکی  یمالک ، رظنم  زا 
. دنک نییبت  ار  مایق  نیا  فادها  هژیوهب  اه و  هشیر  تیهام ، هک  تسا  یلیلحت  هئارا  رگید ،

نوگانوگ و عبانم  دانسا و  هب  هجوت  يا و  هتشر  نایم  هاگن  نتشاد  مالـسلا ،  هیلع  ادهـشلادیس  مایق  لیلحت  ییاسانـش و  ماقم  رد  تسا  یهیدب 
، تیاهن رد  دشاب . هدافتسا  لباق  مه  رگید  یملع  ياه  شیارگ  رد  دناوت  یم  ثحب  نیا  رظنم ، نیا  زا  تسا . طرش  یجراخ ، تیعقاو  رب  هیکت 

هدیا زا  یکی  تسا  نآ  یسانش  ماما  هخاش  هژیو  هب  مالک  ملع  دشاب ، تواضق  يارب  یکالم  رایعم و  یلصا و  رتسب  انبم و  دناوت  یم  هک  یملع 
نیا درکیور  هتبلا  تسا . مالسلا  هیلع  ادهـشلادیس  مایق  دروم  رد  اه  ریـسفت  لیلحت و  یـسررب  دقن و  ثحب  مرحم ، ههد  رد  يزاس  همانرب  ياه 
نایب هک  یناسانـشراک  زا  هدافتـسا  ثحب ، نیا  رد  ناـبطاخم  هنماد  ندـش  ریگارف  يارب  دریگ و  یم  فدـه  ار  صاـخ  بطاـخم  رتشیب ، ثحب 
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. دوش یم  شرافس  دنشاب ، هتشاد  هداس  لهس و 

دیفم رایسب  دناوت  یم  ییاروشاع  گنهرف  هناملاع  يزاس  ینغ  ماقم  رد  ییاروشاع و  گنهرف  نالک  یسانش  بیسآ  يارب  هژیو  هب  همانرب  نیا 
. دشاب

: تسا نینچ  ثحب  ییاوتحم  ياه  هدیا  لودج  تسرهف و 
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69 ص :

اروشاع مایق  دادخر  ریسفت  لیلحت و  مهف  يداهنشیپ : حرط 

اروشاع مایق  دادخر  ریسفت  لیلحت و  مهف  يداهنشیپ : حرط 

: تسا ریز  دراوم  هب  یبای  تسد  حرط ، نیا  زا  رظن  دروم  فادها 

؛ اروشاع اب  ههجاوم  عون  رد  تسردان  تسرد و  لیلحت  باتزاب  لیلحت و  یتسیچ 

؛ تسرد لیلحت  هب  یبایتسد  يارب  كالم  رایعم و  يوجو  تسج 

. دوجوم ياه  لیلحت  یخیرات  يا و  هشیدنا  لصفم  یسانش  بیسآ 

ییاروشاع ياه  لیلحت  یسررب  دقن و  تسرهف و 

( يرگحالصا يرگضارتعا +   ) رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هیرظن 

لئاق

درکیور

اهتوق

اهفعض

یسایس هقف 

. دزاس یم  يدربراک  ینتفای و  تسد  راشقا  مومع  يارب  ار  اروشاع  هک  یلیلحت  هئارا  ماقم  رد 

؛ یسایس کچوک  ضارتعا  کی  هب  ماما  میظع  مایق  فیعضت 

هلئـسم اروشاع ، مایق  رد  یلو  دـشاب ، نارحب  راچد  نآ  تایئزج  دـشاب و  تسرد  ماـظن ، لـصا  تیلک و  هک  تسا  ییاـج  رد  یهقف  یهن  رما و 
. تسین ریذپ  نییبت  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  اب  نیا  دوب و  ماظن  لصا  ماما ،

ینامسآ يروتسد  بیغ و  ملع  هیرظن 

لئاق

درکیور
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اهتوق

اهفعض

راجاق هیوفص و  نارود  رد  هدش  هتشون  نوتم 

ینافرع هاگن 

مایق ییاروام  دعب  هب  هجوت 

ماما دوخ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکاربمایپ  نانخس  یخرب  رب  ندوب  ینتبم 

؛ دوش یم  فیعضت  تدش  هب  نآ  يریذپوگلا  درکراک  هک  یئاروام  یصخش و  هیضق  هب  مایق  یشخبراصحنا 

مایق هب  طبترم  ياهدروآ  تسد  ای  فراعم  زا  يرایسب  فذح  ای  تلفغ 
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دوبعم رد  يانف  هیرظن 

لئاق

درکیور

اهتوق

اهفعض

رصاعم دیدج  مالک  نارکف  نشور  یخرب 

رصاعم يرکف  نشور  هاگن  ساسا  رب  هنایفوص  هاگن 

میظع هسامح  نیا  رد  ینیبابیز  همه  اروشاع و  هب  یشخب  سدقت  يارب  شالت 

نودـب الوت  هک  يریـسفت  رد  نآ  ندرک  رـصحنم  یبیغ و  ینید و  یتح  یعامتجا و  یـسایس و  یخیرات و  ياه  تیعقاو  مامت  زا  اروشاع  یفن 
. دشاب اربت 

تعافش تما و  يادف  هیرظن 

لئاق

درکیور

اهتوق

اهفعض

هنایلاغ هنایفوص و 

. تساه ناسنا  یلاعت  بیذهت و  دنیآرف  رد  تلوهس  هک  اروشاع  ياهدروآ  تسد  زا  یکی  هب  هجوت 

. تسا یتسیز  اروشاع  يارب  اروشاع  تاکرب  نایب  ماقم  رد  هک  ییاروشاع  فراعم  زا  شخب  نآ  رب  هیکت 

؛ مایق زا  یمالک  یعامتجا و  یسایس و  ياه  درکراک  راثآ و  زا  يرایسب  ندرک  فذح 

. تیحیسم رد  حیسم  يادف  هشیدنا  هب  هشیدنا  نیا  ندش  کیدزن 
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یبلطتداهش هیرظن 

لئاق

درکیور

اهتوق

اهفعض

یتعیرش یلع  رتکد 

هنایارگ راتفر  یهاگن 

. دش بترتم  نآ  رب  ًالمع  هک  يا  هجیتن  مایق و  هلحرم  نیرخآ  هب  هجوت 

مایق رد  ماما  نانخس  نیموصعم و  تایاور  یخرب  هب  هجوت 

. نآ رب  بترتم  يرازفامرن  فادها  اب  مایق  یجراخ  یلمع و  تیاغ  نتخیمآرد 
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یبلطتموکح هیرظن 

لئاق

درکیور

اهتوق

اهفعض

يدابآ فجن  یحلاص 

یسایس یهاگن 

موصعم ماما  دوجو  طیارش  رد  مه  نآ  ینید  تموکح  هماقا  ترورض  هب  هجوت 

یخیرات دهاوش  دانسا و  یخرب  دوجو  مهوت 

. ماما میظع  مایق  تیهام  نداد  شهاک  تموکح و  ندروآ  گنچ  هب  يارب  بسانم  یعامتجا  هنیمز  دوبن  زا  تلفغ 

هیما ینب  مشاه و  ینب  طخ  یخیرات  لباقت  هیرظن 

لئاق

درکیور

اهتوق

اهفعض

یگنهرف یعامتجا و 

یگنهرف یعامتجا و  یسانش  هنیشیپ 

. دنام یم  ماکان  هک  دودحم  ینامز  مادقا  کی  هب  یتیوه  یخیرات و  يراذگرثا  هرتسگ  زا  مایق  نداد  شهاک 

. دوش یم  مایق  ياه  شزرا  زا  يرایسب  نتفای  شهاک  ثعاب  هک  یلیماف  عازن  کی  رد  میظع  یمایق  ندرک  رصحنم 

یهقف داهتجا  هیرظن 
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لئاق

درکیور

اهتوق

اهفعض

تنس لها 

یسایس هقف 

تسا متس  هیلع  مایق  زوجم  هک  يداهتجا 

هاگن نیا  دش . هعماج  ماظن  رد  لالتخا  ثعاب  اه  هبنج  یضعب  زا  دش و  رجنم  تسکش  هب  هک  یـسایس  يداهتجا  هب  میظع  یمایق  نداد  شهاک 
. دوش رارکت  دیابن  هاگ  چیه  هک  مینک  ریسفت  ییانثتسا  ار  مایق  نیا  دوش  یم  ثعاب 
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یناسنا یمادقا  هیرظن 

لئاق

درکیور

اهتوق

اهفعض

ناسانشرواخ

کیتنامر یسامح و 

. دراد هعیش  هعماج  ییایوپ  رد  هک  يرثا  هعیش و  هعماج  رد  نآ  یفطاع  یسامح و  ياه  باتزاب  رظنم  زا  مایق  هب  هاگن 

مرن شزرا  چـیه  اما  تسا ، هتـشاد  هگن  ایوپ  ار  یمالـسا  هعماج  زا  یـشخب  اهنت  هک  یخیراـت  رالوکـس  هساـمح  هب  میظع  ماـیق  نداد  شهاـک 
. درادن یتوکلم  یبیغ و  ای  ییانعم  ای  يونعم  يرازفا 

يرگراثیا اب  هارمه  دوجوم  عضو  راکنا  هیرظن 

لئاق

درکیور

اهتوق

اهفعض

( یسایس فده  بیغ و  ملع  نیب  عمج   ) نطاب رهاظ و  نیب  ندرک  عمج  يارب  شالت 

ریـسفت يدیزی  تموکح  یفن  هب  رظان  هک  یـسایس  دعب  ینعی  تسا ؛ مایق  رد  راذـگریثأت  داعبا  زا  رظنم  ود  لقادـح  نییبت  ماقم  رد  شرگن  نیا 
. دوش یم  ریسفت  بیغ  ملع  رب  ینتبم  هک  یبلط  تداهش  دوش و  یم 

یبـیغ تداهـش  اـنبم ، نیا  رد  هک  ینعم  نیا  هب  دـنک  یمن  تاـبثا  ار  يزیچ  زین  یتاـبثا  تهج  زا  تسا . هدیـسرن  تیعماـج  هب  زونه  هاـگن  نیا 
. چیه رگید  دیزی و  تموکح  یسایس  یفن  يارب  دوش  یم  یشور 

یخیرات مایق  هیرظن 
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لئاق

درکیور

اهتوق

اهفعض

ناگرزاب يدهم 

خیرات هفسلف 

اهنآ تلاسر  هب  یشخب  دادتما  ناربمایپ و  یخیرات  نایرج  ریس و  طخ  رد  مایق  نییبت  يارب  شالت 

هشیدنا نیا  رد  تداهش  هلئسم  لیلحت  بیغ و  ملع  شقن  یگنر  مک 
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نطاب رهاظ و  نیب  ندرک  عمج  هیرظن 

لئاق

درکیور

اهتوق

اهفعض

ص 246) هعیش ، ناماما  یسایس  يرکف و  تایح   ) نایرفعج لوسر 

، لمع ماقم  رد  دراد ، رهاظ  هب  فیلکت  نوچ  رهاظ ، رد  یلو  دراد ، تداهـش  هب  بیغ  ملع  ماما ، هاـگن ، نیا  رد   ) یکیکفت هناـیارگعمج  هاـگن 
. دنک یمن  دراو  ار  ینطاب  ملع  نآ 

. تسا هتفرگ  تروص  ییارگعمج  يارب  هیلوا  یشالت  هاگن ، نیا  رد 

. دنشاب هتشاد  يریذپرثا  يراذگرثا و  رگیدمه  رد  عمج  نیفرط  هکنیا  نودب  هیرظن  نیا  رد  ییارگ  عمج  ندوب  يروص 

يزیگنارب هفطاع  يزاس و  هروطسا  هیرظن 

لئاق

درکیور

اهتوق

اهفعض

یفطاع یسامح / يا و  هروطسا  هاگن 

عیشت خیرات  رد  اروشاع  یخیرات  يزاس  گنهرف  یفطاع و  داعبا  هب  هجوت 

ییارسمتام هیثرم و  هب  اروشاع  ندرک  رصحنم  یعامتجا و  یمالک و  یسایس و  داعبا  زا  يرایسب  ندرک  اهر 

هب یـشخبرارمتسا  و  يزیتسملظ )  ) ایبنا خیرات  رد  مایق  هنیـشیپ  هب  رظان  ای  دنمایق  ققحت  هویـش  هب  رظان  ای  هک  دنتـسه  زین  رگید  ياهرظن  یخرب 
. تسا نآ  یگنهرف  ای  یعامتجا  یسایس ، جیاتن  راثآ و  هب  رظان  ای  نآ 
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اهنآ تسا . هدوب  برطضم  رایسب  اهنآ  ياه  ههجاوم  مایق ، اب  تنس  لها  ههجاوم  یخیرات  ریـس  رد  هک  مینادب  تسین  دب  مه  یخیرات  تهج  زا 
اهنآ نوتم  ور  نیا  زا  دننادب . ریذپرارکت  مه  ار  نآ  دنتسناوت  یمن  مه  رگید  ییوس  زا  یلو  دننک ، راکنا  ار  مایق  نیا  دنتسناوت  یمن  ییوس  زا 

. تسا ضیقن  دض و  نانخس  زا  رپ 

ياه شزرا  مایق ، يارب  دـنا و  هداد  هئارا  نآ  زا  هتـسویپ  یپایپ و  يرگمایق  ریـسفت  مایق ، هب  یطارفا  یـسایس و  هاگن  اـب  هیدـیز  اـهنآ ، ربارب  رد 
. دنتسین لئاق  يرگید  یگنهرف  یعامتجا و 
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اب هک  انعم  نیا  هب  دنتساوخ  یم  فرصم  راب  کی  ار  مالسلا  هیلع  ادهشلادیس  مایق  هک  دنتـشاد  اهنآ  زا  رت  گنر  مک  یکدنا  هاگن  زین  سابعینب 
تکرح هب  ار  نایوما  ملظ  زا  هتسخ  ناملسم  ياه  هدوت  نآ ، کمک  اب  مایق ، نیا  هب  یمالسا  هعماج  یهد  هجوت  یلک و  يراعش  هب  ندز  نماد 

هلباقم هب  ینیسح  هسامح  ياه  شزرا  گنهرف و  اب  جیردتهب  دندیـسر ، تفالخ  هب  یتقو  دنـسرب . تفالخ  هب  دوخ  تیاهن ، رد  ات  دندروآ  رد 
. دننک وحم  نیمز  يور  زا  ار  البرک  دندرک  شالت  یعطقم  رد  یتح  دنتساخرب و 

یقیبطت هناملاع و  یـسانشزاب  میتسه . نآ  ییارچ  یتسیچ و  اروشاع و  زا  اه  ریـسفت  اه و  لیلحت  اه ، تئارق  عاونا  دـهاش  هک  تسا  هنوگ  نیا 
. دشاب ییاروشاع  تریس  تفرعم و  ياقترا  يارب  يراکهار  دناوت  یم  اه  هیرظن  نیا 

عماج هاگن  يوجو  تسج  رد 

عماج هاگن  يوجو  تسج  رد 

عماج هاگن  ییارچ 

هاگن نیا  تسا . طیرفت  طارفا و  زا  زیهرپ  اروشاع ، هثداح  هب  تبـسن  قیمع  لیلحت  عماـج و  هاـگن  نتـشاد  دروآ  تسد  نیرت  مهم  درکراـک و 
یم يرای  هعیـش  هعماج  رد  یگنهرف  هتـسویپ  ییازون  هب  دنک ، یم  يریگولج  نامز  لوط  رد  اه  فارحنا  اه و  فیرحت  اه و  تعدـب  زا  عماج 

نورد صقان  هاگن  هنوگ  ره  ربارب ، رد  دنک . یم  نومنهر  دوخ  ییاغ  فده  يوس  هب  طاشن  اب  هدـنز و  ار  هعیـش  هعماج  تیاهن ، رد  دـناسر و 
. دش دهاوخ  عیشت  ییایوپ  رارمتسا و  یخیرات و  تیوه  هب  ندز  هبرض  ثعاب  یطاقتلا  ای  یعیش  نورب  ای  یعیش 

عماج هاگن  هب  ندیسر  راکهار 

یمن رـصحنم  هثداح  سفن  هب  اه  شرازگ  نیا  تسا . مزال  يراتفر  یمالک و  ياه  شرازگ  یماـمت  هظحـالم  عماـج ، هاـگن  هب  ندیـسر  يارب 
زا ییاروشاـع  ياـه  هرازگ  هعلاـطم ، هرتـسگ  لقادـح  هک  تسا  ور  نیا  زا  دوـش . یم  لـماش  مه  ار  نآ  هدـنیآ  هتـشذگ و  هنماد  هکلب  دوـش ،

هتبلا دراد . یعامتجا  روضح  مالـسلا )  هیلع  رقاب  ماما   ) البرک موصعم  هدـنامزاب  نیرخآ  هک  ینامز  ات  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکاربماـیپ 
مامت هب  تبیغ ، نارود  زاغآ  روضح و  نارود  نایاپ  ات  دـیاب  دـهد ، یم  خر  تماما  ماظن  نورد  رد  اروشاع  مایق  نوچ  رت ، نـالک  یهاـگن  رد 

. تسیرگن اروشاع  هثداح  زا  هناموصعم  ياه  تشادرب  اه و  يزاس  گنهرف  نانخس ،
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اه شناد  رگید  ینافرع و  یمالک ، یعامتجا ، يداصتقا ، یـسایس ، مولع  روشنم  زا  دـیاب  ار  هثداح  داعبا  اـه و  هیـال  ماـمت  مه  یملع  رظنم  زا 
. دیسر عماج  هاگن  نآ  هب  دیاب  نیموصعم  هاگن  رایعم  اب  دش ، يروآدرگ  اه  هداد  مامت  هک  هاگ  نآ  دید .

: تسا نینچ  شور  نیا  یتایلمع  تروص 

( فلا

؛ ریگارف ماع و  يا  هجیتن  هب  ندیسر  يارب  فطع  طاقن  نیا  نیب  ندز  دنویپ  هاگ  نآ  راتفر و  ای  مایپ  رظن  زا  مایق  ساسح  ياه  زارف  باختنا 

ب)

راتفگ شرگن و  عون  اب  رظنم و  کی  زا  تماـما  یلک  ناـیرج  اـب  مالـسلا  هیلع  ادهـشلادیس  ماـیق  هراـبرد  يدروم  کـت  ضورفم  نیا  شجنس 
. مایق نیا  اب  تبسن  ناماما  رگید 

ياج هب  هک  یلیلحت  دیسر . عماج  لیلحت  هب  ناوت  یم  تماما  هموظنم  رد  مایق  هب  عماج  هاگن  مایق و  دوخ  هب  عماج  هاگن  اب  هک  تسا  هنوگ  نیا 
رد یلامتحا  ياه  داضت  اه و  ماهبا  یمامت  هب  دـناوت  یم  تسا و  نیون  ياه  هیـضرف  اه و  ماظن  هدـنزاس  دـشاب ، اه  ضرفـشیپ  رب  یکتم  هکنآ 

(1). دهد ششوپ  ار  نآ  یملع  ینید و  داعبا  مامت  دیوگ و  خساپ  مایق  نوگانوگ  لحارم 

ینایاپ هتکن 

ینایاپ هتکن 

يزاس همانرب  ياه  تیباذج  مامت  هب  هجوت  اب  رت  یمومع  یمک  یحطـس  رد  یـصصخت و  حطـس  ود  رد  هنیمز  نیا  رد  يا  همانرب  دیلوت  هیهت و 
دهد یم  ناشن  لمع  ماقم  رد  راک  نیا  دشاب . نابطاخم  ییاروشاع  شنیب  ياقترا  يارب  ییاروشاع  يزاس  همانرب  ياه  ترورـض  زا  دناوت  یم 

دراذگب تبثم  رثا  ام  ییاروشاع  ياه  راتفر  اه و  گنهرف  مامت  رب  دناوت  یم  مایق  ریـسفت  لیلحت و  رد  حیحـص  ضرف  شیپ  شنیب  هنوگچ  هک 
رد نابطاخم و  کت  کت  نورد  رد  ییاروشاع  ياه  شزرا  یگنر  مک  ثعاب  هنوگچ  يدیلقت  طلغ و  صقان ، یلیلحت  ضرفـشیپ  ربارب ، رد  و 

. دش دهاوخ  هعماج  نتم 

. تسا هدش  ناوارف  هدافتسا  يرئاح  ییافص  یلع  هتشون  اروشاع  باتک  زا  ثحب  نیا  رد  يروآدای : - 1
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یتیبرت ياه  هدیا  . 2

هراشا

یتیبرت ياه  هدیا  . 2

ناسنا یگتفایدـشر  یمالـسا و  تیبرت  ینیع  لماک و  مسجت  هک  تسا  ییاهوگلا  اه و  نامرهق  یفرعم  اروشاع ، يالاو  رایـسب  ياه  شزرا  زا 
لامک دشر و  یگتفای و  تیبرت  یفرعم  زا  یکی  اروشاع ، زور  رد  شنارای  زا  مالـسلا  هیلع  ادهـشلادیس  فیـصوت  رد  مهم  ياهروحم  دـنیاه .

ییانتعا و یب  هیحور  جاور  ینید ، ياه  تریغ  لوفا  یگتفایاندـشر ، زا  هوکـش  ماما ، مهم  رایـسب  ياـه  هوکـش  زا  یکی  ربارب ، رد  تساـهنآ .
شور نییبت  یمالـسا ، تیبرت  ياه  باتزاب  یفرعم  ماقم  رد  ماما  تساه . شزرا  اه و  تیونعم  ندش  گنرمک  ناناوج و  مدرم و  یگدشاهر 
تیبرت ثحب  تروص ، نیا  هب  دراد . هارمه  دوـخ  اـب  ماـیق  لـحارم  یماـمت  رد  ار  شنادـناخ  نآ ، ياـه  وـگلا  نداد  ناـشن  اـه و  هویـش  اـه و 

. تسا یبای  هدیا  ياهروحم  زا  یکی  یسامح ، تیبرت  تیروحم  اب  ییاروشاع 

تسا نینچ  شخب  نیا  رد  اه  هدیا  یلامجا  تسرهف 

تسا نینچ  شخب  نیا  رد  اه  هدیا  یلامجا  تسرهف 

؛ یسامح تیبرت  يارب  یلمع  ییوگلا  یفرعم  يارب  مالسلا  هیلع  ادهشلادیس  هلاس  هد  تصرف 

؛) دوخ نامالغ  اب  لماعت  رد  ماما  هریس   ) یسانش تلزنم  ردق و  رب  ینتبم  یسامح  تیبرت 

؛) ًاقِطنَم َو  ًاقلُخ  ًاقلَخ و  ساَّنلا  ُهَبشَا   ) عماج یهددشر  رب  ینتبم  یسامح  تیبرت 

ملسم ترضح  يوگلا   ) هدیچیپ راوشد و  طیارـش  هنوگره  لمحت  يارب  یگدامآ  بسک  یـسانش و  ناکم  نامز و  رب  ینتبم  یـسامح  تیبرت 
؛) لیقع نب 

؛) اروشاع بش  رد  ادهشلادیس  نارای  نتسب  نامیپ   ) يراکادف راثیا و  جوا  هب  یمدآ  ندناسر  یسامح و  تیبرت 

؛) رهاظم نب  بیبح  تیصخش   ) ناسنا رد  يروشحلس  یسامح و  هیحور  داجیا  یسامح و  تیبرت 

؛) اروشاع زور  رد  شنارای  زا  مالسلا  هیلع  ادهشلادیس  يدابع  فیصوت   ) تیدوبع نافرع و  اب  هتسویپ  سنا  هب  یسامح  تیبرت  یگتسباو 

؛) هفرع ياعد  رد  ماما  ياعد  هیرگ و   ) ناسنا یفطاع  ياه  شیارگ  يونعم  یهددشر  اب  یسامح  تیبرت  دنویپ 

. نیسحلاراصنا هورگ  نامزاس و  داجیا  رد  یسامح  تیبرت  یعامتجا  داعبا 
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يروآدای

يروآدای

رد هک  یلـصفم  ثحابم  اب  ثحاـبم  نیا  تهباـشم  رارکت و  زا  زیهرپ  يارب  یلو  دنتـسه ، ناوارف  یـسامح ، تیبرت  هراـبرد  تاـکن  ثحاـبم و 
هنومن ود  نونکا  اهنت  دوش . یم  هدنسب  نازیم  نیمه  هب  اهروحم  نیا  هئارا  رد  دش ، دهاوخ  هئارا  دعب  ياه  لصف  رد  یسانش  تیـصخش  شخب 

: مینک یم  نایب  یعامتجا  يدرف و  هزوح  ود  رد  ار  نآ  هب  رظان  ياه  شسرپ  اه و  هدیا  شرتسگ  هویش  زا 

( تداهش  ) یگدنز گرم و  هب  عماج  هاگن  هراو و  حرط  رظنم  زا  اروشاع  تیبرت  یسانش  یتسیچ  فلا .

( تداهش  ) یگدنز گرم و  هب  عماج  هاگن  هراو و  حرط  رظنم  زا  اروشاع  تیبرت  یسانش  یتسیچ  فلا .

هک ییاه  دـیابن  دـیاب و  هعومجم  دراد و  هارمه  هب  هک  ییاه  تاـبثا  یفن و  دـنک و  یم  لاـبند  هک  یتیبرت  یـسدنهم  وگلا و  رظنم  زا  اروشاـع 
ات تسا . گرم  ات  دـلوت  لصاف  دـح  رد  یگدـنز  نارود  هب  عماج  هاگن  داجیا  دروآ ؛ یم  ناغمرا  هب  تیرـشب  يارب  ار  یهاوخاروشاع  يوگلا 

دزیهرپب رتشیب  ندیشک  سفن  زور  دنچ  ریسم  رد  تفخ  تلذ و  شریذپ  زا  اه ، شزرا  فشک  اه و  تیعقاو  مهف  زا  سپ  یمدآ  نآ ، هجیتن  رد 
مه تفارـش  اب  گرم  لابقتـسا  هب  یتح  هار ، نیا  رد  درادـب و  ساپ  یناـمیا  ینید و  تعاجـش  وترپ  رد  ار  یناـسنا  تمارک  تزع و  هراومه  و 

ناوت یم  ماما  نوماریپ  ياه  تیـصخش  رد  ار  نآ  ياـه  هنومن  هک  یتیبرت  دریگ . یم  لکـش  ییاروشاـع  تیبرت  هک  تسا  هنوگ  نیا  هب  دورب .
نابطاخم رد  ار  لوحت  تیبرت و  ینیع  وگلا  دـشوک  یم  اـهنآ  هب  یـشخب  قمع  دارفا و  شرگن  رد  رییغت  داـجیا  اـب  ماـما  تیبرت ، نیا  رد  دـید .

. دنک داجیا  دوخ 

؟ دراد نم  یگدنز  اب  یتبسن  هچ  اروشاع  مراد ؟ اروشاع  هب  يزاین  هچ  نم 

؟ تسا هنوگچ  ییاروشاع  یگدنز  هراوحرط  یسدنهم و 

؟ دنک یم  لیدبت  زاسنایرج  راذگرثا و  لاعف و  یناسنا  هب  ار  یثنخ  لعفنم و  ناسنا  اروشاع ، هنوگچ 

؟ دراد ییاروشاع  یگدنز  اب  یتبسن  هچ  ( تداهش  ) تزع اب  گرم 

؟ ددرگ یم  اهناسنا  لوحت  بذج و  ثعاب  یگدنز  ییاروشاع  يوگلا  هنوگچ 

؟ تسا هدش  یبالقنا  هدازآ و  ياهناسنا  تیبرت  ثعاب  خیرات  لوط  رد  نآ  ياه  هبذاج  اروشاع و  هنوگچ 
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؟ دهد یم  هئارا  تداهش  زا  یفیرعت  هچ  یگدنز و  گرم و  زا  یحرط  هچ  دوخ  نانخس  رد  مالسلا  هیلع  ادهشلادیس 

گنهرف اب  ناناملسم  نتفرگ  سنا  زا  خیرات  لوط  رد  توغاط  ياهتموکح  رگید  نایسابع و  نایوما و  یخیرات  همهاو  سرت و  یلیمکت : هتکن 
رجنم یهاوختلادع  يزیرگتلذ و  هیحور  داجیا  هب  هک  اهنآ  رد  ییاروشاع  ریذپتیبرت  لوحت و  داجیا  مالسلا و  هیلع  ادهشلادیس  رازم  اروشاع و 

. رازم بیرخت  ای  ترایز  يزاسعونمم  هلیسو  هب  اروشاع  اب  ناناملسم  یبلق  طابترا  داجیا  زا  يریگولج  يارب  شالت  دوشیم و 

مالسلا هیلع  نیسحلا  ینتعیش  دقل  باتک : یفرعم 

تیلهاج زا  ییاهر  ثحب  نیعبرا ؛ ای  اروشاع  همان : ترایز 

ّرح رازم  ناکم :

هعماج تمالس  هنانمؤم و  ییارگ  مه  داجیا  رد  اروشاع  شقن  ب .

هعماج تمالس  هنانمؤم و  ییارگ  مه  داجیا  رد  اروشاع  شقن  ب .

تزع تیروحم  رب  یعامتجا  تیبرت  ققحت  يزاس و  هعماج  تردـق  يدرف ، يزاس  ناسنا  زا  سپ  ییاروشاع  ياـه  دروآ  تسد  نیرت  مهم  زا 
هب دنریذپ و  یمن  ار  يرگهطلس  لطاب و  ماظن  نامیا ، هناوتشپ  هب  هک  تسا  ینانمؤم  هورگ  زا  لکشتم  هک  يا  هعماج  تسا ؛ یناسنا  تمارک  و 
ای ییانتعا  یب  زا  تسا و  رادیب  ایوپ و  هراومه  هعماج  نیا  دنزیخ . یم  اپ  هب  نارگمتس  ناراک و  متس  ربارب  رد  دوخ  ینامیا  تعاجـش  هطـساو 

، عقوم هب  روضح  مادـقا و  یـسانش و  نامز  اب  دـنک  یم  شالت  نینچمه  دراد . زیهرپ  لـطاب  ياـه  ناـیرج  زا  يور  هلاـبند  اـی  توکـس  دومج 
. دشاب یعامتجا  طیارش  ره  رد  ماما  روای  اج ، همه  هشیمه و 

؟ تسیچ ییاروشاع  یعامتجا  تیبرت  ياه  مایپ  لوصا و 

؟ دنک یم  لیلحت  نییبت و  هنوگچ  انم  هبطخ  رد  ار  لعفنم  هعماج  اب  ایوپ  هعماج  توافت  مالسلا  هیلع  ادهشلادیس 

؟ دنوش یم  لطاب  شرتسگ  جوم  ربارب  رد  دومج  دوکر و  راچد  ق   . لاس 61 ه رد  هفوک  دننامه  عماوج  یخرب  ارچ 

؟ تسیچ يزیرگمتس  یعامتجا و  لوحت  يارب  اروشاع  هراوحرط 

؟ دنک یم  نییبت  هنوگچ  ار  تسرد  ینید  هعماج  یگژیو  مالسلا ،  هیلع  ادهشلادیس 
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)؟ دوش یم  یعامتجا  ياه  شبنج  شیادیپ  بجوم  هنوگچ  اروشاع  (؟ ددرگ یم  یعامتجا  غولب  دشر و  ثعاب  هنوگچ  اروشاع  گنهرف 

؟ دوش یم  لاعف  ایوپ و  يا  هعماج  داجیا  بلاق  رد  نانمؤم  داحتا  ماجسنا و  ثعاب  هنوگچ  ییاروشاع  گنهرف 

نآ هچخیراتو  ییاروشاع ) هعماج  ) هینیسح تئیه +  ناکم :

: باتک

: ترایز

: هلو

یخیرات هفسلف  یخیرات و  ياه  هدیا  . 3

هراشا

یخیرات هفسلف  یخیرات و  ياه  هدیا  . 3

؛ دوب دهاوخ  رتشیب  خیرات  اب  مه  نآ  یگتـسویپ  دشاب ، قح  رب  یبهذم ، هک  نازیم  ره  هب  خیرات ، اب  بهاذـم  نایدا و  گنتاگنت  دـنویپ  هب  رظان 
رگا رگید ، یترابع  هب  تسا . نامز  طخ  خـیرات و  رد  اهنآ  ییاتـسیا  ای  ییایوپ  رد  لطاب  بهاذـم  ناـیدا و  زا  قح  نید  هلـصاف  طـخ  هک  ارچ 

مـسیرالوکس زاغآ  سدقم و  خیرات  نتفای  نایاپ  نآ ، ینعم  درک ، تیمتاخ  نالعا  تیاصو  تیالو و  توبن ، رد  خیرات ، زا  ییاج  رد  یبهذم 
، جـیردتهب دوش و  یم  فقوتم  خـیرات  زا  عطقم  نآ  رد  مه  اهنآ  سدـقم  خـیرات  ریـس  ناـمز و  طـخ  ور ، نیا  زا  تسا . ناراد  نید  ناـیم  رد 

ریگارف تیمتاخ  نیا  زا  یبهذم  رگا  تسا . ییارگ  هتشذگ  يرگ و  یفلس  يوس  هب  هک  دریگ  یم  لکش  يدعب  ناراد  نید  نایم  رد  یگنهرف 
عیشت رظنم ، نیا  زا  دید . ناوت  یمن  عیـشت  رد  زج  ار  یخیرات  ییایوپ  نیا  تسا . هدناسر  يرای  دوخ  یخیرات  طاشن  ییایوپ و  هب  درک ، زیهرپ 
موجه جوا  اب  هاگره  تسا ، قح  رب  بتکم  بهذم و  اهنت  هکنیا  هب  رظان  هکلب  دوش ، یمن  خیرات  رد  ییاتـسیا  نارحب و  دوکر و  راچد  اهنت  هن 

. دنک یم  لیدبت  میظع  یتصرف  هب  ار  اه  دیدهت  نآ  مامت  ییاروشاع ، يا  هسامح  قلخ  اب  ناهگان  دوش ، یم  ور  هبور  اه  نارحب  تیاهن  اه و 

: تسیرگن ناوت  یم  هیواز  ود  زا  خیرات  شناد  رظنم  زا  ار  ییاروشاع  یبای  هدیا  ثحب  هاگن ، نیا  اب 

؛ تسا یخیرات  هفسلف  ثحابم  هدییاز  هک  یلیلحت  نالک و  هاگن  رظنم  زا  لوا 

. اهنآ ریس  دنور و  یسانشزاب  ثداوح و  قیقد  رامش  هاگ  شور  رظنم  زا  مود 
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خیرات هفسلف  رظنم  زا  یبای  هدیا  اروشاع و  یسانشزاب  فلا )

خیرات هفسلف  رظنم  زا  یبای  هدیا  اروشاع و  یسانشزاب  فلا )

، همانرب رد 12  روهظ  ات  مدآ  طوبه  زا  نآ  نالک  یسانش  راودا  خیرات و  تیلک  رظنم  زا  اروشاع  هب  نتسیرگن  اب  دوش  یم  شالت  حرط  نیا  رد 
. درک یفرعم  دصر و  ار  اروشاع  یخیرات  نالک و  ياه  مایپ 

. دوش هئارا  باذج  عونتم و  ياه  همانرب  نایم  يرجم و  سانشراک / تروص  هب  دناوت  یم  همانرب  نیا 

: تسا ریز  حرش  هب  هناگهدزاود  یلیصفت  نیوانع 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  تبیغ  زا  لبق  ات  هعیش  ناماما  تدم  رمع و  لوط  رادومن 

دینک هعجارم  فا  يد  یپ  لیاف  هب  رادومن  هدهاشم  يارب  ًافطل 

خیرات هفسلف  رظنم  زا  اروشاع  یسانش  زاب  کی .

قح و ياه  دادـیور  اه و  يریگرد  مه  ات  دوش  یـسانش  زاب  دـیاب  ماجنا  ات  زاغآ  زا  قح  خـیرات  ریـس  طخ  رد  فطع  هطقن  ناونع  هب  اروشاـع 
شقن اروشاع  تروص ، نیا  رد  دنـشاب . اروشاع  زا  رثأتم  یگمه  نآ  زا  سپ  ياهدادیور  مه  دشاب و  اروشاع  هب  فوطعم  یگمه  یلبق  لطاب 

. دشخب یم  انعم  تیوه و  تیرشب  لطاب و  قح و  خیرات  ریس  طخ  هب  دنک و  یم  افیا  ار  دوخ  زا  دعب  لبق و  ياهدادیور  هدنهددنویپ 
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؟ تسیچ هاتوک  هاگن  کی  رد  مالسا  رظنم  زا  تیرشب  خیرات  هفسلف  خیرات و  ریس  طخ 

؟ دراد یتبسن  هچنآ  ماجنا  زاغآ و  اب  قح  خیرات  طخ  هنایم  رد  اروشاع 

؟ تسا هدوب  دعب  ناماما  لبق و  يایبنا  مامت  هجوت  نوناک  اروشاع  ارچ 

؟ دش یم  هچ  دوبن ، تیمتاخ  نامز  کیدزن  رد  ییاروشاع  رگا  تسیچ ؟ لطاب  قح و  یخیرات  ریس  طخ  رد  اروشاع  درکراک 

؟ دنک یم  نییبت  لیلحت و  هنوگچ  يرشب  خیرات  هفسلف  اب  هسیاقم  رد  ار  دوخ  مایق  مالسلا  هیلع  ادهشلادیس 

؟ دهد یم  دوخ  زا  سپ  ياه  نارود  يارب  ییوگلا  یشقن  اروشاع  مایق  هب  اروشاع ، يدربهار  هاگیاج  نیا  هنوگچ 

اه و هرود  نآ  هب  طوبرم  ياه  ندـمت  ایبنا و  یگدـنز  رد  یخیرات  مهم  ياه  هرود  شیامن  هنایمرواخ و  هشقن  تیرـشب / خـیرات  رادومن  هلو :
. دسر یم  البرک  هب  هک  خیرات  طخ  يور  ناربمایپ  یماسا 

. نآ ییاروشاع  زارف  هبدن و  ياعد  اعد :

: باتک یفرعم 

قح ياه  هرود  يرگتیاور  بلاق  رد  هبعک  یخیرات  ياههیوگاو  رانک  رد  ادخ  هناخ  سکع  ناکم : هیوگاو + 

لطاب ياه  شروش  اب  هسیاقم  رد  ییاروشاع  یسامح  مایق  یسانش  یتسیچ  ود .

هتـشاد و ینایاپ  یب  ناوارف و  تاکرب  راثآ و  هک  دوب  یبالقنا  یـسامح و  یمایق  ناناملـسم ، یماـمت  مالـسا و  نید  رظنم  زا  اروشاـع  دادـخر 
ردـص جراوخ  زا  هک  تسا  هدوب  یناوارف  ياه  شروش  اه و  ماـیق  دـهاش  هراومه  ناناملـسم  مالـسا و  خـیرات  هک  تسا  یلاـح  رد  نیا  دراد .
شور لوصا ، ینابم ، رظن  زا  هزرابم  مایق و  عون  ود  نیا  توافت  یتسار ، هب  دوش . یم  لماش  ار  رـصاعم  نارود  رد  هدعاقلا  نابلاط و  ات  مالـسا 
عماوج یتابثا  لوحت  دنناوت  یم  کی  مادک  تسین ؟ يرگید  دادـتما  ود ، نیا  زا  یکی  ایآ  تسیچ ؟ یجراخو  یلخاد  ياه  دروآ  تسد  اه و 

؟ دنشاب هتشاد  لابند  هب  ار  ناملسم  ریغ  ناملسم و 

؟ دیمان ییاروشاع  ناوت  یم  ار  یشروش  بالقنا و  مایق و  ره  ایآ 

؟ تسیچ رد  جراوخ  لثم  ییاه  هورگ  مایق  اب  اروشاع  مایق  ییانبم  توافت 
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؟ دننک فیعضتو  فیرحت  شروش ، مان  هب  ار  ییاروشاع  مایق  دندرک  یم  یعس  هنوگچ  خیرات  لوط  رد  نانمشد 

؟ تساروشاع تیناقح  دنس  هنوگچ  ییاروشاع ، ياه  شور  اب  هسیاقم  رد  لطاب  ياه  نایرج  ياه  شورو  هنومن 

، تسا یندوتس  باذج و  ناملـسم ، ریغ  نازرابم  ناگتخیهرف و  یتح  تیرـشب  مامت  يارب  زورما  یتح  هراومه و  خیرات  لوط  رد  اروشاع  ارچ 
؟ دنتسین نینچ  یمالسا  لطاب  ياه  شروش  یلو 

؟ تسیچ نآ  یگدنوشرارکت  ناکما  زار  اروشاع و  ییوگلا  داعبا 

؟ تخادرپ یم  نآ  زا  تاهبش  عفد  دوخ و  مایق  زا  تیامح  نییبت و  هب  هنوگچ  مالسلا  هیلع  ادهشلادیس 

؟ تسیچ رد  یتسیرورت  ياه  مایپ  اب  ییاروشاع  ياه  مایپ  توافت 

؟ تسیچ رد  ییاروشاع  عماوج  گنهرف و  يراگدنام  زار  یتسیرورت و  ياه  تیعمج  اه و  شزرا  يدوبان  زار 

اروشاع يانبم  رب  مالسا  بتکم  هرابود  يزاس  زاب  اروشاع و  زا  سپ  ناماما  هس .

، دوبن اروشاع  رگا  نیموصعم ، هاگن  زا  دوب . نیموصعم  ییاروشاع  هریس  تفای ، دومن  یمالـسا  هعماج  رد  هک  اروشاع  دروآ  تسد  نیرت  مهم 
هدرک همیب  ار  اهنآ  دادـتما  عیـشت و  قح و  یخیرات  نایرج  اروشاـع  هک  نونکا  دوب . یمتح  یعطق و  قح ، یخیراـت  ناـیرج  عیـشت و  يدوباـن 

. داد ماجنا  اروشاع  يزاس  تصرف  زا  ار  حیحص  ياه  يرادربهرهب  نیرتهب  نیرت و  لماک  دیاب  تسا ،

ساسا رب  عیـشت  بتکم  هرابود  یحارط  يزاسزاب و  هب  تفای ، دادـتما  نرق  ود  تدـم  هب  هک  یخیراـت  یتصرف  رد  موصعم  ناـماما  ور ، نیا  زا 
. تسا عیشت  يزاسزاب  یبایزاب و  ایحا ، اروشاع ؛ دروآ  تسد  نیرت  مهم  سپ  دنتخادرپ . اروشاع  ياه  تیفرظ 

؟ دوب هنوگچ  اروشاع  زا  لبق  عیشت  تیعضو 

؟ دوب هچ  اروشاع  هناوتشپ  هب  عیشت  هرابرد  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  يزاس  گنهرف  يزاسزاب و  ياهروحم 

؟ دراد یهاگیاج  هچ  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  بتکم  رد  اروشاع  یفطاع  داعبا 
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؟ ارچ تساجک و  رد  مهوت  نیا  هشیر  دوش . یم  دلوتم  اروشاع  رد  عیشت  هشیدنا  نایعدم ، یخرب  نامگ  هب 

؟ تسیچ هعیش  ییاروشاع  تیوه 

؟ دندرک یم  هدافتسا  دوخ  هنامز  تیعضو  اب  بسانتم  اروشاع  یگنهرف  یعامتجا و  یسایس  ياه  تیفرظ  زا  هنوگچ  ناماما  زا  کی  ره 

مالسا ناهج  رسارس  رد  اروشاع  ياه  باتزاب  راهچ .

هطقن مالـسا و  رد  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هاگیاج  یلو  دادـخر ، مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  يرکف  طخ  نایعیـش و  ماما  تیروحم  اب  اروشاع 
دشابن عیشت  ناهج  بتکم و  هب  رصحنم  اروشاع  مایق  ياه  باتزاب  دش  ثعاب  یمالـسا  ياه  هقرف  ناناملـسم و  مامت  يارب  اهنآ  ندوب  ینوناک 

زا سپ  لـبق و  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  نانمـشد  هدرتـسگ  شـالت  تساروشاـع . ياـهدروآ  تسد  نیرت  مـهم  زا  یکی  تیعـضو  نـیمه  و 
ياه شالت  یماـکان  ثعاـب  هثداـح  نیا  تمظع  یگنوگچ و  یلو  دوب ، مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  زا  مالـسا  ناـهج  هندـب  ییادـج  اروشاـع ،

. دش ناهج  مدرم  رگید  ناناملسم و  شنیب  هاگن و  ندش  لوحتم  نانمشد و 

يدوبان يارب  دنک و  يوزنم  ار  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  دیشوک  یم  مالـسلا  هیلع  یلع  نعل  نداد  جاور  دننام  دوخ  ياه  تسایـس  اب  هیما  ینب 
رد هرابود  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  دـش  ببـس  اروشاع  زا  یـشان  ياه  هسامح  اه و  تیمولظم  لاح ، نیا  اب  درک . یم  شـالت  ناـنآ  یکیزیف 

. دنوش حرطم  مالسا  ناهج 

؟ دوب هچ  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  هب  تبسن  هژیو  هب  نآ  دادتما  رطخ  اروشاع و  مایق  زا  لبق  مالسا  ناهج  یسایس  يرکف و  يداقتعا ، تیعضو 

تیصخش اه و  نایرج  مامت  یسایس  یفطاع  شنکاو  يریگ و  عضوم  اروشاع و  مایق  زا  سپ  مالسلا  هیلع  ادهشلادیس  يا  هروطسا  تیـصخش 
؟ دینک یم  یبایزرا  هنوگچ  ار  نآ  هب  تبسن  اه 

؟ دینک نییبت  ار  مالسا  ناهج  یسایس  يداقتعا و  ماظن  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  لصا  تشگزاب  رد  اروشاع  مایق  ياه  باتزاب 

. دییامرف هسیاقم  ار  اروشاع  زا  دعب  لبق و  تنس  لها  یسایس  يداقتعا  ماظن 

؟ تشاد یشقن  هچ  مالسا  ناهج  رد  لطاب  ياه  تموکح  نایوما و  تموکح  لزلزت  رد  اروشاع 
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ریسم نیا  رد  ناملسم  ياملع  يارب  هک  یتلاسر  یمالسا و  یسایس  يداقتعا و  یلک  لوصا  نییبت  يارب  انم  رد  مالسلا  هیلع  ادهـشلادیس  هبطخ 
؟ تشاد يرثا  هچ  دش ، یم  فیرعت 

مین هب  کیدزن  هلـصاف  رد  اهنآ  تموکح  لماک  يدوبان  هب  هک  هاگ  نآ  ات  داد  یم  خر  نایوما  هیلع  هک  یعیـش  ریغ  ياه  مایق  رد  اروشاع  مایق 
؟ تفای یباتزاب  هچ  دش ، رجنم  دعب  نرق 

؟ دوب هنوگچ  اروشاع  گنهرف  اروشاع و  ربارب  رد  لدتعم  تنس  لها  و  تیباهو )  ) کلسم يوما  تنس  لها  ياه  شنکاو  عون 

عیشت شرتسگ  کچوک و  ياهاروشاع  رثکت  ناگداز و  ماما  ترجاهم  تضهن  جنپ .

رـسارس هب  زاجح  زا  تاداس  ناگدازماما و  ترجاهم  رد  ینید ، يزاس  هعماج  خیرات و  هفـسلف  رظنم  زا  هژیو  هب  ار  اروشاع  باتزاب  نیرت  مهم 
هزاجا اب  دراوم  رتشیب  رد  اروشاع و  گنهرف  ریثأت  تحت  دندوب ، نایـسابع  يوما و  تموکح  راشف  ریز  هک  اهنآ  دـید . ناوت  یم  مالـسا  ناهج 

ای تداهـش  هک  اه  مایق  ای  اه  ترجه  نیا  دـننک . ترجاهم  ناریا  قارع و  هژیو  هب  مالـسا  ناهج  راـنک  هشوگ و  هب  دـندش  روبجم  ناـموصعم 
تخاس نآ ، لابند  هب  کچوک و  ياه  اروشاع  شیادـیپ  ثعاب  تشاد ، هارمه  هب  یمالـسا  ناریا  رـسارس  رد  هژیو  هب  ار  اهنآ  هناـبیرغ  تلحر 

تیروحم رب  دـیدج  یعیـش  عماوج  شیادـیپ  قافتا ، نیا  مهم  یخیرات  باتزاب  دـش . نیمز  ناریا  رـسارس  رد  کچوک  ياه  البرک  اه و  رازم 
. تسا نیمز  ناریا  رد  عیشت  قیمعت  شرتسگ و  نآ ، هجیتن  تساهرازم و  نیا 

؟ دوب هچ  ناریا  هب  اه  ترجاهم  نیا  یگدرتسگ  زار  داد ؟ خر  هنوگچ  ارچ و  ناگدازماما  ترجاهم 

يزاس هنیداهن  هتـسویپ و  ترایز  گنهرف  شیادـیپ  ثعاب  هنوگچ  دوب ؟ هچ  کـچوک  ياـه  اروشاـع  داـجیا  رد  اـه  ترجاـهم  نیا  باـتزاب 
؟ دش نیمز  ناریا  رد  اروشاع 

؟ تسا هتشاد  یخیرات  باتزاب  هچ  ناریا  هب  مالسلا  هیلع  میظعلادبع  ترضح  مالسلا و  اهیلع  هموصعم  ترضح  مالسلا ،  هیلع  اضر  ماما  رفس 

؟ تسیچ یناریا  گنهرف  رد  اروشاع  ساسحا  یفطاع و  دعب  يزاس  هنیداهن  رد  ناماما  سدقم  ياهرازم  شقن 

؟ تفرگ تروص  یجیردت  يدنور  رد  ییاروشاع و  بتکم  ساسا  رب  هنوگچ  یمالسا  ناریا  نیون  يزاس  هعماج 
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مالسلا هیلع  میظعلادبع  ترضح  ناکم :

ناریا رد  ناگداز  ماما  ياهرازم  یگدنکارپ  هلو :

نآ یخیرات  ياه  باتزاب  یناریا و  ناگداز  ماما  رتشیب  صاخ  یترایز  ياه  گنهرف  هیوگاو :

اروشاع هانپ  رد  یناریا )  ) نایعیش تیوه  خیرات و  لاس  رازه  شش .

يریذپ متـس  اروشاع و  ياه  شزرا  زا  يرود  رد  هک  تفر  طاطحنا  هب  ور  جـیردتهب  مالـسا  ناهج  رـصاعم ، نارود  ات  يربک  تبیغ  زاغآ  زا 
، دـش یم  مالـسا  ناهج  رتشیب  دوکر  ثعاـب  هک  اـه  نارحب  جوا  رد  یتح  تشاد و  دـشر  هب  ور  يدـنور  هراومه  عیـشت  ناـهج  تشاد . هشیر 

. میتسه نارود  نیا  رد  عیشت  ناهج  رد  ییاه  ییایوپ  اه و  مایق  دهاش 

سلدنا ریخـست  اه و  یبیلـص  موجه  ای  اه  لوغم  دننامه  یپایپ  ياه  موجه  جامآ  هراومه  مالـسا  ناهج  يایفارغج  هک  ینالوط  نامز  نیا  رد 
ياه شـشخرد  زا  يا  هنومن  نارادبرـس  مایق  دراد . اروشاع  رد  هشیر  عیـشت  طاشن  تسا ، یپایپ  ياهدرگبقع  دهاش  یعیـش  ریغ  ناهج  دوب و 

. تسا بتکم  نیا 

. دییامرف نییبت  دش ، تیعضو  نیا  هب  رجنم  هک  ار  ییالو  ریغ  یسایس  يداقتعا و  ینابم  مالسا و  ناهج  هلاس  رازه  طاطحنا 

؟ تداهش تیالو و  ییاروشاع  گنهرف  دوبن  ای  دوب  یماظن  فعض  سلدنا ، دننامه  ینیمزرس  رد  ناناملسم  یماکان  لماع  نیرت  مهم 

يراعش هچ  اب  هنوگچ و  هناوتشپ ، مادک  اب  مایق  نیا  دوب ؟ نارود  نآ  مالسا  ناهج  رد  لوغم  موجه  ربارب  رد  مایق  اهنت  نارادبرـس  مایق  هنوگچ 
؟ داد خر 

؟ دنراد یشقن  هچ  هعیش  یملع  تیوه  زا  عافد  رد  دوخ  تداهش  اب  هعیش  هتسجرب  هیقف و  ياملع  نایم  رد  یناث  لوا و  دیهش 

یمالسا ندمت  شرتسگ  ییاروشاع و  گنهرف  جیورت  رد  هیوفص  هیوب و  لآ  یعیش  ياه  تموکح  شقن 

رد تمواقم  تداهـش و  ییاروشاع  گنهرف  دوبن  لیلد  هب  هزادنا  هچ  ات  نآ  زا  سپ  سلدـنا  یبیلـص و  ياه  گنج  رد  سدـق  نتفر  تسد  زا 
؟ داد خر  اهدادیور  نیا 

ناخوپیت تمواقم  یعیش و  تموکح  هبرجت  دننامه  سیلگنا  رامعتسا  ربارب  رد  زرابم  ياه  تموکح  اهنت  هعیـش  ياه  تلود  دنه و  هراق  هبش 
اهیسیلگنا ربارب  رد  دنه  زا  ییاهشخب  رد 
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/ اقیرفآ لامش  سدق / ) یمالسا ياه  نیمزرس  خیرات  رـسارس  رد  اروشاع  نتـشادن  ای  نتـشاد  روضح  ياه  باتزاب  مالـسا و  ناهج  هشقن  هلو :
/ ...( دنه

يزیتساروشاع ات  ییاروشاع  گنهرف  ربارب  رد  اه  یماکان  زا  رامعتسا  تفه .

اه گنهرف  اه و  تیمکاح  اه و  تلم  اه و  ندمت  مامت  طوقـس  دهاش  ناهج  رـسارس  هب  رامعتـسا  موجه  سناسنر و  دـیدج و  نورق  زاغآ  اب 
هب راچان  ای  دنریگ  یم  رارق  رامعتسا  هطلس  همکچ و  ریز  کیاکی  یمالسا  ياهروشک  یتح  میتسه . برغ  گنهرف  مجاهت  ندمت و  ربارب  رد 
رد ناوت  مامت  اب  دنراد ، ییاروشاع  عیـشت و  هناوتـشپ  هک  مالـسا  ناهج  زا  یقطانم  لاح ، نیا  اب  دنوش . یم  نیگنن  ياه  هدـهاعم  هب  نداد  نت 

تازرابم و دهاش  نرق 19و20  رسارس  رد  نیـشنیعیش  ياه  نیمزرـس  زا  رگید  یخرب  ناریا و  خیرات  دنتـسیا . یم  نارگرامعتـسا  موجه  ربارب 
. ددنب یم  رمک  ییاروشاع  گنهرف  يدوبان  هب  رامعتسا  ماجنارس  هک  اجنآ  ات  تسا  یپایپ  ياه  تمواقم 

؟ درک طوقس  یپایپ  ناناملسم  ياهرگنس  درک و  ادیپ  یجیردت  روضح  مالسا  ناهج  رد  رامعتسا  هنوگچ 

شبنج سور ، ناریا و  ياه  گنج  دننام  يدراوم  رد  نایناریا  ییاروشاع  ياه  مایق  ناریا و  رب  هطلـس  يارب  ار  رامعتـسا  یخیرات  ياه  شالت 
. دییامرف یسررب  بونج  لامش و  ياه  تضهن  تیطورشم و  وکابنت ،

؟ درک یحارط  اروشاع  گنهرف  هب  رایع  مامت  موجه  فده  اب  ار  يولهپ  يارگ  برغ  تنطلس  رامعتسا  هنوگچ 

هانپ رد  ناریا  رد  عیـشت  يرادیاپ  لباقم  رد  مالـسا  ناهج  نوزفازور  طاطحنا  ینیـشنبقع و  مالـسا و  ناهج  هب  برغ  گنهرف  موجه  اه  لاس 
؟ درک نییبت  ناوت  یم  هنوگچ  ار  ناهج  تسایس  هصرع  هب  نآ  هرابود  تشگزابو  اروشاع  گنهرف 

؟ تشاد ییاهدروآ  تسد  هچ  مالـسا  ناهج  یمامت  فالخ  رب  ناریا  رد  ینید  گنهرف  ییاروشاع و  گنهرف  تشگزاب  هاش و  اـضر  طوقس 
؟ دوب هچ  مود  یناهج  گنج  زا  سپ  ناریا  هب  گنهرف  نیا  تشگزاب  ياه  باتزاب 

. رسپ يولهپ  هرود  زاغآ  رد  يرادازع  هاشاضر ؛ هرود  رد  يرادازع  ریواصت  راجاق ؛ نامز  رد  يرادازع  ياه  سکع  سکع :
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متسیب نرق  نوگانوگ  ياه  ماظن  يوهایه  رد  یمالسا  ینید و  یبالقنا  یحارط  ماقم  رد  اروشاع  تشه .

يرـشب يرکف  تالوحت  رییغت و  هرود  اب  یناریا  هعماج  هب  اروشاـع  هراـبود  تشگزاـب  نارگرامعتـسا ، يزیتساروشاـع  حرط  یماـکان  زا  سپ 
طاطحنا و تیاهن  هب  مه  مالسا  ناهج  دش ، یم  دوجوم  عضو  میلـست  تفر و  یم  ینید  یب  يوس  هب  ناهج  رـسارس  هک  یلاح  رد  دوب . هارمه 

هاـگن هعـسوت  يارب  نآ  زا  هدـمآ  رب  یعیـش  بتکم  اروشاـع و  یناوخزاـب  اـب  ناریا  زا  يدرم  گرزب  ناـیم ، نیا  رد  دوب  هدیـسر  دوخ  ینوـبز 
يونعم ياه  شزرا  رب  ینتبم  یبرغ و  یقرش و  ياه  وگلا  زا  توافتم  یمایق  اروشاع ، مایق  هناوتشپ  هب  هاگ  نآ  دیشوک . یناریا  هعیـش  یـسایس 

. دز مقر  اروشاع  یناسنا  و 

زا لبق  لاس  کـی  مالـسلا  هیلع  ادهـشلادیس  هبطخ  هب  ناـشیا  هاـگن  عون  ساـسا  رب  هللا  همحر  لـحار  ماـما  هاگدـید  زا  ار  بـالقنا  هراو  حرط 
. دییامرف یسررب  هعماج ) صاوخ  املع و  تلاسر  نایب  رد   ) انم نیمزرس  رد  تداهش 

؟ تسا هتفای  یلجت  هنوگچ  ناریا  یمالسا  بالقنا  لحارم  ازجا و  یمامت  حور و  رد  اروشاع 

تاـبلاطم ربارب  رد  يوـلهپ  طـحنم  مـیژر  یناوتاـن  رد  ییاروشاـع  سلاـجم  درکراـک  ياروشاـع 57 ، اـعوسات و  اـت  لاـس 42  ياروشاـع  زا 
؟ تشاد یشقن  هچ  تلم  مایق  هعسوت  مدرم و  ییاروشاع 

؟ تسا هتفای  یگنهامه  هنوگچ  مدرم  مایق  لحارم  اب  ناشیا  یسانش  اروشاع  هللا ،  همحر  لحار  ماما  نانخس  نایم  رد 

؟ تشاد یشقن  هچ  یمالسا  بالقنا  رد  ییاروشاع  تداهش  زا  لابقتسا  گنهرف 

یم هنوگچ  مالـسا  ناهج  رد  تسا ، ییاروشاع  ياه  شزرا  رب  ینتبم  هک  ار  ناریا  یمالـسا  بـالقنا  ییارگ  حالـصا  لوحت و  ياـه  تیفرظ 
؟ درک یفرعم  ناوت 

سدقم عافد  رد  اروشاع  گنهرف  ششخرد  جوا  هن .

ار دوخ  تیعقوم  هک  عاجترا  هطلس و  نارودزم  درک . اپرب  مالسا  ناهج  رد  ینافوت  ییاروشاع ، ياهراعش  رب  ینتبم  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ 
ياه لاس  هتفـشآ  ياضف  رد  بالقنا و  ندـش  هنیداـهن  زا  لـبق  دـندوب  ددـص  رد  دـندروآ و  موجه  ناریا  نیمزرـس  هب  دـندید ، یم  رطخ  رد 
سب يرطخ  ناریا ، هعیش  تلم  ییاهنت  رانک  رد  ناگناگیب  عیـسو  موجه  دننک . دوبان  ار  اروشاع  بتکم  بالقنا و  نیا  نآ ، رارقتـسا  نیزاغآ 

رد هک  ییاروشاع  ياه  شزرا  هب  هجوت  یلو  دوب ، گرزب 
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بلاق رد  زاغآ  رد  عافد  نیا  دروآ . هارمه  هب  ار  سدـقم  عافد  لاس  تشه  دروآ  تسد  اهنآ  قیمعت  طسب و  دوب و  هتفرگ  لکـش  بالقنا  نتم 
. تخاس رگنایامن  ناهج  هاوخدازآ  ياه  تلم  یمامت  يارب  ار  دوخ  ياه  شزرا  یلو  تفای ، یلجت  ناریا  تلم  ییاروشاع  تمواقم 

؟ داد یم  خر  هچ  دش  یمن  سدقم  عافد  هناوتشپ  اروشاع  رگا 

؟ دش لیدبت  سدقم  عافد  تمواقم و  دربهار  هب  جیردتهب  اروشاع  هنوگچ 

؟ تسا نانمشد  نایم  رد  تشحو  هدننکداجیا  ناییاروشاع و  قشع  رگنایب  تداهش  گنهرف  هنوگچ 

؟ تسیچ نآ  زا  سپ  سدقم و  عافد  نارود  رد  یمالسا  ماظن  يارب  ییاروشاع  گنهرف  ياهدروآ  تسد 

. دییامرف نایب  طحنم  یقالخا  یگنهرف و  ياه  موجه  دوجو  اب  نایناریا  ینید  ياهرواب  قیمعت  رد  ار  تداهش  ییاروشاع و  گنهرف  درکراک 

ناهج رسارس  رد  یمالسا  ياه  شزیخ  ناریا و  ییاروشاع  بالقنا  اروشاع و  هد .

تموکح هراو  حرط  نیرفآ و  یگدـنز  هزرابم  زا  دـیدج  ییوگلا  دـش  بجوم  سدـقم  عافد  بالقنا و  نارود  زا  سپ  یمالـسا  ماظن  تیبثت 
ادیپ هعسوت  دش و  رداص  جیردتهب ، دوب ، رـصحنم  اهزرم  لخاد  هب  نآ  زا  لبق  ات  هک  گنهرف  نیا  دیامن . خر  اروشاع  گنهرف  رب  ینتبم  ینید 

هلئسم دش . لیدبت  لیئارسا  اب  بارعا  هزرابم  رد  هژیو  هب  هقطنم  ناملسم  ناناوج  ناگتخیهرف و  هلمج  زا  يرایـسب  هتـساوخ  هب  راعـش و  درک و 
زا سپ  دیدرگ . لدب  ییاروشاع  ياه  گنهرف  اه و  شزرا  هب  هجوت  اب  یمالسا  ياه  هزرابم  هب  یبرع  هزرابم  هلئـسم و  کی  زا  سدق  يدازآ 

. دنتفای دومن  یبلطتزع  يزیرگتلذ و  دننامه  ییاه  شزرا  هژیو  هب  ییاروشاع  ياه  شزرا  زا  یخرب  جیردتهب ، زین  یمالسا  يرادیب  رد  نآ 

؟ دوب هچ  اروشاع  گنهرف  رب  ینتبم  ناریا  یمالسا  بالقنا  مایپ 

هب اهنآ  یپایپ  ياه  یماکان  ثعاب  هب  هجوت  اب  ناناملـسم  یمالـسا و  ياهروشک  نایم  رد  ییاروشاـع  ياهـشزرا  زا  تلفغ  ضارعا و  هنوگچ 
؟ تسا لیئارسا  اب  ههجاوم  رد  هژیو 

؟ تسا هدمآ  رب  ناریا  یمالسا  بالقنا  یبالقنا  ییاروشاع و  گنهرف  زا  هنوگچ  هضافتنا  مایق 

؟ دراد دوجو  یتبسن  هچ  مالسا  ناهج  رد  ییاروشاع  گنهرف  شرتسگ  اب  نانبل  هللا  بزح  تازرابم  نیب 
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؟ تسیچ یمالسا  يرادیب  شزیخ و  رد  اروشاع  گنهرف  ياهدروآ  تسد  مکی ، تسیب و  نرق  هناتسآ  رد 

اه شور  فادها و  اهرتسب ، اهدنویپ ، روهظ : اروشاع و  هدزای .

هب ندیسر  هکرحم  روتوم  اروشاع ، تسا و  روهظ  هک  دراد  يدصقم  تیرشب ، خیرات  قح ، هاگن  اب  يرشب  خیرات  ریـس  طخ  هفـسلف و  رظنم  زا 
هلـصاف نیا  هنایم  رد  درخ  ياه  مایق  مامت  هک  دنتـسه  قح  قاقحا  ریـسم  رد  زیتس و  لطاب  ییاه  مایق  دادخر ، ود  نیا  تسا . ییاهن  فده  نیا 
لـصاف دح  هک  يرـشب  مهم  دادخر  ود  نیا  نیب  دوجوم  طباور  یـسانش  زاب  ور ، نیا  زا  دراد . هشیر  روهظ  يوس  هب  يریگتهج  اروشاع و  رد 

نامز و ره  ياه  زاین  طیارـش و  تائاضتقا و  اب  بسانتم  لاح ، نامز  رد  یباـیتلاسر  یـسانش و  هفیظو  ياـشگ  هار  دنتـسه ، هدـنیآ  هتـشذگ و 
. تسا ناکم 

؟ تسا هعیش  تیوه  زمر  هنوگچ  ارچ و  زبس  خرس و  هاگن 

؟) ینیسح ییاروشاع و  تارایز  لیلحت  رظنم  زا   ) تسا روهظ  ققحت  اروشاع  ییاغ  فده  ارچ 

؟ دنراد رگیدمه  اب  یکرتشم  اه  دنویپ  اه و  شور  اه ، فده  اه ، هشیر  هچ  روهظ  اروشاع و 

هب یمایق  یتح  لاثم ، يارب  دوش ؟ یم  مالـسا  ناهج  رد  روک  ياه  مایق  ییارگ و  هتـشذگ  ببـس  هنوگچ  دـشابن ، اروشاـع  تیاـغ  روهظ  رگا 
. داتفا دهاوخ  یگ  هرمزور  هب  دوز  یلیخ  دوشن ، متخ  راظتنا  اروشاع و  هب  رگا  یمالسا  يرادیب  یگرزب 

( يزاس هنیمز  رتسب  اروشاع   ) ییاروشاع گنهرف  رتسب  رب  رصاعم  یناهج  ماظن  رد  هعیش  ناوج  تلاسر  هدزاود .

هجوت یمالـسا و  يرادـیب  اب  ناهگان  اه  یبرغ  دوب ، هارمه  یبرغ  مسیلاربیل  فلاخم  ياه  نایرج  طوقـس  اـب  هک  مکیو  تسیب  نرق  زاـغآ  رد 
برغ ناهج  مالـسا و  ناهج  رد  عیـشت  هدرتسگ  دـشر  اب  لوحت  نیا  دـندش . ور  هبور  اروشاع  گنهرف  رب  ینتبم  مالـسا  هب  ناـیناهج  هدرتسگ 
موجه یمالـسا  گنهرف  رئاعـش و  هب  يدراوم ، رد  تشاد . او  یتوافتم  ياـه  شنکاو  هب  ار  اـهنآ  تشحو ، رطخ و  ساـسحا  نیا  دوب . هارمه 

هارمگ ناناملسم  زا  يا  هدع  تسد  هب  نآ  زا  یشان  ياه  يرگناریو  یتسیرورت و  ياه  تیلاعف  یحارط  اب  نآ ، زا  رت  مهم  دندرب و  میقتسم 
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ياه شزرا  گنهرف و  دراد  دصق  نمشد  تیعضو ، نیا  رد  ددرگ . ثول  نایناهج  مشچ  شیپ  تداهش  گنهرف  شزرا  دندیـشوک  رودزم  ای 
هک یناهج  رد  دـنک . فیرحت  مالـسا  ناـهج  لـخاد  زا  یتسیرورت  یفلـس و  ياـهراتفر  نوریب و  زا  یبرغ  گـنهرف  موجه  اـب  ار  ییاروشاـع 

روهظ ات  اروشاع  نایم  دنویپ  يرارقرب  هب  کمک  هعیش ، ناوج  تلاسر  دنتسه ، ییاروشاع  يونعم و  ياه  شزرا  هنشت  اه  تلم  ناگتخیهرف و 
. تسا یناهج  هدرتسگ  يزاس  هنیمز  ریسم  رد  تکرح  و 

؟ دهد یم  خر  هنوگچ  ییاروشاع  گنهرف  اب  یبرغ  ندمت  گنهرف و  نردم  دربن 

؟ تسیچ خیرات  هفسلف  رظنم  زا  ییاروشاع  گنهرف  یناهج  تلاسر 

؟ تسیچ ییاروشاع  ياه  شزرا  رب  ینتبم  یناهج  يزاس  هنیمز  هضرع  رد  هعیش  ناناوج  تلاسر  شقن و 

؟ تسیچ ناهج  رسارس  ياه  تلم  هب  نآ  يا  هقطنم  يزاس  یموب  اروشاع و  گنهرف  لاقتنا  ياهراکهار 

؟ تسیچ نآ  ربارب  رد  ام  تلاسر  هنیمز و  نیا  رد  نانمشد  هئطوت  یتسیرورت و  تایلمع  اب  تداهش  گنهرف  يوهام  توافت 

مایق لوط  رد  یتیریدم  تاکن  یخیرات و  رامش  هاگ  ساسا  رب  یبای  هدیا  ب )

مایق لوط  رد  یتیریدم  تاکن  یخیرات و  رامش  هاگ  ساسا  رب  یبای  هدیا  ب )

نامدـیچ و بیترت و  مهف  ساسا  رب  اه  دادـیور  هعلاطم  دراد ، ناوارف  دربراک  یبای  هدـیا  ماقم  رد  هک  یخیرات  شهوژپ  ياـه  شور  زا  یکی 
عونت رظن  زا  دوش ، هارمه  لـطاب  قح و  ههبج  هتـسویپ  يریگرد  نیب  یقیبطت  هاـگن  ساـسا  رب  رگا  يدـنب  هلحرم  نیا  تسا . نآ  يدـنب  هلحرم 

. تسا یناوارف  ياه  هدیا  اه و  مایپ  لماح  يرتسکاخ  دیفس و  هایس ، نوگانوگ  ياه  تیصخش  روضح  اه و  دادیور  اه و  تیعقوم 

زا ترجه  ثحابم  هئارا  اب  . ) تشاد میهاوخ  اروشاع  زور  ات  هکم  هب  دورو  زا  مایق  ياه  دادیور  رامشهاگ  رب  یلامجا  يرورم  شخب ، نیا  رد 
هدیا لیمکت  تسا  یهیدب  تسا . هدش  انب  یتیریدم  ياه  هدیا  تیروحم  رب  یبای  هدـیا  درکیور  هتبلا  لوا .) لصف  نیزاغآ  تمـسق  رد  هنیدـم 
لیلد هب  شخب  نیا  رد  تسا . هدش  هتشاذگ  نابطاخم  هدهع  رب  مالک  داصتقا و  تسایس ، یـسانشهعماج ، دننامه  یمولع  رظنم  زا  رگید  ياه 

اب اه  هدیا  یخرب  ییاروشاع ، ییارسرعش  ای  یناوخهضور  هیثرم ، یحادم ، عونتم  ياه  هدیا  هب  ییاروشاع  ياه  همانرب  يدنمزاین 
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یم هئارا  ییاروشاع  ینییآ و  نارعاش  ای  يا  هناسر  ناگدنـسیون  ناحادـم و  اه ، همانرب  هب  وعدـم  ناسانـشراک  يارب  لتقم  ياـه  هدـیا  ناونع 
. دوش

هنیدم زا  ادهشلادیس  جورخ  ياه  هدیا  کی .

. تشذگ لوا  لصف  رد  نآ  يا  هدیا  یحیضوت و  ثحابم 

لتقم ياه  هدیا 

گرم هب  ار  نآ  دـنیب و  یم  وا  يارـس  رد  شتآ  نداتفا  هیواـعم و  ربنم  ینوگژاو  هراـبرد  ییاـیؤر  هیواـعم ، گرم  ربخ  ندینـش  زا  لـبق  ماـما 
ملسم ترـضح  يایؤر  دننامه   ) دوب البرک  هاگنابرق  ات  ترـضح  مایق  يادن  رگزاغآ  یبیغ ، شورـس  نیا  تقیقح ، رد  دنک . یم  ریبعت  هیواعم 

(. اروشاع هاگرحس  رد  ای  ریسم  لوط  رد  ادهشلادیس  ررکم  ياهایؤر  ای  شتایح  بش  نیرخآ  رد 

نامه ینعی  بجر  بش 27  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکاربمایپ  اب  عادو  بجر و  هام  رخآ  ياه  بش  رد  هنیدـم  اب  ادهـشلادیس  عادو  هضور 
...«. هک درک  هوکش  شّدج  اب  نینچ  تفر و  ربمایپ  رازم  رب  تسخن ، بش  نامه  رد  ماما  : » تسا هدمآ  یتیاور  رد  تثعب . بش 

زا کچوک  يا  هشیش  نآ ، دتفا و  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکاربمایپ  یتناما  دای  هب  هملـس  ما  هک  یلاح  رد  هملـس ، ما  اب  یظفاحادخ  هضور 
. دش دهاوخ  لیدبت  نوخ  هب  يدوز  هب  هک  تسالبرک  كاخ 

شردارب هب  هک  يا  همان  تیـصو  رد  ماـیق  رفـس و  هلحرم  نیلوا  زاـغآ  رد  دوخ  تداهـش  زا  یهد  یهاـگآ  ترـضح و  نآ  همانتیـصو  هضور 
. داد هیفنح  دمحم 

) ادخ لوسر  هداوناخ  دننام  ینادناخ  چیه  میتفر ، نوریب  هنیدم  زا  هک  یماگنه  : » دیامرف یم  هنیکس  ترـضح  هنیدم : زا  هنابـش  جورخ  هضور 
. درک توالت  جورخ  عقوم  ار  صصق  هروس  متسیب  هیآ  ماما  ور ، نیا  زا   (1) «. دوبن ناساره 

هفیقـس زا  سپ  ياـه  بش  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هنابـش  تیمولظم  تبرغ و  دـننامه  تسرد  هنابـش  تیموـلظم  تبرغ و  جورخ ، نیا 
راصنا رجاهم و  ياه  هناخ  رد  هب  تسا ، هتفرگ  ار  شنادنزرف  تسد  هدرک و  راوس  ییاپراهچ  رب  ار  شرسمه  هک  یلاح  رد  وا  تسا .

ص 395. ج 5 ، كولملا ، ممالا و  خیرات  يربط ، - 1
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. دهد یمن  خساپ  شایهاوخ  يرای  هب  رگید  یسک  تسد ) کی  ناتشگنا  ددع  هب   ) دودعم يدارفا  زج  یلو  دنک ، یم  يرای  بلط  دور و  یم 

مین ود و  یکی  ادهشلادیس  کچوک  نادنزرف  اه ، بش  نیا  رد  یلو  دندوب ، هلاس  تشه  تفه و  نینـسح  اه ، بش  نآ  رد  هک  توافت  نیا  اب 
. دوب هدشن  مه  ههام  کی  یتح  يرگید  دوب و  هیقر ) ترضح   ) هلاس

یتیریدم هریس  ریسفت  لیلحت و 

نامز و ره  رد  تسا ، موصعم  نوچ  ماما  هک  تسا  يرورض  یلک  هتکن  نیا  هب  هجوت  شمایق ، عطقم  رد  ماما  یتیریدم  یسایس  هریس  دروم  رد 
هب هچرگا  شمایق  زاغآ  ماگنه  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ور ، نیا  زا  لعفنم . هن  دشاب  لاعف  هعماج ، خـیرات و  رد  دـنکیم  شالت  یطیارـش  ره 
رد ار  یخیرات  يا  همانرب  ماـما  تسین . وا  لاـعفنا  ینعم  هب  نیا  یلو  دـهدیم ، تیعقوم  رییغت  میاد  تسوا و  ياـهورین  دـیزی و  ربارب  رد  رهاـظ 

مدع ، » ریسم نیا  رد  تسا . تداهش  هناتسآ  ات  قح  نید  یگـشیمه  ظفح  همانرب ، نیا  ییاهن  فده  دراذگ و  یم  ارجا  هب  دوخ  ینامز  فرظ 
، ور نیا  زا  دـشاب . یم  ماـما  کـیتکات  تیعقوـم » هلحرم و  ره  رد  باـختنا  میمـصت و  نیرتـهب   » نـتفرگ شیپ  رد  ماـما و  يژتارتـسا  تـعیب ،»

دیزی ربارب  رد  ماجنارـس  تسناد  یم  لبق  زا  ناشیا  تسا و  ناشیا  باختنا  نیرخآ  نیرتمهم و  هکلب  تسین ، ماما  مایق  ییاهن  فدـه  تداهش ،
. دریگب تروص  باختنا  نیا  دیاب  نایدیزی  و 

هثداح

یتیبرت یتیریدم و  ریسفت  لیلحت و 

مشاه ینب  ناناوج  یهارمه  هب  هنیدم  یلاو  اب  ههجاوم  عون 

؛ نآ يارب  یگدامآ  بسک  نمشد و  همانرب  حرط و  ینیبشیپ 

؛ عطاق يریگ  میمصت  رد  یناوتان  یفیلکتالب و  خزرب  رد  نمشد  نداد  رارق 

. اه تیدودحم  مامت  هب  هجوت  اب  لمع  راکتبا  نتفرگ  تسد  رد  هنالاعف و  يزیرهمانرب 

هنیدم زا  عیرس  هنابش و  جورخ 

؛ تاعالطا تظافح  لمع و  تعرس  يریگلفاغ و  کیتکات  زا  هدافتسا 

. هنالعفنم ندش  ریگ  نیمز  هرصاحم و  تیعقوم  زا  عیرس  ندش  جراخ 

هکم يوس  هب  تکرح 

؛ هکم نما  مرح  تیعقوم  هب  هجوت  اب  تقوم  یتظافح  ناکم  داجیا  يارب  شالت 
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(. ق ه ..  ) لاس 60 جح  عوقولابیرق  تیفرظ  زا  یشان  غیلبت  يرثکادح  هدافتسا  يارب  شالت 

دوخ اب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ندرک  هارمه 

؛ ربمایپ رهش  رد  تبرغ  تیمولظم و  مایپ 

؛ ماما نتشاذگ  راشف  ریز  اب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  هیلع  نایوما  ییاذیا  همانرب  زا  يریگولج 

؛ نایناهج هب  مایق  لحارم  مامت  رد  ینیسح  یسامح  یتیبرت  ياهوگلا  ناونع  هب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  یفرعم 

مایق شا  هداوناخ  ياضعا  مامت  اب  ماما  هک  هنوگ  نامه  دنـشاب ، میهـس  داوناخ  ياضعا  مامت  دیاب  مایق  يارب  هک  زور  نآ  هعماج  هب  هینایب  هئارا 
؛ هدرک

؛ اهنآ ياه  هداوناخ  نارگتوعد و  دوخ و  نیب  لادتعا  تیاعر 

؛ يرشب هعماج  هب  ینید  یلمع و  ياهوگلا  یفرعم 

. ینس هلحرم  ره  رد  هداوناخ  دارفا  کت  کت  ینیرفآشقن 

( رذوبا مالسلا و  مهیلع  تیب  لها  ماما و  نامالغ   ) ماما ناوراک  اب  نامالغ  هورگ  یهارمه 

؛  مالسلا مهیلع  تیب  لها  هریس  رد  یعامتجا  ضیعبت  دوبن 

؛ یعامتجا تاقبط  مامت  هب  یشخبتیصخش 

؛ یعامتجا هقبط  هن  دادعتسا ، بسح  رب  تیلوئسم  يراذگاو 

؛ نییاپ هقبط  دارفا  يارب  هعماج  رد  ندوب  دیفم  تیمها و  سح  داجیا 

. هورگ رد  ییاسانش  قلعت و  هب  زاین  سح  هب  هجوت 

هکم رد  ماما  تماقا  نارود  یبای  هدیا  ود .

، دوش یم  کیدزن  جـح  مسارم  هب  هک  نامز  دوش . یم  نکاس  هکم  رد  ار  هام  راهچ  هجحلاـیذ ، ات 8  نابعش  موس  زا  مالسلا  هیلع  ادهـشلادیس 
نالعا يزیرهمانرب  هب  وس ، کی  زا  هکم ، یهلا  مرح  تینما  زا  تقوم  يروهرهب  نمـض  اـت  دـهد  یم  رارق  یخیراـت  تصرف  کـی  رد  ار  ماـما 

میقم نیعبات  هباحـص و  نایجاح و  ندرک  هارمه  يزاس  ساسح  يارب  رگید ، يوس  زا  دزادرپب و  مالـسا  ناهج  حطـس  رد  دوخ  مایق  توعد و 
. دنک یم  شالت  دوخ  اب  زاجح 
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ترـضح دـسر . یم  ماما  تسد  هب  ناضمر  هام  زاغآ  رد  نایفوک  ياه  همان  نابعـش و  هام  رد  هفوک ، هب  ماما  مایق  ربخ  يرامـش ، هاگ  تهج  زا 
هب دور  یم  هفوک  هب  هام  نیا  همین  رد  زین  ملسم 
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، هجحلایذ هام  زاغآ  درذگ . یم  قعرع  ثداوح  یبایزرا  تیریدم و  هب  ماما  یلـصا  تصرف  هدعقلایذ ، لاوش و  هام  ود  رـسارس  رد  نآ ، لابند 
. دنتسه قارع  يوس  هب  ناشیا  رفس  فلاخم  هک  تسا  نیعبات  هباحص و  اب  ماما  نیگنس  ههجاوم  دهاش 

یتیریدم هریس  ریسفت  لیلحت و 

دادخر

ریسفت لیلحت و 

هکم رد  تماقا  هام  راهچ  . 1

صاوخ و ندرک  ساسح  دوخ و  مایپ  ندرک  یمومع  يارب  دیزی  تفالخ  ياه  یناماسبان  زاغآ  رد  راذگرثا  ییالط  تصرف  هام  راهچ  ماما و 
؛ اهنآ اب  يراتفر  يراتفگ و  یفاک  تجح  مامتا  ماوع و 

. لفاغ هدرم و  مالسا  ناهج  یخیرات  يزاس  ساسح  يژتارتسا  ینامز و  تصرف  تیریدم  ماما و 

هفوک هب  ییاهنت  هب  ملسم  ترضح  مازعا  . 2

؛ مالسا ناهج  يایفارغج  بلق  رد  هفوک  یعامتجا  یخیرات و  ییایفارغج ، هاگیاج  شقن و  هب  ماما  هجوت  كرد و 

اتدوک بیرف و  يراکایر ، ریوزت و  هئطوت  زا  يرود  قح و  ياه  مایق  ای  توعد  رد  هعماج  ماوع  صاوخ و  ناهاگآ ، باختنا  هدارا و  هاـگیاج 
؛ اههدوت بذج  يارب 

؛ یلامتحا ياه  قایتشا  اه و  هدارا  تیریدم  رد  وا  ییاناوت  هتفایتیبرت و  صاوخ  زا  یکی  تیارد  تعاجش و  هب  ماما  نانیمطا 

ياه قوش  قیمعت  شیامزآ و  يارب  يا  هطـساو  تیریدـم  نایفوک و  ياه  يراگن  همان  اب  ههجاوم  رد  يروابدوز  یگدزقوذ و  زا  ماـما  زیهرپ 
. یلامتحا

هرصب هب  هدنیامن  مازعا  ماما و  . 3

؛ یتیعمج ییایفارغج و  ياهقطنم ، ياهدادعتسا  هب  ماما  هجوت 

؛ لفاغ دکار و  ياه  تیعمج  يزاس  ساسح  لاعف و  هب  ماما  مامتها 

. لطاب ییایفارغج  ندرک  رتدودحم  قح و  ییایفارغج  هعسوت  يارب  ماما  شالت 

ناحصان اب  ههجاوم  رد  ماما  . 4
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؛ نوگانوگ یعامتجا  یسایس  ياه  فیط  زا  ناحصان  اب  ههجاوم  رد  غیلبت  مایپ و  تیریدم  ماما و 

؛ مالسا نایک  لصا و  نداتفا  رطخ  هب  ماگنه  یشیدناتحلصم  نتفریذپن  ماما و 

. قح ياوشیپ  يربارب  رد  یعدم  ناسانشراک  ربارب  رد  مارتحا  تیاعر  ماما و 

جح هناتسآ  رد  جح  كرت  ماما و  . 5

؛ تسا ماما  دنمشوه  لاعف و  تیریدم  رگنایب  هکم  هب  دورو  ماگنه  جح  دصق  نتشادن 

نآ كرت  موزل  يدـیزی و  جـح  ندوبن  ربتعم  رب  ینبم  ناشیا  یغیلبت  رونام  نیرتالاب  ماـما و  ینید  یـسایس  ماـیپ  جـح ، هناتـسآ  رد  هکم  كرت 
؛ تسا

تموکح ینمـض  ياضما  هب  رجنم  هک  تسا  یتکراشم  اـی  تیلاـعف  هنوگره  كرت  ینعم  هب  دـیزی  یلاو  یجاـحلا  ریما  مچرپ  ریز  جـح  كرت 
؛ دشاب دیزی 

. تسا جح  مایا  رد  ناشیا  روک  رورت  هشقن  ندش  یثنخ  يارب  نایدیزی  زا  یخیرات  تصرف  نیرتمهم  نتفرگ  ماما ، يوس  زا  جح  كرت 

قارع هار  باختنا  ماما و  . 6

؛ دوب ماما  يارب  ییایفارغج  یخیرات و  یسایس ، تهج  زا  نکمم  باختنا  اهنت  قارع 

ار ماما  هک  دیزی  يارب  هدـنرب  گرب  نیرتگرزب  تشاد و  هارمه  هب  ماما  يارب  ار  رثا  یب  ادـص و  ورـس  یب  یگرم  قارع ، زا  ریغ  ییاج  باختنا 
؛ دنک دوبان  ادص  ورس  یب  دابآاجکان و  رد 

ربخاب یقارع  یفوک و  دورولادـیدج  نارئاز  یبیغ و  یهاگآ  قیرط  زا  قارع ، تـالوحت  نیرخآ  زا  قارع ، يوس  هب  تکرح  هناتـسآ  رد  ماـما 
؛ دوبن هفوک ) رب  دایز  نبا  تموکح  دننامه   ) قارع يراج  ياهدادخر  هب  تبسن  هنالهاج  ای  هنالفاغ  ناشباختنا ، دوب .

يارب یخیرات  تسکش  ود  ره  ماما ، تداهـش  ای  يزوریپ  نوچ  تشاد ؛ هارمه  هب  نایدیزی  يارب  ار  ساره  تشحو و  نیرتالاب  قارع ، باختنا 
. دشیم بوسحم  اهنآ 
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ریبز نبا  اب  ماما  فالتئا  مدع  . 7

؛ لطاب فلتخم  ياه  هورگ  اب  زیمآتحلصم  فالتئا  زا  يرود 

. اهراعش اهشور و  ینابم ، رد  تیفافش 

هفوک يوس  هب  ملسم  ترضح  مازعا  ماما و  عیرس  شنکاو  دوبن  نایفوک و  یپایپ  ياه  همانتوعد  . 8

؛ هنالوجع یگدزقوذ  یگدزباتش و  زا  زیهرپ 

هنیدـم هب  ریمع  نب  بعـصم  مازعا  ربمایپ ، دـننامه   ) یخیرات یمایق  يارب  هفوک  یعامتجا  يزاـس  هداـمآ  داـجیا  يارب  يا  هلحرم  يزیرهماـنرب 
؛) هنیدم هب  ربمایپ  ترجه  هاگ  نآ  مالسا و  غیلبت  تهج 

. نایفوک هفوک و  یعقاو  هرهچ  ینکفانورب  نومزآ 

ندش رورت  لامتحا  زا  یهاگآ  ماگنه  هکم  زا  جورخ  . 9

. طیارش نیرت  تخس  رد  یتح  مرح  تمرح  تیاعر  يروحم و  تعیرش 

جورخ ماگنه  ماما  هبطخ  . 10

. تقادص تیفافش و 

لتقم ياه  هدیا 

، هیقر ترـضح   ) شنارتخد هژیو  هب  ماما  ناوجون  كدوک و  نادـنزرف  رظنم  زا  هکم  رد  تماقا  هام  راهچ  رد  ادهـشلادیس  تیمولظم  تبرغ و 
هک ماگنه  نآ  هجیدـخ )( ترـضح   ) شردام تلحر  زا  دـعب  دوخ  یکدوک  رد  همطاف ( ترـضح  ییاهنت  تبرغ و  روآدای  همطاف ،) هنیکس و 

. درک یم  لمحت  ار  نایکم  ياهرازآ  نیرتدب  شردپ 

مالسلا هیلع  اضر  ماما  عادو  هضور  دننامه  هبعک ، رانک  رد  شا  هداوناخ  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  اب  لیقع  نب  ملـسم  ترـضح  عادو  هضور 
. ورم هب  رفس  ماگنه  مالسلا  هیلع  داوج  ماما  شدنزرف ، اب 

 ، مالسلا مهیلع  تیب  لها  سنا  دوخ و  بش  همین  ياه  تدابع  اه و  تاجانم  رد  هژیو  هب  ادهـشلادیس  ینآرق  ياه  توالت  جوا  ناضمر و  هام 
رادغاد ياه  بلق  هب  یـشخب  شمارآ  يارب  ماما  اهدعب  هک  يا  هنوگ  هب  ینآرق  يابرلد  ياون  نیا  هب  ترـضح  نآ  کچوک  نادنزرف  هژیو  هب 

. دهد یم  همادا  تراسا  ياه  بش  رد  ین  زارف  رب  هدیربرس  اب  ار  یناوخ  نآرق  اهنآ ،
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البرک ات  هکم  زا  ماما  ریس  طخ  هکم و  زا  ماما  جورخ  ياه  هدیا  هس .

ریسم همان  سانش 

يارب انم  تافرع و  رد  جـح  مسارم  تهج  جاجح  هک  يزور  ینعی  دراد ؛ مان  هیورتلا  موی  هک  هجحلایذ  متـشه  زور  رهظ  زا  لـبق  ادهـشلادیس 
دارفا رگید  مشاهینب ، مالـسلا و  مهیلع  تیب  لـها  زا  ریغ  هب  هک  یناوراـک  هارمه  ادـخ ، هناـخ  فاوط  ماـجنا  زا  سپ  دـنرا ، یمرب د  بآ  دوخ 

ماما هارمه  رفن  لهچ  ًابیرقت  ماما  ناراـی  رفن  زا 72  عقاو ، رد  دراذگ . یم  قارع  هار  رد  اپ  دنـسر ، یم  رفن  دـص  هب  تمحز  هب  نآ  رد  رـضاح 
؛ دنتسین رایسب  دندنویپ ، یم  ماما  هب  يویند  ياهدصق  اب  هک  مه  یبارعا  دندنویپ . یم  ماما  هب  البرک  رد  ای  هار  هنایم  رد  نارای  هیقب  ام  دنتسه و 

ًامـسر مه  ماما  تسا ؛ يوق  ماما  هیلع  ناحـصان  يریبز و  يوما ، یغیلبت  ياضف  ریـسم ، نیا  رد  تسین . دعاسم  نادـنچ  قارع  طیارـش  هک  ارچ 
. دراد هراشا  هاگلزنم  نیرخآ  ناونع  هب  ریسم  نیا  رد  تداهش  رب  جورخ ، عقوم 

ات هجحلایذ  متشه  زا   ) زور نامز 23  تدم  رد  ار  نآ  ماما  هک  تسا   (1) هاگلزنم بلاق 27  رد  رتمولیک و  زا 1000  رتشیب  هفوک  ات  هکم  ریسم 
هاجنپ دودـح  ًابیرقت  زور  ره  رد  هدـش  هدومیپ  تفاـسم  رادـقم  ینعی  تسا ؛ هدومیپ  دوب ) هزور   29 هجحلایذ ، هاـم  هک  یلاـح  رد  مرحم ، مود 

. تسا زور  ره  رد  رتمولیک 

: تسا ریز  حرش  هب  نآ ، نمض  رد  هدش  تبث  ياهدادیور  نیرتمهم  البرک و  ات  هکم  زا  لزانم  ساسا  رب  ریسم  نیا  رامشزور 

( دشاب بیترت  نیا  هب  تکرح ، رامش  زور  یگنوگچ  دور  یم  لامتحا  )

هرامش

نامز

هدش هدومیپ  تفاسم 

زور

1

هجحلا يذ  مهن  بش  ات  هجحلا  يذ  متشه  زورمین 

رماع ینب  ناتسب  هکم 

هبنش هس 

2

مایق لوط  رد  یتیریدم  تاکن  یخیرات و  رامش  هاگ  ساسا  رب  یبای  هدیا  www.Ghaemiyeh.comب ) ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 444زکرم  هحفص 137 

http://www.ghaemiyeh.com


هجحلا يذ  مهن  زور 

هَرْمَغ قْرِع ، تاذ  رماع  ینب  ناتسب 

هبنش راهچ 

3

هجحلا يذ  مهد  زور 

هَّیِْعیَُفا ات  حلسم  هارمین  حَلْسَم  هرمع 

هبنش جنپ 

تغل ادـخهد ، . ) تسا راومه  نیمز  رد  رتمولیک  لهچ  دودـح  يریبعت ، هب  دـیامیپ و  یمزور  کی  رد  رفاـسم  هک  تسا  یتفاـسم  هلحرم و  - 1
( همان
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4

هجحلا يذ  مهدزای  زور 

هناریک هیعیفا  ات  هارمین 

هعمج

5

هجحلا يذ  مهدزاود  زور 

قَمُع میلس  ینب  ندعم  هناریک 

هبنش

6

هجحلا يذ  مهدزیس  زور 

نیبانُک هلیلس  قمع 

هبنش کی 

7

هجحلا يذ  مهدراهچ  زور 

هعروا هذبر  نیبانک 

هبنشود

8

هجحلا يذ  مهدزناپ  زور 

طمس هثیغم  هعروا 

هبنش هس 
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9

هجحلا يذ  مهدزناش  زور 

يرْوَرَق هَرِقَن  ندعم  طمس 

هبنشراهچ

10

هجحلا يذ  مهدفه  زور 

هیسابع رجاح  يرورق 

هبنش جنپ 

11

هجحلا يذ  مهدجه  زور 

هّیمحم ءاریمَس  هیسابع 

هعمج

12

هجحلا يذ  مهدزون  زور 

نیتَنُْرق زُوت  هّیمحم 

هبنش

13

هجحلا يذ  متسیب  زور 

ِنئارَق ْدیَف  نیتنرق 

هبنش کی 

14
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هجحلا يذ  مکیو  تسیب  زور 

َرَغَا رُفْجَا  نئارق 

هبنشود

15

هجحلا يذ  مودو  تسیب  زور 

[ ْنیَع  ] نیع هَّیِْمیَزُخ  ّرغا 

هبنش هس 

16

هجحلا يذ  موسو  تسیب  زور 

هَِّیبَْلعَث نیع 

هبنشراهچ

17

هجحلا يذ  مراهچو  تسیب  زور 

نیردب ناطب  هیبلعث 

هبنش جنپ 

18

هجحلا يذ  مجنپو  تسیب  زور 

هلابُز قوُقُش  نیردب 

هعمج

19

هجحلا يذ  مششو  تسیب  زور 
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ءاْحلَج عاق  هلابز 

هبنش

20

هجحلا يذ  متفهو  تسیب  زور 

ءامس هَبَقَع  ءاحلج 

هبنش کی 

21

هجحلا يذ  متشهو  تسیب  زور 

ءاعْرَق هَِصقاو  ءامس 

هبنشود

22

هجحلا يذ  مهنو  تسیب  زور 

ْبیَذُع هَثیغُم  ءاعرق 

هبنش هس 

23

مارحلا مرحم  لوا  زور 

ِلتاقُم رصق  هَناطُقُْطق  هَْمیَهُر  بیذع 

هبنشراهچ

24

مارحلا مرحم  مود  زور 
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البرک لتاقم  رصق 

هبنش جنپ 
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دینک هعجارم  فا  يد  یپ  لیاف  هب  رادومن  هدهاشم  يارب  ًافطل 

( تسا هدش  حیرصت  نآ  رب  لزانم  یخرب  رد  هچنانچ   ) داتفا یم  هار  هب  حبص  زامن  زا  سپ  ترـضح  دسر  یم  رظن  هب  رامـشزور  نیا  ساسا  رب 
زامن ماـجنا  يارب  درک و  یم  تکرح  باـتفآ  ِبورغ  ماـگنه  اـت  سپـس  داتـسیا . یم  دوخ  ِتقو  رد  کـی ، ره  رـصع ، رهظ و  هضیرف  يارب  و 

. درک یم  هتوتیب  اجنامه  داتسیا و  یم  زاب  اشع  برغم و 

: دسر یم  رظن  هب  نینچ  یلامجا ، یهاگن  رد  ثداوح  رامش  زور 

(. زاجح يوما  یلاو  دیعس ( نب  ورمع  تعامج  اب  يریگرد  هفوک و  رد  ملسم  جورخ  قدزرف ، اب  رادید  هجحلا : يذ  متشه  هبنش ، هس 

اب هارمه  یناه  وا و  ِرس  ندش  هداتسرف  ملسم و  تداهش  رفعج ، نب  هللادبع  همان  ندیسر  بلاغ ، نب  رشب  اب  رادید  هجحلا : يذ  مهن  هبنشراهچ ،
. دیزی يوس  هب  دایز  نبا  همان 

وا و مایپ  اهرـس و  اب  دایز  نبا  کیپ  ود  ندیـسر  ماما ، تکرح  رب  ینبم  ماـش  هب  دیعـس  نب  ورمع  کـیپ  ندیـسر  هجحلا : يذ  مهدزاـی  هعمج 
. اه هار  زا  تظافح  رب  ینبم  دیزی  روتسد 

. اه هار  نتفرگ  رظن  ریز  يارب  ریمن  نب  نیصح  ندش  هداتسرف  دایز و  نبا  هب  دیزی  کیپ  ندیسر  هجحلا : يذ  مهدزیس  هبنش ، کی 

. هفوک تمس  هب  رهسم  نب  سیق  نداتسرف  ماما و  هجحلا : يذ  مهدفه  هبنش ، جنپ 
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هدیـسر و هفوک  هموح  رد  رظن  دروم  فادها  هب  شنارای  ریمن و  نب  نیـصح  زور ، جنپ  نیا  رد  دور  یم  لامتحا  هجحلا : يذ  مهدـجه  هعمج 
. دشاب هدش  دیهش  راتفرگ و  سیق ، دعب ، زور  ای  زور  نیمه  رد  دور  یم  نامگ  نینچمه  دنشاب . هتفرگ  رظن  ریز  ار  قطانم 

رد يو  ند  ودرا ز  يرفن ، رازه  راهچ  يرکشل  لیکشت  هب  دعس  نبا  نتفای  تیرومأم  ریهز ، اب  ماما  رادید  هجحلا : يذ  مودو  تسیب  هبنش ، هس 
. ير هب  نتفر  يارب  اهزور  نیمه  رد  نیعا  مامح 

. شردارب ریحب و  يدزا ، درم  اب  رادید  ماما ، هب  ملسم  تداهش  ربخ  ندیسر  هجحلا : يذ  موس  تسیب و  هبنشراهچ ،

. ثعشا نبا  کیپ  ندیسر  ملسم و  تداهش  ربخ  راشتنا  هجحلا : يذ  مجنپو  تسیب  هعمج ،

هفاضا بآ  نتشادرب  يارب  ماما  روتسد  ناشیا و  هب  ماما  نارای  زا  یخرب  نتسویپ  هیسداق و  زا  رح  نداتفا  هار  هجحلا : يذ  مشش  تسیب و  هبنش ،
. دشاب زور  نیمه  رد  هفوک  زا  حامرط  ییامنهار  اب  ماما  نارای  زا  یتعامج  یناهنپ  تکرح  دور  یم  نامگ  نینچمه 

. ماما هب  دیدش  یکانشطع  تلاح  رد  شهاپسو  رح  ندیسر  هجحلا : يذ   28 هبنشود ،

. رح نب  هّللادیبع  اب  رادید  حامرط و  تعامج  ندیسر  مرحم : هبنشراهچ 1 

مرحم مهد  هعمج  ات  مرحم  مود  هعمج  زا  هتفه  کی  تدم  هب  ناشیا  دش . دراو  البرک  هب  هعمج  بش  هناتـسآ  رد  ماما  مرحم : مود  هبنـش  جـنپ 
. دیزگ تماقا  البرک  رد 

لتقم ياه  هدیا 

هک توافت  نیا  اب  ادخ  هناخ  زا  ندش  رود  ترجه و  ماگنه  ربمایپ  تخس  عادو  دننامه  نایرگ  نامـشچ  اب  ادخ  هناخ  هبعک و  اب  عادو  هضور 
دننامه . ) دش دهاوخ  متخ  تداهـش  هب  رفـس  نیا  تسناد  یم  ماما  یلو  دید ، دهاوخ  ار  هبعک  هناخ  هرابود  دوب  راودیما  یهلا  هدـعو  اب  ربمایپ 

( ناریا هب  رفس  هناتسآ  رد  هبعک  اب  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  عادو 

چیه رد  میدـمآ ، نوریب  هکم  زا  مردـپ  اب  هکنآ  زا  سپ  : » تسا هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  زا  ریـسم : لوط  رد  ماما  همزمز  هضور 
. دش یم  روآدای  ار  وا  تداهش  ایرکز و  نب  ییحی  يارجام  مردپ  هکنیا  رگم  میدرک  یمن  چوک  یلزنم  چیه  زا  میدمآ و  یمن  دورف  یلزنم 
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(1) دنربب .» هیده  لیئارسا  ینب  زا  يا  هراکدب  يارب  ار  ییحی  رس  هک  تسا  نیا  دنوادخ  رب  ایند  یتسپ  دراوم  هلمج  زا  تفگ  يزور 

ماما و ناوراک  ندـش  تولخ  عاّمط ، بارعا  نتفر  ناشیا ، هداوناخ  هب  ماما  ندیـشخب  یلـست  ملـسم ، ترـضح  تداهـش  ربخ  ندیـسر  هضور 
. درم ناوج و  دنچ  هاجنپ و  كدوک و  نز و  تسیب  رب  لمتشم  یناوراک  هب  نآ  ندش  لیدبت 

ای هدش  هچ  : » دنتفگ دش ». مهاوخ  هتشک  نم  : » دومرف دیـسر ، هبقع  لزنم  هب  ماما  هک  یماگنه  دنا  هتفگ  هار : نمـض  رد  ماما  هقداص  ياهایؤر 
»؟ هللادبعابا

دوجو دیفس  هایس و  یگس  اهنآ  نایم  رد  دنشک . یم  ییوس  هب  کی  ره  دنا و  هتفرگ  نادند  هب  ار  مندب  ییاه  گس  مدید  باوخ  رد  : » دومرف
(2) دوب .» رتدب  همه  زا  هک  تشاد 

. دجنگ یم  هنیمز  نیا  رد  مه  ّرح  اب  ندش  هارمه  زا  دعب  ترضح  نآ  يایؤر 

رد ق  ياه 28 و 29 ه .. لاس  یلاوح  رد  وا  هارمه  ناناوج  ریهز و  يارب  البرک  هثداح  دروم  رد  یـسراف )  ) ناملـس ترـضح  یناوخهـضور 
هب ددـنویپ . یم  ماما  هب  دوش و  یم  بلقنم  زاجح  ياه  نابایب  رد  ماما  اب  شرادـید  رد  هرطاخ  نیا  يروآداـی  اـب  ریهز  ناریا . تاـحوتف  نمض 

. دنک يزاس  ورین  دوخ  نامز  دعتسم  ناناوج  زا  نیسح  ماما  ییاهنت  تبرغ و  يارب  دنک  یم  یعس  لبق  اه  لاس  ناملس  هنوگ  نیا 

البرک هب  دورو  هضور 

. ماما زا  لابقتسا  يارب  البرک  رد  لاس  نهک  یباحص  راظتنا  يولع و  يوبن و  ییوگ  شیپ  ياه  تیاکح  رظنم  زا 

نانمؤمریما شردپ ، هارمه  نیفـص  رفـس  رد  ربمایپ و  شدـج ، دزن  البرک  رد  هک  ییاه  كاخ  يروآدای  كاخ و  زا  یتشم  نتفرگرب  رظنم  زا 
. دوب هدید  مالسلا  هیلع  یلع 

رد شناوراک  ماما و  نتـشاد  هگن  يارب  نمـشد  رارـصا  هقطنم و  ندوب  ینابایب  کشخ و  تارف و  ات  هقطنم  يرتمولیک  هدزناپ  هلـصاف  رظنم  زا 
. بآ زا  رود  هب  کشخ و  ياه  نابایب 

ص 108. نیسحلا ، راصنا  یف  نیعلا  راصبا  يوامسلا ، - 1
ص 391. ج 2 ، نیسحلا ، مامالا  تاملک  هعوسوم  ناراکمه ، یفیرش و  دیمح  - 2
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مایق زا  هلحرم  نیا  زا  یتیبرت  یلیلحت و  تاکن 

اهدادیور

البرک هار  رد  ریسفت  لیلحت و 

( بشرد هنیدم  زا  جورخ  فالخرب   ) زور رد  هکم  زا  جورخ  . 1

. نآ ندرک  رابتعا  یب  يدیزی و  جح  اب  ماما  ینلع  تفلاخم 

دوخ اب  اهنآ  ندرک  هارمه  يارب  شالت  جـح و  مسارم  زا  ربماـیپ  دـنزرف  ینلع  جورخ  هب  جاـجُح  هجوت  بلج  ندرک و  ساـسح  يارب  شـالت 
(. یخیرات يزاس  ساسح  يژتارتسا  )

. دش ماما  فادها  اب  یهارمه  ياج  هب  اهنآ  يرگتحیصن  هدرتسگ  همانرب  داجیا  هب  رجنم  رما  نیا  هتبلا  هک  هعماج  صاوخ  ندرک  ساسح 

ملسم ترضح  تداهش  ربخ  دروم  رد  ینلع  یناسرعالطا  هب  ماما  هزاجا  . 2

. ور شیپ  ياهدادیور  زا  يریذپرثا  لاعفنا و  یفن  دوخ و  دزن  ایوپ  نالک و  یحرط  همانرب و  دوجو  نداد  ناشن  ماما و 

. دنشاب تاعالطا  رابخا و  همه  نایرج  رد  همه  هکنیا  مایق و  لحارم  مامت  رد  تیفافش  تقادص و  لصا  رب  ماما  مامتها 

. هناهاگآ قلعت  یهارمه و  سح  داجیا  شناهارمه و  هنادازآ  هناهاگآ و  باختنا  هب  ماما  هجوت 

. دوخ صلاخ  ياهورین  يارب  دامتعا  تیریدم  یهارمه و  يراکمه و  تیوقت  داجیا و  يارب  شالت 

نوگمهان و ناهارمه  فذح  تخـس و  مهم و  رایـسب  یناحتما  التبا و  ریـسم  رد  هدیمهف  ياهورین  شیالاپ  ندرک و  تسد  کی  يارب  شالت 
. دندش یم  ماما  یلاعتم  فادها  محازم  هدنیآ  رد  هک  گنهامهان 

بذج فده  اب  ریسم ، رد  ماما  نانخس  اهرادید و  . 3

. دارفا هب  ینید  یناسنا و  یشخبتیصخش 

. همه اب  هنامیمص  میقتسم و  يریگطابترا  رظنم  زا  رون  ماما  يارب  هبذاج  داجیا 

. قح یخیرات  ریسم  رد  اهنآ  ندرک  افوکش  يارب  شالت  دارفا و  ياه  تیفرظ  اهدادعتسا و  هب  هجوت 

. خیرات يارب  اهنآ و  يارب  راگدنام  ینهذ  هرطاخ  داجیا 
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ریسم ینامز  لوط  . 4

. هدش نییعت  شیپ  زا  فده  يوس  هب  تایلمع  تیریدم  نامز +  تیریدم 
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. هدش یحارط  نالک  فده  ریسم  رد  اهدادیور  ثداوح و  یلاوت  تیریدم 

. راوگان ياهربخ  اب  ندش  هجاوم  مالسلا و  هیلع  تیب  لها  یهارمه  دوجو  اب  بوخ  رایسب  ریس  تعرس  يراوتسا و  تبالص ،

اه نآ  ياه  هشقن  نمشد و  اب  ههجاوم  . 5

. نمشد تسد  هب  ندادن  هناهب  دربن و  يریگرد و  ندرکن  زاغآ  لصا  هب  هجوت 

هب اهنآ  بذـج  دـیما  هب  زیمآمارتحا  ینید  تاغیلبت  یـشخب و  تیـصخش  فدـه  اب  یناسنا  یمالـسا و  قالخا  تیاعر  يارب  یگـشیمه  شالت 
. قح ههبج 

ریـسم دـصقم و  هب  اهنآ  ندـناشک  میقتـسم ، ریغ  يریبدـت  رد  و   ) اهنآ ربارب  رد  یگداداو  فعـض و  یفن  نارحب و  تیریدـم  نتفرگ  شیپ  رد 
.( دوخ ییاهن 

دارفا شیور  شزیر و  . 6

ناناوج هارمه  هب  اهنآ  ندرک  هارمه  اب  اهنآ  یـشخبیلاعت  هاگ  نآ  گنهامه و  راگزاس و  عامتجا  دـنمفده و  هعماج  داجیا  يارب  يزیر  همانرب 
. دندوب ترضح  هتفایتیبرت  هک  مشاه  ینب 

. عفد بذج و  رد  يدرف  قوقح  تیاعر 

(. یناسنا يورین   ) ّتیمک ياج  هب  یناسنا ) ینامیا و  يونعم ،  ) تیفیک

نایفوک ياه  همان  توعد  ندروآ  هارمه  . 7

. یباختنا دصقم  يارب  يرهاظ  یخیرات  دانتسا  داجیا 

. اهنآ رب  یناور  راشف  تاغیلبت و  داجیا  نمشد و  فعض  هطقن  هنیشیپ و  زا  یتاغیلبت  هدافتسا 

. نمشد یغیلبت  رونام  تردق  نتفرگ  ندرک و  یثنخ  يارب  يرازبا  داجیا 

وا هارمه  نازابرس  رّح و  اب  كرتشم  تعامج  زامن  يرازگرب  . 8

. اهنآ نتشادن  شزیر  يدوخ و  يورین  تریصب  توق و  تردق ، هب  دامتعا 

. يا همانرب  ای  نخس  فشک  زا  نتشادن  ساره  اه و  همانرب  فادها و  تیفافش 

. ناهارمگ يارب  یلمع  یملع و  قح  کیدزن  هدهاشم  يارب  تصرف  هنیمز و  داجیا  فده  اب  ییارگطالتخا 
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. نمشد ماع  صاخ و  ياهورین  بذج  يراذگرثا و  يارب  شالت 

البرک هب  دورو  ماگنه  ههجاوم و  نیلوا  رد  رّح  اب  ندرکن  دربن  . 9

. دربن ندرکن  زاغآ  يژتارتسا 

. نایدیزی دیزی و  هب  یخیرات  هناهب  ندادن 

. قح تاغیلبت  قطنم و  ربارب  رد  تسکش  ماگنه  نمشد  یبلطگنج  هیحور  نداد  ناشن  هب  مامتها 
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دنتشاد ییادج  دصق  هک  اهنآ  يارب  ماما  هژیو  همانرب  . 10

. دارفا هب  تداهش )  ) مایق ییاهن  ریسم  دوخ و  همانرب  فافش  نالعا 

. ماما ندرکن  يرای  تروص  رد  دارفا  هب  یسارههدنیآ  یناسرعالطا و 

. دارفا يونعم  يدام و  هنیزه  مک  ییادج  یگنوگچ  يارب  نداد  هرواشم 

اروشاع ات  البرک  رد  تماقا  ياه  هدیا  راهچ .

ندـش میجح  لیلد  هب  یلو  تسا ، بولطم  البرک  ياهدادـیور  اب  يزاوم  تروص  هب  البرک  رد  ماما  تماقا  رامـش  هاگ  میـسرت  هنیمز ، نیا  رد 
. ددرگ یم  هئارا  نآ  ياه  هدیا  ًافرص  نونکا  دوش . یم  راذگاو  رگید  عبانم  هب  مهم  نیا  هدش و  رظن  فرص  نآ  زا  باتک  هزادنا  زا  شیب 

البرک رد  ماما  روضح  ياههدیا  اههتکن و 

دایزنبا ياه  همان  هب  ماما  ییانتعا  یب  . 1

(. دنتشاد یعورشمان  بسن  یتح  هک   ) لطاب تسپ  نارس  ربارب  رد  قح  تبالص  رپ  تیصخش  نداد  ناشن 

. لطاب ناربهر  هب  تیصخش  كدنا  ندادن 

رگید هبترم  هب  اهنآ  بذاک  تیصخش  نداد  لزنت  دوب و  هدومرف  هعماج  هب  باطخ  هک  دوخ  یمومع  ياه  هینایب  هب  لطاب  ناربهر  نداد  عاجرا 
. هعماج دارفا 

بآ نارحب  هرصاحم و  . 2

. ماما ندیشک  تلذ  هب  يارب  نانمشد  هناثیبخ  ياه  شالت  ربارب  رد  ماما  يرادمتزع 

. زیگنارب ترطف  تاغیلبت  تجح و  مامتا  هرکاذم و  اب  هلئسم  لح  يارب  شالت 

. یماظن ای  یسایس  هنیزه  نیرت  مک  اب  بآ  هنابش  هیهت  هب  مادقا  تعاجش و 

ماما ياه  ینارنخس  . 3

. عونتم رمتسم و  هدرتسگ ، نشور ، یتاغیلبت  ههبج  داجیا 

. يزیگناربترطف ای  تیاده  فده  اب  هکلب  تداهش ، رد  ریخأت  ای  بیرف  فده  اب  هن  تاغیلبت 
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. لطاب فاعضتسا  بیرف و  ياهرازبا  ربارب  رد  حالس  نیرت  مهم  قح ، فراعم  تاغیلبت و 

. اهنآ رد  يرگ  حالصا  لوحت و  داجیا  يارب  شالت  هفوک و  هعماج  یسانش  بیسآ  فده  اب  ماما  ياه  ینارنخس 
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ماما نارای  ياه  ینارنخس  . 4

. نایفوک اب  ههجاوم  رد  دوخ  یفوک  نارای  یملع  یعامتجا و  هاگیاج  زا  ماما  هدافتسا 

. دوخ یناسنا  عبانم  ياه  دادعتسا  هب  ماما  هجوت 

. دوخ ياهورین  يارب  يزاس  تصرف  یغیلبت و  تیریدم  رد  ماما  ندرکن  يور  کت 

دعس نبرمع  اب  ماما  هرکاذم   5

. نمشد ربارب  رد  ماما  لاعف  یسایس  یساملپید 

. وا رد  لوحت  داجیا  یجنسناکما  نمشد و  هدنامرف  یسانش  هیحور  يارب  شالت 

. اهنآ ورهلابند  هورگ  رد  يراذگرثا  فده  اب  اهنآ  رب  يراذگرثا  يارب  شالت  صاوخ و  هاگیاج  هب  ماما  هجوت 

. ددجم یبایدوخ  فده  اب  نمشد  هدنامرف  يارب  يزاس  تصرف  يزیگناربترطف و 

. نمشد هدنامرف  رد  یناور  یحور و  لزلزت  داجیا 

. ییارگ لطاب  تبقاع  نآ و  ياه  تنس  ایند و  تقیقح  نییبت  نمشد و  هدنامرف  رد  یسارههدنیآ  داجیا 

. نمشد بلط  تصرف  هدنامرف  اب  يراک  شزاس  یفن  تیعطاق و  نداد  ناشن 

اروشاع زور  هب  اعوسات  رصع  زا  دربن  نتخادنا  بقع  اروشاع و  بش  يارب  يریگتلهم   6

. نمشد اب  ههجاوم  رد  نامز  تیریدم  نتفرگ  رایتخا  رد  يارب  شالت 

 . اروشاع میظع  هسامح  يارب  یگدامآ  بسک  تهج  اروشاع  بش  رد  شنارای  دوخ و  یحور  ياقترا  يارب  شالت 

اروشاع بش  ياه  هدیا  جنپ .

البرک هب  یفاک  يورین  هاگ  نآ  دیـسر . دـهاوخن  ماما  هب  ییورین  دـش  نئمطم  قارع  هفوک و  رب  لماک  قانتخا  ندرک  مکاح  زا  سپ  داـیز  نبا 
بآ ندش  هتسب  ندرک  ناحتما  زا  سپ  داتسرف .
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زا ار  اروشاع  بش  دوش  یم  قفوم  ماما  یلو  دتسرف ، یم  البرک  هب  هلمح  روتـسد  اب  اعوسات  زور  رد  ار  نشوجلا  يذ  نب  رمـش  زور ، هس  يارب 
. دزادرپب تدابع  هب  ات  دریگب  تلهم  نایفوک 

اروشاع بش  یتیبرت  یلیلحت و  تاکن 

شنارای اب  ماما  تجح  مامتا  نیرخآ  . 1

. دوخ فادها  اب  یناسنا  عبانم  نداد  قیبطت  جوا 

. دوخ فادها  اب  یناسنا  عبانم  يایوپ  یهدنامزاس 

. راگزاس گنهامه و  يا  هعماج  یعامتجا و  داجیا  يارب  هناهاگآ  يزیر  همانرب 

. راثیا نامیا و  رب  ینتبم  هناهاگآ  هزیگنا  رد  يدنمورین  داجیا  يارب  شالت 

( نامالغ نارای و  مشاهینب ،  ) عمج کی  رد  ار  شناهارمه  همه  ماما  نداد  رارق  بطاخم  . 2

. اوقت نامیا و  رایعم  اب  اه  ناسنا  نیب  ییارگ  ربارب 

. نامیا تیناسنا و  رایعم  اب  نید  يایلوا  دزن  ناسکی  هاگیاج  تیمها و  سح  داجیا 

نارای ماما و  ياروشاع  بش  تیدوبع  تدابع و  . 3

. یخیرات يا  هسامح  شنیرفآ  يارب  دوخ  جوا  هطقن  هب  يرهاظ  يونعم و  هیحور  ياقترا  تیریدم 

. ییانعم يونعم و  ییافوکشدوخ  جوا  يارب  شالت 

. يداع كولس  ریس و  کمک  اب  شنارای  ماما و  رتشیب  یگنهامه  داجیا  يارب  شالت 

ماما دیدج  یماظن  شیارآ  اروشاع و  بش  یماظن  یتایلمع و  ياه  یحارط  . 4

. اروشاع دربن  تیریدم  راکتبا و  نتفرگ  تسد  رد  نمشد و  يریگ  لفاغ  فده  اب  یکیتکات  یناهگان و  هیور  رییغت 

. اهنآ رد  یگتفشآ  یمگردرس و  داجیا  نمشد و  تاناکما  اهورین و  هوبنا  ندرک  ریگنیمز  يارب  شالت 

یهدزاـب و نیرتـالاب  داـجیا  فدـه  اـب  دوخ  هاـگرارق  یحارط  دربن و  هنحـص  رد  نمـشد  یموجه  هماـنرب  حرط و  ینیبـشیپ  رد  ماـما  تردـق 
هبناج همه  موجه  نارحب  لیدبت  یعافد و  يروهرهب 
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. یشیاسرف یعافد  تصرف  هب  نمشد 

. دربن هصرع  رد  نارای  تیقالخ  رونام و  تردق  يارب  هنیمز  نیرتالاب  داجیا 

. شخب نیا  یگتخیرمهرد  یگتفشآ و  زا  يریگولج  ناوناب و  مالسلا و  هیلع  تیب  لها  يارب  تینما  نیرتالاب  داجیا 

یمزر هب  ار  اهنآ  دـنک و  دودـحم  لرتنک و  ار  اهنآ  ناوت  دریگب و  ار  نمـشد  شالت  نادـیم  باتـش و  تردـق  هک  یحرط  داجیا  يارب  شـالت 
. دناشکب یلاعفنا 

. اروشاع زور  رد  ثداوح  یلاوت  تیریدم  نتفرگ  رایتخا  رد  يارب  شالت 

. تایلمع هظحل  ات  نمشد  یهاگآان  تاعالطا و  تینما  هب  هجوت 

زور رد  هناعاجش  یمزر  رد  لاب  غارف  شیاسآ و  تهج  هنابش  یعافد  یکیتکات  ياه  حرط  يارجا  رد  ماما  هارمه  نارای  تیلاعف  شالت و  جوا 
. اروشاع

. همانرب حرط و  اب  زیمآراختفا و  یتداهش  هب  عیرس  یعمج و  هتسد  یگرم  لیدبت  يارب  تصرف  داجیا 

رایتخا رد  ار  تاناکما  رازبا و  مامت  هک  یگنج  رد  خـیرات  هب  وا  یعقاو  هرهچ  نداد  ناـشن  نمـشد و  ندـناشک  لاـعفنا  هب  يارب  يزاـس  هنیمز 
. دنز یم  تسد  تثابخ  يدیلپ و  جوا  هب  یشیاسرف  يدربن  راشف  ریز  یلو  دراد ،

ریشب نب  دمحم  رسپ  تراسا  ربخ  اب  ماما  ههجاوم  عون  . 5

. هنیمز نیارد  فاصنا  تیاعر  دوخ و  یناسنا  عبانم  فطاوع  تاساسحا و  كرد  هب  هجوت 

. دوخ ياهورین  رطاخ  شمارآ  یناور و  تمالس  تیریدم 

. اهورین رد  یلد  مه  یهارمه و  جوا  شمارآ و  تیاضر و  سح  داجیا  يارب  شالت 
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اروشاع زور  رامش  هاگ  شش .

ماما همانملیف  قیقحت  حرط و  دنمـشزرا  هعومجم  هژیو  هب  لصفم  عبانم  هب  ثحابم  یگدرتسگ  لیلد  هب  مه  اروشاع  زور  رامـش  هاگ  دروم  رد 
. دوش هعجارم  مالسلا  هیلع  نیسح 

( هنیدم ات  هنیدم  زا   ) ینیسح هسامح  ینامز  رامش  هاگ 

مایق هلحرم 

ناکم

نامز

هکم ات  هنیدمزا 

هکم هار  هنیدم و 

هتفه کی 

هکم

هکم

هام راهچ 

قارع هار 

رتمولیک رازه  دودح  رد  ریسم 

زور  23

البرک

البرک

( نارای ماما و   ) زور  8

تراسا ناوراک  زور  9

مایق لوط  رد  یتیریدم  تاکن  یخیرات و  رامش  هاگ  ساسا  رب  یبای  هدیا  www.Ghaemiyeh.comب ) ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 444زکرم  هحفص 156 

http://www.ghaemiyeh.com


هفوک

هفوک

هتفه ود  رثکا  دح 

ماش هار 

اه کیپ  ریسم 

اه ناوراک  ریسم 

دودح 500 ك

1100 ك ات 1400 -  دودح 

ماش

قشمد

هتفه ود  زا  رتمک  ات  هتفه  کی 

 ... هب تشگزاب 

؟

؟

اروشاع زور  رد  ماما  یتیریدم  هریس  هدیا و  زا  ییاه  هنومن 

اروشاع زور  رد  اهدادیور 

ماما هریس  لیلحت 

اروشاع حبص  رد  نارای  ماما و  هدرتسگ  یناوخهبطخ  . 1

فافش راکشآ و  یتجح  مامتا  يزیگناربترطف و  یهاگآ و  داجیا 

لوحت داجیا  فده  اب  يولع  يوبن و  ياه  ییوگ  شیپ  ینید و  فراعم  يروآدای 

لطاب زا  يوریپ  رد  ینکفادیدرت  يارب  دارفا  ینهذ  یگدامآ  ندرک  مهارف  حبص و  زاغآ  رد  یپایپ  موادم و  تاغیلبت 
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قمع نییعت  يارب  ربمایپ ، مالسا و  اب  ناشیا  تبسن  ماما و  لماک  یفرعم 
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ورشیپ رد  هثداح 

هنیمز نیا  رد  دنوادخ  یعطق  ياه  تنس  هرابرد  یهدیهاگآ  اهنآ و  لطاب  میمصت  تبقاع  زا  یسارههدنیآ 

كاته درف  تکاله  هزجعم  نیرفن و  . 2

لطاب زا  یلقادح  فارصنا  ای  قح  يوس  هب  لوحت  فده  اب  یلمع  ینیع و  ياه  هیآ  نداد  ناشن 

اهنآ همه  يارب  عوقولابیرق  هدنیآ  زا  یلمع  ینیع و  هنومن  ندیشک  ریوصت  هب 

اهنآ زا  یخرب  ییادج  شزیر و  يارب  يزاس  هنیمز  هفوک و  رکشل  ماع ) و   ) یمومع هندب  رد  دیدرت  کش و  داجیا 

دندوب راوتسا  دوخ  لطاب  رب  نانچمه  ماما  هزجعم  هدهاشم  اب  هک  هفوک  رکشل  تیرثکا  یلدروک  قمع  ندش  صخشم 

همانناما هلئسم  اب  یمشاه  ناناوج  ههجاوم  يارب  ماما  نتشاذگ  دازآ  . 3

دوخ یگدنز  ياه  هظحل  همه  رد  قح  بتکم  رد  دارفا  رایتخا  يدازآ و  لصا 

شنارای تیارد  تفرعم و  هب  ماما  نانیمطا 

يریگرد زاغآ  زا  لبق  ات  نایفوک  اب  زیمآمارتحا  یناسنا و  دروخرب  رب  نارای ) و   ) ماما مامتها 

باحصا یشیاسرف  دربن  زاغآ  نمشد و  يریگنیمز  يریگلفاغ و  . 4

مزر نادیم  رد  لمع  راکتبا  نتفرگ  رایتخا  رد  ماما و  ياه  همانرب  اه و  حرط  مامت  تیقفوم 

راثیا هسامح و  هبترم  نیرتالاب  شنیرفآ  يارب  ماما  يزاس  تصرف 

مشاهینب ماما و  رب  يزابناج  رد  دوخ  مدقت  يارب  ماما  نارای  يزیرهمانرب 

ینایاپ نخس 

ینایاپ نخس 

هدش هارمه  ماما  یتیریدم  یسانش  هریـس  لتقم و  ياه  هدیا  اب  یکدنا  هک  دوب  ینیـسح  هسامح  اب  زجوم  اما  هرابود ، يرادید  دش ، هئارا  هچنآ 
، لطاب قح و  يراتفر  یتیریدـم و  ياـه  وگلا  نیب  یقیبطت  رظنم  زا  هژیو  هب  اروشاـع  زور  دربن  یـسانش  هریـس  هثداـح و  یـسانشزاب  هتبلا  دوب .

هئارا تیاهن ، رد  نآ و  رب  ینتبم  تسرد  ياه  لیلحت  مهف  هاگ  نآ  قیقد و  یقیبطت  یفیـصوت و  يرامـش  هاگ  هب  هک  دـبلط  یم  عساو  یلاـجم 
تصرف تیفرظ و  اب  دراوم  نیا  همه  نییبت  تسا . هتسباو  اههدیا 
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يرثا بلاق  رد  هدـنیآ  رد  میراد  دـیما  هک  تسا  هلحرم  نیا  رد  بطاخم  رگیرای  نیـشیپ  لـحارم  اـب  نتفاـی  سنا  دـجنگیمن . رثا  نیا  دودـحم 
. میزادرپب نآ  هب  لقتسم 

یسانش هعماج  شناد  هب  رظان  یبای  هدیا  . 4

هراشا

یسانش هعماج  شناد  هب  رظان  یبای  هدیا  . 4

نآ دوش . هئارا  مایق  اب  رصاعم  ییاروشاع  عماوج  یسانشزاب  يارب  یلدم  دوش  یم  یعـس  ینویزیولت  حرط  کی  هئارا  بلاق  رد  شخب ، نیا  رد 
زا لقادح  یتسرد  روصت  اروشاع ، یـسانش  هعماج  ماقم  رد  ات  دیآ  یم  مایق  زا  سپ  ات  شیادیپ  زا  هفوک  یلامجا  رامـش  هاگ  تسویپ ، هب  هاگ 

. دشاب هتشاد  دوجو  نامز  نآ  هفوک 

دینک هعجارم  فا  يد  یپ  لیاف  هب  رادومن  هدهاشم  يارب  ًافطل 

ییاروشاع یسانش  هعماج  ینویزیولت : همانرب  حرط 

ییاروشاع یسانش  هعماج  ینویزیولت : همانرب  حرط 

یتبسانم یمالسا / فراعم  یلک : عوضوم  .1

یغیلبت يداشرا / درکیور : . 2

فدـه اب  ینونک  یمالـسا  هعماـج  اـب  مالـسلا  هیلع  ادهـشلادیس  ماـیق  هناتـسآ  رد  هدزنارحب  یمالـسا  هعماـج  یجنـستبسن  عوضوم : ناونع  . 3
. اروشاع مایق  یعامتجا  ياه  تفای  هر  جارختسا 

هقیقد ات 45   30 شخپ : نامز  . 4

( مرحم هام  لوا  همین  رد  هژیو  هب   ) تمسق لقادح 13  دادعت : .5
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( الاب هب  وجشناد  رشق  هژیو  هب   ) حوطس مامت  بطاخم : . 6

اه و نارحب  زا  هدـنکآ  هزورما  ام  یمالـسا  هعماج  یلو  تسا ، هعماـجو  درف  تداعـس  يارب  ینامـسآ  یحرط  یعدـم  مالـسا  حرط : حرـش  . 7
ناناملسم راتفر  اب  مالسا  ياعدا  نآ  نوچ  تسا ؛ هدرک  داجیا  يرایسب  دارفا  يارب  ار  ییاه  ضقانت  ههبـش و  هک  تسا  یعامتجا  ياه  بیـسآ 

؟ تسیچ دوجوم  تیعضو  سپ  دوب ، یعماج  لماک و  نید  يارجا  ندروآ و  یعدم  مرکا  ربمایپ  رگا  دزاسیمن .

یحرط خساپ ، نیا  نتفای  نمض  اروشاع  مالسا و  خیرات  یلیلحت  یـسانش  زاب  اب  ات  تسا  هنیهب  یتصرف  اروشاع ، میظع  هاگـشناد  مرحم و  ههد 
. میزادنا رد  یمالسا  هعماج  حالصا  يارب  دمآ  راک  ون و 

ياه وگلا  هبرجت  دـهاش  مالـسلا ،  هیلع  ادهـشلادیس  شا ، هداون  مایق  ات  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  ربمایپ  ناـمز  زا  مالـسا  خـیرات  ههد  شش 
ام ینونک  عماوج  رد  شیبو  مک  نآ  باتزاب  هک  یعماوج  دوش ، یم  اروشاع  مایق  دادـخر  هب  رجنم  تیاهن  رد  هک  تسا  ینوگانوگ  یعامتجا 

: تسا ریز  حرش  هب  دوخ  هدنیآ  ریسم  رد  نونک و  ات  زاغآ  زا  یمالسا  عماوج  رادومن  تسا . دوهشم 

هتشذگ

/ ... ادهشلادیس مایق  يوما / هعماج  يولع / هعماج  افلخ / هعماج  يوبن / هعماج  یلهاج / هعماج 

لاح

زاس هنیمز  راظتنا  هعماج  ینامزلارخآ / هعماج 

هدنیآ

روهظ هعماج 

ندیسر ياه  هار  اه و  كالم  اهرایعم و  ورشیپ ، فادها  توافت  هطقن  دنتسه و  یکی  یلصا  لئاسمو  تاعوضوم  ًابیرقت  عماوج  نیا  مامت  رد 
يوما هعماج  اب  يولع  هعماج  ای  یلهاج  هعماج  اب  يوبن  هعماج  يوهام  توافت  هب  ناوت  یم  رظنم  نیا  زا  تساه . يزیرهمانرب  عون  فده و  هب 

. درب یپ 

هک ددرگیمزاغآ  يولع  يوبن و  هعماج  زا  ینادرگ  يور  زا  يرشب  عماوج  یمالـسا و  عماوج  طاطحنا  ریـس  هک  درب  یپ  ناوت  یم  هاگن  نیا  اب 
شالت یمالسا  عماوج  تایح  ندرک  همیب  نمض  ینیـسح  مایق  دوب . یمتح  یمالـسا  عماوج  يدوبان  دوبن ، مالـسلا  هیلع  ادهـشلادیس  مایق  رگا 

یم رارق  دـعب  ناماما  ياه  يزیرهمانرب  اه و  تیلاعف  هجوت  نوناک  فدـه ، نیمه  دزادرپب . يولع  يوبن و  هعماج  هرابود  ياـیحا  هب  دـنک  یم 
. دننک ایحا  هرابود  ار  یمالسا  هعماج  اروشاع  گنهرف  هناوتشپ  اب  هک  دریگ 
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عماوج تیاهن ، رد  دراد . رارمتـسا  ینامزلارخآ  هعماج  ات  يوما  لـطاب  هعماـج  شرتسگ  دادـتما  يارب  سیلبا  یخیراـت  شـالت  ریـسم ، نیا  رد 
روهظ نارود  بلاق  رد  يولع  يوبن و  هعماج  يارجا  يارب  یگـشیمه  تباث و  یحرط  راظتنا  هعماج ، ریـسم  رد  نتـشاذگ  اپ  اب  دـیاب  یمالـسا 

. دنشاب هتشاد 

هعماج و هس  هب  یلیلحت  هاگن  درکیور  اب  هیواعم  تموکح  لاس  تسیب  نارود  یمالـسا  هعماـج  يا  هسیاـقم  یقیبطت و  یـسررب  هاـگن ، نیا  اـب 
جورخ تفای  هر  یبای  تسد  ینونک و  هعماج  یسانش  بیسآ  رد  ار  ام  دناوت  یم  هنیدم  هکم و  هفوک ، ینعیزور  نآ  یمالسا  مهم  رهش  نالک 

مایق لحارم  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نوگانوگ  ياه  همانرب  اه و  هبطخ  دـناسرب . يرای  ییاروشاع  مایق  حرط  ساسا  رب  اه  نارحب  نیا  زا 
هدـنکآ دوخ  یعامتجا  ياه  هیال  حوطـس و  مامت  رد  یمالـسا  هعماج  يزاس  زاب  ایحا و  يارب  یبای  راـکهار  اـه و  یـسانشبیسآ  نیا  زا  دوخ ،

یعامتجا تیریدم  شور  هریـس و  یعامتجا و  ياه  هدنیآ  یلیلحت  یـسانشزاب  اب  تسا ، عیـشت  نکر  ود  راظتنا ، اروشاع و  هک  اجنآ  زا  تسا .
هب راظتنا ، هعماج  هب  یمالـسا  هعماج  ندرک  دراو  اب  داد و  تاجن  یناـمزلارخآ  هعماـج  تیعـضو  زا  ار  دوخ  ناوتیم  مالـسلا  هیلع  ادهـشلادیس 

. دش راودیما  روهظ  رهش  نامرآ  هب  یسرتسد  ندش  کیدزن 

اه ترورض  فادها و  . 8

. ینید ياهدربهار  زا  تلفغ  یمالسا و  هعماج  رد  ناوارف  یعامتجا  ياه  بیسآو  اه  نارحب  دوجو 

. نآ یفراعم  میظع  هاگشناد  دوجو  اب  یفطاع  یساسحا و  ییاضف  هشیلک و  هب  اروشاع  ندش  لیدبت 

يارب نآ  يدنم  ناوت  یمالسا و  هعماج  تایح  ندرک  همیبو  یـسیلبا  هعماج  حرط  ندرک  يزاس  ماکان  فده  اب  اروشاع  مایق  دادخر  هب  هجوت 
. یمالسا عماوج  یسانش  بیسآ  نیرتهب 

اـه و بیـسآ  زا  تفر  نورب  تهج  ینونک  هعماـج  يارب  نآ  ياـه  دربـهار  یمالـسا و  عـماوج  مالـسا و  هراـبود  یباـیزاب  رد  اروشاـع  شقن 
. اهنارحب

تمسق کی  حیرشت  . 9

هلئـسم ای  بیـسآو  ینونک  هعماج  یـسررب  عوضوم و  حرط  هب  ادتبا  ( یعامتجا دنتـسم   ) یعامتجا شرازگ  نشیرن و  زا  هدافتـسا  اب  همانرب  نیا 
ویدوتسا رد  هاگ  نآ  دزادرپ . یم  نآ 
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ریواصت نشیرن و  بلاق  رد  سپـس  دـش . دـهاوخ  ثحب  يوبن  هعماج  مالـسا و  رظنم  زا  یعامتجا  بولطم  تیعـضو  زا  سانـشراک  روضح  اب 
باتزاب فادـها و  هیواعم و  هرود  رد  هژیو  هب  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  سپ  یمالـسا  هعماج  تیعـضو  یکیفارگ ، ای  یخیراـت 

ای یمالسا  عماوج  دننامه  تالکشم  یخرب  هب  یقیبطت  یهاگن  ناوت  یم  نآ  تازاوم  هب  دوش . یم  یـسررب  درگزیم  مود  هلحرم  رد  نآ  ياه 
. تخادنا ناریا  یمالسا  هعماج 

ناشیا نانخـس  اه و  هبطخ  زا  يزارف  ای  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مایق  زا  صاخ  يا  هلحرم  لماش  هک  هاتوک  ینـشیرن  زا  سپ  رخآ  هلحرم  رد 
. درک ثحب  لضعم  نآ  لح  يارب  اروشاع  دربهار  زا  ناوت  یم  تسا ،

. دوب دهاوخ  یسانشراک  ثحب  هجوت  نوناک  ناشیا  یعامتجا  یتیبرت و  هریس  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  نانخس  شخب ، نیا  رد 

خیرات یسانشهعماج ، ياه : هتشر   ) نایوجشناد زا  یعمج  ناوت  یم  دوش ، یم  ارجا  هدنز  ای  يدیلوت  تروص  هب  هک  همانرب  نیا  رد  يروآدای :
تروص هب  ای  حرطم  ار  دوخ  ياه  شـسرپ  ثحب ، نمـض  رد  هک  داد  تکراشم  همانرب  رد  ار  تیبرتو و )... میلعت  تیریدم ، تایهلا ، مالـسا ،

. دننک نایب  ار  دوخ  ياهرظن  هاتوک ،

هعماج رد  تردق  راتخاسو  یعامتجا  یسایس  ماظن  . 1

يوبن

يوما

هنومن

مایق فادها 

املع و  لماک ) ناسنا   ) ماما تیالو 

یمالسا تنطلس  ماظن 

دیزی تفالخ 

تماما ماظن  يایحا  دیزی و  تفالخ  یفن 

 ... يرادرهش و نییآ  يرهش ، نارازگراک  ناریدم و  . 2

يوبن

يوما
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هنومن

مایق فادها 

ارجا رایعم  تلادع  تقادص و  شنیزگ  رایعم  صصخت  دهعت و 

شنیزگ رایعم  یسولپاچ ، تردق و  رکم ،

ارجا رایعم  متس ، بیرف و 

هرصب هفوک و  ناریما  دایز  نبا  دایز و 

؟
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ربهر ریدم و  اب  یلاها  طباور  . 3

يوبن

يوما

هنومن

مایق فادها 

... نایب و يدازآ  هارمه  هنانمؤم  هناهاگآ و  يوریپ  تعاطا و 

نایلاو ارما و  لاوقا  لاعفا و  قلطم  تیجح  داقتنا و  ضارتعا و  ناکما  نودب  هناروکروک  تعاطا 

هیواعم تفالخ  لاس  رد 20  هفوک  نایلاو  ياه  تعدب 

؟

يرنه یگنهرف و  يوگلا  . 4

يوبن

يوما

هنومن

مایق فادها 

كرش لاذتبا و  رصانع  یفن  يدیحوت و  رنه  گنهرف و  يراذگهیاپ 

ییاز یمرگرس  تلفغ و  فده  اب  یلهاج  رنه  گنهرف و  هرابود  يایحا 

زاجح رد  هدنناوخ  ياهزینک  انغ و  جاور  یقشع ، لذتبم  راعشا  جوا 

؟

یتیبرت ماظن  . 5

يوبن
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يوما

هنومن

مایق فادها 

يدیحوت فادها  هنانمؤم و  هدارا  لقعت و  رب  ینتبم  ینید  یجیردت  تیبرت 

ینید ياه  شزرا  هب  یهجوت  یب  یگدشاهر و  ای  هنافرحنم  ینید  هنارجحتم ، کشخ و  تیبرت  نیب  طیرفت  طارفا و 

هفوک هدش  اهر  ناناوج  ای  يزاجح  رجحتم  ناناوج 

؟

هداوناخ ماظن  وگلا و  . 6

يوبن

يوما

هنومن

مایق فادها 

نارسمه ینید  تیوفک  ساسا  رب  هداوناخ  تلاصا 

جاودزا يویند  ياهرایعم  ییارگ و  هلیبق  ای  ییارگدرف  یلهاج  ماظن  يایحا 

یتسپ تیاهن  طحنم و  یقالخا  كوکشم ، ياه  هرجش  اروشاع و  رد  هفوک  رکشل 

؟
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هتشذگ ياه  لسن  اب  اهنآ  هطبار  ناناوج و  یگدنز  کبس  . 7

يوبن

يوما

هنومن

مایق فادها 

دوخ نمؤم  ناردپ  دادتما  رد  يویند  ینید و  لماکت  ریس  رد  ینید و  هداوناخ  زا  هدمآرب  ناوج  لصا  لباقتم  مارتحا / لصا 

يویند ياه  تیباذج  تاذل و  تیروحم 

لیابق یعیش  ناگرزب  زا  ناناوج  تسسگ 

هنیدم رد  ماما  اب  رادید  زا  اه  یقارع  يراددوخ 

دیدج لسن  يارب  يوبن  تیروحم  رب  شالت 

یتیب لهادض  یغیلبت  ياضف  داجیا 

دندوب يوما  ماظن  تمدخ  رد  هک  عیشت  هقباس  اب  لیابق  یقارع  ناناوج 

؟

یعامتجا ياهوگلا  . 8

يوبن

يوما

هنومن

مایق فادها 

نارگشالت ناحلاص و  املع ، لماک / ناسنا 

، دساف نادنمرنه  ناربهر و 
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شوماخ تکاس و  راذگ  تعدب  ياملع  کلسم و  یفوص  نادهاز 

يرگ هحابا  يرگ و  هئجرم  هیرظن  جیورت  هفوک و  رد  دوعسم  نبا  بتکم  ياملع 

... فرحنم و دساف و  يرابرد  نارعاش 

؟

یعامتجا هیامرس  . 9

يوبن

يوما

هنومن

مایق فادها 

فورعم هب  رما  تلادع و  تیونعم و  يرازفا  مرن  رظن  زا  مشاه و  ینب  يرازفا  تخس  رظن  زا 

تینما ظفح  هناهب  هب  هعماج  ماوع  صاوخ و  دوعق  توکس و 

یبنلا هنیدم  ياه  شزرا  يایحا 
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تشیعم ماظن  تورث و  عبانم  يداصتقا  طباور  يداصتقا  ماظن  . 10

يوبن

يوما

هنومن

مایق فادها 

صاخ ياه  حرط  ای  دنمزاین  تاقبط  تهج  لاملا  تیب  رانک  رد  یعامتجا  یناسر  هرهب  تیقالخ و  هارمه  هب  شالت  راک و  لصا 

اهنآ هب  یگتسباو  ناملسم و  بارعا  تشیعم  نیرت  مهم  لاملا ، تیب 

نآ میسقت  رد  یضیعبت  یتاقبط و  ماظن  و 

لاملا تیب  لواپچ  ساسا  رب  فارشا  يراد و  هیامرس  هقبط  داجیا 

اهنآ ندش  ریگ  نیمز  لاملا و  تیب  هب  زاجح  هفوک و  ناملسم  بارعا  یگتسباو 

مرحم هام  لوا  رد  نآ  عیزوت  اب 

ترضح یماکان  رد  هفوک  فارشا  شقن 

؟

یعامتجا يدنب  هجرد  تاقبط و  . 11

يوبن

يوما

هنومن

مایق فادها 

يرترب ياه  رایعم  رد  شناد  اوقت و  نامیا و  ندش  روحم  یعامتجا و  ياهزایتما  هقبط و  یفن 

یبونج یلامش و  بارعا  يدنب  هتسد  يا  هلیبق  ماظن  يایحا  - 
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مجع برع و  ناناملسم  نیب  ضیعبت  - 

يرابرد ياملع  يراد و  هیامرس  دیدج  تاقبط  داجیا  - 

فارشا لیابق و  ياسؤر  دیرخ  اب  هیما  ینب  تسد  هب  رهش  یمیاد  لرتنک  هفوک و  هناگ ) تفه  تاقبط   ) عابسا ماظن 

؟

ینید ياه  هقرف  يرکف و  ینید و  ياه  نایرج  . 12

يوبن

يوما

هنومن

مایق فادها 

یفارحنا ياه  نایرج  لرتنک  عماج و  لماک و  نید 

اهنآ هیلع  رب  یفنم  تاغیلبت  داجیا  تیب و  لها  تیلاعف  قح و  نید  زا  يریگولج 
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یمالک یهقف و  یشارتهقرف  یشارتنید و 

نوگانوگ قطانم  رد  نایامن  ملاع  یشارت  تیصخش 

یمالسا میلاعت  رد  اه  تعدب  جیورت 

نوگانوگ يرکف  یملع و  ياه  نایرج  60 و  لاس هفوک 

دوعق هب  مدرم  توعد  ماما و  يرگتحیصن  زاجح و  ياملع 

؟

یتیعمج تارییغت  یتیعمج و  تیعضو  . 13

يوبن

يوما

هنومن

مایق فادها 

ینید هعماج  داجیا  هدولآ و  هعماج  زا  يرود  فده  اب  تنوکسو  ترجاهم 

تیب لها  زا  اهنآ  ندرک  رود  يارب  دیدج  قطانم  هب  زاجح  بارعا  ناملسم  هزات  تیعمج  چوک 

اهنآ رد  مالسا  ندشن  هنیداهن  و 

یعیش لیابق  یتیعمج  راتخاس  ندز  مه  رب  - 

یتسرپایند هیحور  ناریا و  تاحوتف  میانغ  تیروحم  رب  هفوک  رهش  شیادیپ 

اهنآ يروابهعیش  فیعضت  يارب  هفوک  یعیش  لیابق  رد  هدرتسگ  تارییغت  داجیا  دیعبت و  هیواعم و 

تیب لها  ربارب  رد  نایفوک  هفوک و  یخیرات  ياه  یماکان 

؟

هرمزور یگدنز  فادها  هزیگنا و  یعامتجا و  ياه  نامرآ  اهوزرآ و  . 14
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يوبن

يوما

هنومن

مایق فادها 

يدیحوتو ینید  ياهشزرا  ماظن  يورخا و  يویند و  تداعس  تیدوبع و 

اهشزرا یگنوراو 

هعماج هجوت  نوناک  هب  ایند  ندش  لیدبت 

یعامتجا ياهیدنبزایتما  يداصتقا و  ياه  تباقر  شرتسگ  - 
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یتمیق ره  اب  يویند  یگدنز  يارب  شالت  - 

ینیسح ینید  روحم و  شزرا  ياه  همانرب  اه و  نایرج  نتشاذگ  اهنت 

رتشیب يویند  یگدنز  زور  دنچ  فده  اب  ندش  ناهنپ  يارب  شالت  ای  دعس  رمع  رکشل  رد  روضح  يارب  موجه 

؟

نانز شقن  . 15

يوبن

يوما

هنومن

مایق فادها 

نز هب  روحم  توهش  ای  هنوگزاربا  هاگن  یفن 

نز یلاعتم  قوقح  تمارک و 

فافع ایح و  نامیا و  تیروحم  اب  نز  هدشفیرعت  یعامتجا  روضح 

یعامتجا راذگرثا  ياه  تیلاعف  هزوح  زا  نانز  درط 

نانز هزوح  رد  یناوخانغ  یقشع و  تایاکح  گنهرف  يایحا 

نادرم راتفر  لرتنک  رد  هنانز  تاساسحا  زا  هدافتسا 

يوما هعماج  یبلطایند  یلصا  هیاپ  هب  نانز  ندرک  لیدبت 

اروشاع هثداح  هب  يوزنم  یفوک  نانز  هاگن  - 

قح زا  نادرم  ندناشک  اوزنا  هب  رد  اهنآ  لاعف  شقن  یفوک و  نانز 

؟

دینک هعجارم  فا  يد  یپ  لیاف  هب  رادومن  هدهاشم  يارب  ًافطل 
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یلامجا یسانش  هفوک 

یلامجا یسانش  هفوک 

بارعا هوبنا  هک  دوب  یماظن  يرهـش  لیلد ، نیا  هب  دـش . يراذـگ  هیاپ  ناریا  تاـحوتف  جوا  رد  ق )  . ه  ) ات 17 ياه 14  لاس  هلـصاف  رد  هفوک 
. دنداد ناکسا  هرصب  اجنآ و  رد  دندوب ، هدمآ  نیرهنلانیب  هب  تاحوتف  يارب  برعلاهریزج  زا  هک  ار  زاجح  نمی و  ناملسم 

، نامز نیا  رد  تسا . افلخ  بتکم  ماظن و  درکیور  اب  رهش  مدرم  تیبرت  ناکسا و  هناگ و  هس  يافلخ  تفالخ  نارود  لاس 34 ، ات  لاس 17  زا 
نانمؤمریما میقتسمریغ  ياه  تیامح  اب  عیشت  ياه  هیاپ  نیلوا  هفوک ، رد  جیردت  هب  دنتسه و  هفوک  میقم  ًابلاغ  یعیش  ياه  تیصخش  ای  لیابق 

. دیسریمن مه  رهش  تیعمج  موس  کی  هب  یتح  ماما  رادتسود  ای  یعیش ، لیابق  رامآ  هاگ  چیه  لاح ، نیا  اب  دش . داجیا  مالسلا  هیلع  یلع 

زا سپ  لوا  ماما  هچرگا  ناشیا  تسا . مراهچ  هفیلخ  ناونع  هب  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  تفالخ  دهاش  رهش  نیا  لاس 40 ، ات  لاس 35  زا 
هفوک هک  دوب  یلاح  رد  نیا  دیـسر . بصنم  نیا  هب  مراهچ  هفیلخ  ناونع  هب  هکلب  لوا ، ماـما  ناونع  هن  تفـالخ  نارود  رد  یلو  تسا ، ربماـیپ 

و ناـیوما ) وریپ   ) هیناـمثع جراوـخ و  زا  یهجوـت  لـباق  تیعمج  نینچمه  دنتـسه . اـفلخ  بتکم  وریپ  ًاـبلاغ  هک  تسا  یناناملـسم  زا  هدـنکآ 
تداهش هب  اهنآ  ماوع  صاوخ و  زا  يرایسب  عمج  نیفص ، گنج  رد  هژیو  هب  تیلقا . رد  نایعیـش  دنراد و  دوجو  هفوک  رد  تسرپایند  ناقفانم 

. دنراد افلخ  ورگ  رد  لد  هک  دوش  یم  یمدرم  نایم  رد  ماما  تبرغ  ثعاب  اهنآ  دوبن  دنسر و  یم 

. تسا هفوک  رهش  یلاو  لاس ، هبعش 10  نب  هریغم  ادتبا  لاس ، تسیب  نیا  رد  تسا . مالسا  ناهج  رب  هیواعم  تفالخ  نارود  ات 60 ، لاس 40  زا 
ياه تسایـس  مه  یمحر  یب  تردق و  اب  ات  دوش  یم  رهـش  یلاو  لاس  هس  تدم  هب  هیبا  نب  دایز  مالـسلا ،  هیلع  نسح  ماما  تداهـش  زا  سپ 

رد وا  دزاس . هنیداـهن  جـیورت و  قارع  هفوک و  رد  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـنمؤمریما  بس  نعل و  مه  دراذـگب و  ارجا  هب  ار  دوخ  يزیتسهعیش 
، هفوک رب  هیواـعم  یلاو  نیرخآ  وا ، گرم  زا  سپ  ماجنارـس  دوش . یم  شناراـی  يدـع و  نب  رجح  تداهـش  زاـسهنیمز  دوـخ ، تاـیانج  جوا 

. تسا يراصنا  ریشب  نب  نامعن 

. دراد هارمه  هب  لاس 64  ات  لاس 60  زا  ار  دیزی  تفالخ  زاغآ  لاس 60 ، رد  هیواعم  گرم 

، نآ تیاهن  هک  یجوم  دوش . یم  اپ  رب  یجوم  جیردت  هب  هکم  هب  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  یـضارتعا  ترجه  ربخ  ندیـسر  زا  سپ  هفوک  رد 
ماما زا  رهش  نادرم  موس  کی  هب  کیدزن  توعد 
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اب وا  دـنک . یم  اورنامرف  قارع  رـسارس  رب  ار  دایز  نبا  نامعن ، لزع  زا  سپ  وا  تسا . یلاو  رییغت  دـیزی ، شنکاو  تسا . هفوک  هب  ندـمآ  يارب 
هنایلاس میـسقت  مسوم  هک  مرحم  هناتـسآ  رد  دـنک و  یم  نالعا  یماظن  تموکح  رهـش  رد  لیابق  ياـسؤر  فارـشا و  يوما و  بزح  کـمک 
یگنج درم  رازه  دـص  زا  موس  کی  تیاهن ، رد  دتـسرفب . ماما  گنج  هب  ار  نایفوک  دـشوک  یم  عیمطت  دـیدهت و  اـب  تسا ، لاـملاتیب  هیمهس 

یقاب روآ  قانتخا  ياضف  نیمه  رد  دیزی  گرم  ات  هفوک  نآ ، زا  سپ  دنا . هدـش  ناهنپ  هتخیرگ و  هیقب  هک  یلاح  رد  دـنور  یم  البرک  هب  رهش 
. دنام یم 

هکم شا ، تفـالخ  زکرم  هک  دریگ  یم  رارق  ریبز  نب  هللادـبع  تفـالخ  راـیتخا  رد  هفوک  ق ،  . لاس 66 ه ات  لاس 64  زا  دـیزی ، گرم  زا  سپ 
هارمه نایریبز  ییانتعا  یب  اب  هک  یمایق  دریگ . یم  تروص  نیباوت  مایق  ناـمز ، نیا  رد  درک . هفوک  یلاو  ار  يودـع  عیطم  نب  هللادـبع  وا  دوب .

. تسا

تیانج زا  يریگ  ماقتنا  هرود  هک  دوش  یم  زاغآ  هفوک  رب  وا  هلاس  کی  تموکح  دریگ و  یم  تروص  راـتخم  ماـیق  ق ،  . ات 68 ه لاس 67  رد 
. تسالبرک ناراک 

ق،  . لاس 71 ه رد  ددرگ . یم  زاب  ریبز  نب  بعـصم  تفالخ  اب  هفوک  رب  نایریبز  تموکح  هرابود  هاتوک ، یتدـم  رد  ق ،  . ات 71 ه لاس 68  زا 
. دوش یم  نایناورم  تموکح  هرطیس  ریز  هفوک  هرابود  ناورم ، کلملادبع  هلمح  اب 

یفقث فسوی  نب  جاجح  ق ،  . لاس 74 ه رد  وا  گرم  زا  سپ  هکنیا  ات  دوب  هفیلخ  ردارب  ناورم ، نب  رشب  رهش ، یلاو  ق ،  . ات 74 ه لاس 71  زا 
(1). دش قارع  لک  یلاو  لاس ، تدم 20  هب 

يریگ هجیتن 

يریگ هجیتن 

یـشزرا و رظن  زا  یلو  تسا ، یناینب  رظن  زا  دـیدج  يرهـش  يوگلا  هفوک ، دوش ، یم  هدـهاشم  یلامجا  رامـش  هاـگ  نیا  رد  هک  هنوگ  ناـمه 
يرایـسب دننامه  رهـش  نیا  یتیعمج  بیکرت  رگید ، یتهج  زا  دوش . یم  يراذگهیاپ  تیلهاج  مالـسا و  زا  یطاقتلا  یگنهرف  هیاپ  رب  یگنهرف 

یگنهرف و رظن  زا  رهـش  نیا  تسا . هدـش  لیکـشت  ناشیاههداوناخ  لاـملاتیب و  زا  ریگب  بجاوم  نازابرـس  تیرثکا  زا  يزورما ، ياهرهـش  زا 
نارحب دوش . یم  هتـشاذگ  ارجا  هب  تدـش  هب  نآ  رد  یگنهرف  مجاهت  ياه  همانرب  اـی  تسا  هدـش  اـهر  دوخ  لاـح  هب  اـی  یتیبرت  ياـه  هماـنرب 

تاقلعت یگتفشآ  رظن  زا  دروخ . یم  مشچ  هب  تدش  هب  نآ  رد  اه  لسن  هلصاف  تسسگ و 

. یمالسا نیتسخن  نورق  رد  نآ  شقن  هفوک و  یناود ، یبجر  کن : رتشیب  هعلاطم  يارب  - 1
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، رهـش نیا  دعب ، لاس  ات 20  ادهـشلادیس  ماـیق  هناتـسآ  زا  ینعی  يرمق  و 70  ههد 60  هلـصاف  رد  لقادـح  نآ ، رد  دوـجوم  بازحا  یـسایس و 
مامت هنییآ  هفوک ، ور ، نیا  زا  تسا . شروش  تفـالخ و  نایعدـم  یلخاد و  ياـه  يریگرد  اـهگنج  تاـعزانم ، تـالوحت ، نیرتمهم  نوناـک 
يارب ار  يرایسب  ياه  سرد  دناوت  یم  نآ  لصفم  یسانشزاب  هک  تسا  یبنلاهنیدم  يوگلا  زا  هداتفا  رود  یمالسا  ياهرهش  زا  يرایسب  يامن 

. دشاب هتشاد  رب  رد  يزورما  یمالسا  ياهرهش  رد  یمالسا  یعامتجا  ماظن  اهرهش و 

يزادرپ تیصخش  یتخانش و  ناور  ياه  هدیا  . 5

هراشا

يزادرپ تیصخش  یتخانش و  ناور  ياه  هدیا  . 5

یم هئارا  باذـج  بلاج و  حرط  ود  نوگانوگ ، ياه  يزاس  همانرب  رد  یـسانش  تیـصخش  ثحاـبم  ناوارف  دربراـک  هب  رظاـن  شخب ، نیا  رد 
عونت ای  بلاـق  اـی  اوتحم  رظن  زا  دـمآ ، دـهاوخ  دـعب  شخب  رد  هکنآ  یلیمکت  ياـه  شهوژپ  اـه و  حرط  نیا  هعلاـطم  اـب  تسا  یهیدـب  دوش .

. دیشخب یناوارف  عونت  ثحب  نیا  هب  ناوت  یم  بطاخم 

( ییاروشاع ياه  تیعقوم  رد  يرتسکاخ  دیفس و  هایس ، ياه  تیصخش  یقیبطت  یسررب   ) باختنا هس  تیعقوم ، کی  حرط : فلا )

( ییاروشاع ياه  تیعقوم  رد  يرتسکاخ  دیفس و  هایس ، ياه  تیصخش  یقیبطت  یسررب   ) باختنا هس  تیعقوم ، کی  حرط : فلا )

یخیرات یمالسا  فراعم  یلک : عوضوم  . 1

یغیلبت يداشرا  درکیور : . 2

تمسق ات 36  زا 13  دادعت : . 3

( فلتخم ياه  بطاخم  يارب  نآ  نوگانوگ  ياه  بلاق  رد   ) یشیامن یبیکرت / بلاق : . 4

حوطس مامت  بطاخم : . 5

اروشاع هب  یخیرات  لیلحت  رظنم  زا  مایق  یتسیچ  ای  یـسانش  ماـما  اـی  یخیراـت  رظنم  زا  هشیمه  نارگـشهوژپ  نازاـسهمانرب و  حرط : حرـش  . 6
شقن هاگیاج و  دوخ و  اب  نآ  زا  لبق  بطاـخم  هدـننیب و  هک  تسا  دـیفم  یتقو  یـسانش  خـیرات  یـسانش و  ماـما  دـنا . هداد  ناـشن  هژیو  هجوت 

، مالسا نید  رظنم  زا  دوش . حرطم  يدعب  لئاسم  سپس  دنک و  فیرعت  ماما  اب  ار  دوخ  هطبار  تبـسن و  زاغآ ، رد  دناوتب  دوش و  انـشآ  شیوخ 
رظنم نیا  زا  یهوژپ  اروشاع  هژیو  هب  خیرات  هعلاطم  تسا  یهیدب  تسا . یسانش  ماما  ریسم  رد  یسانش  دوخ  تداعس ، تفرعم و  عورـش  هطقن 

؛ تسا اشگ  هر  رایسب 
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. تسا یسانش  دوخ  ياه  تیولوا  زا  لطاب  زا  يرود  قح و  باختنا  فده  اب  لطاب  قح و  تخانش  اریز 

. دنتخاس راکشآ  ار  دوخ  تاذ  نطاب و  هرهوج و  اه  ناسنا  مامت  نآ ، رد  هک  تسا  لطاب  قح و  هزرابم  هنحص  نیرتنایامن  اروشاع ،

زا هک  اه  نامه  مشاهینب ؛ تیب و  لها  زا  هن  دندوب و  موصعم  ماما  هن  هک  دـندوب  ام  دـننامه  يرایـسب  ياه  ناسنا  اروشاع  دادـخر  اب  نامز  مه 
جوا اب  دروخرب  رد  هک  دـندوب  ام  دـننامه  یلومعم  ییاه  ناسنا  اهنآ  رتشیب  هکلب  دـندوب ، لماک  ناسنا  ياـه  ییاـمنهار  تیبرت و  تحت  ادـتبا 

دّدرم و یتیعضو  رد  ای  دندنادرگیور  قح  زا  دنتشاد و  هایس  یباختنا  ای  دنتسویپ  قح  هب  و  دنتـشاد . دیفـس  یباختنا  ای  تیاهن ، رد  قح ، یلجت 
. دش یقلت  لطاب  يرگیرای  یعون  هب  اهنآ  ییانتعا  یب  توکس و  سپ  دندنام . يرتسکاخ 

اب ناـمز  نآ  مدرم  هـطبار  رد  يرتسکاـخ  هایـس و  دیفـس ، تیعـضو  هـس  نـیا  باـتزاب  یگنوـگچ و  ییارچ ، یتـسیچ ، یـسانشزاب  لـیلحت و 
. دشاب فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامنامز  ماما  اب  ام  زورما  تسرد  هطبار  فیرعت  رگیرای  دناوت  یم  مالسلا  هیلع  ادهشلادیس 

راتفر عون  لیلحت  رد  هک  مایق  لوط  رد  مالـسلا  هیلع  ادهـشلادیس  ياه  هبطخ  نانخـس و  کمک  هب  اروشاع  یـسانش  مدرم  سالک  هنوگنیدـب ،
نیا هکنآ  هژیو  هب  دـنک  یم  مهارف  ناگدـننیب  کت  کت  يارب  ار  اروشاـع  زا  يریگ  هرهب  شور  نیرتهب  تسا ، ناـمز  نآ  ياـه  ناـسنا  ياـه 

. دشاب دحاو  یتیعقوم  رد  یقیبطت و  يا و  هسیاقم  یهاگن  رد  اه  تیصخش  یسررب 

ترورض فادها و  . 7

؛ یتخانش ناسنا  رظنم  زا  يدربراک  ون و  یحرط  اب  اروشاع  هب  هاگن 

؛ ماع هدننیب  يارب  يدربراک  ریغ  یسانش  ماما  ای  یخیرات  ثحابم  هب  اروشاع  یشخب  راصحنا  زا  زیهرپ 

؛ اهنآ ینامزلارخآ  یگدنز  لئاسم  اه و  هغدغد  مدرم و  یگدنز  هزوح  هب  اروشاع  ندرک  دراو 

؛ راظتنا تبیغ و  نارود  یگدنز  يارب  رایع  مامت  ییوگلا  ناونع  هب  ییاروشاع  یگدنز  اه و  تیصخش 

هب یشخبوگلا  یـسانش و  بیـسآ  يارب  دحاو  تیعقوم  رد  يرتسکاخ  دیفـس و  هایـس و  ياه  تیـصخش  عاونا  یقیبطت  يا و  هسیاقم  یـسررب 
. ینامزلارخآ هعماج  راتفرگ  هدننیب 
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تمسق کی  حیرشت  . 8

ات 3 نیب 1 هدـش  قفاوت  راتخاس  عون  ساـسا  رب  اـهرتائت  هلت  تسا . هدـنز  درگزیم  ینویزیولت و  هاـتوک  ياـه  رتاـئت  هلت  زا  یقیفلت  هماـنرب ، نیا 
نآ هب  یگتسب  یشیامن  شخب  ندوب  تمسق  ای 3  1 دوش . یم  رازگرب  هلصافالب  شیامن  تمسق  ره  زا  سپ  هدنز  درگزیم  دوب . دهاوخ  تمسق 

ناوت یم  نینچمه  درک . هئارا  يرتسکاخ  هایس ، دیفس ، تیصخش  هس  نیب  یقیبطت  دحاو  همان  شیامن  کی  ناوت  یم  تمسق  نیا  رد  هک  دراد 
. ددرگ ارجا  ازجم  تمسق  هس  رد  هک  داد  بیترت  دحاو  تیعقوم  رد  اما  ازجم ، تیصخش  هس  يارب  همان  شیامن  هس 

هنوگ نیا  هب  درک . شخب  هس  ار  نآ  یلو  تشون ، نامز  مه  تروص  هب  تیـصخش  هس  يارب  یقیبطت  دـحاو  همان  شیامن  کـی  ناوت  یم  هتبلا 
شیامن هعومجم  نیا  رد  دیـشک . شیامن  هب  اه  ماجنارـس  اه و  یگنوگچ  اه ، هزیگنا  رظنم  زا  ار  تیـصخش  هس  دحاو ، تیعقوم  کی  رد  هک 

شیامن و شخب  نیب  زیگناربشسرپ  ندز  دنویپ  نآ و  لحارم  نیب  ندز  دنویپ  اه و  هصق  زاغآ  تیعقوم و  حیضوت  يارب  يوار  کی  دوجو  اه ،
. دور یم  رامش  هب  همانرب  هعومجم  نیا  یتایح  رصانع  زا  یسانشراک ، شخب 

ناوت یم  هکلب  تسین ، یخیرات  ياه  شیامن  دـیلوت  ینعم  هب  نیا  هتبلا  دزادرپ . یم  ییاروشاع  ياه  تیـصخش  هب  هماـنرب  نیا  شیاـمن  شخب 
دنویپ مه  دـشابن و  ربهنیزه  مه  ات  درک  ارجا  هداس  رایـسب  يا  هنوگ  هب  يزورما و  يزتناف  نیدامن و  ياه  سابل  روکد و  رد  ار  شیامن  ياضف 

. ددرگ رارقرب  رتهب  يزورما  هدننیب  لاح و  نامز  هتشذگ و  نیب 

تبـسانم هب  دوش . یم  هتخادرپ  لطاب  قح و  اب  ههجاوم  رد  یمدآ  یتیـصخش  داعبا  زا  دـعب  کی  هب  دوش  یم  شـالت  بش  ره  هماـنرب ، نیا  رد 
ییارچ و هب  ناوت  یم  خیرات  لیلحت  مالسلا و  هیلع  ادهشلادیس  ياه  هبطخ  نانخس و  زا  هدافتـسا  اب  یخیرات ، یعقاو  ياه  تیـصخش  شیامن 

. تخادرپ نآ  نامرد  هار  اه و  ناسنا  رد  تیعضو  نیا  یتسیچ 

لاح حرـش  هئارا  ای  مالـسلا  هیلع  ادهـشلادیس  نانخـس  زا  هداس  نشپک  یکیفارگ و  ياـه  هلو  هیهت  هماـنرب ، ندـش  ینغ  يارب  لـیلد ، نیمه  هب 
. دوش یم  هیصوت  نیبانیب  رد  نتم  هتشون  نشیرن و  تروص  هب  البرک  يادهش  لماک 

ناوت یم  هایـس  ياه  تیـصخش  شخب  رد  هاگ  هگ  دشاب . اهنآ  بسانم  ياه  یحادم  ای  البرک  يادهـش  ترایز  دناوت  یم  همانرب  شخب  نایاپ 
ماما نانمشد  زا  يرتبسانم  ياه  یحادم  ای  تسا  ترضح  نآ  نانمشد  نعل  رد  هک  مالسلا  هیلع  ادهشلادیس  ياه  ترایز  زا  ییاه  تمـسق  زا 

. درک هدافتسا 

: تسا نینچ  تمسق 12 ًالثم  تمسق  کی  هصالخ  تشذگ ، هچنآ  هب  هجوت  اب 
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. دنک یم  حرط  نینچ  ار  عوضوم  يوار ) يرجم /  ) يوار کی  ادتبا 

هتشادن تقیقح  قح و  هب  رهاظت  یعون  هک  تسا  یسک  رتمک  دنتسه و  ناوارف  تقیقح ، قح و  نایعدم  تازایتما ، هارمه  ای  يداع  طیارش  رد 
رد قح ، زا  يوریپ  همزال  ای  دـشابن  راگزاس  عفانم  اب  قح  زا  يوریپ  دوش و  یم  راوشد  طیارـش  ددرگ و  یمرب  قرو  هک  هاـگ  نآ  یلو  دـشاب ،

«. نونایدلا ّلق   » مالسلا هیلع  ادهشلادیس  هدومرف  هب  دشاب ، نتفرگ  رارق  یعامتجا  بیسآ  دیدهت و  ضرعم 

تسا و هنوگچ  يرتسکاخ  هایس ، دیفس ، هناگ  هس  ياه  تیعضو  طیارش ، نیا  رد  دیآ و  یم  شیپ  یعقاوم  هچ  صاخ  ینارحب و  طیارـش  نیا 
؟ تسیچ نآ  زا  تفر  نورب  هار 

یم هئارا  ریز  حرش  هب  ییاروشاع  تیـصخش  هس  زا  دحاو  تیعقوم  کی  راتخاس  عون  بسح  رب  هک  ددرگ  یم  زاغآ  یـشیامن  شخب  هاگ  نآ 
: ددرگ

مرگ نانچ  اعدا  هراکم  رازاب  دندوب و  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يروای  يرای و  یعدم  يرایسب ، تعامج  دایز ، نبا  ندمآ  زا  لبق  ات  هفوک  رد 
هدش نایوما  تشحو  ثعاب  تیعـضو  نیمه  دندوب . هدش  ماما  نارگتوعد  نایعدم و  وزج  مه  رهـش  يانتعا  یب  فارـشا  یخرب  یتح  هک  دوب 
هفوک رد  قرو  دـش  ثعاب  ناهگان  دوب ، هفوک  رد  دایز  موش  هنیـشیپ  روآدای  هک  دایز  نبا  ندـمآ  دنداتـسرف . هفوک  هب  ار  ینـشخ  یلاو  دوب و 

: طیارش نیا  رد  ددرگرب .

هب تعرـس  هب  دـندید ، رطخ  رد  ار  دوخ  ياه  تیعقوم  نوچ  یلو  دـندیزخ ، اه  هناـخ  جـنک  هب  ادـتبا  عیبر  نب  ثبـش  دـننامه  یفارـشا  فلا )
. دنداد رارق  تموکح  رایتخا  رد  ار  هلیبق  مامت  دوخ و  دندروآ و  يور  دیدج  تیمکاح  اب  يراکمه 

هفوک يا  هلیبق  ناگرزب  زا  هکنیا  اب  رهش و  كانرطخ  طیارش  كرد  اب  دش ، نیباوت  ناربهر  زا  اهدعب  هک  لاو  نب  هللادبع  دننامه  یهورگ  ب )
، دنتـسین قح  رگیرای  رگا  ات  درک  يوزنم  هعماـج  هنحـص  زا  ار  هلیبق  یماـمت  دوخ و  وا ، درب . هاـنپ  یماـنمگ  اوزنا و  جـنک  هب  تعرـس  هب  دوب ،

. دنشاب هتشادن  لطاب  هب  مه  يراک 

هغدغد نیرت  مهم  دندوبن . لفاغ  يروای  ماما  زا  هفوک  راوشد  تخس و  طیارش  رد  یتح  هک  دندنام  صلاخ  نایعیش  كدنا  نایم ، نیا  رد  ج )
دناوتب رگا  هک  دتفا  یم  يا  هشقن  رکف  هب  ینالاد  همالس  یبا  نبراّمع  نایم ، نیا  رد  یلو  دوب ، ماما  هب  نکمم  هویـش  ره  هب  دوخ  ندناسر  اهنآ 

... . یلو دریگ ، یم  رظن  ریز  ار  دایز  نبا  زور  ات 3  سپ 2  دنک . وحم  هفوک  تسایس  هنحص  زا  ار  دایز  نبا 

نوچ یتیعقوم  رد  ناگدننیب  دوخ و  هرابرد  یگولاید  اب  يوار  يرجم / شیامن ، نایاپ  رد 
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. دنک یم  زاغآ  ار  یسانشراک  ثحب  دوش و  یم  درگزیم  شخب  دراو  تمسق  نیا  ياه  تیصخش  تیعقوم 

تمسق ياه 35  ناونع  هنومن  . 11

نیوانع

دیفس

يرتسکاخ

هایس

ماما زا  يانغتسا  ای  زاین  سح  . 1

رذوبا مالغ  نوج 

هنیدم مدرم 

یجراخ قرزا  عفان 

یگدنز فده  . 2

یبلک ریمع  نبا 

هیواعم نارود  رد  هنیدم  ناناوج 

هیواعم نارود  رد  هفوک  ناناوج 

شنکاو عونو  قحاب  ههجاوم  . 3

ریهز

لئاو نب  قورسم  همثره /

سیق یبا  نبا  هرق 

اهشزرا رایعم  هناملاع و  يوریپ  تعاطا و  . 4

رهسم نب  سیق 

يزادرپ تیصخش  یتخانش و  ناور  ياه  هدیا  . 5www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 444زکرم  هحفص 182 

http://www.ghaemiyeh.com


زاجح ناحصان 

يّدب رسن  نب  کلام  سنا / نب  نانس 

ایند نید و  نیب  دیدرت  ینورد و  ضقانت  . 5

ّرح

یفعج رح  نبا 

دعس رمع 

يرکف ياه  نایرج  . 6

ریضخ نب  ریرب 

زاجح ياملع  قارع و  ياملع  يدسا ، قیقش 

رمع نب  هللادبع  ریشب و  نب  نامعن 

يزور تشیعم و  . 7

ریهز

حامرط

هفوک هنایلاس  قوقح  مرحم و  لوا 

اهیگتسب لد  اه و  یگتسباو  . 8

ریشب نبدمحم 

نیباوت نارس 

هفوک فارشا 

یتسود رایعم  . 9

بیبح ملسم و  بذوش ، سباع ،

لاو هللادبع  درص و  نب  نامیلس 
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اروشاع بش  رد  دعس  رمع  رکشل  نابهگن  ود 
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ترهش ات  یمانمگ  زا  . 10

كرت مالغ  ماما و  مالغ  نامیلس 

ناعمس نب  هبقع 

لقعم دایز و  نبا  مالغ  رمش ، مالغ 

كانرطخ راوشد و  طیارش  . 11

همالس یبا  نب  رامع 

لاو نب  هللادبع 

یعبر نب  ثبش 

اهتمرح اه و  میرح  . 12

ّرح

ملسم تداهش  یفوک  ناسرربخ 

هزوجرا نب  هللادبع 

دهعت صصخت و  . 13

همامثلاوبا ءاثعشلاوبا و 

یفعج رح  نبا 

ملسم نب  دیمح  هلمرح /

یعامتجا رابتعا  . 14

هظرق نبورمع  یناه و 

درص نب  نامیلس  رتشا / میهاربا 

ثعشا نب  دمحم  جاجح / نبورمع 
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تدابع تعیرش و  . 15

نآرق بیبح و  دجسم ، هجسوع و  نب  ملسم  تعامج ، زامن  ّرح و 

لاس نآ  جاجح 

دعسرمع

... ای روذعم  رومأملا  . 16

رح

هنیدم مکاح  دیلو ،

رمش يازجم  تعامج  زامن  دعسرمع و  اه ، تعدب  تعیرش و  موجه  هیماینب و  هکم ، تمرح  زا  هدافتسا  ءوس  ریبز و  نبا 

املع روحم و  لطاب  هعماج  . 17

ریضخ نبریرب 

سابع نب  هللادبع  هفوک / ياملع 

یضاق حیرش 

تعرس تباقر و  . 18

يرصب طیبث  نب  دیزی 

يراصنا هرمع 

جاجح نب  ورمع  لئاو / نب  قورسم 
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نانز . 19

هیدعس هیرام 

لطاب رکشل  رد  دعسینب  زا  ینز  یلوخ / رسمه  راون 

دایز نبا  رسمه  رامع / رتخد 

نارسمه شقن  رد  نانز  . 20

یبلک ریمع  نب  هللادبع  رسمه 

رمع هللادبع  قیقش /

شناد . 21

ریهز

قدزرف

یضاق حیرش 

ور هلابند  ای  یعامتجا  يزاس  نایرج  . 22

رهاظم نب  بیبح 

درص نب  نامیلس 

رمع هللادبع 

ییارگعقاو ای  يزادرپلایخ  . 23

هجسوع نب  ملسم 

نابیشینب زا  يدرم 

طیعم یبا  نبا  هرامع 

اه یگدامآ  اه و  هناشن  . 24
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يدسا کلام  نب  سنا 

یقرشم سیق  نب  كاحض 

دعس رمع 

اجک ات  قح  اب  . 25

هللادبع نب  دیعس 

ناعمس نب  هبقع 

رمش

يرواب قح  داعبا  . 26

(1  ) کلام نب  سنا 

(2) ریرب

(3  ) بیبح

يزاس گنهرف  . 27

يراصنا هللادبع  نب  رباج 

یفعج رح  نبا 

دعس رمع 

اهتربع . 28

ینثم نسح 

یفعج رح  نبا 

لئاو قورسم 

یگنرز ینعم  . 29

بیبح
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ینابیش درم 

...(. ناورم و صاع و  نب  دیعس   ) يوما نایلاو 

نآ اب  لماعت  عون  ینورد و  دیدرت  . 30

ءاثعشلا وبا 

هفوک ياملع  رمع / نبا 

هفوک فارشا 

فارحنا داسف و  ملظ و  اب  ههجاوم  . 31

... رامت و مثیم  يدع / نبرجح 

( یثنخ  ) درص نب  نامیلس 

اهنآ يایند  نیمأت  دایز و  نبا  ندمآ  هب  تیاضر 
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راظتنا بتارم  . 32

( ایوپ  ) بیبح

اههناخ رد  ندش  ناهنپ  هب  نیباوت  لیامت 

یعبر ثبش 

تیاضر رایعم  روحم و  . 33

ماما تیاضر  هب  یضار  اروشاع و  بش  رد  ماما  باحصا 

لطاب قح و  فرط  ود  زا  ییادج  هب  قارع  زاجح و  ياملع  لیامت 

یتیبرت ياه  لدم  . 34

شنادنزرف طیبث و  نب  دیزی 

شنادنزرف سابع و  نبا 

شنادنزرف ثعشا و 

قح يوس  زا  توعد  . 35

يوادیص دلاخ  نب  ورمع 

حامرط

هرصب فارشا 

يوبن ياه  ییوگ  شیپ  ساسا  رب  هباحص  یسانشتیصخش  ینویزیولت : حرط  ب )

يوبن ياه  ییوگ  شیپ  ساسا  رب  هباحص  یسانشتیصخش  ینویزیولت : حرط  ب )

یمالسا فراعم  یلک : عوضوم  . 1

یغیلبت يداشرا  درکیور : . 2

( رفص ههد  ای  مرحم  ههد  تیولوا  اب   ) دازآ شخپ : نامز  . 3
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تمسق ات 26  لقادح 13  دادعت : . 4

 + رـصاعم ینییبت  یلیلحت و  یخیرات و  يا  هقیقد  ات 30  یسانشراک 20  يا +  هقیقد  ات 20  یناتساد 15  یـشیامن / ملیف  هلت   ) یبیکرت بلاق : . 5
( یکیفارگ ياه  همانرب  نایم 

حوطس مامت  بطاخم : . 6

حرط ترورض  . 7

تیمها نانچ  یخیرات  تهج  زا  اه  هظحل  نیا  هاگ  هگ  تسا و  لطاب  قح و  ياه  یهار  ود  ساسح  ياـه  هظحل  زا  هدـنکآ  یناـسنا  یگدـنز 
نیرتمهم زا  یکی  ور ، نیا  زا  دـشاب . راذـگرثا  خـیرات  تشونرـس  رد  دـناوت  یم  صاوخ  هژیو  هب  دارفا  کت  کت  شنکاو  عون  هک  دـنبای  یم 

ات تسا  ینید  هعماج  هب  نیـشیپ  بسانم  یناسر  عالطا  یبیغ ، مولع  زا  هاگآ  دارفا  اهنت  ناونع  هب  ایلوا  ایبنا و  یخیرات  فیاـظو  اـه و  تلاـسر 
. دوش رتمک  اه  ییانتعا  یب  اه و  دیدرت  ای  ای  اه  شزیر  رطخ  نارحب ، هظحل  رد 
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ییوگشیپ اه و  هزومآ  هب  ندروآ  نامیا  ناناملسم ، ینامیا  فیاظو  نیرتمهم  زا  یکی  ِْبیَْغلِاب ،» َنُونِمُْؤی   » هرقب هروس  نیزاغآ  هیآ  قادصم  هب 
. تسا نیموصعم  ربمایپ و  ملسم  یعطق و  یبیغ  ياه 

روهظ نامزلارخآ و  نارود  ات  هدنیآ  خیرات  ساسح  عطاقم  تاظحل و  رسارس  ات  تلاسر  زاغآ  ياه  هرود  نامه  زا  اه  ییوگ  شیپ  نیا  هنماد 
ندوب اـنبم  نینچمه  نارود و  نیا  تیـساسح  تهج  هب  يرجه  لوا  نرق  هب  تبـسن  یبـیغ  راـبخا  نیا  شـشوپ  هنماد  هتبلا  دوش . یم  لـماش  ار 
بـصغ هفیقـس و  دـننامه  ییاـه  دادـیور  تسا . رتشیب  یگدرتسگ  یناوارف و  ياراد  هدـنیآ  خـیرات  رـسارس  يارب  نارود  نیا  ياـه  دادـیور 

يانبم یگمه  البرک  راب  نوخ  هثداح  نآ و  اب  نامز  مه  ياه  هنتف  اـه و  نارحب  ناـنمؤمریما و  يرهاـظ  تفـالخ  اـفلخ ، تاـفارحنا  تفـالخ ،
. تسا هدوب  مالسا  ناهج  رد  اه  ینکفا  هقرفت 

تیصخش یلیلحت  یخیرات و  هعلاطم  تسا ، یپایپ  ياه  هنتف  زا  رذگ  یخیرات و  ساسح  عطقم  رد  ام  یمالسا  روشک  هک  کنیا  تسا  یهیدب 
ینیـشیپ ياه  رادشه  دوجو  اب  مالـسا  ردص  ياه  دادیور  رد  يرتسکاخ  هایـس ، دیفـس ، يا  همانملیف  یناتـساد و  رظنم  هس  زا  اهدادـیور  اه و 

اب مالـسا  ردص  زومآتربع  ياهدادیور  هدـهاشم  اب  هعماج  نینچمه  دوش . هعماج  رد  ییازفاتریـصب  بجوم  ینونک  طیارـش  رد  دـناوتیم  يوبن 
شزیر زا  تسا و  هدوب  لطاب  قح و  خیرات  لوط  رد  هتسویپ  یتیعقاو  اه ، شیور  اه و  شزیر  هلئسم  ددرگیم  هجوتم  يوبن  ياهرادشه  دوجو 

. ددرگن لزلزت  تشحو و  راچد  اه 

فادها . 8

؛ ترضح نآ  یبیغ  ياه  ییوگ  شیپ  رد  يوبن  رگنهدنیآ  ياه  هزومآ  ساسا  رب  اه  شیور  اه و  شزیر  یلیلحت  هعلاطم 

؛ ینید هعماج  ياه  نارحب  اه و  هنتف  هب  تبسن  هعماج  یفرع  یساسحا و  یحطس ، ياه  لیلحت  اه و  هاگن  هب  یشخبقیمعت  حالصا و 

؛ مالسا ردص  ياه  هنتف  هعماج و  ینونک  لطاب  قح و  ياه  هنتف  نایم  ازفاتریصب  زومآتربع و  يا و  هسیاقم  یسررب 

. هنتف رد  ندوب  روحمتیصخش  ياج  هب  قح  لصا  ندوب  كالم  رایعم و  یمالسا  حرط  قیمعت  هئارا و 

يوبن ياه  ییوگ  شیپ  ساسا  رب  هباحص  یسانشتیصخش  ینویزیولت : حرط  www.Ghaemiyeh.comب ) ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 444زکرم  هحفص 192 

http://www.ghaemiyeh.com


130 ص :

تمسق کی  حیرشت  . 9

. دوش یم  لیکشت  مهم  شخب  ود  زا  همانرب  نیا 

روضح اب  يدرگزیم  رد  هاگ  نآ  دوش . یم  شخپ  یشیامن  ناتـساد  يرجم ، سانـشراک  ییادتبا  حیـضوت  همدقم و  زا  سپ  شخب ، نیلوا  رد 
نیا رد  دوش . یم  هتشاذگ  ثحب  هب  نآ  یتخانشهعماج  یتخانش و  ناور  یخیرات ، رظنم  زا  عوضوم  یسانشراک  داعبا  سانشراک ، ود  ای  کی 

، دنشاب تیبرت  میلعت و  یسانش ، ناور  یسانش ، هعماج  خیرات ، ياه  هتشر  نایوجشناد  زا  ًاحیجرت  هک  ار  وجشناد  ناناوج  زا  يا  هدع  درگزیم ،
حرط ار  دوخ  ياه  هاگدـید  ای  اه  شـسرپ  اه  سانـشراک  رانک  رد  دنـشاب و  هتـشاد  لاعف  تکراشم  همانرب  رد  ات  دروآ  ویدوتـسا  هب  ناوت  یم 

. دننک

( تسا یناتساد  ای  یبیکرت  دنتسم  ای  ینویزیولت  رتائت  هلت  ای  ملیف  هلت  حرط ، نیا  يارب  يداهنشیپ  بلاق  لقادح  )

: درک هدافتسا  مه  ریز  ياه  هلو  زا  ناوت  یم  عونت  يارب  همانرب  نیا  رد 

؛ اه ییوگ  شیپ  دروم  رد  ربمایپ  نانخس  ثیداحا و 

؛ هدنیآ یسانش  بیسآ  اه و  رادشه  اه و  ییوگ  شیپ  هب  رظان  یتیبرت  درکیور  اب  نیموصعم  تارایز  زا  ییاه  زارف 

زا ناشیا  ياه  هوکش  ای  اهدیجمت  یعامتجا و  یخیرات و  مهم  ياهدادیور  رد  صاوخ  اهتیـصخش و  شقن  هرابرد  تیب  لها  يوبن و  تایاور 
؛ اهتیصخش نآ 

؛ یخیرات ياه  ملیف  يویشرآ  ریواصت  زا  هدافتسا 

. خیرات تواضق  رظنم  زا  یمالسا  ریغ  یمالسا و  عبانم  نوتم و  هنییآ  رد  اه  تیصخش 

يروآدای

تیب و لها  تیصخش  صخش و  دروم  رد  يوبن  ياه  ییوگ  شیپ  زا  ناگدننیب ، يرادنپتاذمه  يرادربوگلا و  رد  لیهست  يارب  حرط  نیا  رد 
ییوگ شیپ  دروم  رد  هتبلا  تسا . هدـمآ  موصعم  ریغ  ياـه  تیـصخش  دروم  رد  اـه  ییوگ  شیپ  ًافرـص  تسا و  هدـش  يراددوخ  نیموصعم 

. تخادرپ يرگ  تیاور  هب  ناوت  یم  طبترم  یلومعم  دارفا  رظنم  زا  مه  تیب  لها  ياه 
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ثحب تاعوضوم  یخرب  هنومن  . 10

ینیبشیپ دروم  هباحص  یماسا 

ینیب شیپ  عوضوم 

دادیور نامز 

هثداح نامز  رد  یباحص  یتیصخش  درکیور 

یباحص يراتفر  شنکاو 

رذوبا

موس هفیلخ  تسد  هب  دیعبت  رازآ و 

هنابیرغ تلحر 

رد ق   . لاس 30 ه

نامثع تفالخ 

قح رب  تبثم و 

تداهش زرم  ات  لطاب  ربارب  رد  مایق 

ناملس

(، نئادم تراما  و   ) ناریا حتف  دادیور 

تفالخ بصغ  هفیقس و  دادیور 

نامثع رمع و  تفالخ  رد 

ربمایپ تلحر  ماگنه 

قح رب  تبثم و 

تیب لها  يروای  یناریا و  هعیش  يراذگهیاپ 
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رامع

راکمتس هورگ  تسد  هب  نیفص  رد  تداهش 

نیفص رد  ق   . لاس 36 ه

قح رب  تبثم و 

نانمؤمریما یناسریرای 

کلام نب  سنا 

البرک رد  ادهشلادیس  تداهش  دادخر 

ق  . لاس 61 ه

قح رب  تبثم و 

البرک يادهش  زا 

هملس ما 

البرک لمج و  هژیو  هب  ربمایپ  زا  سپ  ياه  دادیور  رتشیب  زا  یهاگآ 

قح رب  تبثم و 

قح زا  تیامح  لطاب و  رب  تجح  مامتا 

هشیاع

لمج هنتف  ییاپرب 

ق  . لاس 35 ه

شنزرس دروم  یفنم و 

نیثکان ربهر 

نامیلا هفیذح 

هکم رد  اهنآ  موش  هماندهع  نیقفانم و  یفرعم 
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قح رب  تبثم و 

ناشگرم زا  سپ  اهنآ  زامن  هزانج و  عییشت  ندرک  كرت 
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هللادبع نب  رباج 

، ( نیعبرا ترایز  البرک و  هثداح  )

مالسلا هیلع  رقاب  ماما  هب  یناسر  مالس  رادید و 

مالسلا هیلع  داجس  ماما  تماما  نامز  رد  ق   . لاس 61 ه

قح رب  تبثم و 

یخیرات ياهتیرومأم  يافیا 

ماوع نب  ریبز 

لمج گنج  دادیور 

ق  . لاس 35 ه

هایس یفنم و 

ینادرگرس دیدرت و  رد  گرم  هیلوا و  يزاب  هایس 

یجراخ هیدثلاوذ 

جراوخ هنتف  داجیا 

هایس یفنم و 

جراوخ نارس  زا 

یعازخ قمح  نب  ورمع 

قح هار  رد  هیواعم  نامز  رد  تداهش 

ق  . لاس 51 ه

قح رب  تبثم و 

تداهش شریذپ  هیواعم و  ربارب  رد  یگداتسیا 
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يدع نب  رجح 

قح هار  رد  هیواعم  نامز  رد  تداهش 

قح رب  تبثم و 

شنارای هارمه  تداهش  شریذپ  هیواعم و  ربارب  رد  یگداتسیا 

ینرق سیوا 

نیفص رد  تداهش  هنتف و  نامز  رد  وا  مدق  تابث  ینامیا و  تمالس 

ق  . لاس 36 ه

قح رب  تبثم و 

نیفص رد  تداهش 

هیما ینب  هیواعم و 

تنطلس هب  نآ  لیدبت  تفالخ و  بصغ 

ق  . لاس 40 ه

هایس یفنم و 

يوما تفالخ  يراذگهیاپ 

مقرا نب  دیز 

سنا نب  کلام 

نآ نامتک  هرابرد  رادشه  ریدغ و  هرابرد  هتسویپ  یناسر  عالطا  دروم  رد 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  تفالخ  زاغآ  رد  هژیو  هب  افلخ  تفالخ  نارود  رد 

یثنخ يرتسکاخ و 

یثنخ يرتسکاخ و 

ماما تیناقح  رب  ندادن  تداهش  یلع و  نانمؤمریما  يرای  تساوخرد  ندرکن  تباجا  اه و  هنتف  رد  ییانتعا  یب  توکس و 
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یعبات ناحوص  نب  دیز 

هدانج نب  بدنج 

قح هار  رد  وا  تداهش 

هفوک دجسم  رد  قساف  دیلو  رحس  طاسب  هب  وا  ضارتعا 

ق  . لاس 36 ه

قح رب  تبثم و 

قح رب  تبثم و 

لمج فورعم  مهم و  يادهش  زا 

هفوک دجسم  رد  دیلو  رحاس  ندناسر  لتق  هب 

هباحص شنکاو  تراسا و  اروشاع و  ياهدادیور  رامش  هاگ 

دینک هعجارم  فا  يد  یپ  لیاف  هب  رادومن  هدهاشم  يارب  ًافطل 

دینک هعجارم  فا  يد  یپ  لیاف  هب  رادومن  هدهاشم  يارب  ًافطل 
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( مالسا ناهج  هدنیآ  ياهدادیور  دروم  رد  دیفس   ) هباحص هب  ربمایپ  یشخب  تیلوئسم 

یخیرات هرود 

یباحص

تیلوئسم

تفالخ لاس  هفیقس و 25 

هفیذح ناملس /

یلع نانمؤمریما  تفالخ  هدنیآ  يارب  میقتسمریغ  يزاس  ورین 

نانمؤمریما تفالخ  یلع 

رامع

رگ هنتف  هباحص  ربارب  رد  ماما  تیناقح  هناشن 

اروشاع

يدسا کلام  نب  سنا 

نآ ماجنا  اروشاع و  يارب  ربمایپ  مایپ  رگایحا 

اروشاع زا  سپ 

يراصنا هللادبع  نب  رباج 

ترایز گنهرف  يراذگ  هیاپ 

ینیسح دوعوم )  ) هسامح راظتنا  بتارم  نیتسار و  هباحص 

دینک هعجارم  فا  يد  یپ  لیاف  هب  رادومن  هدهاشم  يارب  ًافطل 

ییاروشاع تیریدم  هب  رظان  ياه  هدیا  . 6

هراشا
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ییاروشاع تیریدم  هب  رظان  ياه  هدیا  . 6

هملک هیلوا  روـهظ  دراد . يزاـس  هماـنرب  یباـی و  هدـیا  يارب  يرایـسب  تـیفرظ  هـک  تـسا  یتاـعوضوم  زا  یکی  ییاروشاـع  تیریدـم  ثـحب 
. تسا تیریدـم  زا  یبـتارم  یعون و  ياراد  ینـالک  درخ و  یگدـنز  ره  تقیقح ، رد  یلو  تساـهنامزاس ، اـه و  داـهن  دروـم  رد  تیریدـم » »

. تساهتصرف تاناکما و  اهدادعتسا و  تیریدم  رد  فعض  ای  دوبن  اه ، یگدنز  زا  يرایسب  لکشم  ًالوصا 
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يزاسهمانرب بلاق  رد  ناوت  یم  دوجوم  ياه  بیـسآ  تالکـشم و  هب  رظان  یعامتجا و  نوگانوگ  راشقا  درکیور  اب  ار  ثحب  نیا  ور ، نیا  زا 
ییاه شخب  هک  یحرط  دوش . یم  هتخادرپ  عوضوم  نیا  هب  یلک  حرط  کی  بلاق  رد  ادتبا  رثا ، نیا  رد  درک . یسررب  ییاروشاع  عونتم  ياه 

. دوب هدش  هئارا  يا  هدیا  رامش  هاگ  شخب  رد  نآ  زا 

. ددرگ یم  میدقت  یلماک  ًاتبسن  يا  همانرب  داهنشیپ  دوش ،) یم  هئارا  موس  شخب  رد  هک   ) يا هناسر  شهوژپ  حرط / کی  بلاق  رد  هاگ  نآ 

: اروشاع مایق  دربشیپ  رد  مالسلا  هیلع  ادهشلادیس  یتیریدم  هریس  حرط :

ینویزیولت همانرب  حرط 

ینویزیولت همانرب  حرط 

( مرحم هژیو   ) یتبسانم یخیرات  یمالسا / فراعم  یلک : عوضوم  . 1

یغیلبت يداشرا  درکیور : . 2

( رفص مرحم و  هام  ههد و  رد  هژیو  هب   ) تمسق ات 26   13 دادعت : . 3

حوطس مامت  بطاخم : . 4

حرط حرش  . 5

رد هچ  هداوناخ و  هزوح  رد  هچ  یـصخش و  يدرف و  هزوح  رد  هچ  تسین ؛ ریبدـت  هرادا و  یعون  زا  یلاخ  یناـسنا ، ره  یگدـنز  هظحل  هظحل 
رتشیب یلک  شور  ود  یلو  تسا ، حرطم  یناوارف  ثحابم  مولع و  ریبدـت ، هرادا و  شور  يارب  یتیریدـم . يرادا و  ياه  متـسیس  نیرت  نـالک 

ًافرـص نآ  فدـه  هک  قح  ریغ  شور  اه ؛ هزوح  مامت  رد  یناسنا  لامک  تداعـس و  هب  یبایتسد  فدـه  اب  قح  رب  ینتبم  شور  درادـن : دوجو 
. تسا يدام  عفانم  يویند و  هاگن 

. دوب دهاوخ  توافتم  هاگدید ، فادها و  هب  رظان  کی  ره  شور  هار و  هک  تسا  مّلسم 

تایرورض وزج  ناسنا  يدنمتداعـس  فده  اب  قح و  رب  ینتبم  یتیریدم  قالخا  اه و  شور  لوصا ، ینابم ، يریگارف  ییانـشآ و  هاگن ، نیا  اب 
ياه بیـسآ  اه و  نارحب  زاسهنیمز  رما  نیمه  دوش . یم  هدش و  هجوت  رتمک  نآ  هب  هعماج  حطـس  رد  هنافـسأتم  هک  تسا  یناسنا  ره  یگدنز 

. تسا هدش  يزورما  ياه  یگدنز  رد  نوگانوگ  ناوارف و 

، یناـسنا ياـه  هیـال  ماـمت  يریگرد ، نیا  رد  تسا و  لـطاب  قـح و  يریگرد  نیرتفافـش  هنحـص  مالـسلا ،  هیلع  ادهـشلادیس  ماـیق  اروشاـع و 
هنیمز نیا  رد  یقالخا  ياهروتـسد  یتیریدـم و  ياه  هزومآ  زا  هدـنکآ  لیلد ، نیمه  هب  دـنا . هدـش  هدیـشک  ییوراـیور  هب  ینید  یعاـمتجا و 

. تسا
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یفرعم ینید و  یگدنز  نییبت  ياتـسار  رد  يزاس  اضف  يارب  هناسر  شالت  نیرتهدـنزرا  دـناوت  یم  مرحم  ههد  رد  اه  هزومآ  نیا  یـسانش  زاب 
. دشاب نآ  يارب  حیحص  يوگلا 

یتیریدم هریس  لوصا و  لیلحت  نییبت و  جارختـسا و  هب  ماجنا  ات  زاغآ  زا  ادهـشلادیس  مایق  لحارم  ریـس و  اب  گنهامه  همانرب  نیا  ور ، نیا  زا 
. دشاب روهظ  زاسهنیمز  هک  دنزب  يا  هنوگ  راظتنا  ياه  یگدنز  هب  یلپ  اروشاع  سالک  زا  ات  دزادرپ  یم  ماما 

درکراک درک . لیلحت  یـسررب و  دـیاب  خـیرات  هفـسلف  رظنم  زا  هژیو  هب  ار  نآ  هک  دراد  ینوگانوگ  ییاروام  ینیمز و  داـعبا  اروشاـع  دادـخر 
لباقت رد  سیلبا  ندیـشک  شلاچ  هب  رظنم  زا  اروشاع  شقن  درکراک و  روهظ ، ات  مدآ  طوبه  زا  لطاب  قح و  نایرج  هب  یلک  هاگن  رد  اروشاع 

، دـیزی تفـالخ  زاـغآ  اروشاـع و  ماـیق  ندادـن  خر  تروص  رد  يزوریپ  هب  سیلبا  یباـی  تسد  ندوب  کـیدزن  قح و  ههبج  اـب  شا  یخیراـت 
شقن دنتـسه ، هدوب و  اروشاع  دادـخر  هب  رومأم  هک  اهنآ  هژیو  هب  اهنآ  نوگانوگ  تاـقبط  ناگتـشرف و  ملاـع  رد  اروشاـع  شقن  درکراـک و 
دارفا یخزرب  تشونرـس  رد  اروشاـع  شقن  اـی  اـهنآ  تفرعم  تیـصخش و  لوحت  ریـس  نوگاـنوگ و  دارفا  ینطاـب  ياـه  تیادـه  رد  اروشاـع 
ندوب دودـحم  لیلد  هب  لاـجم ، نیا  رد  تخادرپ . اـهنآ  یتیبرت  یتیریدـم و  داـعبا  لـیلحت  هب  ناوت  یم  کـیره  رظنم  زا  هک  دنتـسه  يدراوم 

. میزادرپ یم  ریسم  لوط  رد  ترضح  مایق  یناسنا  ینیمز و  دعب  هب  ًافرص  ینونک  هعماج  دارفا  يارب  نآ  ندش  يدربراک  ترورض  ثحابم و 

اه ترورضو  فادها  . 6

؛ یتفرعم یلیلحت و  ییاه  هاگن  هب  اروشاع  هب  یفرع  یساسحا و  یحطس ، ياه  هاگن  لیدبت 

؛ اروشاع مایق  رد  اهنآ  ياه  شور  لطاب  قح و  تیریدم  لدم  ود  يا  هسیاقم  یسررب 

؛ روحم قح  یگدنز  تیریدم  يارب  يوگلا  ناونع  هب  اروشاع  یفرعم 

. قح هعماج  تیریدم  شخب  نیرت  مهم  ناونع  هب  یناسنا  عبانم  تیریدم  رد  ینید  یتیریدم  قالخا  یفرعم 

تمسق کی  حیرشت  .7

هکم زا  هکم و  ات  هنیدم  زا  هک  تسا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  خرس  هار  ریسم  شخب ، نیلوا  تسا . هدش  لیکشت  مهم  شخب  ود  زا  همانرب  نیا 
بسح رب  ریسم  نیا  دبای . یم  دادتما  البرک  ات 
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، ویدوتـسا رد  گرزب  یماظن  یـسایس  هشقن  کی  هیهت  اب  هاگ  نآ  دش . دـهاوخ  يدـنب  میـسقت  همانرب  نیا  يارب  بوصم  ياه  تمـسق  دادـعت 
نامگ اه و  سدح  ای  یفالتخا  ياه  لقن  یخرب  هارمه  هب  یلیصفت  تروص  هب  ار  مایق  لحارم  زا  تمسق  ره  ادتبا  هدنز  همانرب  رد  سانـشراک 

(. درک ارجا  ناوت  یم  مه  نشپک  نشیرن و  تروص  هب  ار  شخب  نیا   ) دنک یم  نییبت  اه 

ناناوج زا  يا  هدع  درگزیم  نیا  رد  دوش . یم  هتشاذگ  ثحب  هب  نآ  یتیریدم  داعبا  سانـشراک ، ود  ای  کی  روضح  اب  يدرگزیم  رد  هاگ  نآ 
ویدوتسا هب  ناوت  یم  دنـشاب ، تیبرت  میلعت و  یـسانش و  ناور  یـسانشهعماج ، تیریدم ، ياه  هتـشر  نایوجـشناد  زا  ًاحیجرت  هک  ار  وجـشناد 

. دنزادرپب دوخ  ياه  هاگدید  ای  اه  شسرپ  حرط  هب  اه  سانشراک  رانک  رد  دنشاب و  هتشاد  لاعف  تکراشم  همانرب  رد  ات  دروآ 

: درک هدافتسا  ریز  نیوانع  اب  يددعتم  ياه  هلو  زا  ناوت  یم  همانرب  نیا  رد  عونت  يارب 

؛ یتیریدم ای  یتیبرت  درکیور  اب  مالسلا  هیلع  ماما  نانخس  ثیداحا و  . 1

؛ یتیریدم ای  یتیبرت  درکیور  اب  مالسلا  هیلع  ماما  تارایز  زا  ییاه  زارف  . 2

؛ اروشاع مایق  یتیریدم  یتیبرت و  راثآ  شقن و  هرابرد  تیب  لها  يوبن و  تایاور  . 3

؛ اهعوضوم هنیمز  رد  ییاروشاع  یسانش  باتک  . 4

؛ روهظ ات  مدآ  طوبه  زا  يرشب  خیرات  هفسلف  رد  اروشاع  شقن  هب  هاگن  . 5

. مایق ریسم  نکاما و  يویشرآ  ریواصت  زا  هدافتسا  . 6

: تسا نینچ  موس  تمسق  ًالثم  همانرب  کی  هصالخ  هاگن ، نیا  اب 

نیا هب  طوبرم  تاحیـضوت  هکم ، هب  هنیدـم  یتالـصاوم  ياههار  و  هکم ، هنیدـم و  تیروحم  اب  ناتـسبرع  هشقن  زا  يریواصت  هنیمز  رد  فلا )
هار دنچ  هنیدم  زا  جورخ  زا  سپ  ماما  دوش . یم  نایب  يرمق  يرجه  لاس 60  رد  ریسم  نیا  رد  ماما  ناوراک  يراپسهار  نامز  تدم  تمسق و 

. دوش یم  رهش  نآ  دراو  نابعش  موس  دنک و  یم  باختنا  ار  هکم  یلو  نمی ،)... / هرصب / هفوک / هکم /  ) تشاد ور  شیپ 

. تسا يوما  صاع  نب  دیعس  نآ ، یلاو  دراد و  یصاخ  ياه  یگژیو  يرکف  یسایس و  یعامتجا ، رظن  زا  ق   . لاس 60 ه رد  هکم 

دوجوم یلیلحت  یخیرات و  تاعالطا  هئارا  هکم و  ات  هنیدم  زا  مالسلا  هیلع  ماما  تکرح  ریسم  تخانـش  ییایفارغج  ثحابم  هئارا  زا  سپ  ب )
: دوشیم زاغآ  اه  شسرپ  نیا  زا  درگزیم  رد  وگوتفگ  مایق ، زا  هلحرم  نیا  هرابرد 
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؟ درک باختنا  ار  هکم  ارچ  هنیدم  كرت  زا  سپ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

؟ هدش تیب  لها  هجوت  نوناک  هرابود  ربمایپ  ترجه  زا  دعب  هکم  ارچ 

هکم ماما ، ارچ  لاح ، نیا  اب  دنتشادن . روای  یتح 20  تیب  لها  هکم ، هژیو  هب  زاجح و  رد  اهلاس  نآ  رد  مالسلا ،  هیلع  داجـس  ماما  هدومرف  هب 
؟ دنک یم  باختنا  ار 

؟ هدوب هچ  يرهاظ  یعامتجا  یسایس  هاگن  زا  هکم  باختنا  ياه  زایتما 

؟ تفر یم  هکم  هب  دیاب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ارچ  یخیرات ) هفسلف   ) نالک هاگن  رد 

ثحب تاعوضوم  نیوانع و  یخرب  هنومن  . 8

دادیور

یگنوگچ ییارچ و  ساسا  رب  اهروحم 

هنیدم یلاو  اب  ماما  ههجاوم 

نمشد موجه  نارحب و  تیریدم  یفیلکتالب / خزرب  رد  نمشد  نتشاذگ  یگدامآ / ینیبشیپ و  لصا 

( عیرس هنابش و   ) هنیدم زا  جورخ 

تاعالطا تظافح  لمع / تعرس  هدننک / ریگ  لفاغ  کیتکات 

( نما مرح   ) هکم يوس  هب  تکرح 

وا ندرکریگنیمز  نمشد و  راتفر  لرتنک  یناکم / ینامز و  يروهرهب  يربخ / روسناس  ههدکی  نتسکش  یسانش / طیحم  نسحا / باختنا 

( هفوک يوس  هب   ) ملسم ترضح  تیرومأم 

يزاسهنیمز تیریدم  نایعدم  ینکفانورب  نومزآ  هفوک / تیحالص  ناحتما 

ماما نامالغ 

تیفرظ زا  هدافتسا  یناسنا / دربهار  وگلا و  ندوب / دیفم  تیمها و  سح  داجیا  تیلوئـسم / ضیوفت  رایتخا و  رد  یناسنا  ياهورین  اهنت  تیبرت 
... . هدافتسا و لباق  ياه 
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جورخ نامز  هکم و  رد  روضح  تدم 

/ ... . یخیرات يزاس  ساسح  يژتارتسا  ثداوح / یلاوت  تیریدم  ینارون / تایلمع  داجیا  یسایس / رونام  نامز / تیریدم 

ماما ياه  خساپ  عونت  جورخ و  نافلاخم  ناحصان و 

نادقتنم نافلاخم و  یسانش  ناور  یناور / ياهراشف  ربارب  رد  هدارا  هزیگنا و  يدنمورین  اوتحم / مایپ و  تیریدم 
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تیب لها  مشاه و  ینب  ناناوج  یهارمه 

اب شنادناخ  یهارمه  يزاسدـننامه / يارب  شور  وگلا و  نیرتمهم  ینید / صاخ  تیبرت  يوگلا  یفرعم  هژیو / رداک  یناسنا و  يورین  تیبرت 
یهارمه قلعت و  سح  تالاح / مامت  رد  فده  قطانمرد  اهنآ  نادناخ  مدرم و 

ریسم لوط  رد  اه  شزیر  هب  ماما  یهد  هزاجا 

هب یهد  يدازآ  یلاعتم / فدـه  ریـسم  رد  یناسنا  عبانم  يزاس  گـنهامه  گـنهامهان / نوگمهریغ و  ياـهورین  عفد  تشونرـس / نییعت  قح 
یناسنا عبانم  شیالاپ  لباقم / طیارش  يریذپمهف  هارکا / رابجا و  دوبن  اهورین و 

دارفا یخرب  بذج  هب  ماما  هژیو  شالت 

يروآدای تاغیلبت  یعامتجا / ياه  نایرج  رب  وا  يراذگرثا  كرد  اه / يدنمناوت  اهزاین و  ینیبشیپ  اه / تیفرظ  اه و  دادعتسا  هب  هجوت 

نارای عمج  رد  ملسم  ترضح  تداهش  ربخ 

ياـه نارحب  تیریدـم  داـمتعا / تیریدـمو  هنـالاعف  يراـکمه  تیوقت  هناـهاگآ / قلعت  سح  داـجیا  تاـعالطا / رد  سک  همه  ندرک  میهس 
اهدادیور زا  يریذپانلاعفنا  هدش / نییعت  فده  نالک و  یحارط  رد  اهدادیور  يراذگرثا  یفن  یتاعالطا /

مدرم اب  هار  نایم  رد  اهرادید 

راگدنام ینهذ  هرطاخ  داجیا  يارب  شالت  ربهر / ياه  هبذاج  دارفا / هب  یشخبتیصخش  رثؤم / یهافش و  طابترا 

ریـسم تیریدم  یلامتحا / ياهرطخ  تیریدم  یطایتحا / ياه  ینیبشیپ  اه / شلاچ  اه و  تصرف  ینیبشیپ  تایلمع / تیریدم  نامز / تیریدـم 
فده يوس  هب 

ینایاپ هتکن 

ینایاپ هتکن 

ياه ثحب  يرـس  کی  بلاق  رد  ناوت  یم  بلاق  رظنم  زا  هجو  نیرتهداس  رد  ار  اروشاع  همیخ  سـالک و  رد  یتیریدـم  هریـس  لوصا و  ثحب 
. درک یحارط  همانرب  ياه  هنایم  زاغآ و  رد  لیلحت  یصصخت و  ياه  نشیرن  اب  هارمه  اهنآ ، نودب  ای  ناناوج  دوجو  اب  يدرگزیم  یسانشراک 

: تسا ریز  حرش  هب  نآ  هنومن  ود  هک  درک  یحارط  هعومجم  نیا  يارب  ناوت  یم  مه  یشیامن  ياه  وگلا 
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يوار کی  نداد  رارق  اب  هک  هنوگ  نیدب  يرتسکاخ  دیفس و  هایس ، بلاق  رد  لقتسم  شیامن  ای  درگزیم  شیامن و  زا  یبیکرت  يا  هعومجم  . 1
يزیر همانرب  یحارط و  ای  هلئسم  لح  ياه  شور  ییاروشاع ، خیرات  ياه  تیصخش  بلاق  رد  دوش  یعـس  دحاو  تیعقوم  عوضوم و  حرط  و 
گنر مک  نآ  یخیرات  نشیکول  هبنج و  هک  نیدامن  ینویزیولت  ياه  رتائت  هلت  بلاق  دوش . هدیشک  ریوصت  هب  یقیبطت  تروص  هب  لطاب  قح و 

رب دناوتیم  حرط  نیا  تسا . يرادربهرهب  لباق  ینونک  هدننیب  يارب  رتهب  رتشیب و  دنشاب ، لاح  هتشذگ و  نیب  یخزرب  رد  اه  تیـصخش  دشاب و 
. ددرگ دیلوت  يزیر و  همانرب  یماظن  ای  یشزومآ و  هعومجم  کی  رد  ای  هرادا  کی  رد  اه  تیصخش  راتخاس و  ساسا 

شور رظنم  زا  ار  صاـخ  یفدـه  يوس  هب  ار  مدرم  تیادـه  بذـج و  ياـه  شور  ناوت  یم  هسلج  کـی  رد  هنومن  ناوـنع  هب  شور ، نیا  رد 
. تسشن یسانشراک  ثحب  ياپ  هاگ  نآ  دیشک و  شیامن  ریوصت و  هب  اروشاع  هثداح  نمض  رد  دایز  نبا  شور  مالسلا و  هیلع  ادهشلادیس 

يارب شالت  رد  هک  دیشک  ریوصت  هب  كرتشم  یگدنز  زاغآ  رد  ار  ناوج  ياه  جوز  زا  یهورگ  ای  کی  ناوت  یم  یشیامن  مود  شور  رد  . 2
ریبدت و يارب  یگدنز  زا  تیعقوم  کی  رد  نتفرگ  رارق  اب  همانرب  ره  رد  دنتـسه . اروشاع  سالک  رد  يونعم  ینید و  یگدنز  يوگلا  باختنا 

سالک رد  نآ  تسرد  شور  هار و  اب  تیاهن ، رد  دـنیآ و  یم  رب  ور  شیپ  ياه  شور  اه و  هار  يوجوتـسج  هب  نآ  تیریدـم  ای  هلئـسم  لـح 
. دنوش یم  انشآ  اروشاع  سرد 

دمآزور یسایس  هدیا  . 7

هراشا

دمآزور یسایس  هدیا  . 7

اه لصف  ریز 

تیودهم اروشاع و  یمالسا ، يرادیب 

تیودهم اروشاع و  یمالسا ، يرادیب 

تیودهم اروشاع و  یمالسا ، يرادیب 

دمآرد شیپ 

، یمالـسا هشیدـنا  ياج  هب  اهنآ  تاغیلبت  برغ و  یگنهرف  مجاـهت  رثا  رب  یمالـسا ، ياـهروشک  طاـطحنا  جوا  رد  يدـالیم ، متـسیب  نرق  رد 
ياه يراذگ  هیامرس  دوجو  اب  ناریا  رد  دش . مکاح  مالسا  ناهج  رب  یناریا و )... یکرت ، یبرع ، دننام   ) ییارگ یلم  یتسیلانویـسان و  هشیدنا 

هشیدنا و هزوح  زا  يدرم  گرزب  يربهر  هب  ناملـسم  مدرم  شزیخ  هعیـش ، گنهرف  ماکحتـسا  توق و  لیلد  هب  برغ ، مجاهم  ندمت  ناوارف 
. دیسر يزوریپ  هب  ناوارف  ياه  تدهاجم  زا  سپ  دش و  زاغآ  مالسا  ینید  بتکم 
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ناناملسم تیرثکا  نامز  نآ  رد  نوچ  دوب ؛ مالسا  ناهج  رد  گرزب  یکوش  یبالقنا ، ياهراعش  اه و  شیارگ  اب  ناریا  رد  ناناملسم  يزوریپ 
رد یتنس  ياه  هشیدنا  یهارمه  رانک  رد  رالوکـس  ياه  تسیلانویـسان  اه و  یبرغ  كرتشم  ياه  شالت  دندوب . هدش  توخر  دوکر و  راچد 
اب نارگرامعتـسا  دـش  ثعاب  درک ، یم  تفلاخم  زیتس  ملظ  ياه  نایرج  یمدرم و  مایق  یبالقنا و  تکرح  هنوگ  ره  اـب  هک  یعیـشریغ  مالـسا 

هطساو هب  هدش  رایشوه  ناملـسم  راهم  یبوکرـس و  هب  قفوم  ماجنارـس  یعامتجا ، ياه  ناجیه  كوش و  نارود  زا  مالـسا  ناهج  نداد  رذگ 
. دنوش یمالسا  بالقنا 

يریگرد ییامن  گرزب  اب  بان ، مالـسا  عیـشت و  یـسامح  یبالقنا و  هشیدـنا  ییایوپ  ربارب  رد  اه  لاـس  نآ  رد  لـطاب  نـالک  یلک و  ناـیرج 
تهج رد  یعس  یلاغشا ) نیطـسلف  رد  اه  تسینویهـص  اب  ناناملـسم  یخیرات  يریگرد  هب  زکرمت  ياج  هب   ) قباس يوروش  اب  ناغفا  نادهاجم 

. درک وس  نآ  هب  ناملسم  هدش  کیرحت  ياه  ناجیه  شطع و  یهد 

نایرج ود  داجیا  دوخ ،) نایماح  يوس  زا  نازراـبم  هدرتسگ  لیـس  نیا  ندـش  اـهر  يوروش و  طوقـس  زا  سپ   ) دـنیآرف نیا  ییاـهن  باـتزاب 
روط هب  ادـتبا  ار  اه  نایرج  نیا  تردـق  باـبرا  دوب . ناریا ) یقرـش  هیاـسمه  ناتـسناغفا ، رد   ) ناـبلاط و  مالـسا ) ناـهج  رد   ) هدـعاقلا يزاوم 

رد هژیو  هب  ناهج  رد  اهنآ  تسد  هب  یمالسا  مسیرورت  جوم  داجیا  ییارگ و  تنوشخ  يریگ و  تردق  باتزاب  ات  دنتشاذگ  دازآ  میقتسمریغ 
. دماجنیب یساره  مالسا  شرتسگ  مالسا و  هرهچ  بیرخت  هب  برغ  ناهج 

ياه هلـصاف  یعیـشریغ و  مالـسا  ياه  هبرجت  همه  یماکان  نایم  رد  ناناملـسم  دوب  کیدزن  يدالیم  موس  هرازه  زاغآ  رد  هک  دوب  هنوگنیدـب 
مالـسا و دنتـسه و  اه  متـس  لمحت  هب  راچان  متـس  زا  هدنکآ  ياهروشک  رد  هک  دننک . رواب  هرابود  یتیب ، لها  مالـسا  اهنآ و  نیب  هدش  داجیا 

. دوب دهاوخن  ناشرگ  يرای  رگید  يا  هشیدنا  چیه 

یتیب لها  یبالقنا  مالسا  اب  ییاهن  رازراک  زاغآ  هدامآ  درک  یم  نامگ  ناتـسناغفا  قارع و  رد  روضح  زا  سپ  هطلـس  ناهج  هک  نامز  نیا  رد 
ناجیه نیا  درک . داجیا  مالـسا  ناهج  رد  ار  هتفخ  ناجیه  زا  یجوم  هرابود  سامح ، هللا و  بزح  اب  ههجاوم  رد  اهنآ  یماکان  ناـهگان  تسا ،
ناملسم ناناوج  هدرتسگ  لیخ  نایم  رد  هعماج و  نطب  رد  دوب ،) یبزح  رتشیب  هک  بالقنا  يزوریپ  اب  نامز  مه  ياه  ناجیه  فالخرب   ) هتفخ

مالـسا ریثأت  تحت  هک  لاس  نایم  ياه  هورگ  فالخرب  ناناوج  نیا  تفر . یم  ینوزف  هب  ور  يا  هناهب  ره  هب  زور  ره  دـش و  داجیا  جـیردت  هب 
هب جیار ، یتنس 
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دازآ یتنس  مالسا  هرطیس  زا  يدودح  ات  دنتشاد ، هک  یلامجا  يا  هشیدنا  دشر  تالیصحت و  ریثأت  تحت  دندوب ، هدش  یضار  توکس  ملظ و 
هدید مه  ار  تسا ) هارمه  مسیرورت  اب  هک  يا  هدعاقلا  مالـسا  هن   ) یبالقنا مالـسا  هبرجت  دوب و  هدش  زیربل  مه  ناشربص  هساک  دـندوب . هدـش 

زا لبق  ياه  نامز  دـننامه   ) دـندش يزاجم  یتا  زرابم  ياضف  ناماد  هب  تسد  مکاح ، دـیدش  قانتخا  لیلد  هب  زاـغآ  رد  هک  دوب  نیا  دـندوب .
اه نابایخ  هب  ناهگان  دندرک ، يریگ  تردق  ساسحا  هک  هاگ  نآ  تشاد .) يا  هژیو  هاگیاج  هنابـش  ياه  هیمالعا  ای  تساک  راون  هک  بالقنا 

. دندش مالسا  ناهج  رد  يرادیب  تضهن  قلاخ  ماجنارس  يا ، هناسر  یماظن / ياه  موجه  ربارب  رد  تمواقم  اب  دنتخیر و 

یمالسا يرادیب  همان  سانش 

اهصخاش داعبا و 

اهدرکیور اهدومن و 

ایفارغج

ماظن تهج  زا  دشاب ، الاب  مه  اهنآ  دمآرد  هنارس  هچرگا  هک  یتفن  ای  هدنام  بقع  نوگانوگ  ياهروشک  زا  بکرم  ناملسم ، برع  يایفارغج 
از تنطلس  یسارکمد  ای  یتنطلس  مه  اهنآ  یسایس  ماظن  تسا . ناقفخ  كرحت و  یب  اتـسیا و  یعماوج  ياراد  یگنهرف  یعامتجا و  یـسایس ،

. دنریقف دنک ، مادنا  ضرع  ایند  رد  هک  يزاس  یندمت  ماظن  طاشناب و  ایوپ و  يا  هعماج  یهد  لکش  تهج  زا  تسا و 

هشیدنا

یم رارق  تلادـع  لصا  ربارب  رد  تینما  لصا  نآ ، ساسا  رب  هک  تسا  یطارفا  یتنـس  تئارق  اب  یتنـس و  مالـسا  اهروشک  نیا  رد  مکاـح  نید 
رد یبهذـم  توخر  دوکر و  ثعاب  ملاظ  قساف و  دـنچ  ره  یمکاح  ره  زا  تعاطا  موزل  هب  لداع  هفیلخ  زا  قلطم  تعاـطا  لـصا  لزنت  دریگ .

. تسا هدش  هعماج 

. دنتخادرپ هشیدنا  نیا  رد  ینکشراتخاس  هب  یبالقنا  مالسا  هدهاشم  دیدج و  تالیصحت  بسک  بیکرت  اب  اه  هعماج  نیا  ناناوج 

یناسنا عبانم  یعامتجا و  يورین 

رگید طاشن  ربارب  رد  دوخ  یلخاد  دوکر  یگدنام و  بقع  هدهاشم  اب  دندوب ، طاشن  ناجیه و  جوا  رد  هک  عماوج  نیا  ناملسم  ناناوج 
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. دننک لمحت  ار  نوکس  توکس و  دنتسناوت  یمن  رگید  مالسا  ناهج  ییایفارغج  ياه  شخب 

یمالسا بازحا  یتنس و  ینید  ياهداهن  شنکاو 

زا یخرب  دـندش و  شمارآ  بلاط  اهاوتف  رودـص  اب  ای  دـندوب  يوزنم  ای  هظحل  نیرخآ  ات  یفلـس  هژیو  هب  ینید  یتنـس  ياه  هزوح  اه و  داـهن 
هتـسب ياضف  زا  جورخ  يارب  یلیامت  مه  يزوریپ  زا  سپ  یتح  دنتفگ . کیربت  ای  دـندرک  مالعا  ار  دوخ  یبسن  یهارمه  رخآ  قیاقد  رد  اهنآ 
نادیم هب  تعرـس  هب  يزوریپ  ياه  هناشن  ندش  راکـشآ  اب  دـندوب ، هدرم  ادـتبا  هک  یمالـسا  بازحا  لباقم ، رد  دـندادن . ناشن  دوخ  یتنـس  و 

زرد اه  یبرغ  اب  اهنآ  ناهنپ  راکـشآ و  تارکاذم  زا  يرابخا  اه ، هناسر  رد  هکنآ  زا  سپ  هژیو  هب  دـندرک . ینیچ  هشوخ  رد  یعـس  دـندمآ و 
. دنشاب دیدج  هرود  رد  هطلس  بابرا  ماظن  هدایپ  اهنآ  دور  یم  لامتحا  دش ، مولعم  درک ،

اه هشیر 

نیا رد  هطلـس  بابرا  یهارمه  یعامتجا ، یـسایس و  دوکر  کیژولونکت ، ياه  یگدـنام  بقع  یعامتجا ، يداصتقا و  ياـه  ضیعبت  متس و 
. یبالقنا مالسا  ياج  هب  یناهج  هطلس  ماظن  اب  اهروشک 

اه باتزاب 

هک مالـسا  ناهج  رـسارس  رد  یعامتجا  تباث  یمدـیپا  هب  نآ  ندـش  لیدـبت  ناملـسم و  برع  ناهج  رـسارس  هب  ناـیرج  نیا  عیرـس  شرتسگ 
. تسا ریذپانتشگرب 

یناهج و شزیخ  هب  برغ  ناهج  رد  نآ  لیدـبت  برغ و  ناهج  هب  تعرـس  هب  نآ  یعامتجا  هزرابم  ياه  هویـش  يرکف و  اه ي  شزرا  لاقتنا 
(. تسا رصاعم  يرشب  ندمت  هاگیاپ  هک  اپورا  برغ  اکیرما و  نتم  رد  مه  نآ   ) تیرتسا لاو  شبنج 

اهدیدهت اه و  تفایهر  اه ، تصرف  یمالسا ؛ يرادیب  تیودهم و 

رد تسا . تنس  لها  نوناک  هکلب  تنس و  لها  هشیدنا  رب  ینتبم  ایفارغج  نیا  رد  مالسا  داد . خر  ناملـسم  برع  عماوج  رد  یمالـسا  يرادیب 
ثعاب دوخ  لاح  هب  ناناملـسم  ندش  اهر  باتک و  تیافک  ینامـسآ و  هطبار  هنوگره  عاطقنا  ینعم  هب  تیمتاخ  فیرعت  تنـس ، لها  هشیدنا 

. دش تیمتاخ  زا  سپ  یسایس  ماظن  ندش  یفرع 
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یعامتجا یـسایس  تیلعف  ياراد  ود  نیا  دراد و  يدـیلک  تیوه  یعیـش  تماما  ربارب  رد  ربمایپ  هب  لصتم  هباحـص  تفالخ و  بتکم ، نیا  رد 
نرق مث  ینرق  نورقلا  ریخ  . ) تسا نآ  زا  سپ  نرق  ود  ربمایپ و  ناـمز  تنـس ، لـها  هشیدـنا  رد  خـیرات  جوا  هطقن  ور ، نیا  زا  دنتـسه . لـماک 

...(. هیلی يذلا 

ظفح ترورـض  وس و  کی  زا  هباحـص  افلخ و  هب  یـشخب  تیمها  هب  رظان  یلو  دراد ، دوجو  تیودـهم  تاـیاور  هشیدـنا ، نیا  رد  نیارباـنب ،
نیا هیرظن  نیا  هدیکچ  دوش . ینس  مالسا  یتیوه  هفسلف  ییارگ  یفلس  دش  ببـس  جیردت ، هب  هک  تسا  رگید  يوس  زا  یخیرات  ياه  تفالخ 

( مه ربمایپ و  مه  هکلب  ربمایپ  هب  رـصحنم  هن  و   ) ربمایپ نامز  رد  هکلب  خیرات ، نایاپ  رد  هن  خـیرات ، جوا  هطقن  خـیرات ، هفـسلف  رظنم  زا  هک  دوب 
. تسافلخ

رد ایوپ  يوق و  يا  هشیدنا  یتح  یعامتجا و  یـسایس  يا  هیرظن  هب  شدنمورین  ياه  تیفرظ  هب  هجوت  اب  تیودهم  هکنیا  يارب  هشیدنا  نیا  رد 
ای یمالک  هشیدنا  رد  سپ  ددرگ . یم  فقوتم  تایاور  هدودحم  رد  تیودهم  دشابن ؛ یـضارتعا  ياه  تکرح  دـلوم  دوشن و  لیدـبت  هعماج 

اهنآ رظن  زا  نوچ  . ) دبای یم  لزنت  اهنآ  زا  رت  نییاپ  هکلب  ربمایپ ، يافلخ  دح  رد  مه  تیودهم  هیرظن  يدـهم و  ماقم  دوش و  یمن  دراو  یهقف 
(. دنتسه هرشبم  هرشع  سپس  هعبرا و  يافلخ  ربمایپ ، زا  سپ  سانلا  لضفا 

نیزگ ياـج  ییارگ  هتـشذگ  ینعم  هب  ییارگ  یفلـس  اـما  دراد ، دوجو  تنـس  لـها  بتکم  رد  يوـبن  ناوارف  تاـیاور  هچ  رگا  رظنم ، نیا  زا 
هراومه تسا ، مالـسا  خـیرات  دادـتما  هک  دوجوم  عضو  دـنک  رواب  یمالـسا  هعماج  ات  دوش  یم  راـظتنا ) ییارگ و  هدـنیآ   ) ییارگ تیودـهم 

. دنشاب یضار  دوجوم  عضو  هب  دیاب  ناناملسم  تسا و  عضو  نیرتهب 

يوس هب  یخیرات  مهم و  تفالخ  هس  بلاق  رد  جـیردت  هب  تنـس  لـها  یـسایس  هیرظن  مالـسا ، ناـهج  یعاـمتجا  یـسایس و  خـیرات  ریـس  رد 
تفالخ ییاهن  طوقـس  هک  هاگ  نآ  ات  دنیـشن . یم  بقع  ینید  یمالک و  ياه  طورـش  طرـش و  مامت  زا  دور و  یم  ینیـشن  بقع  طاطحنا و 

. دهد یم  ناشن  هشیمه  يارب  ار  موصعمریغ  تفالخ  هیرظن  يدمآراکان  ینامثع ،

نآ زا  سپ  لوغم و  هرود  ترتف  لاس ،)  500  ) نایسابع لاس ،)  100  ) يوما تسا : نینچ  تنس  لها  یخیرات  ياه  تفالخ  ياه  هرود  ریس و 
(. لاس  500  ) ینامثع تفالخ  و  رصم ) رد  کیلامم  تفالخ  درکیور  اب  لاس   200)
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یم رب  رس  تیباهو  بتکم  نایرج و  ییارگ ، یفلس  رکفت  جوا  رد  ینید ، يزاس  نایرج  رظن  زا  مالـسا ، ناهج  يارب  تفالخ  طوقـس  زا  سپ 
مالسا ناهج  یعامتجا  يرکف و  رجحت  یگتفشآ و  قیمعت  يارب  شالت  تسا ، نارگرامعتسا  هتخادرپ  هتخاس و  هک  هقرف  نیا  درکراک  دروآ .

تیعـضو نیا  دندید . یم  لح  هار  اهنت  ار  ییارگ  برغ  ای  مسیلانویـسان  يدالیم ، متـسیب  نرق  رد  ناناملـسم  تیرثکا  طیارـش ، نیا  رد  تسا .
جاوما شیادیپ  ثعاب  ناملسم  ناناوج  یعامتجا  شزیخ  هکنیا  ات  دوب  هدش  ینامزلارخآ  طیارش  هب  مالسا  ناهج  ّدح  زا  شیب  یکیدزن  ثعاب 

. دش یمالسا  يرادیب 

نآ رظنم  زا  يرادیب  یسررب  يارب  تیودهم  ياه  صخاش 

يودهم ياه  صخاش 

يرادیب یناوخزاب 

ناناوج روضح 

ناناوج شزیخ  هک  تسا  ینعم  نیا  هب  نخـس  نیا  دنتـسه . ناناوج  روهظ ، ماگنه  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ماما  ناراـی  رتشیب 
. دنک تکرح  يزاس  هنیمز  يوس  هب  دناوت  یم  یمالسا  بان  ياه  هشیدنا  اهرواب و  قیمعت  رارمتسا و  يریگارف ، تروص  رد  ناملسم 

یعامتجا یسایس و  ملظ  زا  یگتسخ 

ملظ يارب  شالت  شفدـه  هک  دوش  رجنم  یعامتجا  ياه  تکرح  هب  رگا  ملظ  زا  یگتـسخ  تسا و  نامزلارخآ  ياـه  هناـشن  زا  ملظ  يریگارف 
. دزاس مهارف  يزاس  هنیمز  نارود  هب  ینامزلارخآ  نارود  زا  راذگ  يارب  ار  طیارش  نیلوا  دناوت ، یم  دشاب ، يزیتس 

هعماج رد  ییارگ  هدنیآ  حور 

رکفت نیزگ  ياج  دناوت  یم  هک  تسا  يودهم  هیام  نب  نیرت  مهم  یمالـسا ) خیرات  هفـسلف  و   ) یمالـسا ياه  شزرا  رب  ینتبم  ییارگ  هدـنیآ 
داجیا ثعاب  دوش ، هنیداهن  دبای و  شرتسگ  مالـسا  ناهج  رد  یمالـسا  خیرات  هفـسلف  هیام  نب  اب  ییارگ  هدـنیآ  نیا  رگا  دوش . یفلـس  یباهو 

. دش دهاوخ  یمالسا  عماوج  رد  هاوخ  تلادع  یعامتجا  طاشن 

ناهج رب  يراذگرثا  یناهج و  هعماج  يارب  مالسا  ناهج  ياه  هبذاج 

یمالسا تلادع  تیونعم و  يزاس  ناهج  نآ ، ییاهن  دصقم  اما  تسا . ناهج  رد  هدنیآ  رد  يدهم  ماما  روهظ  هیلوا  نوناک 
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دهاوخ یناهج  هعماج  هب  بان ) مالسا  شیارگ  اب   ) مالـسا ناهج  زا  اه  شزرا  اه و  مایپ  رودص  دنیآرف  روهظ ، هناتـسآ  رد  ور ، نیا  زا  تسا .
. دبای شرتسگ  قیمعت و  دوش و  راگدنام  دیاب  اما  دش ، هبرجت  تیرتسا  لاو  شبنج  مالسا و  يرادیب  نیب  هطبار  رد  هک  يا  هبرجت  دوب ،

تلادع تزع و  یعیش ؛ تیودهم  اروشاع و  یناهج  یخیرات و  مایپ  نیرت  مهم 

ییاه مان  اب  تسا . هدـش  تلادـع  راعـش  تیروحم  اب  يدـیدج  نوگانوگ و  بازحا  شیادـیپ  ثعاب  یمالـسا  يرادـیب  هب  فوطعم  تالوحت 
دننک یم  یعس  هقطنم  یتنطلس  ياه  ماظن  یتح  قرش و  برغ و  هنامز ، نیا  رد  هافر . تلادع و  يدازآ ، تلادع و  هعـسوت ، تلادع و  دننامه 

. دنزادرپب تلادع  يارب  يزاس  قادصم  ای  يزادرپ  هیرظن  هب 

طیارـش رد  دنـشالت  رد  دـنا و  هداتفا  وپاکت  هب  رطخ  ساسحا  اـب  لـطاب  ههبج  رد  لاـعف  ياـه  ناـیرج  همه  هک  تسا  ینعم  نیا  هب  نخـس  نیا 
زا دنوش و  يرطف  ینید  تلادع  هب  اه  ناسنا  هجوت  ندش  فوطعم  عنام  تلادع ، لدع و  هرابود  فیرحت  اب  یناهج  يا و  هقطنم  ياه  شزیخ 

. دننک يریگولج  ینامسآ  یهاوخ  تلادع  يوس  هب  نایناهج  ناناملسم و  تکرح 

نیرت مهم  دناوت  یم  دـشاب ، تیدوبع  تیونعم و  شا  هیام  نب  هک  عماج  یـسانش  ناسنا  يانبم  رب  تلادـع  غیلبت  يارب  شالت  طیارـش ، نیا  رد 
تنـس لها  دراد . دوجو  لدع  لصا  هعیـش ، نید  لوصا  رد  هک  هژیو  هب  دشاب . یناهج  یمالـسا و  هعماج  هب  تیب  لها  گنهرف  بتکم و  مایپ 

مهم و ياه  شـسرپ  زا  یکی  ور ، نیا  زا  دنا و  هدش  یلقع  لدع  حبق و  نسح و  رکنم  ییارگ ، لقع  راکنا  اب  دوخ  یمالک  یخیرات  رکفت  رد 
؟ درک لمع  دیاب  هنوگچ  دیشیدنا و  دیاب  هنوگچ  تلادع  يارب  هک  تسا  نیا  یمالسا  يرادیب  تالوحت  رد  نیداینب 

شزیخ یمالـسا و  يرادـیب  يارب  عیـشت  مایپ  نیرت  مهم  دـناوت  یم  یتیب  لها  ینـالقع و  تلادـع  ياـنبم  رب  يزادرپ  هیرظن  دـسر  یم  رظن  هب 
. دشاب یناهج 

تلادع هیرظن  تیبثت  يارب  شالت  ساسا  رب  تیب  لها  یخیرات  یسانش  راودا 

یهد دنویپ  دوب ، یمالـسا  تلادع  یلمع  يوگلا  هک  یبنلا  هنیدم  شرتسگ  یـشخب و  رارمتـسا  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  حرط 
تیرثکا دوب . تیالو  تماما و  لصا  اب  اه  شزرا  نآ  هنیدم و  نیا 
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هیلع یلع  ماما  ینیـشن  هناخ  هب  رما  نیا  دـندنادرگ و  يور  حرط  نیا  زا  اـفلخ  زا  ندرک  یهارمه  اـب  ربماـیپ  تلحر  زا  سپ  هعماـج  نآ  مدرم 
اب تیب  لها  هب  اهنآ  دیدش  ياه  موجه  هطساو  هب  زاغآ  رد  افلخ  نامز  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  ینیشن  هناخ  هرود  دش . رجنم  مالـسلا 
هب شنارای  هژیو  هب  دوخ  يارب  ار  یتظافح  هیقت  نیا  ماما  دش ، میانغ  تاحوتف و  لوغـشم  هعماج  هک  یتدـم  زا  سپ  دوب . هارمه  یتظافح  هیقت 

هیقت هب  یتارادم  هیقت  نارود ، نیا  رخاوا  رد  دـناسر . يرای  هعماج  رد  اهنآ  یجیردـت  يراذـگرثا  روضح و  هب  ات  درک  لیدـبت  یتارادـم  هیقت 
(1). دش لیدبت  يذوفن 

یبا نب  دـمحم  هک  يا  هنوگ  هب  دزادرپ  یم  هعماج  رد  دوخ  ناراـی  نداد  ذوفن  هب  ادـتبا  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـنمؤمریما  ذوفن ، هیقت  نارود  رد 
هرـصب نکاس  مه  يا  هدـع  دـنتفر و  هفوک  هب  ماما  یعیـش  نارای  زا  يرایـسب  عمج  رتشا و  کلام  دـش ، رـصم  نکاس  ماما ، هتفاـی  تیبرت  رکب ،
تلادـع يزیتس ، ملظ  گنهرف  دـننامه  تیب  لها  گنهرف  ياـه  شزرا  یخرب  جـیردت ، هب  دارفا ، نیا  یعاـمتجا  روضح  اـب  هاـگ  نآ  دـندش .

. دش هنیداهن  هعماج  رد  یعامتجا  ضارتعا  قح  ناونع  هب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رب  زکرمت  یهاوخ و 

قادصم لابند  هب  یتقو  نایاپ  رد  هک  دیماجنا  ییاه  مایق  هب  دـش ، هارمه  موس  هفیلخ  نایلاو  هدرتسگ  ياه  ملظ  اب  هک  هاگ  نآ  اه  گنهرف  نیا 
تفـالخ هب  ثعاـب  درک و  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـنمؤمریما  هجوتم  ار  یمالـسا  هعماـج  تیرثکا  یتحار  هب  دـمآرب ، ینیزگ  ياـج  يارب  ییوج 

. دش ناشیا  ندیسر 

نارای و ماما و  یعامتجا  درط  هب  لطاب  قح و  هتـشذگ  ياه  هبرجت  مامت  ساسا  رب  هیواـعم  مالـسلا ،  هیلع  یلع  ناـنمؤمریما  تداهـش  زا  سپ 
لوصا و هب  ثیدـح  لعج  اب  ار  یعامتجا  ییانتعا  یب  هیحور  دوعق و  توکـس و  يریذـپ و  متـس  درک  شـالت  هاـگ  نآ  تخادرپ . شناـیعیش 

نیا ياتـسار  رد  هیواعم  دـناشکب . لماک  یلیطعت  هب  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  یتح  دـنک و  لیدـبت  یمالـسا  هعماـج  یعرـش  نیناوق 
. دنک ارجا  ینلع  ییاهن و  تروص  هب  ار  اه  حرط  نیا  دیزی  دوب  رارق  درک و  مهارف  ار  اه  ناینب  فده ،

زا يرایـسب  هتبلا  دـش . یثنخ  نآ  ياه  شزرا  مالـسا و  لماک  يدوباـن  حرط  تخیر و  مه  هب  ار  اـه  هشقن  نیا  ساـسا  اروشاـع  ماـیق  ناـهگان 
هعماج اروشاـع ، زا  سپ  تیب  لـها  يوما ، ياـه  شزرا  خوسر  لـیلد  هب  دـنام . یقاـب  یمالـسا  هعماـج  تیرثکا  داـهن  رد  يوما  ياـه  شزرا 

يارب یلقتسم 

. هیقت يرئاح ، ییافص  یلع  کن : هنیمز  نیا  رد  - 1
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هک هاگ  نآ  تشگ . یم  زاب  مالـسا  ناهج  هب  دـیاب  هرابود  اه  نرق  زا  سپ  يزیرگ  ملظ  اـه ، ینیب  شیپ  ساـسا  رب  هتبلا  دـندرک . یحارط  قح 
. دننیبب قح  عماوج  رد  ار  نآ  يالتعا  ییاروشاع و  ياه  شزرا  رگید ، ییوس  زا  دنوش و  هتسخ  ضیعبت  ملظ و  تدش  زا  اهنآ  تیرثکا 

قافتا هب  خـیرات  نایاپ  هک  ارچ  دـش ، دـهاوخ  رارکت  هرابود  نامزلارخآ  رد  قافتا  نیمه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تایاور  ساسا  رب 
، نامزلارخآ رد  هک  تسا  نآ  تایاور  نیا  دافم  دوب . دهاوخ  ربمایپ  تیب  لها  زا  هک  یتفالخ  اما  دوب ، دهاوخ  تفالخ  بلاق  رد  ینس  هعیش و 

تفای یتیب  لها  مالـسا  رد  اهنت  هک  ییاه  شزرا  دوب . دـهاوخ  ییاـه  شزرا  فراـعم و  اـه ، هیاـم  نب  هبلاـطم  يوس  هب  یمالـسا  عماوج  ریس 
. دش دهاوخ 

يودهم ییاروشاع و  ياه  شزرا  دوش و  تیریدم  تسرد  يرازفا ، مرن  رظن  زا  میقتسمریغ  يا  هنوگ  هب  رگا  يراج  تالوحت  ساسا ، نیا  رب 
فیرعت تسرد  یناسنا  تمارک  يدازآ و  هناموصعم ، تموکح  تفـالخ و  تیناـسنا ، تیونعم ، يریذـپان ، تلذ  تزع و  تلادـع ، دـننامه :

یهاوخ يدـهم  هب  لاس ، زا 25  سپ  یمالـسا  هعماج  رد  یهاوخ  نانمؤمریما  یخیراـت  هبرجت  دـننامه  دـناوت  یم  نآ  ییاـهن  دـنیآرب  ددرگ ،
. دوش لیدبت  یناهج  يرطف  یهاوخ  دوعوم  و  تیب ) لها  گنهرف  ساسا  رب  يدهم  يوجو  تسج  ینعم  هب   ) یمالسا

اه هتکن  اه و  هدیا 

هدیا هاگتساخ 

نآ حرش  هدیا و 

ییاروشاع ياه  مایپ 

اب یگدنز  زا  زیهرپ  یبلط و  تداهـش  نآرق ، نیتسار  ياه  شزرا  لیـصا و  نید  يرگایحا  يوجو  تسج  نید ، مان  هب  يریذـپ  ملظ  زا  زیهرپ 
هعماج تسایس و  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  يرگایحا  تلذ ،

ینامزلارخآ ياه  مایپ 

هب خـیرات و  ياه  تنـس  ساسا  رب  یلاوتم  تروص  هب  مالـسا  ناهج  رد  یتح  لطاب  ههبج  رد  اه  هیرظن  اـه و  تلود  اـه ، تموکح  لاوز  ریس 
يزاس ندمت  تیفرظ  رشب و  زاین  هب  ییوگخـساپ  ناوت  ینیمز  راتخاس  ای  هیرظن  چیه  دوش  صخـشم  هک  هلحرم  نآ  هب  ندیـسر  ات  لماک  روط 

. درادن ار 

. تسا نامزلارخآ  ياه  هناشن  زا  اه  هعماج  ربص  ندش  زیربل  رثا  رب  یعامتجا  ياه  یمارآان  عویش  ملظ و  زا  یگتسخ  ملظ و  شرتسگ 
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ور شیپ  ياهدیدهت 

یبیرقتدض و ياه  نایرج  ییازون  هب  دناوت  یم  ددرگن ، هیذـغت  تیب  لها  گنهرف  ياه  هیام  نب  اب  يرازفا  مرن  رظن  زا  رگا  یمالـسا  يرادـیب 
زا هیواعم  نارود  رد  هک  دشاب  يا  هفوک  دننامه  دوش و  لیدبت  يرگ ) ینایفسون  يرگ : یباهو  هبترم  نیرتالاب   ) مالسا ناهج  رد  یعیـش  دض 

. دیرفآ ار  اروشاع  هعجاف  درک و  ور  يوما  ياه  شزرا  هب  يولع  ياه  شزرا 

بزح ینیرفآ  هسامح  هبرجت  رد   ) عیـشت بتکم  یـسامح  ياه  شزرا  يوس  هب  ناملـسم  ناناوج  نتفای  هجوت  زا  هطلـس  ناهج  رطخ  ساسحا 
. نردم يزیتس  هعیش  يوس  هب  ناهنپ  تیریدم  کی  رد  ناملسم  ناناوج  ياه  ناجیه  يزاس  فوطعم  يارب  شالت  و  نانبل ) هللا 

تاـیلمع اـی  يزوسدوخ  هب  یبـلط  تداهـش  فیرحت  دـننامه  اـهنآ  فیعـضت  بیرخت و  يارب  ییاروشاـع  ياـه  شزرا  يزاـس  هنوراو  رطخ 
. يراحتنا

جاوما يرگ  تیادـه  اه  هشیدـنا  اه و  مایپ  دـیلوت  يارب  دوخ  میقتـسم  شقن  يرگافیا  رد  تیناحور  اه و  هزوح  ندرک  لـمع  فیعـض  رطخ 
يزوس تصرف  دننامه  یخیرات  ساسح  تیعقوم  نیا  رد  يزوس  تصرف  لامتحا  یگنهرف ؛ ياهداهن  يرازفا  مرن  تیریدم  هعماج و  یمومع 

یتح هکلب  دشن ، قطانم  نآ  رد  مالـسا  هب  توعد  یگنهرف  جاوما  نداتفا  هار  ثعاب  اهنت  هن  هک  ناکلاب  تالوحت  يوروش و  طوقـس  عطقم  رد 
رد ادهـشلادیس  رادشه  دننامه  يرادشه  نیا   ) دش هتـشاد  هگن  ادج  هعیـش  يایفارغج  زا  ناجیابرذآ  يروهمج  دـننامه  ینیـشن  هعیـش  قطانم 

(. تسا ق   . 59 ه لاس جح  رد  انم  هبطخ 

اه تصرف 

. داد ناشن  ار  شدوخ  یتسینویهص  میژر  هیلع  تمواقم  نایرج  مالسا و  بالقنا  بلاق  رد  هک  ییاروشاع  ياه  شزرا 

کمک اب  هک  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تماما  رصاعم  تالوحت  اب  نآ  زا  یشان  یخیرات  يزاس  تصرف  يرادیب و  زا  یشان  تالوحت  تهابش 
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. دش لطاب  ياه  نایرج  ياه  يریگرد  نایم  رد  مالسا  ناهج  رد  عیشت  رشن  شرتسگ و  ثعاب  ییاروشاع  تیب و  لها  ياه  شزرا 

تفالخ هلاس  نارود 25  رخاوا  رد  ناناملسم  مایق  دننامه  دوش ، يربهر  تسرد  يرطف ، ياه  شیارگ  رظن  زا  رگا  يرادیب  زا  یشان  تالوحت 
اب يولع )  ) هدیمهف هباحـص  نارای و  تیریدم  اب  دنتـساخ ، اپ  هب  اه  یتلادع  یب  مامت  زا  هتـسخ  مدرم  یتقو  هک  دوب  دـهاوخ  مالـسا  ردـص  رد 

هیلع یلع  نانمؤمریما  رد  زج  ار  تلادـع  قادـصم  تنـس ،) لها  تیرثکا  اـب   ) یمالـسا هعماـج  تیاـهن ، رد  روحم ، تلادـع  ياهراعـش  حرط 
. دش ماما  تفالخ  بلاط  زاب  شوغآ  اب  اه  لاس  زا  سپ  درکن و  ادیپ  مالسلا 

هب هنـشت  ياه  نادجو  میقتـسمریغ  میقتـسم و  غیلبت  ناکما  ندش  مهارف  يوروش و  طوقـس  دننامه  یخیرات  یتصرف  ینعی  یمالـسا  يرادـیب 
(. یناکلپ یجیردت و  تروص  هب   ) تیب لها  بتکم  يوس 

دننامه یعیـش ) تیودـهم  ای  هعیـش  مسا  رب  زکرمت  ياـج  هب   ) تیب لـها  بتکم  ياـه  هیاـم  نب  ندـش  حرطم  ترورـض  یمالـسا و  يرادـیب 
یجیردـت یهد  هجوت  يزاسرتسب و  يارب  مرن  تردـق  دربهار و  ناونع  هب  هعماج  رد  ینید  ییارگ  هدـنیآ  تلادـع و  تیونعم و  تینـالقع و 

. قح بتکم  هب  یمالسا  يرادیب  يایفارغج 

نامتفگ داجیا  يارب  تیناحور  يربهر  اب  هعیش  ناناوج  ياه  ناجیه  يزاس  فوطعم  يزاس و  لاعف  يارب  یخیرات  یتصرف  یمالـسا ، يرادیب 
ناوج ره  حرط :  ) تسا یناهج  هرتسگ  رد  مالـسا و  ناهج  رد  هتـساخ  اپ  هب  دنم و  هقالع  ریحتم و  ناناوج  اهنآ و  نیب  يزاجم  ای  یعقاو  ياه 

(. دوخ يرنه  یبلاق و  ياه  يدنم  ناوت  هزادنا  دح و  رد  نید  غّلبم  کی  هعیش ،

اه تفایهر 

یسامح و یفطاع ، يالاب  تیفرظ  هب  رظن  هژیو  هب  ییاروشاع  گنهرف  اه و  شزرا  شرتسگ  جیورت و  يارب  شالت  ترورض 
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. دنک یم  داجیا  هعماج  رد  اه  شزرا  نیا  هک  یعامتجا  یشخبایوپ 

تیوقت یمالـسا و  تیودهم  هشیدنا  يایحا  يزاسزاب و  فده  اب  تنـس  لها  تیودهم  یعیـش و  تیودهم  نیب  یقیبطت  یناوخزاب  ترورض 
. مالسا ناهج  رد  یباهو  يرگ  یفلس  هشیدنا  فیعضت  فده  اب  مالسا و  رگن  هدنیآ  يدربهار  ناونع  هب  نآ 

يزاـس یناـهج  يرگن و  هدـنیآ  يوـما و  يرگ  یفلـس  ربارب  رد  یمالـسا  دربـهار  اـهنت  تیودـهم  بلاـق  رد  یمالــسا  يرگن  هدـنیآ  یفرعم 
. اه تسینویهص  اهرالوکس و 

دینک هعجارم  فا  يد  یپ  لیاف  هب  رادومن  هدهاشم  يارب  ًافطل 
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( یشهوژپ میامض   ) ییاروشاع يا  همانرب  ياه  شهوژپ  موس : شخب 

هراشا

( یشهوژپ میامض   ) ییاروشاع يا  همانرب  ياه  شهوژپ  موس : شخب 

اه لصف  ریز 

دمآرد شیپ 

ییاروشاع تیریدم  همانرب  يا  همانرب  شهوژپ  فلا )

یسانش ناور  یسانش و  ناسنا   ) ییاروشاع یسانش  تیصخش  ساسا  رب  یبای  هدیا  شهوژپ  ب )

همان باتک 
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دمآرد شیپ 

دمآرد شیپ 

تیریدم ماع  دیفم و  ثحب  ود  رد  دوش  یم  شالت  نازاس  همانرب  يارب  رثا  نیا  يزاس  ینغ  ماقم  رد  مه  هنومن و  ناونع  هب  مه  شخب  نیا  رد 
شخب رد  یلو  تسا ، يزاس  همانرب  راتخاس  بساـنم  رتشیب  یتیریدـم ، شهوژپ  درکراـک  ددرگ . هئارا  یـشهوژپ  نتم  یـسانش ، تیـصخش  و 

بلاق و عونت  ساسا  رب  یناوارف  ياهدرکراک  یناتـساد  ییاور و  راتخاس  يارب  دـیاب  يزاس  همانرب  يارب  تیلباق  رب  هوالع  یـسانش  تیـصخش 
نوگانوگ ياه  درکراک  هناسر و  شهوژپ  عونت  ات  تسا  هدش  هئارا  شهوژپ  يوگلا  ود  یسانش  تیصخش  شخب  رد  دشاب . هتـشاد  بطاخم 

. دوش هدیشک  ریوصت  هب  نآ 

ییاروشاع تیریدم  همانرب  يا  همانرب  شهوژپ  فلا )

هراشا

ییاروشاع تیریدم  همانرب  يا  همانرب  شهوژپ  فلا )

اه لصف  ریز 

يروآدای

اروشاع ییاغ  یلک و  فده  يوجو  تسج  رد  . 1

ییاروشاع تیریدم  رد  يزیر  همانرب  لوصا  . 2

هیواعم گرم  ات  تماما  نارود  رد  ماما  یتیریدم  لوصا  یسانش و  نامز  . 3

ییاروشاع تیریدم  رد  یهد  نامزاس  كالم  رایعم و  . 4

نآ اب  ههجاوم  ياه  هویش  یسانش و  عنام  یسانش و  نمشد  . 5

عیرس مادقا  هناهاگآ و  يریگ  میمصت  ساسا  رب  ایوپ  لاعف و  تیریدم  . 6

يزاسورین يوگلا  یتیبرت و  تیریدم  . 7

ییازفا تریصب  تیریدم  . 8

طیارش نیرت  تخس  رد  قح  رب  تماقتسا  مدق و  تابث  . 9
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مایق لوط  رد  ماما  مرن  دربهار  یغیلبت و  تیریدم  . 10

تیدوبع تدابع و  اب  يزاس  دنم  ناوت  تیریدم  . 11

ینارحب طیارش  رد  يزاس  تصرف  يرو و  هرهب  تیریدم  . 12

یمالسا تیریدم  رد  هداوناخ  هاگیاج  تلاصا و  . 13

 ( مالسلا هیلع  داجس  ماما  تداهش  تبسانم  هب   ) يزاس گنهرف  یگنهرف و  تیریدم  . 14

تاواسم تلادع ، لصا  . 15

یناگمه تیلوئسم  ساسحا  يزیگنارب و  تیلوئسم  تیریدم  . 16

تزع تمارک و  رب  ینتبم  تیریدم  زیرگ ؛ تلذ  روحم و  تزع  تیریدم  . 17

یبایزرا تراظن و  لرتنک ، لصا  . 18

اه قیوشت  اه و  رادشه  تیریدم  . 19

( تمسق نیرخآ   ) هتسویپ يایوپ  راظتنا  يرگن و  هدنیآ  تیریدم  . 20

يروآدای

يروآدای

، مهم ثحابم  اب  يا  هتـشر  نایم  یهاگن  رد  هاگ  نآ  درگنب و  رـشب  یخیرات  هژورپ  نیرت  میظع  بلاق  رد  ار  اروشاع  دنک  یم  یعـس  حرط  نیا 
ار ییاروشاع  تیریدـم  لوصا  زا  یخرب  یهد و ،... نامزاس  يزیر ، هماـنرب  يراذـگ ، فدـه  ثحب  دـننامه  تیریدـم  يدربراـک  يدـیلک و 

یمالسا لیصا  ياه  شزرا  رد  دنتـسه و  تباث  خیرات  هشیمه  رد  يروای  قح  یتسیز و  قح  يرواب ، قح  ریـسم  رد  هک  یلوصا  دنک ؛ یفرعم 
یناگدنز رد  هژیو  هب   ) درک هعلاطم  ناوت  یم  ناموصعم  همه  یناگدنز  رد  ار  لوصا  نیا  هک  ددرگ  یم  يروآدای  اج  نیمه  رد  دنراد . هشیر 

قح يریگرد  لماک  يزاس  فافش  رد  اروشاع  تیصوصخ  یلو  مالسلا ،)  هیلع  یلع  نانمؤمریما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هریـس  و 
مرحم و هام  ود  رد  مه  نابطاخم  رگید ، يوس  زا  تساروشاع . فرظ  رد  فرط  ود  یتیریدم  ياه  هویـش  تیریدم و  قمع  شیامن  لطاب و  و 

. دنراد ثحابم  نیا  شریذپ  تفایرد و  يارب  يرتشیب  یگدامآ  رفص 
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یگدنز تیریدم و  رظن  زا  رت  مهم  دراوم  زا  یخرب  تیریدم و  یلـصا  ثحابم  زا  هرود  کی  هب  تسا  هدـش  یعـس  ثحابم  ریـس  تیلک و  رد 
. دوش هجوت  ینید 

یتیریدـم ای  ییاروشاع  یلیمکت  تاعلاطم  دـنمزاین  هنیمز  ود  ره  رد  ثحب  يزاـس  ینغ  ثحب ، ندوب  يا  هتـشر  ناـیم  هب  رظاـن  تسا  یهیدـب 
. دوش یم  زیهرپ  ذخآم  عبانم و  هئارا  زا  یتنرتنیا  يا و  هناخ  باتک  عبانم  یگدرتسگ  هب  رظن  تسا و 

یسانشراک و ياه  شـسرپ  یکمک ، ناگ  ژاو  دیلک  دمآرد ، شیپ  کی  لماش  تمـسق  ره  رد  ییاوتحم  راتخاس  رظن  زا  یـشهوژپ  حرط  نیا 
همانرب رایتخا  رد  ثحب  یلک  يامیـس  ات  دنک  یم  کمک  لحارم  نیا  یلک  هعومجم  تسا . همانرب  نایم  ود  يارب  يداهنـشیپ  نتم  تیاهن ، رد 

. دریگب رارق  هدنسیون  ای  سانشراک  زاس ،

اروشاع ییاغ  یلک و  فده  يوجو  تسج  رد  . 1

هراشا

اروشاع ییاغ  یلک و  فده  يوجو  تسج  رد  . 1

اه لصف  ریز 

دمآرد شیپ 

یلیمکت دراوم 

نمشد ههبج  رد  عوضوم  هاگیاج 

ییاهن مایپ 

یسانشراک ياه  شسرپ 

همانرب نایم 

دمآرد شیپ 

دمآرد شیپ 

فدـه و دوجو  هنامیکح ، لعف  مهم  مزاول  زا  دـننک . یم  زیهرپ  شزرا  مک  ای  ثبع  لعف  ماجنا  زا  دنتـسه و  میلع  میکح و  موصعم ، ياـیلوا 
زاس خیرات  میظع و  دناوت  یم  مه  نآ  فادها  ای  فدـه  دـشاب ، میظع  یلمع ، لعف و  هچ  ره  رظنم ، نیا  زا  تسا . نآ  رب  بترتم  ییاهن  تیاغ 

. دشاب
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فده ات  نوچ  دشاب ؛ ییاغ  نالک و  یلاعتم ، فده  نیمه  ییاسانـش  دـیاب  ییاروشاع  تیریدـم  عوضوم  رد  هلحرم  نیرت  مهم  ماگ و  نیلوا 
هیامرـس همه  نیا  اب  يا  هثداح  ایآ  دـش  دـهاوخن  مولعم  دـش و  دـهاوخ  ماهبا  راـچد  تیریدـم  ثحاـبم  رد  يدـعب  لـحارم  دوشن ، ییاـسانش 

تـسد لباق  یلاعتم و  صخـشم ، نشور ، فده  یحارط  تیریدم ، سورد  نیلوا  زا  ور ، نیا  زا  ریخ ؟ ای  تسا  هتـشاد  مادقا  شزرا  يراذگ ،
. دوش ماجنا  نآ  ساسا  رب  اه  يریگ  میمصت  اه و  يزیر  همانرب  ات  تسا  یبای 

ییافـص یلع  هک   ) تسا هدـش  هتفگ  یتوافتم  نانخـس  یمالک ، یخیرات و  عبانم  اه و  باتک  رد  ینیـسح ، مایق  رد  یـسانش  فدـه  ماـقم  رد 
زا یهن  فورعم و  هب  رما  يرگ و  حالـصا  تموکح ، تداهـش ، فدـه  اب  مایق  دـننامه  تسا ) هدروآدرگ  اروشاع  باتک  رد  ار  اهنآ  يریاح 

ناموصعم رگید  ادهـشلادیس و  نانخـس  هموظنم  زا  یـشخب  ای  نآ  جیاتن  ای  مایق  زا  یـشخب  هب  اه  هیرظن  نیا  همه  دسر  یم  رظن  هب  یلو  رکنم .
مایق هب  عماج  یهاگن  دنا  هتسناوتن  هتسیرگن و 
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لیلقت ثعاب  فده ، صقان  فیرعت  لیلد  هب  دـننک و  فیرعت  عماج  نالک و  ار  فدـه  دـنا  هتـسناوتن  ور ، نیا  زا  دنـشاب . هتـشاد  ادهـشلادیس 
. دنا هدش  اروشاع  هسامح  شزرا 

باختنا تداهش  ًالثم  تسا . هدش  طلخ  فده  اب  اه  باختنا  اه و  کیتکات  اه و  شور  نیب  ای  فده  اب  جیاتن  نیب  اه  هیرظن  نیا  زا  یخرب  رد 
دـسر یم  رظن  هب  دشاب ، لماک  عماج و  هک  یفدـه  ییاسانـش  يارب  دوب . ماما  کیتکات  شور و  هکلب  دوبن ، ماما  ییاهن  فدـه  یلو  دوب ، ماما 

، اروشاع زا  شیپ  ات  یتقو  تسیرگن . خیرات  هفـسلف  رظنم  زا  هسامح  نیا  هب  اروشاع  هرابرد  تیب  لها  نانخـس  عماج  گنهرف  کمک  هب  دـیاب 
همه مه  اروشاع  زا  سپ  و  تسا ) هدوبن  یفطاع  يا  هیرگ  ًافرص  هیرگ  نیا  هتبلا  و   ) دنا هتسیرگ  نآ  يارب  هتـسیرگن و  نآ  هب  ایلوا  ایبنا و  همه 

دایرف مه  روهظ  ياه  هفـسلف  نیرت  مهم  زا  یکی  دـنا ، هتخادرپ  عیـشت  مالـسا و  يایحا  هب  نآ  ياهدروآ  تسد  اه و  شزرا  لمحم  رب  ناماما 
هفـسلف ثحبم  رظنم  زا  خـیرات  ملع  ور ، نیا  زا  دوش . یم  فیرعت  راظتنا  اروشاـع و  اـب  عیـشت  یخیراـت  تیوه  نینچمه  تساروشاـع . ماـقتنا 

. دشاب اروشاع  یبای  فده  یسانش و  تیاغ  يارب  شور  نیرتهب  دناوت  یم  خیرات 

یخیرات هفـسلف  هاگن  ساسا  رب  هژیو  هب  نیعبرا  اروشاع و  ترایز  دـننامه  يودـهم  تارایز  ییاروشاع و  تارایز  کـمک  اـب  شور ، نیا  رد 
. دوش هعلاطم  لطاب  قح و  يریگرد  ساسا  رب  خیرات  تیروحم  یـسررب و  قح ، نید  رظنم  زا  خیرات  هفـسلف  دوش  یم  یعـس  ادتبا  هبدن  ياعد 

تـشهب ققحت  نآ ، ییاـهن  فدـه  تسا و  ناـماما  ناربماـیپ و  هرود  ینعی  یلک  هرود  ود  لـماش  هدـش و  زاـغآ  مدآ  طوبه  زا  يریگرد  نیا 
هدـش فیرعت  تیمتاخ  زا  سپ  اروشاع  شقن  خـیرات ، هب  نـالک  هاـگن  نیا  رد  تسا . یناـهج  تلادـع  تیونعم و  تیروحم  رب  روهظ  ینیمز 

اب ات  درک  یعس  شالت  يزیر و  همانرب  نیرت  هدرتسگ  رد  لطاب  یخیرات  نایرج  دیسر ، دوخ  تیعماج  لامک و  هب  قح  نید  یتقو  ینعی  تسا .
. دزاس دوبان  هشیمه  يارب  ار  قح  نید  نیا  نید ، هیلع  نید  گنج  کمک 

رد دوش  یم  ثعاـب  تسوا ، ینیرفآ  هساـمح  يرگراـثیا و  يراکادـف ، جوا  ادـخ و  ّیلو  تبرغ  تیمولظم و  جوا  هطقن  هک  اروشاـع  هساـمح 
، تیمولظم هسامح و  یقیفلت  تیعـضو  نیا  هناوتـشپ  هب  هاگ  نآ  ددرگ . قح  يراگدنام  ثعاب  میظع  ییادف  میدـقت  اب  مهم  یفاصم  هاگنزب و 

. دسرب لماک  عماج و  روهظ  هب  دوخ  یجیردت  دشر  رد  تقیقح  قح و  تیاهن ، رد  ات  دریگب  تروص  قح  هعماج  ههبج و  يزاسزاب 
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یلیمکت دراوم 

یلیمکت دراوم 

، یمـسر تروص  هب  ربمایپ  نامز  زا  ییاروشاع  نالک  فادها  رد  يراذگ  هیامرـس  تدم ، هاتوک  تدم و  نایم  تدم ، دـنلب  يراذـگ  فدـه 
یحارط دوش و  یم  دوخ  هب  یناسنا  دنلب  ياه  هدارا  اه و  تمه  بذج  ثعاب  هک  فده  نیرت  یلاعتم  صخـشم ، فافـش و  يراذـگ  فدـه 

. ییارگ عقاو  ییارگ و  نتم  نیب ، عمج  اب  فده 

نمشد ههبج  رد  عوضوم  هاگیاج 

نمشد ههبج  رد  عوضوم  هاگیاج 

هعماج دندوب . هتفرگ  هعماج  زا  ار  رتهب  تیعضو  يارب  شالت  يرگن و  هدنیآ  هیحور  تدم ، نایم  یتح  تدمدنلب و  فادها  اب  يوما  تاغیلبت 
يارب هک  یفدـه  تیاهن  دوب . هدیـسر  دوعق  نوکـس و  توکـس و  دوجوم و  عضو  زا  يدـنم  تیاضر  هب  یلاعتم ، ياه  فدـه  ياج  هب  يوما 

. دوب يوما  مالسا  ینیمزرس  یمک و  هعسوت  ینعم  هب  رتشیب  تاحوتف  ماجنا  دوب ، روصتم  دوجوم  عضو  ظفح  نمض  رد  اهنآ 

ییاهن مایپ 

ییاهن مایپ 

فده نیا  ندوب  عماج  لماک و  طرـش  دشاب . هتـشاد  یگدنز  رد  ینالک  تباث و  یلاعتم  ياه  فدـه  دـیاب  یناسنا  ره  ییاروشاع ، شنیب  رد 
یلک حرط  زا  یئزج  ار  دوخ  یناسنا ، ره  ینعی  تسا ؛ يرـشب  ینیمز  یگدـنز  يارب  یلاعت  قح  يراذـگ  فدـه  اب  نآ  یگنهاـمه  يراذـگ ،

دنوادخ نالک  يراذگ  فدـه  اب  ار  دوخ  نالک  اما  يدرف ، يراذـگ  فدـه  دـنک  یعـس  یـسانش  ناکم  نامز و  ساسا  رب  دـنیبب و  دـنوادخ 
. دزاس گنهامه 

مالسلا مهیلع  نیموصعم  نامز  رد  عیشت  خیرات  لیلحت  راودا 

دینک هعجارم  فا  يد  یپ  لیاف  هب  رادومن  هدهاشم  يارب  ًافطل 
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یسانشراک ياه  شسرپ 

یسانشراک ياه  شسرپ 

یم اجک  هب  تسا ؟ هدـش  عورـش  اجک  زا  تسا ؟ هدـش  عورـش  هنوگچ  یمیهاربا  نایدا  مالـسا و  نآرق و  رظنم  زا  نیمز  رد  رـشب  یگدـنز  . 1
ساسا رب  ماجنا  ات  زاغآ  زا  خیرات  یـسانش  راودا  تساجک ؟ قح  نید  رظنم  زا  نآ  ییاهن  دـصقم  ینیمز و  یگدـنز  نیا  ییاهن  فدـه  دور ؟

؟ تسیچ مالسا  نآرق و  یخیرات  هاگن 

شقن یسانش  راودا  نیا  رد  اروشاع  هنوگچ  تسا ؟ هنوگچ  تبیغ  ات  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  ناموصعم  قح و  یخیرات  راودا  . 2
زا عیـشت  یلالقتـسا  دـیدج و  هلحرم  اروشاع ، زا  ایآ  تسا ؟ یمالـسا  هعماج  زا  هعیـش  هعماج  کیکفت  هطقن  اروشاع  ایآ  دـبای ؟ یم  يدـیلک 

؟ ددرگ یم  زاغآ  مالسا  ناهج 

ار ینیـسح  مایق  نالک  یلک و  فده  ناماما ، یناگدـنز  یـسانش  راودا  خـیرات و  لک  هب  یخیرات  هفـسلف  هاگن  ساسا  رب  ناوت  یم  هنوگچ  . 3
؟ درک فیرعت  ناوت  یم  یبلط  تداهش  ًافرص  ای  فورعم  هب  رما  ای  يرگ  حالصا  دننامه  يدرخ  ياه  فده  ار  مایق  فده  ایآ  درک ؟ حیرشت 
هریـس و زا  ایآ  دوش ؟ یم  توافتم  اروشاع  هب  اه  لیلحت  اه و  هاگن  عون  دشاب ، یخیرات  نالک و  گرزب و  رایـسب  اروشاع  فده  رگا  هنوگچ 

؟ درک جارختسا  هدش  رکذ  دراوم  زا  رت  قیمع  ياه  مایپ  تاکن و  ناوت  یم  تضهن  لوط  رد  ماما  راتفگ 

همانرب نایم 

همانرب نایم 

هبدن ياعد  یخیرات  هاگن  رظنم  زا  یسانشاروشاع  . 1 1

يوگلا یکیفارگ ، یحارط  بلاق  رظن  زا  ینعی  ددرگ ؛ یم  میدـقت  تسویپ  رد  هک  تسا  یخیرات  رامـش  هاگ  ياراد  همانرب  ناـیم  نیا  رکذـت :
تاحیضوت دوش و  یم  زاب  نامز  رادومن  رب  يرداک  بلطم  ياراد  دراوم  نامز و  طخ  تازاوم  هب  هک  تسا  يرامش  هاگ  کی  نآ ، یکیفارگ 

. ددرگ یم  نایب  يریوصت  ای  بوتکم 
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دینک هعجارم  فا  يد  یپ  لیاف  هب  رادومن  هدهاشم  يارب  ًافطل 
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همانرب نایم  نتم 

یم زاغآ  اوح  مدآ و  ترـضح  طوبه  اب  رـشب  ینیمز  یگدـنز  خـیرات و  تیب ، لها  بتکم  رد  هیعدا ، تاـیاور و  گـنهرف  ینآرق و  هاـگن  زا 
تیدوبع و ماـظن  ساـسا  رب  اـت  دـندرک  طوـبه  نیمز  هب  دـنراد ، هگن  دوـخ  يارب  ار  ینیمزارف  تشهب  دنتـسناوتن  هکنآ  زا  سپ  ود  نآ  ددرگ .

. دنسرب نیمز  نیمه  يور  راب  نیا  یلو  تشهب ، نامه  هب  هرابود  یخیرات ، يدهج  دج و  رد  فیلکت 

یتلهم ینیمز  دوعوم  تشهب  نامه  ندیـسر  ارف  نامز  ات  وا  دش . هدنار  اه  نامـسآ  زا  اهنآ  هارمه  مه  سیلبا  هک  دـش  یـشان  اجنآ  زا  لکـشم 
یجیردـت ققحت  فدـه  اب  قح  ناربهر  هتـسویپ  يریگرد  لماش  یخیرات  ددرگ ؛ یم  زاغآ  طوبه  اب  تیرـشب  خـیرات  ور ، نیا  زا  دوب . هتفرگ 

نیا تسرد  یـسانشزاب  خـیرات ، نید ، هاـگن  زا  سپ  دنتـسه  تشهب  نآ  قـقحت  مـحازم  عناـم و  هـک  شناـهارمه  سیلبا و  اـب  ینیمز  تـشهب 
. تسا لطاب  قح و  يریگرد 

ربمایپ جـنپ  نآ ، جوا  هطقن  دوش . یم  عورـش  مدآ  ترـضح  اب  هک  تسا  ناربمایپ  هلاـس  رازه  دـنچ  نارود  خـیرات ، لوا  هلحرم  هاـگن ، نیا  رد 
ینامـسآ نید  یجیردت  تفایرد  قح ، ههبج  یخیرات  دربهار  نارود ، نیا  رد  دنراد . رارق  ربمایپ  رازه   124 نآ ، نتم  رد  دنتسه و  مزعلاولوا 

. دسر یم  تیمتاخ  هب  مالسا  ربمایپ  رد  ماجنارس  هک  ینالوط  ینارود  تسا ؛ يرشب  گنهرف  ندمت و  یخیرات  دشر  تازاوم  هب 

هاگن دـنمزاین  متاخ ، نید  ات  مدآ  طوبه  هظحل  زا  یناکلپ  یجیردـت و  دـشر  تروص  هب  ربمایپ  خـیرات  یـسانش  هلحرم  یـسانش و  راودا  هتبلا 
. ددرگ یم  زاغآ  ناماما  خیرات  عماج ، لماک و  نید  تیمتاخ  زا  سپ  تسا . ثیداحا  نآرق و  کمک  اب  یصصخت  یلیلحت و  ياه 

. تسا نآ  یجیردت  يزاس  یناهج  هاگ  نآ  لماک و  نید  ققحت  ارجا و  يارب  شالت  نارود  نارود ، نیا 

يارب شالت  اروشاع ، ات  ناماما  تماما  رـسارس  دنتـشاذگ ، رانک  هعماج  يربهر  زا  ار  تیالو  تماما و  ناقفانم ، کمک  اـب  لـطاب  ههبج  یتقو 
رود ییادـج و  شیاـمن  اروشاـع ، هعجاـف  هتبلا  دوب . قح  ییاـغ  ییاـهن و  فدـه  قح و  يربهر  قح ، دوس  هب  یمالـسا  هعماـج  ندـنادرگزاب 

. تسا قح  يربهر  زا  یمالسا  هعماج  لماک  یگداتفا 

زا سپ  دزاس . یثنخ  ار  امن  نید  ياه  لطاب  هبناج  همه  موجه  ات  دهد  یم  خر  اروشاع 
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زاغآ هرابود  قح  يارب  يزاس  هعماج  حرط  موصعم ، ناماما  يربهر  کمک  اب  قح ، ههبج  یگـشیمه  يدوبان  يارب  لطاب  هئطوت  يزاس  یثنخ 
یملع و درکیور  نآ ، لابند  هب  دوش و  یم  ماجنا  ییاروشاـع  هساـمح  ساـسا  رب  هعماـج  نیا  یگنهرف  يزیر  یپ  لوا ، هلحرم  رد  ددرگ . یم 

تسا یعامتجا  ماظن  یحارط  هرود  متشه ، متفه و  ماما  نارود  دوش . یم  ماجنا  مالسلا  امهیلع  قداص  ماما  رقاب و  ماما  نارود  رد  نآ  یبتکم 
لماک غولب  هب  هعیـش  هعماج  ات  ینالوط  تسا ، ینارود  تبیغ ، دریگ . یم  تروص  تبیغ  يارب  يزاس  هدامآ  اضرلا ، ءانبا  ناـماما  نارود  رد  و 

. دوش مهارف  روهظ  یناهج  تشهب  ماجنارس  ات  دسرب  دوخ  ییاهن  تسب  نب  هب  مه  لطاب  ههبج  دنسرب و  يروای  ماما 

يدیزی ههبج  رد  يراذگ  فده  . 1 2

رتسب رد  یناسنا  عبانم  يرازفا و  تخس  دعب  يرگید ، يرازفا و  مرن  دعب  یکی ، تسا . هدش  لیکـشت  دُعب  ود  زا  قح  ههبج  دننامه  لطاب  ههبج 
خـیرات و رد  يدوجو  ققحت  رظن  زا  یلو  تسه ، هدوب و  تیرثـکا  رد  هراومه  لـطاب  ههبج  يرازفا ، تخـس  تهج  زا  تسا . خـیرات  فرظ  و 

قح اب  تیرـشب  خـیرات  اوح ، مدآ و  ترـضح  طوبه  اب  یخیرات ، رظن  زا  هک  ارچ  تسا ؛ قح  رب  عرف  يرازفا ، مرن  يرکف و  تهج  زا  نینچمه 
اب يرازفا  مرن  تهج  زا  ههبج  نیا  دوش . یم  لطاب  ههبج  راذـگ  هیاپ  لیباق ، سیلبا ، ياـه  هسوسو  اـب  هک  تسا  نآ  زا  سپ  ددرگ . یم  زاـغآ 

نایم ياه  فده  ياه  یحارط  سپس  نالک و  يراذگ  فده  فده ، فیرعت  قح ، ههبج  مایپ  ددرگ . یم  زاغآ  قح  ههبج  زا  اهورین  شزیر 
. تفرگ رظن  رد  تقلخ  فده  ساسا  رب  ار  تیرـشب  خیرات  مامت  دیاب  نالک  فده  فیرعت  رد  هک  انعم  نیا  هب  تسا . تدـم  هاتوک  تدـم و 

ناسنا کت  کت  رمع  لوط  تدـم ، هاتوک  فدـه  رد  دوش و  یم  هجوت  يراج  یخیرات  لـحارم  راودا و  هب  تدـم  ناـیم  فدـه  فیرعت  رد 
یگدنز زا  کی  ره  رد  نالک  فده  ناسنا و  ره  یگدنز  هک  تسا  هنوگ  نیدـب  دریگ . یم  رارق  يراذـگ  فدـه  روحم  رایعم و  هک  تساه 

. دوش یم  لیدبت  تیرشب  خیرات  یلک  نالک و  فده  يارب  مهم  یشخب  هب  یناسنا  ياه 

هک دیزی  راعش  دننامه  دوش . یم  هتفرگ  هدیدان  تیرشب  یگدنز  يارب  یلک  نالک و  فده  ینیبدوخ ، ییارگایند و  ساسا  رب  لطاب  ههبج  رد 
مه مالسا  ینامسآ  نید  یتح  دریگ . یم  رارق  یگدنز  یساسا  شخب  ینیبروحم  دوخ  لزن ،» یحو  ءاج و ال  ربخ  ال   » تفگ یم 
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کسانم و اـهنت  نید  نیا  ددرگ . یم  لیدـبت  یگدـنز  نارذـگ  رگ  هیجوت  هب  دوش و  یم  یهت  ییاـغ  ياـه  فدـه  زا  فارحنا  فیرحت و  اـب 
ینید هعماج  تسایـس و  یمالـسا و  ندـمت  نآ ، ساسا  رب  هک  ییاغ  یخیرات و  دـنلب  ياه  مایپ  زا  دراد و  يدابع  يدرف و  یتعیرـش  رئاـعش و 

. تسا هدش  یهت  دوش ، یم  فیرعت 

نآ رد  دوب . یهت  نالک  یندـمت  هاگن  زا  هعماج  نارود ، نآ  رد  دـنک  یم  صخـشم  نایوما  تفـالخ  نارود  رد  یمالـسا  هعماـج  هب  یهاـگن 
اب هکلب  دیحوت ، يزاس  یناهج  نید و  نالک  جیورت  هعسوت و  ياتسار  رد  هن  تاحوتف  نیا  یلو  دریگ ، یم  تروص  یمالسا  تاحوتف  نارود ،

تهج زا  یلو  دـبای ، یم  هعـسوت  ییاـیفارغج  تهج  زا  یمالـسا  هعماـج  نارود ، نآ  رد  ور ، نیا  زا  تسا . میاـنغ  هزور  دـنچ  بسک  فدـه 
ناسنا يارب  لطاب  ههبج  ییاهن  مایپ  رظنم ، نیا  زا  دور . یم  رتشیب  طاطحنا  یتسپ و  يوس  هب  زور  ره  یعامتجا ، يراـتفر و  یقـالخا ، يونعم ،

يربخ گرم ، زا  سپ  هن  تسا و  يربخ  ایند ، نیا  ياـهتنا  رد  هن  هک  ارچ  تسا ؛ یتمیق  ره  هب  يدرف  يرثکادـح  یـشوخ  یگ و  هرمزور  اـه ،
. درادن يرگید  يانعم  تاسوسحم  تایدام و  زج  مه  يویند  یگدنز  تسه .

نیرتدب هب  هزور  دنچ  يایند  رد  یگدنز  هب  ندیـسر  يارب  نید  مان  هب  هک  تسا  هدز  ایند  نامدرم  يامن  مامت  هنییآ  يدیزی  هعماج  ور ، نیا  زا 
. دننک یم  توکس  نآ  ربارب  رد  ای  دنهد  یم  ماجنا  ار  اه  تنایخ  نیرتدب  دنداد و  یم  نت  اه  تلذ 

ییاروشاع تیریدم  رد  يزیر  همانرب  لوصا  . 2

هراشا

ییاروشاع تیریدم  رد  يزیر  همانرب  لوصا  . 2

اه لصف  ریز 

دمآرد شیپ 

یلیمکت دراوم 

نمشد ههبج  هعماج و  رد  عوضوم  نیا 

ییاروشاع مایپ 

یسانشراک ياه  شسرپ 

همانرب نایم 

دمآرد شیپ 

دمآرد شیپ 
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اب دوش ، یم  فیرعت  تدـم  هاتوک  تدـم و  نایم  فادـها  نآ ، لابند  هب  هک  نالک  ییاـغ و  فدـه  فیرعت  لاـبند  هب  اروشاـع  تیریدـم  رد 
ییارجا و لحارم  فادـها ، نآ  هب  هلحرم  هب  هلحرم  یبای  تسد  يارب  دوجوم  تاناکما  یـسانش و  ( اـیفارغج  ) ناـکم یـسانش و  ناـمز  كرد 

ناسنا رد  رگید  ياه  يزیر  همانرب  اـب  ییاروشاـع  تیریدـم  رد  يزیر  هماـنرب  تواـفت  ددرگ . یم  یحارط  فادـها  هب  یباـی  تسد  یتاـیلمع 
ناروای نارای و  نودـب  قح  ههبج  فادـها  ققحت  هک  انعم  نیا  هب  تسا . یناسنا  عبانم  یهاگآ  يدازآ و  يانبم  رب  تیریدـم  نیا  ندوب  روحم 

. دنشاب قح  تمدخ  رد  دوجو  مامت  اب  دنشاب و  هتسویپ  قح  هب  دازآ  هدارا  یهاگآ و  اب  دیاب  هک  یناروای  تسین ؛ ریذپ  ناکما  هتسیاش 

ییاروشاع تیریدم  رد  يزیر  همانرب  لوصا  . 2www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 444زکرم  هحفص 235 

http://www.ghaemiyeh.com


164 ص :

مزال طیارش  هب  ندیسر  ات  ناشیا  یلو  دوش ، یم  عورش  هکم  هب  هنیدم  زا  ترجه  اب  ادهشلادیس  مایق  ییاروشاع ، يزاس  همانرب  رد  ور ، نیا  زا 
، عیرـس هک  تسین  رگید  ياه  مایق  ای  جراوخ  ای  هیدیز  ياه  مایق  زا  يرایـسب  دننامه  مایق  نیا  دنک . یم  زیهرپ  هدز  باتـش  مادقا  هنوگ  ره  زا 

نینچ ییاروشاع  تیریدـم  رد  يزاس  همانرب  لحارم  هکلب  دریگب ، تروص  جـیاتن  فادـها و  يارب  صخـشم  فیرعت  نودـب  روک ، یناهگان ،
: تسا

؛ يزاس هاگآ  هب  رظان  ياه  همانرب  یحارط  لوا 

؛ یجنس نومزآ  هب  رظان  ياه  همانرب  یحارط  مود 

. ییاهن ییارجا  یتایلمع و  ياه  همانرب  یحارط  موس 

سپ دـهد . یم  ماجنا  هکم  ینامز  یناکم و  تصرف  رد  ههام  دـنچ  تماقا  اب  ار  يزاس  هاگآ  يارب  يزیر  همانرب  هکم ، هب  ترجه  زا  سپ  ماما 
هب یجنـس  نومزآ  ياه  همانرب  یحارط  هاگ  نآ  دراذگ . یم  ارجا  هب  هرـصب  هفوک و  رد  یعامتجا  يزاس  ساسح  ياه  همانرب  یحارط  نآ ، زا 

. دراد دوخ  راک  همانرب  رد  ار  یفوک  نایعدم  هب  هژیو 

يوس هب  نتفر  يارب  ییارجا  یتایلمع و  هلحرم  يارب  يزیر  همانرب  هب  يولع ) يوبن و  یبیغ  ياه  ینیب  شیپ  ساسا  رب   ) ماـما رخآ ، هلحرم  رد 
. دزادرپ یم  البرک  هفوک و 

رهاظ هب  هاگ  هگ  ای  دـنک  یم  زیهرپ  هدز  باتـش  مادـقا  زا  ماـما  هاـگ  هگ  ارچ  درک  صخـشم  ناوت  یم  يزیر  هماـنرب  لـحارم  نیا  هب  هاـگن  اـب 
ماما ياـه  هماـنرب  هب  یلک  یهاـگن  اـب  هکم .) زا  فراـعتمریغ  یناـهگان و  جورخ  دـننامه   ) دریگ یم  لومعم  فـالخ  یناـهگان و  یمیمـصت 

زا یلو  تسا ، نمشد  زا  رتولج  ماگ و  شیپ  هعماج ، رد  یغیلبت  ياه  همانرب  تهج  زا  دوخ  يزیر  همانرب  ساسا  رب  ناشیا  دوش  یم  صخـشم 
یقیفلت هاگن  اب  هلحرم و  هب  هلحرم  ماما ، يزیر  همانرب  تسین . اه  تجح  مامتا  زا  لبق  ات  يریگرد  رگزاغآ  ههجاوم ، عورـش  ییارجا و  تهج 

شزاس یفن  نالعا  تجح و  مامتا   ) هایـس و  اهنآ ) اب  تجح  مامتا  يزاس و  ساسح   ) يرتسکاخ اـهنآ ) يزاـس  هداـمآ   ) دیفـس هعماـج  هس  هب 
(. اهنآ اب  فاصم  هزرابم و  تیاهن ، رد  اهنآ و  اب  يراک 

یلیمکت دراوم 

یلیمکت دراوم 

؛ فده هب  ندیسر  یتایلمع  لحارم  ندرک  ینیب  شیپ  تایلمع و  یحارط  . 1

؛ قح ههبج  رد  نآ  لحارم  اه و  همانرب  ینشور  تحارص و  تیفافش و  . 2

. يزاس هاگآ  یغیلبت و  ياه  همانرب  زا  قح  ههبج  رد  یتایلمع  ياه  همانرب  رخأت  . 3
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نمشد ههبج  هعماج و  رد  عوضوم  نیا 

نمشد ههبج  هعماج و  رد  عوضوم  نیا 

یتایلمع و ياه  همانرب  يزاس ، هاگآ  مدـقت  ياج  هب  نآ  رد  تسا ، یتمیق  ره  هب  لطاب  شرتسگ  رب  رظاـن  نوچ  لـطاب  ههبج  رد  يزیر  هماـنرب 
ای تلاهج  قیمحت و  اه ، ناسنا  هدارا  يدازآ و  قح  هب  مارتحا  ای  يزاس  هاگآ  ياج  هب  مه  ییارجا  ياه  هماـنرب  نیا  رد  تسا . مّدـقم  ییارجا 

، یگ هرمزور  هب  توعد  تدـمدنلب و  نـالک و  ییاـغ  فادـها  دوبن  تلع  هب  رگید ، يوس  زا  دراد . رارق  لوا  تیوـلوا  رد  اـهنآ  یهد  تلفغ 
همانرب چـیه  نآ ، لابند  هب  ییاغ و  فدـه  چـیه  دراد و  هجوت  زکرمتم  تدـم  ناـیم  تدـم و  هاـتوک  ياـه  هماـنرب  هب  هراومه  لـطاب  هعماـج 

. درادن یتدمدنلب 

ییاروشاع مایپ 

ییاروشاع مایپ 

ياه یحارط  نتشاد  ترورض  هاگ  نآ  تدم . هاتوک  هنایم و  دنلب ، هناگ  هس  فادها  نیب  عماج  هاگن  يارب  تسا  یسرد  ییاروشاع ، تیریدم 
یناسنا عبانم  هب  هجوت  يزاس و  هاگآ  اب  تیولوا  ارجا ، لمع و  ماقم  رد  تیاهن ، رد  دوش . یم  حرطم  تدـم  هاتوک  هناـیم و  دـنلب و  هناـگ  هس 

. تسا قح  اب  اهنآ  هنانمؤم  یهارمه  نتسویپ و  تهج  يزاس  یهاگآ  يدازآ و  رب  ینتبم 

رد نینچمه  تسا . يرـشب  هعماج  یگدنز و  يارب  لماک  عماج و  ياه  همانرب  یحارط  تیفافـش و  تقادـص و  رب  لصا  يزیر ، همانرب  نیا  رد 
. تسا رظندروم  يدام  يویند و  ياه  همانرب  اب  ینید  يونعم و  یقیفلت  ياه  همانرب  یحارط  ییاروشاع  يزیر  همانرب 

یسانشراک ياه  شسرپ 

یسانشراک ياه  شسرپ 

یحارط تیریدم و  رد  ارچ  و  تسیچ ؟ ییاروشاع  يزیر  همانرب  ینابم  لوصا و  ییاروشاع ، تیریدم  رد  یلاعتم  یـسانش  فدـه  هب  رظان  . 1
؟ دوش یم  زیهرپ  هدز  باتش  مادقا  زا  ییاروشاع 

رب دراد ؟ دوجو  بولطم  ناسنا  زا  یفیرعت  هچ  ییاروشاـع ، يزیر  هماـنرب  رد  تسیچ ؟ ییاروشاـع  يزیر  هماـنرب  رد  یناـسنا  عباـنم  شقن  . 2
؟ دبای یم  ییاروشاع  مایق  رد  یهاگیاج  هچ  یغیلبت  يرکف و  يزیر  همانرب  فیرعت ، نیا  ساسا 

يوگلا اب  نآ  يوگلا  تسا ؟ رخأتم  یـشور  ینامز و  تهج  زا  ییارجا  یتاـیلمع و  هلحرم  ییاروشاـع ، تیریدـم  يزیر و  هماـنرب  رد  ارچ  . 3
زا یکی  دراد ؟ یتوافت  هچ  لطاب  ههبج 
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يریگ میمصت  نیا  ایآ  تسا . هدننک  ریگ  لفاغ  یناهگان و  ياه  همانرب  اه و  کیتکات  نداد  ماجنا  مالسلا ،  هیلع  ادهـشلادیس  مایق  ياه  هولج 
؟ دنا هدوب  همانرب  نودب  یلاعفنا و  یناهگان ، ییاه  مادقا  اهنآ  هکنیا  ای  داد  رارق  ناوت  یم  ماما  نالک  يزیر  همانرب  بوچراچ  رد  ار  اه 

همانرب نایم 

همانرب نایم 

تماما نارود  نالک  يزیر  همانرب  مالسلا و  هیلع  ادهشلادیس  . 2 1

ماما همان  حلص  هکنیا  روصت  هب  هفوک  نایعیش  زا  یعمج  مالسلا ،  هیلع  ادهشلادیس  تماما  زاغآ  مالـسلا و  هیلع  یبتجم  ماما  تداهـش  زا  سپ 
يا همان  ماما  هب  درادن ، دوجو  همان  حلـص  نیا  يارب  ییانعم  ییاج و  رگید  ناشیا ، تداهـش  اب  تسا و  ناشیا  هب  رـصحنم  مالـسلا  هیلع  نسح 

، تسا هدنز  هیواعم  هک  ینامز  ات  درک  مالعا  اهنآ  هب  خساپ  رد  ماما  دندناوخ . ارف  مایق  هب  ار  ماما  دوخ ، یگدامآ  نالعا  نمـض  اهنآ  دنتـشون .
. دیشیدنا دهاوخ  يرگید  ریبدت  وا  گرم  زا  سپ  تساجرباپ و  حلص  دادرارق 

ود يا  همانرب  دوب . شتماما  نارود  يارب  ماما  يا  هلحرم  ود  نالک  يزیر  همانرب  يایوگ  مالـسلا  هیلع  ادهـشلادیس  تماما  زاـغآ  رد  هماـن  نیا 
زا دوب . لطاب  قح و  فلتخم  عماوج  هب  یقیفلت  هاگن  ماما ، يا  هلحرم  ود  يزیر  همانرب  نیا  يانبم  مایق . هاگ  نآ  راظتنا و  هیقت و  لـماش  هلحرم 
هب داد . یم  هیواعم  تسد  هب  یخیرات  يا  هناهب  نآ ، ضقن  دوب و  هدـنز  هدـهاعم  ياه  فرط  زا  یکی  زونه  دوب ، هدـنز  هیواعم  اـت  ماـما ، رظنم 

همانرب زا  يرایـسب  يارجا  تئرج  درک و  یم  تکرح  اصع  هب  تسد  یلیخ  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماما  یناگدنز  نارود  رد  هیواعم  هکنآ  هژیو 
هب ار  دوخ  ینطاب  هرهچ  دـیدج ، طیارـش  رد  هیواعم  دوب  رظتنم  ردارب  همان  حلـص  هب  یـشخب  رارمتـسا  اب  ماما  ور ، نیا  زا  تشادـن . ار  شیاـه 

. دراذگب شیامن 

ّبـس نعل و  هدرتسگ  يارجا  قارع و  رد  يزیتس  هعیـش  يارب  هیواعم  هدرتسگ  ياه  حرط  مالـسلا ،  هیلع  یبتجم  ماـما  تداهـش  زا  سپ  ًاـقیقد 
رد اب  ناقفخ و  لامک  رد  دوخ  ياج  هب  دـیزی  ینیـشناج  يارب  وا  حرط  مه  تیاـهن  رد  دـش . هتـشاذگ  ارجا  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـنمؤمریما 

. دیدرگ لیمحت  یمالسا  هعماج  هب  ریوزت  روز و  رز ، ياه  تسایس  نتفرگ  شیپ 

، هیواعم گرم  زا  سپ  هک  هاگ  نآ  دـنک و  ظفح  ار  قح  یلقادـح  هعماج  راظتنا ، هیقت و  تسایـس  اب  ات  تسا  شـالت  رد  نارود  نیا  رد  ماـما 
فارحنا و داسف ، نـالطب ، لـطاب ، هیلع  دـناوتب  یتحار  هب  ناـشیا  دوش ، یم  راکـشآ  دـیزی  عورـشمان  تفـالخ  بلاـق  رد  لـطاب  ینطاـب  هرهچ 

طاطحنا

همانرب www.Ghaemiyeh.comنایم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 444زکرم  هحفص 238 

http://www.ghaemiyeh.com


167 ص :

زا هک  یمایق  هکلب  یناهگان ، عیرـس و  مایق  کی  هن  مه  نآ  دنک . عورـش  ار  دوخ  مایق  تسناوت  دهاوخ  يدـعب  هلحرم  رد  ماما  دـنک . غیلبت  نآ 
ارجا ًالماک  صلاخ  ياهورین  بذـج  یغیلبت و  ياه  همانرب  ناـمز ، نیا  رد  اـت  دـشک  یم  لوط  هاـم  هب 6  کیدزن  نآ ، ماجنا  اـت  عورـش  هظحل 

. ددرگ

قح نوگانوگ  عماوج  يارب  مایق و  راظتنا و  نوگانوگ  ياه  هرود  يارب  یعماج  يزیر  همانرب  هناشن  مالـسلا  هیلع  ادهـشلادیس  تماـما  نارود 
. تسا اهدادعتسا  تاناکما و  شجنس  یسانش و  نامز  ساسا  رب  لطاب  اب  ههجاوم  رد 

لطاب ههبج  يزیر  همانرب  لوصا  . 2 2

، دوب دهاوخ  رتبا  انعم و  یب  نآ  نودب  لطاب  ههبج  رد  هچ  قح و  ههبج  رد  هچ  یتیریدـم  هنوگره  تسا . تیریدـم  رد  لوصا  زا  يزیر  همانرب 
ناسنا یهارمه  بذـج و  ساسا ، رب  يزیر  همانرب  يانبم  قح ، ههبج  رد  دراد . يوهام  یتوافت  قح  ههبج  اب  لطاب  ههبج  رد  يزیر  همانرب  یلو 

رب غیلبت  هراومه  قح  ههبج  رد  لیلد ، نیمه  هب  تسا . ناشدوخ  دنمـشوه  باختنا  رایتخا و  هدارا و  يدازآ  یـشخب و  یهاـگآ  ياـنبم  رب  اـه 
رب تسا  هنادنمـشوه  باختنا  رایتخا و  يانبم  رب  يزاس  ندمت  يزاس و  هعماج  بذج  قح ، ههبج  فده  هک  ارچ  دراد ؛ مدـقت  لمع  مادـقا و 
رد یعامتجا  ياـضف  ندـش  مهارف  زا  سپ  دزادرپ . یم  غیلبت  هب  هکم  رد  لاـس  ادـتبا 13  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هاگن ؛ نیا  ساـسا 
هب ار  نامز  نیا  زا  يا  هدمع  شخب  دوخ ، ههام  جنپ  مایق  رد  مالـسلا  هیلع  ادهـشلادیس  دهد و  یم  لیکـشت  ار  یمالـسا  هعماج  نیلوا  هنیدـم ،

. دهد یم  صاصتخا  يزاس  هاگآ  غیلبت و 

تسا و يا  هویـش  تمیق و  ره  اب  ناسنا  يرثکادـح  بذـج  ههبج ، نیا  فدـه  دراد . رارق  لطاب  ههبج  هناهاگآ ، باختنا  نایرج  نیا  ربارب  رد 
یم يزیر  همانرب  قح  بتکم  رد  فارحنا  فیرحت و  هرابرد  يرازفا ، مرن  تهج  زا  دنک ، یم  هیجوت  ار  هلیـسو  فده ، بتکم ، نیا  رد  نوچ 
رگا هنیمز ، نیا  رد  تسا . لطاب  اب  یهارمه  نیرتشیب  قح و  ههبج  زا  اه  شزیر  نیرتشیب  هب  ندیسر  فده ، يرازفا ، تخـس  تهج  زا  دوش و 

رد تسا . فده  نآ ، فیرحت  ای  شناد  نید و  یلیطعت  ور ، نیا  زا  دنوش . یمن  لطاب  بذـج  تسا  یهیدـب  دنـشاب ، هدازآ  هاگآ و  اه  ناسنا 
. دیآ یم  لمع  هب  روحم  قح  ياه  شزرا  اه و  شیارگ  ندرک  فرحنم  يارب  عیمطت  ای  زیمآدیدهت  ياه  همانرب  یمامت  نآ ، رانک 
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رد هعماج  قافتا  هب  بیرق  تیرثکا  لرتنک  فدـه ، هعماج ، نیا  رد  تسا . روحم  لطاب  يزیر  همانرب  نیا  زراب  هنومن  دـیزی  هلاـس  هس  تفـالخ 
هک ناوج  تیوه  یب  دساف و  نایلاو  باختنا  اب  دیزی  ور ، نیا  زا  تسا . تلفغ  تلاهج و  جاور  بوکرـس و  تنوشخ و  اب  هارمه  لطاب  ریـسم 

قارع نایلاو  دزادرپب . هعماج  یمامت  لرتنک  يریگ و  تعیب  هب  هجو  نیرت  دیدش  اب  دنک  یم  یعـس  دنرادن ، یناسنا  همان  سانـش  هشیر و  چیه 
هب مالسا  لیدبت  يارب  اهنآ  دندوب . مالسا  خیرات  رد  نایلاو  نیرت  نشخ  نیرت و  قساف  نیرتدساف ، هکم ،) هنیدم و   ) زاجح و  هرـصب ) هفوک و  )

تسکش هب  ار  نآ  ینیـسح  هسامح  هک  يا  همانرب  حرط و  دندرک ؛ یم  يزیر  همانرب  مالـسا  لماک  يدوبان  هاگ  نآ  يرهاظ و  یمـسا و  ینید 
. دناشک

هیواعم گرم  ات  تماما  نارود  رد  ماما  یتیریدم  لوصا  یسانش و  نامز  . 3

هراشا

هیواعم گرم  ات  تماما  نارود  رد  ماما  یتیریدم  لوصا  یسانش و  نامز  . 3

اه لصف  ریز 

دمآرد شیپ 

یلیمکت دراوم 

يرتسکاخ ههبج  رد  عوضوم  هاگیاج 

همانرب نایم 

دمآرد شیپ 

دمآرد شیپ 

رد ریخأت  میدـقت و  فیوست ، لیجعت و  زا  يریگولج  یـسانش ، نامز  باتزاب  تسادهـشلادیس . ماـیق  رد  مهم  لوصا  زا  یکی  یـسانش  ناـمز 
تیریدم رد  لصا  نیا  هاگیاج  تسا . نمشد  تسد  هب  هناهب  ندادن  ای  اهورین  هدوهیب  نداد  رده  زا  زیهرپ  نآ ، هجیتن  نینچمه  تساه . همانرب 

. مینک یم  یسررب  هیواعم  ندوب  هدنز  نامز  رد  ماما  یمومع  هریس  رظنم  زا  ار  ینیسح 

اب نآ  مین  لاس و  هن  لاـس ، نیا 10  زا  تسا . لاـس   10 یبتجم ، ماما  شردارب ، تماما  تدم  دننامه  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تماما  نارود 
حلـص هدـهاعم  ًالمع  هیواعم  هکنیا  دوجو  اب  تسا . راظتنا  هیقت و  زا  یبیکرت  ماما ، يژتارتسا  اه ، لاس  نیا  رد  دوب . نامز  مه  هیواعم  تفـالخ 
يدنب ياپ  تسا ، هتشاد  دوجو  قح  يربهر  يوس  زا  هک  يدهعت  لصا  هب  رظان  ماما  دنک ، یم  ینکـشدهع  یپایپ  تسا و  هدرک  ضقن  ار  همان 

یب یمایق  ماجنا  زا  ماـیق ، يارب  هعیـش  یمالـسا و  هعماـج  نتـشادن  یگداـمآ  هب  هجوت  اـب  رگید ، يوس  زا  دـهد . یم  ناـشن  حلـص  هب  ار  دوخ 
: تسا نینچ  اه  لاس  نیا  رد  ماما  یعامتجا  یسایس  تیریدم  ياه  همانرب  نیرت  مهم  ور ، نیا  زا  دراد . زیهرپ  باتک  باسح و 
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یم ارف  يزاس  هدامآ  راظتنا و  هب  ار  اـهنآ  دـنک و  یم  لوکوم  هیواـعم  گرم  هب  ماـیق  يارب  ار  ناـیفوک  تساوخرد  شتماـما ، زاـغآ  رد  ماـما 
. دناوخ

. دنیشن یمن  تکاس  قمح  نب  ورمع  يدع و  نب  رجح  تداهش  هلمج  زا  هیواعم  تایانج  ربارب  رد  ماما 
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. دنک یم  تفلاخم  نآ  اب  هظحل  نیرخآ  ات  اوق و  مامت  اب  تسا و  ضرتعم  دیزی  تفالخ  هلئسم  هب  تدش  هب  ماما 

رب ار  دوخ  مامتها  مامت  هیواعم ، يزیتس  هعیـش  ياه  تسایـس  قارع و  هعیـش  نداتفا  هرـصاحم  هب  هجوت  اـب  تماـما  ياـه  لاـس  ماـمت  رد  ماـما 
ناونع هب  تیب  لها  نامالغ  مشاه و  ینب  ناـناوج  دـشر  تیبرت و  هجوتم  ینعی  دراذـگ ؛ یم  هنیدـم  رد  دوجوم  ياـه  لقادـح  زا  يزاـسورین 

. دوش یم  هدنیآ  يارب  انبم  هورگ 

ینارنخـس زین  نآ  جوا  هطقن  دنک . یم  عورـش  ار  دوخ  یگنهرف  یغیلبت و  يزاس  ساسح  همانرب  هیواعم ، تفالخ  ياه  لاس  نیـسپاو  رد  ماما 
. تسا ق   . لاس 59 ه رد  انم  رد  ترضح  نآ 

نتفرگ شیپ  رد  اب  يرتسکاخ ، هایـس و  دیفـس ، هناگ  هس  عماوج  رد  هنامز  طیارـش  تیبسن  تسرد  كرد  اـب  هدـش  هتفگ  ههد  کـی  رد  ماـما 
زا تسا . نمـشد  مشچ  رد  يراخ  لاس  ره  جح ، مسارم  هکم و  هنیدـم و  رد  دوخ  یعامتجا  روضح  ظفح  اب  وس و  کی  زا  يزاوم  تیریدـم 

نینچمه دزادرپ . یم  مشاه  ینب  ناناوج  هژیو  تیبرت  هب  تیاهن ، رد  دراد و  هفوک  رد  هعیـش  تیلقا  اب  یلقادح  هچ  رگا  یطابترا  رگید ، يوس 
. دشوک یم  يرتسکاخ  هعماج  يزاس  ساسح  يارب  هیواعم  گرم  هناتسآ  رد 

. تسا ناهنپ  راکـشآ و  ياه  تصرف  لقادـح  زا  يرو  هرهب  یـسانش و  نامز  ساسا  رب  راظتنا  هیقت و  یبیکرت  تیریدـم  ناـمه  تیریدـم  نیا 
رظن زا  سوسحمان  هاگ  یجیردـت و  يزاس  هدامآ  ینعی  راظتنا  عبانم و  اـه و  تصرف  هدـننک  دوباـن  اـی  هدوهیب  مادـقا  زا  يریگولج  ینعی  هیقت 

اـه و تیـساسح  ندرک  مک  يارب  شـالت  نمـشد و  هدوـهیب  يزاـس  ساـسح  زا  زیهرپ  ینعی  هیقت  یجیردـت . يزاـس  ساـسح  اـی  يزاـسورین 
. تدمدنلب يزیر  همانرب  کی  رد  عبانم  اه و  تصرف  زا  ادصورس  یب  يرو  هرهب  تیاهن  ینعی  راظتنا  يزاسورین و  نامز  رد  وا  ياه  تمحازم 

رت کیدزن  روهظ  رما  هچ  ره  دیوگ  یم  هک  یتایاور  نآ  ساسا  رب  هژیو  هب  تسا ، تبیغ  رصع  رد  هعیش  هعماج  يارب  وگلا  نیرتهب  هریس ، نیا 
هیقت و یبیکرت  تسایـس  نتفرگ  شیپ  رد  نایعیـش ، ینونک  تلاسر  هک  تسانعم  نیا  هب  نخـس  نیا  ددرگ . رتدیدش  دـیاب  هیقت  تیاعر  دوش ،

ياه لقادح  زا  يزاس  هنیمز  ینعی  راظتنا  هعیش و  هیلع  نانمشد  ییاز  تیساسح  ای  هدوهیب  ياه  شنت  داجیا  زا  زیهرپ  ینعی  هیقت  تسا . راظتنا 
. تسا هدنبیرف  ياهادصورس  زا  رود  هب  دوجوم 
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یلیمکت دراوم 

یلیمکت دراوم 

. يرو هرهب  لیجعت و  فیوست و  زا  زیهرپ  هلحرم ، هب  هلحرم  تسایس  يزیر و  همانرب  نتشاد  یگدز ، باتش  زا  زیهرپ  اه ، تصرف  تیریدم 

يرتسکاخ ههبج  رد  عوضوم  هاگیاج 

يرتسکاخ ههبج  رد  عوضوم  هاگیاج 

هناگ هس  ياه  شسرپ 

( یتیریدم ثحابم  تهج  زا  ، ) دوب هدنز  هیواعم  ات  ماما  ارچ  دوب ؟ هچ  هیواعم  هرود  نایاپ  ات  شتماما  زاغآ  رد  ماما  یتیریدـم  هریـس  لوصا  . 1
تـصرف یـسانش و  نامز  لصا  زا  هنوگچ  ماما  تخادـنا ؟ ریخأت  هب  هیواعم  گرم  ات  ار  مایق  نامز  دوب و  دـنب  ياپ  حلـص  هدـهاعم  تیاعر  هب 

؟ دنک یم  هدافتسا  اه  لاس  نیا  رد  دوخ  ياه  يزیر  همانرب  رد  يزاس 

رد رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  يارجا  اب  هارمه  مایق ) یفن   ) هیقت زا  یبیکرت  تسایـس  هنوگچ  یـسانش  نامز  اـب  اـه  لاـس  نیا  رد  ماـما  . 2
يارب یتیریدم  تاکن  هچ  دیآ ؟ یم  رد  ارجا  هب  هنوگچ  اه  هدهاعم  ظفح  نمـض  لطاب  دـقن  يزاوم  تسایـس  درب ؟ یم  شیپ  ار  هیواعم  ربارب 
لماک ياوزنا  يارب  ار  لطاب  شالت  هنوگچ  جح  مسارم  رد  دوخ  یعامتجا  روضح  ظفح  اب  اه  لاس  نیا  رد  ماما  دراد ؟ ترـضح  نآ  ناوریپ 

؟ دزاس یم  یثنخ  قح 

ياهورین لقادح  یفاک ، تصرف  تدمدنلب و  رد  ادصورـس  یب  دـنک  یم  شالت  لطاب  هب  یـضار  طاطحنا و  هب  ور  هعماج  رد  هنوگچ  ماما  . 3
( ربمایپ هدز  تلفغ  رهـش  نامه  رد   ) مالـسا ربمایپ  یترـشاعم  یعامتجا و  یگداوناخ ، یتیبرت ، هریـس  يایحا  هب  دنک و  تیبرت  ار  شرایتخا  رد 

؟ دزادرپب

همانرب نایم 

همانرب نایم 

هلاس هد  نارود  رد  ینیسح  تیریدم  رد  يرتسکاخ  دیفس و  هایس ، شیارگ  . 3 1

يروآدای

يارب هدش  حرطم  ثحابم  بسانت  هب  هاگ  نآ  دشاب . قشمد  زاجح و  هفوک ، تیروحم  رب  ییایفارغج  هشقن  دـناوت  یم  همانرب  نایم  نیا  راتخاس 
. دیایب ریواصت  ای  اه  نتم  دوش و  زاب  رداک  کی  مادکره ،
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نتم

نکاس ًاتدـمع  هک  نایعیـش  نامه  ای  دیفـس  نایرج  تسا . هجاوم  نایرج  هورگ و  هس  اب  هیواعم  تفـالخ  نارود  رد  مالـسلا  هیلع  ادهـشلادیس 
ینیعبات هباحـص و  هک  يرتسکاخ  نایرج  دنتـسه . وا  نارادـفرط  بزح  هیواعم و  ناـمه  هک  هایـس  ناـیرج  دنتـسه . هفوک  تیزکرم  اـب  قارع 

دوعق توکـس و  اب  دنا و  هدـش  داجیا  ربمایپ  تیب  لها  ربارب  رد  یعامتجا  تیعقوم  ترهـش و  رابتعا و  ياراد  دارفا  ملاع و  مان  هب  هک  دنتـسه 
هـس نیا  اب  هیواعم  تفالخ  هلاس  نارود 10  رد  ماما  یتیریدـم  هریـس  دـنوش . یم  یمالـسا  هعماج  رد  یعامتجا  توخر  دوکر و  ثعاب  دوخ 

: تسا نینچ  هورگ 

دیفس نایرج  ربارب  رد  ماما  یتیریدم  ياه  هولج 

ربص هب  ار  اهنآ  درک و  لوکوم  هیواعم  گرم  زا  سپ  نارود  هب  مایق  يارب  ار  یفوک  نایعیش  توعد  ق ،  . لاس 49ه رد  شتماما  زاغآ  رد  ماما 
طابترا تیدودحم  يدـع و  نبرجح  تداهـش  هب  رجنم  هفوک  رد  هیبا  نب  دایز  يزیتس  هعیـش  ترامآ و  لاس 50 ، رد  دـناوخ . ارف  يرابدرب  و 

یم ینوزف  هب  ور  جح  مسارم  مایا  رد  هژیو  هب  ماما  اب  نایعیـش  طابترا  جـیردت ، هب  ق ،  . لاس 51 ه رد  دایز  گرم  اب  دوش . یم  ماما  اب  ناـیعیش 
طابترا نیا  دزرو و  یم  يراوتسا  ماما  یلو  دوش ، یم  ماما  هب  هیواعم  هنیدم و  یلاو  كرتشم  ضارتعا  ثعاب  لاس 55  رد  قافتا  نیا  دراذگ .

. دنک یم  ظفح  هیواعم  گرم  ات  ار 

هایس نایرج  ربارب  رد  ماما  یتیریدم  ياه  هولج 

يوزنم تدش  هب  ار  مالـسلا  هیلع  ادهـشلادیس  مالـسلا ،  هیلع  یبتجم  ماما  تداهـش  زا  یـشان  هدمآ  شیپ  تصرف  رد  دـنک  یم  شالت  هیواعم 
هاگهگ هک  ماما  یهاوخداد  دایرف  دریگب . تعیب  دیزی  تفالخ  يارب  مه  دنک و  ارجا  ار  دوخ  يزیتس  هعیـش  ياه  تسایـس  مه  دناوتب  ات  دزاس 

زا يوق  یتـیلقا  ماـما ، يراـکمه  اـب  درب . یم  هیواـعم  زا  ار  ناـما  تسا ، هیواـعم  اـب  رکنم  زا  یهن  ناونع  هب  ماـما  ياـه  يراـگن  هماـن  هب  رجنم 
زا يریگ  تعیب  رد  ار  وا  تیاهن ، رد  دنوش و  یم  هیواعم  تشحو  ثعاب  هک  یهورگ  دریگ ؛ یم  لکـش  زاجح  رد  دیزی  تفالخ  هب  ناضرتعم 

. دراذگ یم  ماکان  دیزی  تفالخ  يارب  اهنآ 
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يرتسکاخ نایرج  ربارب  رد  ماما  یتیریدم  ياه  هولج 

یعامتجا و يربهر  شناد و  ربارب  رد  هک  تسا  ییامن  ملاع  نیعبات  هباحص و  زا  یهورگ  يریگ  لکش  افلخ ، یگنهرف  ياه  تسایس  باتزاب 
نید توکـس و  دوعق و  هیحور  جیورت  اهنآ ، یعامتجا  روضح  باتزاب  دنا . هدش  داجیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تیب  لها  یگنهرف 

رد دزاس و  یم  قنور  مک  ار  اهنآ  هراـکم  رازاـب  جـح ، مسارم  رد  هژیو  هب  دوخ  یعاـمتجا  روضح  اـب  وس ، کـی  زا  ماـما  تسا . يدرف  يزرو 
. دنک یم  یلـصفم  تجح  مامتا  اهنآ  هب  تبـسن  نیعبات ، هباحـص و  زا  رفن  رازه  هب  کیدزن  ناوخارف  اب  هیواعم  تفالخ  رخآ  لاس  رد  تیاهن ،

. دنوش لیدبت  اه  تعدب  فارحنا و  فیرحت ، ضیعبت ، ملظ ، ربارب  رد  ضارتعا  دایرف  هب  دنرادرب و  تسد  یشوماخ  زا  دهاوخ  یم  اهنآ  زا 

يرتسکاخ ههبج  يزوس  نامز  . 3 2

ناروای قح و  يربهر  هک  ینعم  نیا  هب  تسا  هنادنمـشوه  هراومه  قح  ههبج  ياه  يریگ  عضوم  اه و  يزیر  همانرب  لطاب ، قح و  فاصم  رد 
. دشاب اجب  دوخ  نامز  رد  ناشمادقا  ره  دننک  یم  یعس  دنروآ ، یم  تسد  هب  ای  دنراد  ناکم  نامز و  طیارش  زا  هک  یتسرد  ییاسانش  اب  وا 

قح نایعدـم  هک  اهنآ  ینعی  يرتسکاخ  ههبج  تسا . يزوس  نامز  قح ، ههبج  زا  ناگدـنامرد  ینعی  يرتسکاخ  ههبج  هماـن  سانـش  ربارب ، رد 
یم يور  فیوست  ای  لیجعت  هب  دوخ  بسانم  تصرف  نامز و  رد  مادقا  ره  نداد  ماجنا  یسانش و  نامز  ياج  هب  دنتسه ، یهاوخ  قح  یبلط و 

للعت و اب  نانچ  هکنیا  ای  تسا  هدشن  مهارف  طیارـش  زونه  هک  یعقوم  رد  دنهاوخ  یم  دوخ  هنامز  زا  رتدوز  ای  ار  مادقا  ره  اهنآ  ینعی  دنروآ .
. دزوس یم  اه  تصرف  هک  دننک  یم  لمع  يدنک 

نامز رد  هک  يرتسکاخ  ههبج  یلو  دـنک ، یم  هیواعم  گرم  رب  فقوتم  ار  دوخ  مایق  یـسانش ، نامز  ساسا  رب  ادهـشلادیس  اروشاع ، مایق  رد 
ماما زا  مایق  تساوخ  رد  مالسلا ،  هیلع  نیسح  ماما  تماما  زاغآ  هناتسآ  رد  دنتـسه ، مایق  بلاط  تسا ، ریوزت  بیرف و  هرود  هک  وا  یناگدنز 

. دوش یم  زاغآ  هکم  هب  هنیدم  زا  ترجه  اب  ماما  مایق  هیواعم ، گرم  زا  سپ  دناد . یم  فقوتم  هیواعم  زا  سپ  نارود  هب  ار  مایق  ماما ، دـنراد .
، ینومزآ يریگرد و  چـیه  نودـب  ات  دـیایب  هفوک  هب  تعرـس  هب  دـنهاوخ  یم  ماما  زا  يراگن  همان  اب  نایفوک  زا  يداـیز  هدـع  ناـمز ، نیا  رد 

. دریگب تسد  هب  ار  تموکح 
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ینطاب يزاسراکـشآ  يارب  ار  طیارـش  دـناوتب  مه  دـناوخب و  ارف  مایق  هب  ار  رگید  قطانم  مه  دـناوتب  ات  دراد  يدـنب  نامز  دوخ  مایق  يارب  ماما 
. دنک داجیا  شیامن  هرهچ 

ثعاب يزوس  نامز  يراکدـنک و  للعت و  اـب  رگتوعد  ناـیفوک  دـیآ ، یم  هفوک  يوس  هب  ماـما  دوش و  یم  زاـغآ  ماـما  ماـیق  یتقو  ور ، نیا  زا 
. دندش البرک  رد  ماما  تبرغ  ییاهنت و 

اب ینعی  یـسانشان  نامز  لیلد  هب  اهنآ  تسا . یـسانشان  نامز  دنتـشاذگ ، دوخ  رب  ار  نیباوت  مان  اه  دعب  هک  هورگ  نیا  همان  سانـش  هصخاش و 
زین هعجاف  زا  سپ  دنوش و  ریگ  نیمز  طلغ  سرت  لیلحت و  اب  تسا ، زاین  اهنآ  هب  هک  هاگ  نآ  دـنوش  یم  بجوم  ندرک  ریخأت  ای  ندرک  هلجع 

. دنهد لکش  نیباوت  مایق  مان  اب  ار  يرگید  روک  مایق  هرابود ، یسانشان  نامز  اب 

ییاروشاع تیریدم  رد  یهد  نامزاس  كالم  رایعم و  . 4

هراشا

ییاروشاع تیریدم  رد  یهد  نامزاس  كالم  رایعم و  . 4

اه لصف  ریز 

دمآرد شیپ 

یلیمکت دراوم 

لطاب ههبج  رد  عوضوم  هاگیاج 

ییاروشاع مایپ 

یسانشراک ياه  شسرپ 

همانرب نایم 

دمآرد شیپ 

دمآرد شیپ 

، دوش ارجا  قح  ناربهر  يربهر  هب  دـیاب  هک  قح  نید  فدـه  تساه . ناسنا  هب  یـشخب  یلاعت  تیادـه و  قح ، ههبج  يروحم  مهم و  فدـه 
يانبم رب  نارواب  قح  نیب  نامزاس  هورگ و  هعماج ، داجیا  هاگ  نآ  قح و  يوس  هب  یهاـگآ  يدازآ و  ساـسا  رب  اـه  ناـسنا  توعد  بذـج و 

. تسا هلضاف  هنیدم  يوس  هب  اهنآ  یهددشر  سپس  یتسیز و  قح 
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ینید تیریدـم  رد  مهم  لحارم  زا  یکی  قح ، ناورهر  نیب  ییارگ  مه  یناوخ و  مه  داجیا  یهد ، نامزاس  یعامتجا ، یهد  ماـظن  ور ، نیا  زا 
رد ولج  هب  ور  یماگ  ینید ، هعماج  یحارط  يارب  يولع  تیریدم  يوبن و  تیریدـم  یخیرات  ياه  هولج  زا  سپ  ییاروشاع  تیریدـم  تسا .

تسس ای  ناقفانم  یهارمه  ناکما  یلو  دوب ، ناوارف  التبا  نومزآ و  ياه  هنحص  يولع ، يوبن و  ياه  هبرجت  رد  تسا . قح  ینامزاس  یحارط 
. دـشن مهارف  صلاخ  ینامیا  یعامتجا  ینامزاس و  ماظن  کی  یحارط  داجیا و  تصرف  دوب و  مهارف  مه  نانمؤم  اب  طیارـش  نآ  رد  اـه  ناـمیا 
. دوب ییادـتبا  هیلوا و  ییوج  تلادـع  تیروحم  رب  يولع  رهـش  هبرجت  دوب و  يرهاظ  مالـسا  ساسا  رب  ییارگ  مه  هبرجت  یبنلا  هنیدـم  هبرجت 
، ناراکایر ناـقفانم ، يارب  نآ  رد  دوب ، تداهـش  راـثیا و  يوس  هب  تیاـهن  رد  نوچ  ییاروشاـع  یهد  ناـمزاس  یناـمزاس و  تیریدـم  هبرجت 
، اروشاع بش  رد  ماما  ور ، نیا  زا  تشادن . دوجو  ینادنچ  لاجم  نآ  ینایاپ  لحارم  رد  هژیو  هب  نامیا  تسـس  رـصانع  یهت و  نایم  نایعدـم 

. دنک یم  فیصوت  خیرات  لوط  رد  قح  بتکم  نارای  نیرترادافو  اج ، کی  قلطم و  تروص  هب  ار  شنارای 
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اهنآ نیب  ییارگ  مه  يزاس و  مهارف  يارب  ناشیا  دوب ؟ هدیـسر  شنارای  زا  ینامزاس  ماظن  نیا  هب  هنوگچ  ماـما  هک  تسا  نیا  شـسرپ  کـنیا 
هناقداص و یناسر  مایپ  يزاس و  هاـگآ  شماـیق ، زاـغآ  زا  سپ  ماـما  ییارجا  هماـنرب  نیلوا  تفگ  دـیاب  دوب ؟ هدرک  یحارط  ار  يدـنیآرف  هچ 
، ناوخارف هلحرم  رد  هک  دوب  ینعم  نیا  هب  نخـس  نیا  دوب . هفوک  هرـصب و  هکم ، رد  یمومع  ریگارف و  ياـه  توعد  ماـجنا  راـنک  رد  فاـفش 

یطرـش شیپ  چیه  مه  یهارمه  يارب  هیلوا  هلحرم  رد  دهد و  یم  ماجنا  ماع  یناوخارف  يزرو ، ضرغ  ای  يزاب  هطبار  ای  شنیزگ  نودـب  ماما 
تیـصخش اب  ار  ناشدوخ  دـننک  یعـس  جـیردت  هب  هک  تسا  نیا  دـنوش ، یم  ترـضح  هارمه  هک  يدارفا  زا  ماما  هبلاـطم  اـهنت  دراذـگ . یمن 

. دنزاس گنهامه  ناشیا  ییوگلا 

رد دـنک . یم  افیا  يزاسوگلا  يارب  يزکرم  هورگ  داجیا  رد  ار  لمکم  شقن  مه  مشاه  ینب  ناناوج  ینعی  صخاش  اـنبم و  هورگ  دوجو  هتبلا 
نوگمهان تسرپایند و  ای  رصنع  تسـس  دارفا  زا  نامزاس  نیا  هکنیا  يارب  یقیوشت  یبذج و  ياه  همانرب  يارجا  تازاوم  هب  ماما  دعب ، هلحرم 

رب ینتبم  تسایـس  نیا  دراذگ . یم  ارجا  هب  ار  دوخ  يا  هعفاد  تسایـس  دنک ، درط  ار  وا  ای  دنک  يدـنت  یـسک  هب  هکنیا  نودـب  دوش ، شیالاپ 
. تسا ریسم  نیا  رد  یگتشذگ  دوخ  زا  يرگراثیا و  موزل  هار و  ياهرطخ  زا  هناقداص  فافش و  یناسر  عالطا 

تیاهن رد  نومزآ ، هبرجت و  يارب  اه  تصرف  نتـشاذگ  رایتخا  رد  یهاگآ و  يانبم  رب  شزیر  شیور و  يزاوم  ياه  تسایـس  يارجا  اب  ماما 
یم ریخأت  هب  اروشاع  بش  ات  ار  شیاهورین  ییاهن  یهد  نامزاس  ساـسا ، نیا  رب  دزادرپ . یم  شیاـهورین  شیـالاپ  هب  یعیبط  يدـنیآرف  رد  و 
ياه همانرب  کمک  اب  اهنآ  ییازفا  ناوت  یهد و  نامزاس  يارب  ار  ییاهن  یحارط  هاگ  نآ  دوش . لماک  اهنآ  یجنـس  نومزآ  دنیآرف  ات  دزادـنا 

. دهد یم  ماجنا  يونعم 

هعماج رد  یخیرات  هبرجت  نیرت  ریظن  یب  مالـسلا ،  هیلع  ادهـشلادیس  ییاروشاع  ناراـی  ناـمزاس  رد  یگتـسویپ  مه  هب  یگنر و  مه  ماجـسنا ،
یماظن راذـگ  هیاپ  اهنآ  ینامزاس  ماظن  دریگ و  یم  رارق  يدـعب  ناماما  نارای  يارب  ییوگلا  يانبم  اهدـعب  نامزاس ، نیا  تسا . قح  یناـمزاس 

عمج مه  رود  اروشاع ) البرک و  هب   ) قشع نامیا و  ساسا  رب  هک  یهورگ  ینعی  تئیه  دریگ . یم  مان  تئیه  هک  دوش  یم  هعیـش  رد  ینامزاس 
نامزاس تمدخ  رد  دوخ  ییاناوت  دادعتسا و  صصخت ، تراهم ، نازیم  هب  سک  ره  ریگاپ ، تسد و  يرادا  تالیکـشت  زا  رود  هب  دنا و  هدش 

حرط زا  هیلوا  ییوگلا  تئیه ، درادن . یعقوت  يرگید  زا  سک  چیه  دریگ و  یم  رارق  تئیه  و 
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. دشاب نآ  یناهج  هبذاج  هعیش و  نامزاس  يانبم  دناوت  یم  هعسوت  قیمعت و  تروص  رد  هک  تسا  نیسحلا  باحصا  یبنلا و  هنیدم  ینامزاس 

یلیمکت دراوم 

یلیمکت دراوم 

؛ ینامزاس تلادع  یعامتجا و  هیامرس  اه ، شیور  اه و  شزیر  تیریدم 

؛ یگنهرف يرکف و  ماجسنا  نامزاس و  یلاعت  یگدنلاب و  یهد ، ناماس  ماجسنا و 

؛ یعامتجا یشم  طخ  یعامتجا و  يزیر  همانرب  اه ، شزیر  زا  سپ  نامزاس  راتخاس و  دیدجت 

؛ یعامتجا يوگلا  يراتخاس و  لیدعت  یهورگ ، نورد  طباور 

. یناسنا عبانم  يزاس  دمآراک  یناسنا و  لماوع  یسدنهم  یناسنا ، عبانم  لرتنک  یناسنا ، عبانم  دربهار 

لطاب ههبج  رد  عوضوم  هاگیاج 

لطاب ههبج  رد  عوضوم  هاگیاج 

ياـنبم تسا . قح  ههبج  ییارگ  تیفیک  ربارب  رد  ییارگ  تیمک  دوـخ و  يوـس  هب  یناـسنا  يورین  تیرثـکا  بذـج  لـطاب ، یخیراـت  ياـنبم 
ربج و ههبج ، نیا  رد  ییارگ  مه  يانبم  هاگ  یتح  تسا . رامعتـسا  رامثتـسا و  قیمحت ، تلاـهج ، زین  لـطاب  یعاـمتجا  ماـظن  یهد و  ناـمزاس 

ياه شزرا  جـیورت  اب  هعماج  نیا  دـشاب . نآ  يارجا  يارب  يدـهعت  ای  ددرگ  تیاعر  ینامزاس  یعامتجا و  تلادـع  هکنیا  نودـب  تسا  راشف 
. دشوک یم  یناسنا  عبانم  ظفح  بذج و  يارب  هنایارگربج 

ییاروشاع مایپ 

ییاروشاع مایپ 

هیلع نیسحلا  باحصا  یکی  اهنآ  دنتسه . یناسنا  عماوج  نیرت  لماک  نیرت و  صلاخ  هعماج ، نامزاس و  ود  هعیش ، یخیرات  هفـسلف  ساسا  رب 
مه اهنآ  یعمج  تیوه  ینامزاس و  ماظن  يریگ  لکش  يانبم  دنتـسه . فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهملا  باحـصا  يرگید  مالـسلا و 

هتـشادن ار  یلاعت  دـشر و  نیا  تیفرظ  یناسنا  رگا  تسا . ناـمز  ّیلو  تیروحم  رب  لاـمک  دـشر و  يارب  شـالت  هنادازآ و  یهاـگآ  ناـمیا و 
دش و دهاوخ  يرتسکاخ  ای  لطاب و  ياه  نامزاس  راتفرگ  هجیتن ، رد  داتفا و  دهاوخ  رود  قح  نامزاس  نیا  زا  یجیردت  يدـنیآرف  رد  دـشاب ،

. دنام دهاوخ  زاب  دوخ  یلاعت  دشر و  هب  ندیسر  زا 

یلیمکت www.Ghaemiyeh.comدراوم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 444زکرم  هحفص 249 

http://www.ghaemiyeh.com


176 ص :

قح نامزاس  يربهر  ییاناوت  هک  تسا  هتفایدشر  لماک و  صلاخ و  ياهورین  نتـشاد  قح ، ههبج  یخیرات  ياه  زاین  زا  یکی  رگید ، يوس  زا 
شریذپ اب  دوش و  نانمؤم  هعماج  نامز و  ّیلو  نیب  هطساو  هک  دسرب  غولب  دشر و  زا  يا  هبترم  نانچ  هب  ینعی  دشاب ؛ هتشاد  ار  نآ  تیریدم  و 

. دشاب نامزاس  دربشیپ  رد  وا  تسد  ياصع  يا ، هطساو  تیریدم 

یسانشراک ياه  شسرپ 

یسانشراک ياه  شسرپ 

هچ ساسا  رب  ار  اه  ناسنا  دارفا و  ییاروشاع ، تیریدم  رد  ماما  تسیچ ؟ ییاروشاع  تیریدم  ساسا  رب  هعماج  عمج و  نامزاس و  فیرعت  . 1
؟ دنک یم  بذج  ییاهرایعم 

شزیر يارب  ماما  كالم  رایعم و  ًالوصا  دنک ؟ یم  لابقتسا  اه  شزیر  زا  ای  درادن  اهورین  ظفح  هب  يرارصا  دوخ  مایق  دنیآرف  رد  ماما  ارچ  . 2
ماما شور  تسیچ )؟ يزاس  هعماج  یهد و  نامزاس  يارب  نمـشد  رایعم  شور و  اـب  راـیعم  شور و  نیا  تواـفت  ( ؟ تسیچ اـه  شیور  اـه و 

یـشقن هچ  هنیمز  نیا  رد  شناهارمه  زا  ماما  هتـسویپ  یجنـس  نومزآ  تسا ؟ هنوگچ  اه  تمرح  ظفح  اـب  نوگمهاـن  ياـهورین  فذـح  يارب 
؟ دراد

ناراـی ییاروشاـع  ناـمزاس  هنوگچ  ارچ و  دراد ؟ يریبدـت  هچ  هدـش  بذـج  ياـهورین  نیرتشیب  ماجـسنا  ییارگ و  مه  داـجیا  يارب  ماـما  . 3
؟ دوش یم  لیدبت  خیرات  رد  قح  ههبج  ینامزاس  يوگلا  نیرترب  هب  مالسلا  هیلع  ادهشلادیس 

همانرب نایم 

همانرب نایم 

ماما ههبج  رد  اه  شیور  اه و  شزیر  تیریدم  . 4 1

یهارمه هب  ار  اهنآ  تشاد ، یسرتسد  ناکما  ای  دش  ور  هبور  یهورگ  ای  درف  ره  اب  تفر ، هکم  هب  هنیدم  زا  مالسلا  هیلع  ادهـشلادیس  یتقو  زا 
تشون هرصب  هب  يا  همان  ماما  دوخ  دشن ، يربخ  هرصب  زا  یلو  دندرک ، يراگن  همان  هب  عورش  نایفوک  یتقو  یتح  درک . یم  توعد  يروای  و 

هیلع ادهشلادیس  دندوب  هدید  دندوب ، هکم  رد  هک  نانآ  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  دناوخ . ارف  يروای  هب  ار  نآ  نایعیـش  لقادح ، ای  هرـصب  مدرم  و 
مامتا تسایـس  رگنایب  ماما  هناگود  راـتفر  نیا  دـهد . یم  ربخ  ریـسم  ناـیاپ  رد  دوخ  تداهـش  زا  تحارـص ، هب  هکم  زا  جورخ  عقوم  مالـسلا 

اب ساسح ، دراوم  رد  ورین ، هب  دیدش  يدنمزاین  دوجو  اب  ناشیا  تسا . مالـسا  ناهج  رد  يزیتس  ملظ  مایق و  يارب  یمومع  ناوخارف  تجح و 
هئارا
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ربـخ ندیـسر  ماـگنه  اـی  هکم  زا  جورخ  عقوم  قاـفتا  نیا  دراذـگ . یم  دازآ  نتفر  يارب  ار  شناـهارمه  راوگاـن ، راـبخا  هناـقداص  فاـفش و 
اهنت ار  ناشیا  دنورب و  هک  دراد  رارصا  شنارای  هب  اروشاع  بش  رد  ماما  یتح  دهد . یم  خر  مالسلا  هیلع  لیقع  نب  ملـسم  ترـضح  تداهش 

یـصخش و تروص  هب  اـهنآ  اـب  رادـید  يارب  یفعج  رح  نب  هللادـیبع  اـی  نیق  نب  ریهز  ندرک  توـعد  يارب  ناـشیا  لاـح ، نیا  اـب  دـنراذگب .
هب ریگارف  توـعد  تجح و  ماـمتا  نمـض  گـنهامه  يزاوـم و  تسایـس  کـی  رد  ماـما  هک  تسا  هنوـگ  نیا  دزرو . یم  رارـصا  یـصوصخ 

. دزادرپ یم  مه  نوگمهان  ياهورین  عفد  اه و  شزیر  تیریدم 

هئارا طیارـش و  ندرک  مهارف  اب  هکلب  دـهد ، یمن  ماجنا  يدـیدهت  قیوشت و  ای  يرارـصا  چـیه  اه  نداد  هزاجا  هن  اـه و  توعد  رد  هن  ناـشیا 
باختنا یتح  اهنآ  هکنآ  زا  سپ  دراذـگب . دازآ  ناش  باختنا  رد  ار  اهنآ  دـنک  یم  یعـس  دوخ  ناهارمه  هب  یفنم  تبثم و  یفاـک  تاـعالطا 

دـصق دارفا  هک  دراوم  زا  يرایـسب  رد  درک . یم  دروخرب  اهنآ  اب  ینابرهم  اب  هنازوس و  لد  ناـنچمه  ماـما  دـنتفگ ، یم  ماـما  هب  ار  دوخ  یفنم 
رود هقطنم  زا  ار  دوخ  نانچ  تساوخ  یم  اهنآ  زا  نداد ، تاجن  يارب  هار  نیرتهب  هئارا  تجح و  مامتا  نمض  ماما  دنتشاد ، ار  ماما  زا  ییادج 

. دوش ناشلاح  لماش  ماما  نیرفن  دننکن و  يرای  ار  وا  دنونشب و  ار  ماما  هثاغتسا  دایرف  ادابم  ات  دننک 

ییاهنت و ماما ، نارای  یتقو  هک  دـش  یلاع  یهد  نامزاس  نانچ  داجیا  ثعاب  اعوسات  رـصع  رد  اه ، شیور  ای  اه  شزیر  رد  ماـما  يزاوم  هریس 
ماما تیاهن ، رد  دنتـشاد . زاربا  ماما  هب  ار  دوخ  يرادافو  قمع  یفطاع ، یـساسحا و  ياه  نایب  اب  مادکره  دـندید ، نتفر  يارب  ار  ماما  رارـصا 

تلهم اهنآ  يارب  ار  اروشاع  بش  کی  داد و  ناشن  ناشدوخ  هب  تشهب  رد  ار  اـهنآ  ياـج  یتح  یلقن  هب  تفریذـپ و  يرواـی  هب  ار  اـهنآ  همه 
. دنسرب دوخ  نامز  ماما  هب  يدننامه  جوا  هب  دنزادرپب و  تیدوبع  تدابع و  هب  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  راوج  رد  رگیدمه و  اب  ات  تفرگ 

نایدیزی ههبج  رد  اه  شیور  اه و  شزیر  تیریدم  . 4 2

رد دیزی  درک ، هرصب  هفوک و  ياهرهش  هب  يراگن  همان  هب  عورش  یتقو  هکم ، هب  ناشیا  ترجه  مالـسلا و  هیلع  ادهـشلادیس  مایق  زاغآ  زا  سپ 
رد دوخ  یلاو  دایز ، نب  هللادیبع  هب  يا  همان 
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ناتـسا رهـش و  ود  نیا  رد  مدرم  تبقارم  لرتنک و  هب  دـناد ، یم  حالـص  هک  هنوگره  لماک و  تارایتخا  اوق و  ماـمت  اـب  تساوخ  وا  زا  هرـصب 
ار وا  ینیسح ، مایق  دیهش  نیلوا  ناونع  هب  تفای و  ار  ماما  ناسر  همان  دوخ ، ياه  سوساج  کمک  اب  هفوک  رد  ادتبا  دایز  نب  هللادیبع  دزادرپب .
هب سک  ره  درک  دیدهت  درک و  مالعا  هژیو  تیعـضو  رهـش  نیا  رد  دناوخ ، هرـصب  دجـسم  رد  هک  يا  هبطخ  رد  هاگ  نآ  دناسر . تداهـش  هب 

. دش دهاوخ  هتشک  يریگتسد ، تروص  رد  مه  شدوخ  ینادنز و  شنادناخ ، بارخ و  شا ، هناخ  ددنویپب ، مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح 

لیقع نب  ملسم  ندناسر  تداهـش  هب  عیمطت و  دیدهت و  کمک  اب  اجنآ  رد  دمآ و  رهـش  نیا  هب  هفوک  تراما  رب  ینبم  دیزی  مکح  اب  هاگ  نآ 
یـسک رگید  هک  درک  داجیا  رهـش  رد  تشحو  بعر و  زا  يّوج  نانچ  نادمه  زا  يدرم  یبلک و  یلعالادـبع  هورع ، نب  یناه  مالـسلا ،  هیلع 

ار هفوک  یجورخ  يدورو و  ياه  هار  نینچمه  درک . نالعا  یماظن  تموکح  رهش  رد  سپس  دروایب . نابز  رب  ماما  زا  یمان  درک  یمن  تئرج 
نبا دش ، فقوتم  راچان  هب  البرک  رد  ماما  هک  هاگ  نآ  دورب . نوریب  هفوک  زا  یسک  هن  دسرب و  رهـش  هب  ماما  زا  يا  همان  هن  ات  داد  رارق  رظنریز 

. دنورب البرک  رد  ماما  گنج  هب  رابجا  هب  تساوخ  نایفوک  زا  یتشیعم  يویند و  يدیدهت  یقیوشت و  ياهرازبا  مامت  اب  دایز 

، ناراگن خیرات  هتـشون  هب  هک  دوب  يا  هنوگ  هب  یمازعا  ياه  رکـشل  رد  البرک  رد  روضح  زا  نایفوک  یتیاضران  وس و  کی  زا  باعرا  تدـش 
هب نآ  زا  یناوارف  دارفا  هار ، هنایم  رد  دـناسرب ، البرک  هب  ار  دوخ  تارف ، دور  رانک  زا  ات  دـش  یم  لاسرا  هفوک  زا  يرفن  رازه  يرکـشل  هاگره 

. دیسر یم  البرک  هب  رفن  ات 400  اهنت 300  رکشل  نآ  زا  دندرک و  یم  رارف  اه  نابایب  ای  تارف  ياه  ناتسلخن 

اهنت اـهنآ  زا  یلو  تسا ، رفن  رازه  هب 100  کیدزن  مالـسلا  هیلع  ادهـشلادیس  مایق  هناتـسآ  رد  هفوک  یماظن  ياهورین  رامآ  هچرگا  ور  نیا  زا 
. دندش یفخم  اه  نابایب  اه و  ناتسلخن  رد  ای  دندنام  اه  هناخ  جنک  رد  ای  هیقب  دندمآ و  البرک  هب  رفن  رازه   30

مدرم دعب  یمک  هک  دوب  يدح  هب  باعرا  دیدهت و  ساسا  رب  هعماج  تیریدم  ناقفخ و  شنایلاو و  دیزی و  يروتاتکید  ياه  تسایس  تدش 
. دنتشادرب شروش  هب  رس  هکم  مدرم  سپس  هنیدم و 
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نآ اب  ههجاوم  ياه  هویش  یسانش و  عنام  یسانش و  نمشد  . 5

هراشا

نآ اب  ههجاوم  ياه  هویش  یسانش و  عنام  یسانش و  نمشد  . 5

اه لصف  ریز 

دمآرد شیپ 

یلیمکت دراوم 

يرتسکاخ ههبج  رد  عوضوم  هاگیاج 

یسانشراک ياه  شسرپ 

همانرب نایم 

دمآرد شیپ 

دمآرد شیپ 

هظعوم ياه  يریگ  هناهب  اه و  تمحازم  عناوم و  نانمـشد ، دوجو  هب  تبـسن  لـماک  یهاـگآ  كرد و  ینیـسح ، تیریدـم  ياـه  یگژیو  زا 
: تسا نینچ  شمایق  نارود  رسارس  رد  ماما  اب  ینمشد  ياه  هولج  تسا . یسانش  تمحازم  یسانش و  نمشد  مالک ، کی  رد  هنایامن و 

؛ مکاح بزح  نایوما و  ینمشد  . 1

؛ تفالخ نایرج  رادفرط  هباحص  تفلاخم  ینمشد و  . 2

؛ نابلطایند ینمشد  . 3

؛ اوقت ملع و  نایعدم  یشارت  تمحازم  . 4

. یعامتجا ياه  هدوت  نایجاح و  يریگ  هناهب  یشارت و  عنام  . 5

یم هراومه  هکلب  دوش ، یمن  فقوتم  تخانـش  هلحرم  رد  طقف  ماما  هک  تسا  هعماج  حوطـس  مامت  رد  هدرتسگ  یـسانش  نمـشد  نیا  هب  رظان 
نمـشد ياه  هشقن  رد  ندـش  راتفرگ  زا  دراد ، ناکما  هک  اجنآ  ات  یتاـغیلبت ) گـنج   ) نمـشد ياـهراتفگ  اـی  اـهراتفر  ینیب  شیپ  اـب  دـشوک 

ياهراتفر ینیب  شیپ  نیا  زا  ییاه  هولج  دشاب . هتـشاد  هدامآ  نمـشد  یغیلبت  گنج  يارب  ار  لدتـسم  بسانم و  ياه  خـساپ  ای  دـنک  بانتجا 
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: تسا نینچ  ماما  يوس  زا  اهنآ  یلامتحا  تاغیلبت  ای  هنانمشد 

دـیزی و تفالخ  هیواعم و  گرم  دـح  رد  دـشاب  یمهم  رما  دـنک  یم  ینیب  شیپ  دوش ، یم  راضحا  هنیدـم  یلاو  يوس  زا  یناهگان  یتقو  ماما 
. دور یم  وا  رادید  هب  لماک  یگدامآ  اب  سپ  يرابجا . تعیب  هلئسم 

هب ور ، نیا  زا  دـنک . یم  ینیب  شیپ  ناشدوخ  زا  يرابجا  يریگ  تعیب  يارب  ار  اهنآ  يربج  ياه  مادـقا  هنیدـم ، یلاو  زا  ییادـج  زا  سپ  ماما 
. دوش یم  جراخ  هنیدم  زا  تعرس 

، البرک هفوک و  هار  ریـسم  رد  اهدعب  ات  دزادرپ  یم  اهنآ  يروآدرگ  هب  تقد  اب  ماما  دـسر . یم  ماما  هب  نایفوک  ياه  همان  زا  یهوبنا  هکم ، رد 
. دشاب ناشیا  تجح  مامتا  كردم 

خساپ ردص ، هعـس  اب  هکم ، رد  نیعبات  هباحـص و  ياه  ییامن  یهاوخریخ  ای  اه  تحیـصن  ای  هظعوم  هب  تبـسن  لماک  یگدامآ  بسک  اب  ماما 
. دنک یم  روبع  اهنآ  یسانشراک  ياه  تمحازم  دنلب  راوید  زا  دهد و  یم  ار  اهنآ  همه 

لامتحا رطخ  یتح  یفنم و  تاغیلبت  اه ، هناهب  اه و  محازم  عناوم و  اه ، نمشد  لماک  ییاسانش  ییاروشاع ، تیریدم  رد  مهم  لوصا  زا  یکی 
همزال هکنآ  هژیو  هب  تساه  شزیر 
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اه ینمشد  دشاب ، رت  مهم  قح  هب  تبسن  يزیر  همانرب  ای  یتیریدم  هزوح  هچ  ره  تسا و  ندوب  میقتسم  طارص  ریسم  رد  ییاروشاع ، تیریدم 
یتح ای  نآ  يرامـش  کچوک  اـی  تلفغ  اـی  يراـگنا  نمـشد  ياـج  هب  هک  تسا  قفوم  يریدـم  سپ  دوب . دـهاوخ  رتشیب  مه  اـه  تمحازم  و 
عبانم تهج  زا  نمشد  یلامتحا  ياهراتفر  ینیب  شیپ  اب  اهنآ  نوگانوگ  ياه  فیط  دوجو  هب  تبـسن  رواب  نمـض  نآ ، هدوهیب  ییامن  گرزب 

اب ماما  رگید ، ییوس  زا  دورب . نمـشد  فاصم  هب  لماک  یگدامآ  اب  اهنآ ، یتاغیلبت  ياه  همانرب  ای  اه  هماـنرب  یحارط  رظنم  زا  اـی  تاـناکما  و 
مه اروشاع  هنحـص  رد  دشک و  یم  شلاچ  هب  ار  اوقت  دـهز و  ملع و  نایعدـم  یمامت  یبلط ، تداهـش  يرگ و  راثیا  بلاق  رد  قح  نید  هئارا 

. دنک یم  لاطبا  ار  ناشیاهاعدا  مه  اوسر و  ار  ناشدوخ 

توق هطقن  نیرت  مهم  دروم ، نیا  رد  دوب . دهاوخ  تیلقا  رد  قح  دوب  دهاوخ  یهیدب  تسا ، تیرثکا  رد  هشیمه  نوچ  لطاب  هکنیا  رخآ  هتکن 
تسرد ياهراتفر  ای  قح  یغیلبت  يرازفا و  مرن  ياهدربهار  اب  قح  يربهر  ینعی  تسا ؛ يراتفر  يرکف و  تمالـس  ندوب و  قح  رب  قح ، ههبج 

. تسا لطاب  ربارب  رد  قح  حالس  نیرت  يوق  نیرتهب و  دشاب ، نیرفآ  هبذاج  هک  یتیریدم  یعامتجا و 

یلیمکت دراوم 

یلیمکت دراوم 

قح راکشآ  يدنب  زرم  رب  رارصا  هدننک ، یثنخ  يژتارتسا  نمشد ، نتشاذگ  انگنت  رد  اه ، ینمشد  نمشد و  تیریدم  اه ، ینمـشد  ینیب  شیپ 
. هنزاوم ندز  مه  رب  تیریدم  نمشد و  اب  يزرو  تحلصم  يراک و  شزاس  هنهادم و  مدع  لصا  لطاب ، و 

يرتسکاخ ههبج  رد  عوضوم  هاگیاج 

يرتسکاخ ههبج  رد  عوضوم  هاگیاج 

ای يزیرگ  تیلوئـسم  تهج  رد  هنایوج  هحلاصم  ياـه  هیرظن  هئارا  اـب  اـی  نمـشد  دوجو  راـکنا  اـب  ناـیوج  تحلـصم  يرتسکاـخ ، ههبج  رد 
یشارت عنام  ای  هظعوم  مان  اب  ات  دنوش  یم  لیدبت  نمشد  یعامتجا  رصانع  هب  میقتـسمریغ  يا  هنوگ  هب  اهنآ  دنیآ . یم  رب  نمـشد  اب  يراکمه 

. دنوش نآ  يربهر  قح و  هب  میقتسمریغ  ندز  هبرض  ثعاب  قح  اب  یهارمه  زا  اهورین  شزیر  يارب  شالت  ای  قح  ربارب  رد 
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یسانشراک ياه  شسرپ 

یسانشراک ياه  شسرپ 

اب اه  ینمـشد  حوطـس  اه و  فیط  دوب . نانمـشد  هدرتسگ  رایـسب  موجه  عفد  يارب  یعافد  یمایق  لطاب ، قح و  ههجاوم  رظنم  زا  ماما  ماـیق  . 1
اه و تمحازم  اه و  ینمـشد  ماسقا  عاونا و  اب  شمایق  رـسارس  رد  هنوگچ  ماما  دوب ؟ ییاه  هورگ  اهرـشق و  هچ  يوس  زا  هزادـنا و  هچ  ات  ماما 

؟ درک یم  ییورایور  اه  یشارت  عنام 

یلامتحا ياه  همانرب  زا  ماما  یهاگآ  شیپ  ياه  هنومن  اـه و  هولج  تسا ؟ هزادـنا  هچ  اـت  ماـما  یهاـگآ  نمـشد  یـسانش و  نمـشد  نازیم  . 2
مدـق کی  نمـشد  ربارب  رد  هراومه  دـنک  یم  یعـس  هنوگچ  ماما  تسیچ ؟ نانمـشد  اب  ههجاوم  رد  ماما  عماج  همانرب  تسا ؟ هنوگچ  نمـشد 

؟ تسیچ ناشارت  عنام  ربارب  رد  ماما  نوگانوگ  ياه  خساپ  ّرس  دشاب ؟ رتولج 

نمـشد هنیمز  رد  ماما  تیریدم  دمآزور  مایپ  دزادرپ ؟ یم  لطاب  زا  قح  عطاق  يدنبزرم  هب  دوخ  یخیرات  یـسانش  نمـشد  اب  هنوگچ  ماما  . 3
؟ دنا هتشاد  تشحو  خیرات  لوط  رد  ییاروشاع  گنهرف  شرتسگ  زا  لطاب  نوگانوگ  ياه  فیط  ارچ  تسیچ ؟ یسانش 

همانرب نایم 

همانرب نایم 

مالسلا هیلع  ادهشلادیس  مایق  اب  يدیزی  هعماج  رد  ینمشد  حوطس  کی 

نایدیزی دیزی و  ینمشد  دوب . مالسلا  هیلع  ادهـشلادیس  يربهر  هب  تیناقح  قح و  اب  ریگارف  ياه  ینمـشد  زاغآ  ینعم  هب  دیزی  تفالخ  زاغآ 
دروخرب یلو  دنتشاد ، ار  ماما  عیرـس  يدوبان  ای  يریگ  تعیب  دصق  هنیدم  رد  دوخ  نیزاغآ  تکرح  نامه  رد  هک  دوب  راکـشآ  عطاق و  نانچ 

. دوش هدنهانپ  هبعک  یهلا ، نما  مرح  هب  ًاتقوم  تسناوت  تشاذگ و  ماکان  ینمشد  زاربا  ههجاوم  نیلوا  رد  ار  اهنآ  حرط  ماما ، هنادنمشوه 

نمـشد لطاب ، ههبج  دـهد . ناشن  ماما  ربارب  رد  ار  دوخ  يدـیلپ  ینمـشد و  حوطـس  اه و  هولج  مامت  لطاب  ههبج  دـش  ثعاب  یگدـنامرد  نیا 
. دهد یم  ناشن  ماما  ربارب  رد  ار  دوخ  ینمشد  هک  تسا  یماظن  نمشد  تیاهن ، رد  یگنهرف و  نمشد  يداصتقا ، نمشد  یعامتجا ،

یسانشراک مسا  هب  هک  دنتسه  هعماج  ینید  يرکف و  یملع و  صاوخ  حالطصا ، هب  یسانشراکدوخ و  نایعدم  یعامتجا ، نمشد  هلحرم  رد 
هکم رد  ًاتدمع  هورگ  نیا  دنریگ . یم  رارق  ماما  ربارب  رد  هعماج  تینما  تدحو و  ظفح  فده  اب  هظعوم  تحیصن و  مسا  هب  ای  یـصصخت  و 

اهنآ لوا  فده  دنتفرگ . رارق  ماما  ربارب  رد  نیعبات  هباحص و  بلاق  رد  و 
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ندرکن یهارمه  هکم و  رد  جح  مسارم  هناتـسآ  رد  اهنآ  روضح  سفن  دـعب ، هلحرم  رد  دوب . شمایق  هب  نداد  همادا  زا  اهنآ  يزاس  فرـصنم 
. دنزاس هدنکارپ  ماما  فارطا  زا  ار  نایجاح  یمالسا و  هعماج  ات  دوب  دیزی  تفالخ  يارب  یناوارف  کمک  ماما ، اب  اهنآ 

رد هژیو  هب  قارع  رد  یلام  يداصتقا و  عیمطت  دـیدهت و  تسایـس  زا  هدافتـسا  اب  درک  یعـس  يدـیزی  تفالخ  يداـصتقا ، ینمـشد  هلحرم  رد 
هیال کمک  هب  هک  هاگ  نآ  دناشکب . ماما  لباقم  هب  دیزی  تفالخ  ماظن  هدایپ  ماقم  رد  رهـش  لذارا  ات  فارـشا  زا  ار  ناتـسرپایند  دـناوتب  هفوک 

ینید ياه  راعـش  کمک  اب  ات  دیآ  یم  نایم  هب  گنهرف  نید و  حالـس  دریگ ، یم  رارق  هرـصاحم  رد  البرک  رد  ماما  نمـشد  نوگانوگ  ياه 
ساسا رب  دـنک و  یفرعم  شاشتغا  شروش و  مان  هب  ار  ماما  یـسامح  مایق  تسا ، هدـش  لیدـبت  هعماج  گنهرف  هب  اه  لاس  لوط  رد  هک  لـطاب 

. درامشب لالح  ار  شنارای  ماما و  كاپ  نوخ  نتخیر  نآ ،

ياـه ینمـشد  تسا ؛ مالـسا  نید و  ساـبل  رد  اـه  ینمـشد  نیرت  عونتم  نیرت و  هدرتـسگ  ههجاوم  هنحـص  ینیـسح ، ياروشاـع  ماـیق  هنحص 
هیلع یلع  نب  نیـسح  تیاهن ، رد  یلو  دوب ، مالـسا  فذـح  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  تیب  لـها  يدوباـن  شفدـه ، هک  ییوتردوت 

. درک خیرات  ياوسر  ار  نانمشد  همه  مالسلا 

یسانش نمشد  رد  مالسلا  هیلع  ادهشلادیس  یتیریدم  هریس  ود 

زا ماما  درک . زاغآ  ار  دوخ  مایق  دـیزی ، اب  تعیب  نتفریذـپن  اب  دـش ، ور  هبور  هیواعم  گرم  ربخ  اب  هنیدـم  رد  یتقو  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما 
فارحنا و ثعاب  هدوب ، موصعم  ریغ  يافلخ  تسایـس  رارمتـسا  رد  هک  هیواعم  تفالخ  لاس  لقادـح 20  تسناد  یم  مایق  زاغآ  هظحل  نامه 

. دش دهاوخ  ور  هبور  ناوارف  ياه  ینمشد  زا  ینوگانوگ  فیط  اب  لیلد  نیمه  هب  تسا و  هدش  یمالسا  هعماج  مامت  رد  فیرحت 

ار اهنآ  هرمزور  یگدنز  یشومارف ، تلفغ و  هک  دنتشاد  رارق  هعماج  تیفرظ  مک  ياه  ناسنا  ياه  هدوت  اه ، ینمـشد  نیا  عون  نیرت  هداس  رد 
هعومجم نمشد ، لباقم  رد  درک  شالت  تشاد ، اه  ینمـشد  یگنوگچ  عونت و  حوطـس و  زا  هک  یلماک  یهاگآ  هب  رظان  ماما  دوب . هتفرگ  ارف 

رد ار  لمع  راکتبا  هراومه  دـتفین و  یگدـنامرد  لاعفنا و  هب  نمـشد  همه  نیا  ربارب  رد  ات  دریگب  راـک  هب  ار  هنادنمـشوه  ياـه  هماـنرب  زا  يا 
: تسا نینچ  نآ  اب  هنادنمشوه  ههجاوم  یسانش و  نمشد  نیا  حرش  دشاب . هتشاد  رایتخا  رد  مایق  لحارم 
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اه تصرف  اهورین و  كالهتسا  ندش و  ریگرد  زا  دنک  یم  یعـس  اعدمرپ  اما  لفاغ ، تیفرظ و  مک  ياه  ناسنا  ياه  هدوت  اب  ههجاوم  رد  ماما 
دوخ رهـش  رد  ماما  تیمولظم  تبرغ و  دـهاش  لاس  هد  هک  یمدرم  تسناد  یم  هک  دوب  ور  نآ  زا  هنیدـم  زا  ماـما  هنابـش  جورخ  دـنک . زیهرپ 

نمشد ياهرکشل  هایس  هب  دنتسناوت  یم  دوخ  اهنآ  نایم  رد  ماما  ندنام  تروص  رد  دنتـشادن ، ماما  اب  يدردمه  زاربا  هنوگ  چیه  یلو  دندوب ،
. دنوش لیدبت 

هکم و هنیدم ، رد  تارکاذم  نیا  فدـه  دروآ . یم  ور  یلقادـح  هرکاذـم  تسایـس  هب  تیمکاح  نایرج  یـسایس و  ههبج  اب  ههجاوم  رد  ماما 
نمـشد شقن  حرط و  فشک  يارب  شالت  نینچمه  نانمـشد و  اب  تجح  مامتا  يریذپان و  شزاس  نداد  ناشن  یمـسر ، عضاوم  رازبا  البرک ،

ماـما تاـسلج ، ماـمت  رد  دریگ و  یم  ار  نمـشد  يوس  زا  ییوجدوس  هنوگره  تصرف  تارکاذـم ، نیا  رد  ماـما  تیعطاـق  تیفافـش و  تسا .
. دراد هدهع  هب  ار  هرکاذم  تیریدم 

نمض ات  دزادرپ  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکاربمایپ  نیتسار  هریس  راتفگ و  يرگایحا  هب  ماما  یسانشراک ، نایعدم  صاوخ و  ههبج  ربارب  رد 
يرازفا و مرن  تهج  زا  ار  اهنآ  دـشک و  شلاچ  هب  ار  اهنآ  ییاعدا  ینید  یملع و  هبقع  اهنآ ، ياه  یـشارت  عنام  اه و  ههبـش  عفد  يارب  شالت 

. دنک یمالسا  هعماج  ياوسر  يا ، هشیدنا 

رادـشه و تجح ، مامتا  همانرب  زا  یبیکرت  يارجا  اب  دـنا ، هدـمآ  ماما  فاصم  هب  ایند  هناهب  هب  هک  یعامتجا  ياـه  هدوت  ربارب  رد  تیاـهن ، رد 
نادجو دیاش  ات  دـنک  یم  شالت  ناگرزب  فارـشا و  ییاوسر  دانـسا  شیامن  دودـحم و  ياه  باذـع  اه و  نیرفن  یخرب  هئارا  یتح  راذـنا و 

. دراد زاب  موصعم  ماما  اب  ینمشد  زا  دنک و  رادیب  ار  اهنآ  ياه  ترطف  هتفخ و 

شیامن عماج و  لماک و  یـسانش  نمـشد  نمـض  تیریدم  نیا  رد  ماما  تفگ  ناوت  یم  نانمـشد  ربارب  رد  ماما  تیریدم  هب  یلک  یهاگن  رد 
مرن تهج  زا  دنک و  ییاسانـش  ار  نمـشد  يزاب  ياه  نیمز  مامت  دـنک  یم  یعـس  نمـشد  ندرمـش  کچوک  زا  زیهرپ  اب  يریذـپان و  شزاس 

. دننک يرای  ار  وا  كاپ ، ياه  ترطف  هک  دیما  نادب  دراذگن  یقاب  وا  يارب  يرونام  لاجم  چیه  يرازفا ،

عیرس مادقا  هناهاگآ و  يریگ  میمصت  ساسا  رب  ایوپ  لاعف و  تیریدم  . 6

هراشا

عیرس مادقا  هناهاگآ و  يریگ  میمصت  ساسا  رب  ایوپ  لاعف و  تیریدم  . 6

اه لصف  ریز 

دمآرد شیپ 

یلیمکت دراوم 

يرتسکاخ هایس و  ههبج  رد  عوضوم  هاگیاج 
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یسانشراک ياه  شسرپ 

همانرب نایم 

دمآرد شیپ 

دمآرد شیپ 

زا دوخ  مایق  لوط  رد  ماما  هک  انعم  نیا  هب  تسا . تضهن  لوط  رد  لاعف  يریذپ و  فاطعنا  تیریدم  ییاروشاع ، تیریدم  زراب  ياه  هولج  زا 
یلوصا و ياهراعش  يرازفا ، مرن  تهج 
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هاتوک هب  رـضاح  تیعطاق ، زاربا  اب  یطیارـش  چیه  رد  دنک و  یم  باختنا  مالـسا  يرگایحا  يدـیزی و  تفالخ  اب  تفلاخم  رب  ینبم  ار  یفافش 
ات دوش و  هدنهانپ  هکم  هب  ریبز  نبا  دننامه  هکنیا  ياج  هب  زین  یکیزیف  تخـس و  هزرابم  تهج  زا  تسین . اه  شزرا  اهراعـش و  نیا  زا  ندـمآ 
هب ماما  تیریدم ، نیا  رد  دهد . یم  هئارا  دمآزور  لاعف و  یتیریدم  دریمب ، تلذ  رد  یعیجف و  عضو  هب  ماجنارس  ات  دنامب  اجنآ  رد  رمع  رخآ 
یم هئارا  ار  ریذپ  فاطعنا  تیریدم  يوگلا  نآ ، فرـصم  خیرات  نتفای  نایاپ  زا  سپ  یتح  میمـصت  کی  رب  رارـصا  ای  یگدنامرد  زاربا  ياج 

. دهد

نیرتهب دـنک  یم  یعـس  اهدـیدهت  اه و  تصرف  یناکم و  یناـمز و  طیارـش  هظحـالم  اـب  ماـیق  زا  هلحرم  ره  رد  تیریدـم ، عون  نیا  رد  ماـما 
عماوج و هناگ  هس  تامادقا  تیعقوم و  زا  ماما  هتـسویپ  یبایزرا  هب  تیعقوم  نیا  رد  شندنام  یقاب  هاگ  نآ  دشاب . هتـشاد  ار  یتایلمع  باختنا 
ای هدیـسر  نایاپ  هب  یمیمـصت  رمُع  دنک  ساسحا  هاگره  لایـس  تیریدم  کی  رد  ماما  تسا . هتـسباو  يرتسکاخ  هایـس و  دیفـس ، ياه  هورگ 

. دنز یم  تسد  مادقا  نیا  هب  تعرس  هب  تسا ، کیتکات  رییغت  دنمزاین  قح  یلک  نایرج  ای  تسا  يدیدج  كرحت  هناتسآ  رد  نمشد 

هاگ هک  ییاه  میمصت  تسا ؛ هقباس  یب  هرظتنمریغ و  ای  یناهگان  ياه  يریگ  میمصت  زا  يا  هعومجم  اروشاع ، مایق  زراب  ياه  هولج  زا  ًالوصا 
یهارمه و ماما ، عیرـس  شنکاو  تایلمع  رد  بلاـج  تاـکن  زا  دوش . یم  نمـشد  بجعت  هیاـم  یتح  هک  دوش  یم  ییارجا  تعرـس  هب  ناـنچ 

. تسا ماما  يایوپ  تیریدم  نیا  اب  شنارای  نادناخ و  لماک  يراکمه 

: تسا نینچ  ماما  يایوپ  تیریدم  نیا  زا  ییاه  هنومن 

یلاو هب  دیزی  ور ، نیا  زا  دنک . فذح  یتیگ  هنحـص  زا  ای  روبجم  يریگ  تعیب  هب  ار  ماما  دـنک  یم  شالت  دـسر ، یم  تفالخ  هب  دـیزی  یتقو 
اب رادید  رد  یتقو  ماما  دریگب . تعیب  ماما  زا  مامت  تردق  اب  دنک و  دروخرب  هناعطاق  دهاوخ  یم  وا  زا  دـسیون و  یم  يا  همان  هنیدـم  رد  دوخ 

یمـسر دـیدهت  زاغآ  هظحل  زا  دـنک . یم  زاغآ  ار  دوخ  ماـیق  تعیب ، شریذـپ  زا  زیهرپ  نمـض  دوش ، یم  ربخ  اـب  دـیزی  هشقن  زا  هنیدـم  یلاو 
. میتسه ماما  لاعف  ایوپ و  تیریدم  دهاش  هام  شش  هب  کیدزن  تدم  هب  اروشاع  حبص  ات  نایدیزی 

. داد دـهاوخ  خر  مه  يریگرد  تیاهن ، رد  تسوا و  لابند  هب  تاناکما  اوق و  مامت  اب  نمـشد  دـناد  یم  تیریدـم  هویـش  نیا  ساـسا  رب  ماـما 
زا دشاب و  هتشاد  تسد  رد  ار  لمع  راکتبا  هراومه  ییاهن  يریگرد  نآ  رد  یشیاسرف و  فاصم  نیا  رد  هک  تسا  نیا  ماما  شالت 
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میمصت دنک . یم  تکرح  رتولج  نمشد  زا  ماگ  کی  هراومه  ماما  تیریدم ، نیا  رد  دنک . زیهرپ  یلیمحت  طیارش  رد  تراسا  يریگ و  نیمز 
نمـشد عفن  هب  طیارـش  نیا  هک  تسا  یعقوم  ات  نامز  ییایفارغج و  عبانم  زا  يرثکادح  يرو  هرهب  ساسا  رب  هنادنمـشوه و  ماما ، ياه  يریگ 

یم ماکان  هاگنزب  رـس  ار  نمـشد  عیرـس ، مادـقا  تسرد و  يریگ  میمـصت  اـب  ماـما  دوش ، یم  ماـمت  تصرف  کـی  رمع  هک  هاـگ  نآ  تسین و 
. دراذگ

دوخ اب  ار  مشاه  ینب  ناناوج  وا ، اب  رادید  رد  مه  ماما  هکارچ  تسا ؛ ماما  ربارب  رد  هنیدـم  یلاو  یگدـنامرد  لاعف ، تیریدـم  نیا  زراب  هولج 
. دور یم  هکم  هب  هنیدم  زا  مشاه  ینب  دارفا  رتشیب  هارمه  مه  نآ  تعرس  هب  هاگ  نآ  دیاین و  شیپ  هرصاحم  رطخ  ات  دوب  هدرک  هارمه 

يزاس ساسح  يارب  هدـمآ  شیپ  تصرف  زا  نمـض  رد  تسا . ماما  هجوتم  اه  هاگن  مامت  زاغآ  رد  هک  دـنک  یم  لـمع  ناـنچ  هکم  رد  ناـشیا 
ات تسا ، هکم  رد  ناماما  تماقا  تدم  نیرتشیب  تیب  لها  خیرات  رد  هک  تماقا  نیا  درب . یم  ار  هدافتـسا  تیاهن  جاجح  يزاس  هاگآ  قارع و 

هکم یناهگان ، تروص  هب  ماما  دزاس . یم  ماما  اب  ههجاوم  هدامآ  ار  دوخ  جح ، مسارم  هناتسآ  رد  مک  مک  نمشد  هک  دبای  یم  رارمتسا  اجنآ 
. دنک یم  تمواقم  ناشیا  ندنادرگزاب  يارب  هکم  یلاو  یماظن  مادقا  ربارب  رد  دنک و  یم  كرت  ار 

رد عفن و  هب  لمع  راکتبا  یمامت  تسا ، هدزن  تسد  یگنج  تایانج  هنادرم و  ناوجان  لامعا  باکترا  هب  نمـشد  هک  اـجنآ  اـت  مه  ـالبرک  رد 
نیرت فیثک  يارجا  قارع و  رد  اه  ناقفخ  نیرتدیدش  يارجا  ماما ، يایوپ  تیریدم  ربارب  رد  نمشد  ریبدت  تقیقح ، رد  تسا و  ماما  رایتخا 

تیریدـم نتـشاذگ  شیامن  هب  اب  ماما  هنوگ  نیا  دـنک . بوکرـس  تقوم  روط  هب  ار  ماما  مایق  دـناوتب  دـیاش  ات  تسالبرک  رد  یگنج  تایانج 
زا اه  تیروجهم  اه و  تیدودـحم  اه ، نارحب  رد  یتح  دـهد  یم  دای  شنایعیـش  هب  یعاـمتجا  یـسایس و  طیارـش  نیرتدـب  رد  اـیوپ  لاـیس و 

. دبای تسد  فادها  نیرتشیب  هب  دوجوم  ياه  تصرف 

یلیمکت دراوم 

یلیمکت دراوم 

؛ از تلفغ  ینیب  شوخ  زا  زیهرپ  نمشد و  راتفر  ینیب  شیپ 

؛ بسانم شنکاو  طیارش و  رییغت  عیرس  كرد  تردق  عقوم و  هب  يروف و  عیرس و  مادقا 

یهارمه رد  نامزاس  يالاب  باتش  تردق  ایوپ و  نامزاس  عیرس ، شنکاو  رییغت ، تیریدم 
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؛ الاب سفن  هب  دامتعا  یشیور و  ای  شزیر  ره  زا  سپ  اهورین  يالاب  یهد  نامزاس  ناوت  الاب ، یهورگ  كرحت  ربهر ، اب 

؛ يریذپرطخ تیریدم  لمع و  راکتبا  ظفح  هتسویپ ، تیقالخ  هدننکریگ ، لفاغ  کیتکات 

؛ تایلمع يدنب  نامز  اهدادیور ، بیترت  یلاوت و  تیریدم  یحارط و 

باختنا تالامتحا و  شجنـس  تردـق  دـیدج و  طیارـش  ره  رد  نسحا  باختنا  نداد ، ماجنا  لومعماـن  مادـقا  کـیژتارتسا ، يریگ  میمـصت 
. راکهار نیرتهب 

يرتسکاخ هایس و  ههبج  رد  عوضوم  هاگیاج 

يرتسکاخ هایس و  ههبج  رد  عوضوم  هاگیاج 

هدرتسگ فیط  لوا ، داد . ناشن  حطـس  ود  رد  لقادـح  ییایوپ  زا  ار  دوخ  ندـنام  هرهب  یب  ماما ، ناـمز  رد  يرتسکاـخ  ههبج  گرزب  لکـشم 
لثم ییاج  رد  اهنآ  دـننامه  تساوخ  یم  ماما  زا  هتـسویپ  الاب ، یتایلمع  ناوت  كرد و  تردـق  نتـشادن  اب  هک  زاجح  رد  ناـیجاح  هباـحص و 

، مود دـشابن . اهنآ  راب  تلذ  دوعق  شیاـمن  ییاوسر و  ثعاـب  دوخ  يـالاب  يرگـشالت  كرحت و  اـب  دـنامب و  اهدادـیور  رظتنم  دـنامب و  هکم 
اب یهارمه  ناوت  هک  دـندش  هرمزور  یگدـنز  اـه و  یگتـسب  لد  ریـسا  ناـنچ  یلو  دوب ، ماـما  يرواـی  اـهنآ  يوزرآ  هک  دـندوب  ینارگتوعد 

روما یگدـنز و  یهد  ناماس  زا  سپ  دـنداد  لوق  ماـما  هب  اـهنآ  زا  یخرب  دنتـشادن . ار  اهدادـیور  يـالاب  تعرـس  ماـما و  يـالاب  يرگـشالت 
هرصاحم ریـسا  دندیبنج ، دوخ  هب  ات  ای  دوب  هدش  مامت  زیچ  همه  هک  دندش  البرک  یهار  یتقو  یلو  تسویپ ، دنهاوخ  ماما  هب  دوخ  یگداوناخ 

. دندش نآ  ياهدیدهت  زا  یشان  ياه  هناهب  نمشد و 

یسانشراک ياه  شسرپ 

یسانشراک ياه  شسرپ 

هاگ چـیه  نایدـیزی ) دـیزی و   ) اهنآ دـسر  یم  رظن  هب  یلو  دـش ، عورـش  وا  هیلوا  ياه  کیرحت  دـیزی و  تفـالخ  زاـغآ  اـب  ـالبرک  هثداـح  . 1
دندرک هرصاحم  البرک  رد  ار  ماما  تیاهن  رد  اهنآ  هتبلا  ( ؟ دوب هچ  تیعضو  نیا  لیلد  دنهد . رارق  انگنت  رد  ای  دننک  راکـش  ار  ماما  دنتـسناوتن 

(. دندز تسد  یگنج  تایانج  هب  هک  یتقو  مه  نآ  دندناسر  تداهش  هب  و 

تیریدم اب  ماما  هنوگچ  دوب ؟ هچ  دش ، یم  ناشیا  تیریدـم  يریذـپ  فاطعنا  ییایوپ و  ثعاب  هک  ماما  یلک  یتیریدـم  هریـس  شور و  لوصا 
؟ دریگ یم  تسد  رد  ار  لمع  راکتبا  اه  دادیور  یلاوت  بیترت و  هنادنمشوه 
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هک مهم  ياهریگ  میمـصت  نیا  زراب  ياه  هولج  تسا . هرظتنمریغ  یناهگان و  ياه  يریگ  میمـصت  اه و  مادـقا  زا  هدـنکآ  ماما  مایق  نارود  . 2
ههبج ندیـشک  شلاچ  هب  نمـشد و  ندیـشک  لاعفنا  هب  اهنآ ، یخیرات  باتزاب  ( ؟ دوب هچ  تشاد ، هشیر  ماما  لاـعف  تیریدـم  يژتارتسا و  رد 

نمشد تسد  هب  ندش  هرصاحم  زا  هراومه  دیدج  تیعقوم  ره  رد  نسحا  باختنا  تالوحت و  هتـسویپ  دصر  اب  هنوگچ  ماما  دوب ) يرتسکاخ 
. تفای یم  ییاهر 

نیب ًالوصا  دنمادک ؟ دوش ، یم  ماما  زا  دارفا  یگداتفارود  ثعاب  هک  يرتسکاخ  هدش  ریگ  نیمز  لعفنم و  تیریدم  یگدـنز و  ياه  هولج  . 3
دایز ياه  یگتـسب  لد  اهوزرآ و  هک  يروای  نایعدـم  اب  هنامز  تالوحت  زا  یهاگآ  هب  رظان  الاب  رییغت  تیریدـم  اـب  لاـعف و  رگـشالت و  ماـما 

ثعاب هنوگچ  نامز  ّیلو  زا  ندنام  بقع  درکلمع و  فعـض  اب  هورگ  نیا  دراد ؟ دوجو  یتبـسن  هچ  دنتـسه ، یبلط  تیفاع  ناهاوخ  دـنراد و 
؟ دنوش یم  ناشیا  تبرغ  تیروجهم و 

همانرب نایم 

همانرب نایم 

ماما يایوپ  لاعف و  تیریدم  باتزاب  کی 

دندوب جراوخ  اهنآ  زا  یکی  دندرک . مادقا  اهنآ  هیلع  ضارتعا  هلباقم و  هب  تباث  نایرج  هس  هراومه  سابع ، ینب  هیما و  ینب  تفالخ  لوط  رد 
یلاس دهاش  نیگنایم ، روط  هب  مالسا  ناهج  هیما ، ینب  هلاس  تفالخ 90  نارود  رد  داد . خر  نایوما  نامز  رد  اهنآ  ياه  شروش  نیرتشیب  هک 

. دوب جراوخ  شروش  ود  ات  کی 

هقطنم دنچ  ای  ود  رد  نامز  مه  هاگ  یتح  دنتخادنا . هار  هب  اهنآ  هیلع  یناوارف  ياه  مایق  هیدیز  مه  سابع  ینب  تفالخ  نیزاغآ  لاس  دـص  رد 
رد يرگید  تفرگ و  یم  تروص  قارع  رد  ًالثم  یکی  هک  يا  هنوگ  هب  داد  یم  خر  يدـیز  ياه  مایق  ناهگان  تفـالخ ، رواـنهپ  نیمزرـس  زا 
هاگ اهنآ  مایق  ای  شروش  رمع  دنتـشاد و  یهاتوک  رمع  ای  هک  دوب  نآ  اه  ماـیق  اـه و  شروش  نیا  كرتشم  هجو  ناتـسربط . رد  یموس  نمی و 

لزلزتم و تدـم و  هاتوک  یلحم ، اهنآ  ياـه  تموکح  رتشیب  دـنتفای ، یم  تسد  یتموکح  هب  مه  رگا  اـی  دیـشک  یمن  مه  زور  دـنچ  هب  یتح 
. دش یم  وحم  خیرات  زا  اهنآ  مان  هشیمه  يارب  دندروخ و  یم  تسکش  تعرس  هب  مه  اهنآ  رتشیب  دوب . یصخشم  یسایس  مایپ  نودب 

زا يا  هلحرم  چیه  رد  دنک  یم  شالت  هک  تسا  یمالـسا  مایق  اهنت  نمـشد  هبناج  همه  تردق  یناسنا و  يورین  دوبمک  دوجو  اب  اروشاع  مایق 
زا لاعفنا  یگدنامرد و  مایق ، لحارم 
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یم یحارط  دوخ  ار  مایق  لحارم  ردـتقم ، رهاظ  هب  نمـشد  نتفرگ  يزاب  هب  هنادنمـشوه و  ياه  يریگ  میمـصت  ربارب ، رد  دـهدن . ناشن  دوخ 
. دشاب هتشاد  هدنیآ  خیرات  دادتما  هب  يرثا  هک  دهد  یم  ماجنا  يا  هنوگ  هب  ار  مایق  يراتفر  یتاغیلبت و  يزیر  همانرب  دنک و 

زیهرپ هنیدـم  رد  دـیزی  اب  ندـش  ریگرد  زا  درک  یعـس  ور  نیا  زا  دوب . تیلقا  رد  تدـش  هب  اهورین  رظن  زا  هنیدـم  رد  دوخ  مایق  زاغآ  رد  ماما 
اب ندـشریگرد  هکم و  هب  دورو  زا  ماما  دوب . يزاس  هاگآ  هنوگ  چـیه  نودـب  هفطن و  رد  مایق  ندـش  هفخ  ینعم  هب  هنیدـم  رد  يریگرد  دـنک .
مه هکم  نامدرم  نمض  رد  دوشن . هتخانش  هکم  تمرح  هدننک  کته  نیلوا  ناونع  هب  خیرات  رد  هدنیآ  رد  ات  درک  زیهرپ  مه  هکم  رد  نمـشد 

ات دوب  نیرهنلا  نیب  نیمزرـس  رد  يدیدج  ییایفارغج  هاگیاپ  داجیا  ینعم  هب  البرک  قارع و  باختنا  دندرک . یمن  یهارمه  هنوگ  چیه  ماما  اب 
ماما اه ، هرـصاحم  مامت  دوجو  اـب  هک  دوب  اـجنآ  رد  دوش . لیدـبت  نارواـب  قح  يارب  ییاـیفارغج  ياـه  نوناـک  زا  یکی  هب  خـیرات  هدـنیآ  رد 

ياوسر ار  نآ  دـنز و  رانک  يدـیزی  هعماج  هیرک  هرهچ  زا  ار  باقن  دـناوت  یم  یتحار  هب  ماـما  اـجنآ  رد  دـبای . یم  ار  دوخ  نارواـی  نیرتشیب 
. دنک خیرات 

نمـشد یتیریدم  هشقن  حارط و  رد  تراسا  زا  دنک  یم  شالت  تیریدم  نیا  تسایوپ . لاعف و  یتیریدـم  ماما ، تیریدـم  هک  تسا  هنوگ  نیا 
. تسا تلاذر  یتسپ و  زا  هدنکآ  وا  ینطاب  هرهچ  یلو  تسا ، سدقم  راد و  نید  رهاظ  هب  هک  ینمشد  دنک ؛ زیهرپ 

، دنتسه ییاروشاع  یگدنز  يوجو  تسج  رد  هک  اهنآ  نارواب و  نیـسح  يارب  ینیـسح  تیریدم  ياه  مایپ  نیرت  مهم  زا  یکی  رظنم ، نیا  زا 
زا دـسرن و  یگدـنامرد  هب  هاگ  چـیه  هک  يریگ  میمـصت  يزیر و  همانرب  عون  نیا  تسا . ایوپ  لاعف و  نالک ، يزیر  همانرب  یحارط و  نتـشاد 

. دوش یم  لطاب  تلذ  قح و  تزع  ثعاب  دشاب ، رادروخرب  ناروای  ماما  یعدم  یلمع  یهارمه  هنامز و  ّیلو  ییایوپ  يرگشالت و 

ماما زا  ییادج  ای  ماما  اب  یهارمه  رد  نآ  ریثأت  يریگ و  میمصت  تردق  . 6 2

توعد قح  نید  يروای  یهارمه و  هب  ار  اهنآ  همه  دش و  هجاوم  ینوگانوگ  دارفا  اب  دوخ  تضهن  مایق و  لوط  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
زا سپ  دندوب ، یهاگآ  دنمزاین  رگا  ای  دندوب  لماک  یهاگآ  ياراد  ای  لطاب  قح و  تخانـش  هب  تبـسن  اهنآ  مه  دراوم  زا  يرایـسب  رد  درک .

لهج و ملع و  هلئسم  رد  ماما  اب  ندرکن  ای  ندرک  یهارمه  لیلد  ور ، نیا  زا  دش . یم  مهارف  اهنآ  يارب  تخانـش  یهاگآ و  نیا  ماما  اب  رادید 
وجو تسج  ناوت  یمن  تلفغ  تفرعم و 
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. دراد میقتسم  ریثأت  اهنآ  باختنا  هلئسم  رد  هک  يرما  ددرگ ؛ یم  زاب  رگید  يرما  هب  مهم  لماع  دسر  یم  رظن  هب  هکلب  درک ،

تماهـش و هژیو  هب  تراهم  هبرجت و  نتـشاد  يریگ و  میمـصت  تردـق  یهار ، دـنچ  ای  ود  رـس  رب  باـختنا  دـنیآرف  رد  مهم  لـماوع  زا  یکی 
میمـصت نیا  دشاب ، رتشیب  يریذـپرطخ  اب  هارمه  رت و  گرزب  مهم و  باختنا ، میمـصت و  هچ  ره  تسا  یهیدـب  تسا . يریگ  میمـصت  تئرج 

هب هنومن  يارب  تساه . شیور  اه و  شزیر  زا  يرایـسب  لماع  اـه  يریگ  میمـصت  نیا  رد  تماهـش  اـی  دـیدرت  دوب . دـهاوخ  رت  راوشد  يریگ 
: دینک هجوت  ریز  دراوم 

، لمأت یمک  زا  سپ  دـنک ، یم  تجح  مامتا  وا  اب  دوش و  یم  هجاوم  ماما  اـب  یتقو  دراد ، ار  هکرعم  فرط  ود  زا  رارف  دـصق  هک  نیق  نب  ریهز 
دیزی نب  رح  يارب  يریگ  میمـصت  نیا  دـنیآرف  دـشاب . هارمه  ماما  اب  اـت  دریگ  یم  ار  دوخ  یخیراـت  میمـصت  تماهـش ، تئرج و  اـب  ناـهگان 

، هظحل نیرخآ  رد  تسرد  وا  دوش و  یم  عمج  مه  رانک  اروشاـع  حبـص  ماجنارـس  میمـصت  نیا  ياـه  لزاـپ  درب و  یم  ناـمز  یمک  یحاـیر 
. دریگ یم  ار  دوخ  یگدنز  کیژتارتسا  میمصت 

درادـن و ار  عقوم  هب  تسرد و  يریگ  میمـصت  هبرجت  تراهم و  ماما ، داهنـشیپ  اب  ههجاوم  رد  وا  دراد . رارق  يدـع  نب  حامرط  اـهنآ  ربارب  رد 
تئرج ًـالوصا  زین  یفعج  رح  نب  هللادـیبع  دـننامه  یـسک  دـنک . زکرمتم  يدـج و  ار  دوخ  مزع  تسا ، زاـین  وا  هب  هک  ناـمز  نآ  دـناوت  یمن 

ماما یهارمه  زا  ور  نیا  زا  تسا . هتشادن  کیژتارتسا  يریگ  میمصت  هبرجت  نونکات  ًالـصا  ای  درادن  ار  يریذپرطخ  اب  هارمه  يریگ  میمـصت 
. دنام یم  بقع 

؛ تسا يریگ  میمـصت  تراهم  تردـق و  مالـسلا ،  مهیلع  ناموصعم  برقم  ناراـی  هگرج  رد  ندـش  لـخاد  ياـه  هار  زا  یکی  رظنم ، نیا  زا 
، تئرج دـنمزاین  نیگنـس و  تیلوئـسم ، رپ  کیژتارتسا  يروای  قح  ریـسم  رد  یگدامآ  بسک  تخانـش و  هب  رظان  هک  ییاـه  يریگ  میمـصت 
هک دـنوش  کیدزن  موصعم  ناماما  تلزنم  هبترم و  هب  دـنناوت  یم  ناروای  ناراـی و  تروص ، نیا  رد  دـشاب . مزـال  تقد  تعرـس و  تماـهش ،

. تسا قح  ههبج  قح و  تیریدم  يارب  رمتسم  ایوپ و  هناقالخ و  ياه  يریگ  میمصت  هبترم 

يزاسورین يوگلا  یتیبرت و  تیریدم  . 7

هراشا

يزاسورین يوگلا  یتیبرت و  تیریدم  . 7

اه لصف  ریز 

دمآرد شیپ 

یلیمکت دراوم 

يرتسکاخ ای  لطاب  ههبج  رد  عوضوم  هاگیاج 
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یسانشراک ياه  شسرپ 

همانرب نایم 

دمآرد شیپ 

دمآرد شیپ 

یماظن یتراهم و  یعامتجا ، یقالخا ، یحور ، یمـسج ، داعبا  هک  يدشر  تساه ؛ ناسنا  لماک  عماج و  یهددـشر  قح ، نید  ییاهن  فدـه 
بذج توافت  نیرت  مهم  دوش . یم  لماش  ار 

يزاسورین يوگلا  یتیبرت و  تیریدم  . 7www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 444زکرم  هحفص 266 

http://www.ghaemiyeh.com


190 ص :

دیاب بذج  نیا  قح  ههبج  رد  هکنیا  لوا  دـیامن : یم  خر  هنیمز  ود  رد  لقادـح  لطاب ، ههبج  اب  هسیاقم  رد  قح  ههبج  رد  يزاسورین  اهورین و 
هکنیا مود  دنـشاب . هدمآ  قح  يربهر  يوس  هب  دوخ  باختنا  يدازآ و  لماک و  یهاگآ  ساسا  رب  دارفا  دوخ  ینعی  دشاب ؛ هنادازآ  هناهاگآ و 

هب تسا ، لـماک  ناـسنا  موصعم و  هک  ار  قح  ربهر  دـیاب  دارفا  تسا . یمدآ  ترطف  اـب  قباـطم  لـماک و  عماـج و  قح ، ههبج  رد  دـشر  نوچ 
. دنشوکب وا  ياه  تیاده  ریسم  رد  دشر  يزاس و  دننامه  يارب  دنریذپب و  دوخ  يوگلا  ناونع 

هدارا و دوبن  تسیچ . قح  ههبج  رد  یناسنا  عبانم  دوبمک  لـیلد  دوش . یم  صخـشم  قح  ههبج  رد  دارفا  شنیزگ  ياـهرایعم  نیا  هب  هاـگن  اـب 
ياه يدنـسپدوخ  اهربکت و  اهرورغ ، اـه ، تلاـهج  راـنک  رد  تساز ، تیلوئـسم  فیلکت و  اـب  هارمه  رب ، ناـمز  هک  يدـشر  يارب  یگداـمآ 

. دننکن لمحت  ار  قح  يربهر  اه  ناسنا  تیرثکا  دوش  یم  ببس  هک  تسا  یلماوع  نیرت  مهم  زا  یگمه  یفنم  تاغیلبت  دوجو  ای  بذاک 

زا تسا  شالت  رد  دنیشن و  یمن  مارآ  دنتسه ، نادرگ  يور  ماما  زا  ناناملسم  رثکا  هک  يا  هعماج  رد  مالسلا  هیلع  ادهـشلادیس  نیا ، دوجو  اب 
. دنک هدافتسا  شا  یخیرات  مایق  يارب  هژیو  هب  قح  ههبج  يارب  يزاسورین  تهج  دوجوم  ياه  لقادح 

: تسا ریز  حرش  هب  ماما  يوس  زا  اهورین  ظفح  ای  يزاسورین  هدودحم  تاناکما و 

مامت دوجو  اب  تسا  شالت  رد  دنک و  یم  ظفح  شیاه  يراوشد  مامت  اب  هفوک  رد  هعیش  هعماج  اب  ار  دوخ  یلقادح  طابترا  وس ، کی  زا  ماما 
مزال ياه  یگدامآ  بسک  ربص و  يرابدرب و  هب  شا  یخیرات  مایق  هدنیآ و  يارب  ار  اهنآ  دشاب و  سامت  رد  هعیـش  صاوخ  اب  لقادـح  عناوم ،

. دنک توعد  یعامتجا  یحور و 

: تسا هورگ  دنچ  هجوتم  مه  هنیدم  رد  لاح ، نیع  رد  یلو  تسا ، دیدش  تبرغ  تیروجهم و  رد  هنیدم  هژیو  هب  زاجح  رد  ماما 

ناوج روضح 18  اهنآ  هرابرد  ینیـسح  تیبرت  باتزاب  دنتـسه . ماما  رایتخا  رد  یناسنا  يورین  نیرت  صلاخ  نیرتهب و  مشاهینب ، ناـناوج  لوا 
موس ود  زا  شیب  ماما  دوش  یم  صخـشم  ماما  ناوراک  زا  مشاه  ینب  زا  رفن  زا 10  رتمک  ندنامزاب  هب  هجوت  اب  ینعی  تسالبرک ؛ رد  یمـشاه 
نیرت مهم  اهنآ  تقیقح ، رد  داد . رارق  دوخ  تضهن  يارب  لوا  هجرد  يزاـسورین  روحم  ار  اـهنآ  درک و  دوخ  بذـج  ار  مشاـه  ینب  ناـناوج 

. دننک افیا  مایق  رد  ار  وگلا  انبم و  هورگ  نامزاس و  شقن  هدنیآ  رد  تسا  رارق  دنتسه و  ماما  یعامتجا  هیامرس 
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ماما يزاسورین  تیبرت و  جوا  هطقن  یتهج  زا  رذوبا  مالغ  دـننامه  يولع  هباحـص  یخرب  یتح  تیب و  لها  ماما و  دوخ  ناـمالغ  كدـنا  مود 
نامز ماما  اب  یهارمه  اب  دندیـسر و  دوخ  دـشر  لحارم  نیرت  الاب  هب  يرابتعا  یب  یماـن و  مگ  ضیـضح  زا  هک  دـندوب  يدارفا  نوچ  دـندوب ؛

. دندش راگدنام  خیرات  رد  دوخ 

لطاب هارمه  ای  لفاغ  ای  تکاس  هباحص  هوبنا  هب  ندرک  تجح  مامتا  اهنآ  درکراک  نیرت  مهم  هک  زاجح  میقم  یتیب  لها  هباحـص  كدنا  موس 
قارع زاجح و  هعماج  رد  هنوگرامع  درکراک  شقن و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  ياه  ییوگ  شیپ  ثیداحا  يروآداـی  اـب  اـهنآ  دوب .

. دنتشاد

ياراد هک  ییاهنآ  دهد . یم  لیکشت  نمـشد  ههبج  زا  اه  شزیر  كدنا  هلحرم ، نیرخآ  رد  ار  ماما  ياهورین  زا  يدودعم  مهرخآ  هبترم  رد  )
اهنآ بذـج  هب  تیاهن  رد  اهنآ  يارب  يراذـگ  تصرف  اهنآ و  ییاسانـش  اب  ماما  دنتـشاد و  ار  دـشر  ياه  هنیمز  دـندوب و  كاپ  ییاـه  ترطف 

(. دنجنگ یم  هورگ  نیا  رد  رح  ریهز و  دننامه  یناسک  درک . مادقا 

رد ماما  یتیبرت  تیریدم  لوصا  زا  یخرب  دنتسه . مشاه  ینب  ناناوج  انبم ، هورگ  رد  ماما  یعامتجا  هیامرس  يزاسورین و  يانبم  نایم ، نیا  رد 
: تسا نینچ  اهنآ  ربارب 

، یماظن یتیریدم و  یترـشاعم ، یعامتجا و  يراتفر ، یقالخا و  یتفرعم ، یملع و  يدابع ، يونعم و  داعبا  تسا و  لماک  عماج و  اهنآ  تیبرت 
. دوش یم  لماش  ار  یغیلبت  یباطخ و 

هگن رود  هدولآ  هعماج  يریذپرثا  دنزگ  زا  ار  تیبرت  لاح  رد  ياهورین  دنک  یم  یعـس  ملاس  کچوک و  یطیحم  داجیا  اب  ماما  ماظن ، نیا  رد 
. دراد

جوا هب  دنتـسه و  دوخ  نارود  ناوناب  دمآرـس  مه  اهنآ  دوش و  یم  مه  تیب  لها  نارـسمه  ناوناـب و  نارتخد ، لـماش  ماـما  یتیبرت  تیریدـم 
. دنسر یم  نیگنس  ياه  تیلوئسم  لمحت  يارب  یگدامآ 

ماما یتیبرت  هماـنرب  تشاد و  راـیتخا  رد  ار  هنیدـم ) رد  تیروجهم  تماـما و  نارود  ناـمه   ) هلاـس هن  یفاـک  تصرف  اـهنآ  تیبرت  يارب  ماـما 
. دوب هتسویپ  رمتسم و 

مامتها نآ ، هنومن  . ) دـنوش راتفرگ  نمـشد  یعامتجا  ياه  همانرب  ماد  رد  ادابم  تسا  بقارم  دراد و  هجوت  اهنآ  همه  ياهزاین  نیمأـت  هب  ماـما 
(. تسا نایوما  اب  مشاه  ینب  نارتخد  زا  یکی  دنویپ  زا  يریگولج  اهنآ و  جاودزا  هب  ماما 

تیریدـم توق  هطقن  یعاـمتجا و  هیامرـس  نیرت  گرزب  هب  گرزب  کـچوک و  رـسپ و  رتـخد و  زا  مشاـه  ینب  ناـناوج  هک  تسا  هنوـگ  نیا 
. دنوش یم  لیدبت  ماما  یتیبرت 
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کت هب  دوخ  نایفارطا  ای  ناتسد ، ریز  ناشیوخ ، نادناخ ، رد  دعتـسم  دارفا  هب  تبـسن  هژیو  هب  اه  لقادح  هدودحم  رد  یتیبرت  تیریدم  اب  ماما 
. دزادرپب يزاسورین  هب  تیبرت  هبذاج و  ساسا  رب  دوخ  هنامز  طیارش  رد  لقادح  دیاب  هعیش  ره  هک  دهد . یم  دای  نارواباروشاع  کت 

یلیمکت دراوم 

یلیمکت دراوم 

ییافوکش زاسافوکـش ، تیبرت  تیبرت ، یجیردت  دنیآرف  تلوهـس  يارب  دودحم  ملاس و  طیحم  داجیا  یلمع ، يزاس  وگلا  یعامتجا ، هیامرس 
ماظن هلـضاف و  هنیدـم  يارب  يزاس  لدـم  یناسنا ، ياه  تراهم  یهددـشر  قح ، ههبج  هدـنیآ  ياهزاین  ینیب  شیپ  ساسا  رب  تیبرت  یهورگ ،

؛ ینامرآ فادها  هب  یشخب  مسجت  یعامتجا و 

. تیصخش دشر  یتیبرت و  تیریدم  تهج  زا  یگدنز  کبس 

يرتسکاخ ای  لطاب  ههبج  رد  عوضوم  هاگیاج 

يرتسکاخ ای  لطاب  ههبج  رد  عوضوم  هاگیاج 

، تفالخ ماظن  هک  هاگ  نآ  هژیو  هب  دوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  سپ  یمالسا  هعماج  تالضعم  زا  هعماج  یتیبرت  ماظن  یگتفـشآ 
حالصلا رهاظ  هباحص  كدنا  ندش  فذح  اب  هیواعم  نارود  رد  درک . یحارط  تیب  لها  ربارب  رد  ار  هباحـص  همه  تیعجرم  تلادع و  هیرظن 

نیا هجیتن  دوب . هدـش  لدـب  یمالـسا  هعماج  یلـصا  ياه  هصخاش  هب  ناـناوج  نادـنزرف و  یگدـشاهر  یلقادـح و  نید  ییارگ و  اـیند  ًـالمع 
هنیدم رد  دوب . يدراوم  نینچ  هب  ناناوج  یلوغـشم  لد  هنیدم و  زاجح و  دـننامه  ییاج  رد  انغ  دـننامه  يدراوم  یجیردـت  جاور  تیعـضو ،

ياه شزرا  هب  یلو  دندوب ، انتعا  یب  ماما  هب  تبـسن  هک  اهنآ  یتح  هنیدم  ناناوج  مدرم و  تیرثکا  هک  یمایق  دـهد ؛ یم  خر  هّرح  مایق  اهدـعب 
ندش فیعض  ندش و  هارمگ  زا  یعیش  لیابق  رد  هژیو  هب  رهش  ناریپ  مه  هفوک  رد  دنتـسج . تکرـش  نآ  رد  دندوب ، دنب  ياپ  نیخیـش  نارود 

شابوا لذارا و  هدش و  اهر  دارفا  ار  البرک  رد  هفوک  رکـشل  رتشیب  دنتـشاد . هوکـش  يوما  گنهرف  زا  يریذپ  رثا  ساسا  رب  ناناوج  تاداقتعا 
. دنداد یم  لیکشت  رهش 

یسانشراک ياه  شسرپ 

یسانشراک ياه  شسرپ 

ینید تیبرت  يارب  جـیاتن  شور و  نیرت  یلاع  هئارا  يارب  یخیرات  یتصرف  هب  ار  هنیدـم  رد  دوخ  هلاـس  هن  تیروجهم  نارود  ماـما  هنوگچ  . 1
؟ تسا هتشاد  ییاه  هصخاش  هچ  هدوب و  هنوگچ  نارود  نیا  رد  ماما  یتیبرت  ياه  همانرب  حوطس  هنماد و  دنک ؟ یم  لیدبت 
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؟ دندیسر هاگیاج  نیا  هب  هنوگچ  اهنآ  دنتسه . ناشیا  یعامتجا  هیامرس  یناسنا و  ياهورین  لوا  ياهوگلا  ینیـسح ، هسامح  رد  مشاه  ینب  . 2
لوط رد  انبم  وگلا و  هورگ  ناونع  هب  اهنآ  درکراک  دـناسر ؟ یلاعت  دـشر و  زا  هلحرم  نیا  هب  ار  اهنآ  یتیبرت  تیریدـم  مادـک  ساسا  رب  ماـما 

؟ دوب هنوگچ  تضهن 

ياه تیلوئـسم  میظع و  تائالتبا  نآ  يارب  ار  اهنآ  ماما  هنوگچ  دـنراد ؟ یهاگیاج  هچ  ینیـسح  یتیبرت  تیریدـم  رد  مشاـه  ینب  ناوناـب  . 3
شقن ساسا  رب  اه  تیرومأم  نییعت  نآ و  یهددـشر  اه ، تیـصخش  فیرعت  هب  هنوگچ  یتیبرت  ماظن  نیا  رد  ماما  دزاـس ؟ یم  هداـمآ  نیگنس 

؟ دزادرپ یم  یتیسنج 

همانرب نایم 

همانرب نایم 

مشاهینب ناناوج  يارب  مالسلا  هیلع  ادهشلادیس  یتیبرت  ماظن  وگلا و  کی 

نیا رد  دوب . نامز  مه  هیواعم  تفالخ  اـب  نآ  مین  لاـس و  هن  تدـم ، نیا  زا  دیـشک . لوط  لاـس  هد  مالـسلا  هیلع  ادهـشلادیس  تماـما  نارود 
مه نارود  نیمه  رد  درک . یم  زیهرپ  مایق  زا  دـید ، یم  دـهعتم  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماما  شردارب ، همان  حلـص  هب  ار  دوخ  ماما ، نوچ  نارود 

. دوب هدش  دودحم  رایسب  ماما  اب  نایعیش  طابترا 

نوچ ماما  درک . لیدبت  مشاه  ینب  ناناوج  یـصاصتخا  هژیو و  تیبرت  يارب  یبسانم  تصرف  هب  هنیدم  رد  ار  تیروجهم  اه و  تبرغ  نیا  ماما 
ماما دوخ  نادنزرف  زا : دندوب  ترابع  دارفا  نیا  دروآدرگ . دوخ  دزن  ار  مشاه  ینب  نادنزرف  دوب ، اه  لاس  نیا  رد  مشاه  ینب  نادـناخ  گرزب 

ای مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماما  مالـسلا و  هیلع  یلع  نانمؤمریما  نادنزرف  دننامه  دندوب ، هدـش  دیهـش  ناشناردـپ  هک  مشاه  ینب  زا  ینادـنزرف  و 
هداون دننامه  دندوب ، هتفریذپ  ار  ماما  تیالو  ناشناردپ  هک  ینادنزرف  ای  بلاط  یبا  نب  لیقع  نادنزرف  دننامه  دندوب ، هتـشذگرد  ناشناردـپ 

. بلاط یبا  نب  رفعج  لیقع و  ياه 

ملع تیبرت ، هب  اه  لاس  نآ  رد  ماما  دـندش . عمج  ماما  درگ  بلاط  یبا  نادـناخ  تیروحم  اب  مشاه  ینب  نادـنزرف  زا  یعمج  تروص ، نیا  هب 
، تخومآ یم  اهنآ  هب  ار  يا  هروس  نآرق  ملعم  رگا  نآرق ، شزومآ  يارب  یتح  درک . تمه  اهنآ  یناولهپ  یمزر و  يزرو  تراـهم  يزومآ و 

. درک یم  ینادردق  رایسب  ملعم  زا 
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ماما دربب . دوخ  هارمه  ار  ناناوج  نیا  درک  یم  یعـس  هراومه  جـح  رفـس  ینعی  شا  هنالاس  رفـس  اهنت  رد  هنیدـم و  رد  ماما  اـه ، لاـس  نیا  رد 
دوخ موش  ياه  هشقن  یـسایس و  ضارغا  اب  هیواعم  هبترم  کی  یتح  دوب  ساسح  یناوج ، نس  زاغآ  رد  اـهنآ  جاودزا  هلئـسم  هب  تبـسن  یتح 
دقع هب  ار  وا  ماما ، درک و  ضیوفت  ماما  هب  ار  رتخد  رایتخا  هللادـبع  دـنک . يراگتـساوخ  دـیزی  يارب  ار  رفعج  نب  هللادـبع  رتخد  تشاد  دـصق 

زا يدـنزرف  اداـبم  اـت  داد  رارق  هنیدـم  فارطا  رد  دوـخ  ياـه  نیمز  زا  ار  اـهنآ  هیرهم  دروآرد و  رفعج  نب  دـمحم  نب  مساـق  شیومعرـسپ ،
. ددرگن نایوما  ياه  هنتف  اه و  هشقن  هدولآ  مشاه  ینب  نادنزرف 

ترجه بش  رد  هک  دندیـسر  يدـنم  ناوت  یگدامآ و  زا  هلحرم  نآ  هب  ماما  اب  یهارمه  سنا و  اه  لاـس  زا  سپ  ناـناوج  نیا  هک  هنوگ ، نیا 
دننامه دندنک و  لد  دوخ  ردـپ  زا  ناشناردـپ  زا  هزاجا  بسک  اب  یتح  اهنآ  زا  یخرب  دـندوب . ماما  ناروای  انامه  اهنت  هنیدـم ، زا  ماما  هنابیرغ 

. دندمآ البرک  هاگلتق  ات  وا  اب  دنتسب و  مالسلا  هیلع  ادهشلادیس  ورگ  رد  لد  رفعج  نب  هللادبع  نادنزرف 

ماما زا  هعماج  یگداتفارود  یتیبرت و  یگدش  اهر  ود 

رد دیشک . لوط  لاس  نارود 20  نیا  دش . هدرپس  هیواعم  تسد  هب  یمالسا  هعماج  يربهر  هیواعم ، اب  مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  حلـص  زا  سپ 
ار هماندـهع  تفر ، هفوک  دجـسم  ربنم  رب  دـش و  هفوک  دراو  تفالخ  بسک  حلـص و  هدـهاعم  ياضما  زا  سپ  هیواعم  یتقو  نارود  نیا  زاغآ 
، تسا هدیسر  نآ  هب  هک  کنیا  تسا . هدوب  تفالخ  هب  ندیسر  يارب  ًافرـص  ماما  اب  وا  دربن  هک  تفگ  ًاحیرـص  درک و  لطاب  مدرم  يور  شیپ 
هب یمالـسا  عماوج  زا  ار  تیب  لها  تسد  درک  یعـس  هکنآ  زا  سپ  هماندهع  ضقن  تسایـس  ساسا  رب  هیواعم  دریذپ . یمن  ار  يدـهعت  چـیه 

یعـس يرگ  هئجرم  رکفت  جاور  رانک  رد  نید  قالخا و  هب  دـهعت  مک  دـساف و  ینامکاح  ندرک  مکاح  اب  دـنک ، هاـتوک  هرـصب  هفوک و  هژیو 
ياتسار رد  ناناوجون  ناناوج و  یگدنزاس  تیبرت و  هب  تبـسن  ار  هعماج  هاگ  نآ  دنک . هصالخ  ینابز  راتفگ  هب  ار  يراد  نید  نامیا و  درک 

، هفوک رد  ینید  یملع و  ناگرزب  ياه  هوکش  زا  یکی  هیواعم ، تفالخ  رخاوا  رد  یخیرات ، عبانم  یهاوگ  هب  دزاس . تسس  یمالـسا  فراعم 
قالخا زا  یناشن  مسر و  تیب و  لها  تبحم  هقباـس  هک  یلیاـبق  زا  یخرب  رد  یتح  تسا . رهـش  ناـناوج  یقـالخا  ياـه  يراـجنهان  یتسس و 

هنیدم رد  دوب . هتسبرب  تخر  اهنآ  ناناوج  نایم  زا  گنهرف  نیا  تشاد ، دوجو  يولع 
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یهاوخ هزاوآ  انغ و  زکارم  نیرت  مهم  زا  یکی  هب  نایناورم  تفالخ  نارود  رد  رهـش  نیا  جـیردت ، هب  هک  دوب  نانچ  ناناوج  یگدـش  اهر  مه 
یم دـشر  یلـسن  زاجح  قارع و  تاماش ، رانک  رد  هیواعم  تفالخ  لاـس  تدم 20  رد  جیردت و  هب  هنوگ  نیا  دـش . لیدـبت  مالـسا  ناهج  رد 
نیا دنک . یم  تمواقم  ای  تسانتعا و  یب  ای  مالـسلا  هیلع  ادهـشلادیس  ینید  تضهن  مایق و  ربارب  رد  هک  هدشن  تیبرت  هدیدن و  شزومآ  دـبای 

رد دارفا  نیرت  طحنم  زا  یـشخب  یتح  تسا و  دـیزی  تفالخ  بلاط  ای  یـضار  بسانم ، ینید  تیبرت  هناوتـشپ  هنیمز و  نتـشادن  لیلد  هب  لسن 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  مرکاربماـیپ  تیب  لـها  هب  تبـسن  ار  تاـیانج  نیرتدـب  دوش  یم  رـضاح  نآ  هدـنبیرف  تاـغیلبت  ریثأـت  تحت  هعماـج  نیا 

تیهام نایب  هب  راچان  هک  مایق  لحارم  طیارـش و  نیرت  ساسح  رد  مالـسلا  اـهیلع  بنیز  ترـضح  مالـسلا و  هیلع  ادهـشلادیس  دوش . بکترم 
ییادج و دننک و  یم  هراشا  اهنآ  یقالخا  طاطحنا  یگدش و  اهر  ای  یتیبرت  ياهرتسب  ندوب  هدولآ  هلئسم  نیمه  هب  دنوش ، یم  البرک  نایناج 

. دننک یم  نالعا  هدولآ  طحنم و  هعماج  نیا  زا  ار  ناش  نارای  تیب و  لها  دوخ و  يدنبزرم 

ییازفا تریصب  تیریدم  . 8

هراشا

ییازفا تریصب  تیریدم  . 8

. ددرگ یم  راوشد  لطاب  زا  قح  صیخـشت  دزاس و  یم  دولآرابغ  ار  اضف  هک  دوش  یم  یگدیچیپ  راچد  نانچ  هاگ  يرـشب  هعماج  یگدـنز و 
هار هب  ار  نید  هیلع  نید  گـنج  قـح ، نید  لـباقم  رد  ناوارف  ياـهامن  نید  هک  تـسا  نـیا  دـنک ، یم  دـیدشت  ار  یگدولآراـبغ  نـیا  هـچنآ 

. دنیوگ یم  هنتف  تیعضو ، نیا  هب  دنزادنا .

، ینیسح تیریدم  زراب  ياه  هولج  زا  تسالاب . صیخـشت  تردق  قیمع و  یهاگآ  ینعی  تریـصب  نتـشاد  تاجن ، هار  اهنت  تیعـضو ، نیا  رد 
، هدیسر سدقم  لطاب  هب  تیاضر  دوعق و  توکس و  هب  هک  نید  مان  هب  يا  هعماج  رد  ادهشلادیس  تسا . ییازفا  تریـصب  یلمع  راکهار  هئارا 

رارقرب جاجح  اب  هک  يا  هدرتسگ  طابترا  جح و  مسارم  ندوب  کیدزن  تیفرظ  زا  هدافتـسا  اب  دوش و  هکم  میقم  هام  جـنپ  زا  شیب  تسا  راچان 
رب ینتبم  سدقم  لطاب  زا  قح  صیخشت  رایعم  تریـصب و  داجیا  ماما ، شالت  نامز ، نیا  رد  دزادرپب . اهنآ  يارب  یناسر  یهاگآ  هب  دنک ، یم 

، فده نیا  ققحت  ياتسار  رد  ریـسم و  نیا  رد  دنک . کمک  یمدآ  صیخـشت  تردق  ییاناوت و  هب  هک  تسا  ییاه  كالم  اهرایعم و  یفرعم 
ییوگلا دنک  یم  یعس  زین  يراتفر  تهج  زا  دزادرپ و  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  نانخس  هریس و  يروآدای  هب  وس  کی  زا  ماما 
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زا قح  صیخـشت  كالم  رایعم و  ماما ، هاگ  نآ  دنـشاب . هتـشاد  میقتـسم  ههجاوم  بان  قح  اب  رگید  راب  کی  مک  تسد  مدرم  ات  دـشاب  یلمع 
زا دشاب ، نمـشد  بیـسآ  هب  بآ  نتخیر  ثعاب  هک  ینید  کسانم  تعیرـش و  لمع و  هنوگره  هک  دـنک  یم  فیرعت  نینچ  ار  سدـقم  لطاب 

. تسا تریصب  زا  يرود  هنتف و  تیوقت  لماوع  زا  سدقم و  لطاب  قیداصم 

لاس نآ  جح  رد  رگید ، ییوس  زا  دهد و  یم  لیکـشت  لقتـسم  یتعامج  زامن  ادـخ ، هناخ  رانک  رد  دوخ  وس ، کی  زا  هکم  هب  ندـمآ  اب  ماما 
. دنک یمن  تکرش  دیزی  مچرپ  ریز 

هب ار  تیعجرم  ندوب و  صاوخ  رایعم  دـنک  یم  یعـس  هکم  ینعی  ناناملـسم  عمجت  نیرت  ینوناـک  هب  شتیب  لـها  دوخ و  ندـمآ  اـب  نینچمه 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  ياهروتسد  هریس و  ریـسم  رد  هک  دشاب  دیاب  یـسک  نآ  زا  یعامتجا  یملع و  تیعجرم  دنک . یفرعم  هعماج 

يریگ عضوم  ساسا  رب  دارفا و  اب  ار  قح  هکنیا  هن  تخانـش  دـیاب  قح  اب  ار  دارفا  تسا و  یـسانش  قح  قح و  اـب  راـیعم  ینعی  دـشاب . نآرق  و 
هعماج رد  قح  رایعم  ناونع  هب  ار  نآ  دـنک  یم  یعـس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  ربمایپ  راتفگ  هریـس و  ییامن  گرزب  ایحا و  اـب  ماـما  اـهنآ .

. دشکب شلاچ  شسرپ و  هب  ار  یعامتجا ) ترهش  ملع و  تدابع و  یعدم  نیعبات  هباحص و   ) یعدم صاوخ  نآ  ساسا  رب  دنک و  يروآدای 

ماما هک  دوب  نیمه  دیایب ، هاتوک  دنتـساوخ  یم  ماما  زا  تحیـصن  مان  هب  اوق  مامت  اب  هک  ماما  ربارب  رد  صاوخ  عزف  عزج و  للع  زا  یکی  دیاش 
هکم رد  ات  ماما  هکنآ  رتیت  نآ  هنومن  دوب . هدـش  اهنآ  رازاب  يداسک  ییاوسر و  هعماج و  رد  ییاز  تریـصب  بجوم  دوخ  رادرک  راـتفگ و  اـب 

. دوب قنوررپ  ماما  زامن  هدش و  داسک  اه  تعامج  زامن  همه  دوب ،

كالم رایعم و  ار  اه  هدوت  ماوع و  دـشکب و  شلاچ  هب  ار  رهاظتم  یعدـم و  صاوخ  وس ، کـی  زا  هک  یتیریدـم  ینعی  ییاروشاـع  تیریدـم 
. دهد رارق  صیخشت 

یلیمکت دراوم 

یلیمکت دراوم 

شلاـچ هب  صاوخ ، ندیـشک  شلاـچ  هب  تیریدـم  یموـمع ، راـکفا  يزیگنارب  تیـساسح  یهد ، تیوـلوا  ياـهرایعم  ینکفا ، نورب  نوـمزآ 
صیخـشت رد  مهم  مها و  لصا  هعماج ، یناسر  ینهذ  غولب  تریـصب ، یب  صاوخ  يراذگ  رثا  يزاس  لقادـح  يژتارتسا  یفرط ، یب  ندیـشک 

یهاگن نتشادن  ای  نتشاد  یسانش ، هناشن  اه و  هناشن  تیریدم  يرگن ، یئزج  یشنیزگ و  دروخرب  ربارب  رد  يرگن  عماج  ییاز ، ماهبا  حلاصم ،
. یطیارش ره  رد  نآ  هب  لمع  یسانش و  فیلکت  یناطیش ، ياه  هیجوت  اب  ههجاوم  تیریدم  نالک ، يا و  هموظنم 
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يرتسکاخ هایس و  ههبج  رد  عوضوم  هاگیاج 

يرتسکاخ هایس و  ههبج  رد  عوضوم  هاگیاج 

ات دوش  هعماج  رد  شیوشت  ماهبا و  داـجیا  ثعاـب  قح  يربهر  ربارب  رد  سانـشراکدوخ  صاوخ  یحارط  اـب  دوش  یم  یعـس  لـطاب  ههبج  رد 
. دوش لطاب  رارمتسا  هعماج و  نتفیرف  ببس 

اب دـننک  یم  یعـس  اهنآ  طیارـش ، نیا  رد  دوش . یم  ییارگ  فیلکت  نیزگ  ياج  ییارگ  هیجوت  ییارگ و  تحلـصم  مه  يرتسکاخ  ههبج  رد 
. دنوش هعماج  ندیشک  نوکس  دوکر و  هب  ثعاب  یهد  تیولوا  داعبا و  همه  كرد  يارب  رایعم  ندادن  نتشادن و  يرگن و  یئزج 

یسانشراک ياه  شسرپ 

یسانشراک ياه  شسرپ 

ثعاب اروشاع ) هبرجت  ساسا  رب   ) یتریصب یب  هنوگچ  تسا ؟ تریـصب  دنمزاین  یطیارـش  هچ  رد  هعماج  ای  درف  تسیچ ؟ تریـصب  فیرعت  . 1
؟ دزادنا یم  هار  نید  هیلع  نید  گنج  دوش و  یم  قح  نید  هب  يراد  نید  نایعدم  ندز  هبرض 

تریصب ياه  شور  اه و  هولج  دنک ؟ یم  کمک  هعماج  ییاز  تریصب  هب  هنوگچ  دوخ  ییاروشاع  تیریدم  رد  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  . 2
؟ دنمادک یقادصم  تروص  هب  ینیسح  تیریدم  رد  ییاز 

؟ دهد یم  هئارا  هعماج  هب  ار  صیخشت  كالم  رایعم و  ماما  اه ، لاثم  دراوم و  نیا  رد  هنوگچ 

اب هنوگچ  دور ؟ یم  ییارگ  تحلصم  فاصم  هب  هعماج  رد  مالـسلا  هیلع  ادهـشلادیس  ییازفا  تریـصب  تیریدم  ییاز و  تریـصب  هنوگچ  . 3
؟ درک اوسر  ار  اهنآ  يوج  تحلصم  ناهارمه  هنتف و  بابرا  ناوت  یم  هعماج  رد  ییازفا  تریصب  تیریدم 

همانرب نایم 

همانرب نایم 

تریصب اب  هباحص  يارب  شقن  فیرعت  یبیغ و و  ياه  هناشن  کی 

یفلتخم حوطـس  ياراد  هک  یبیغ  ِْبیَْغلِاب .) َنُونِمُْؤی  َنیِذَّلا   ) تسا يرواـب  بیغ  بیغ و  هب  ناـمیا  يرواـب ، نید  نید و  فیرعت  نیرت  مهم  زا 
یلو تسا ، هدـیدن  ناسنا  هک  ار  یلوط  يزاوم و  ملاوع  نآ  ینعی  تمایق  ملاع  خزرب و  ناهج  ات  تسا  قلطم  بیغ  هک  ار  دـنوادخ  زا  تسا و 

هدماین زونه  یلو  داد ، دنهاوخ  خر  هدنیآ  رد  هک  یعطق  ياهدادیور  رظنم ، نیا  زا  دوش . یم  لماش  تشاد ، دـنهاوخ  دوجو  ای  دـنراد  دوجو 
ياه ییوگ  شیپ  یبیغ و  رابخا  ینعی  دنا ،
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هناتـسآ رد  هژیو  هب  تلاسر  نارود  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تسا . بیغ  هب  نامیا  ياه  هولج  زا  یکی  مه  ناموصعم  ناربماـیپ و 
رود هدنیآ  هب  یبیغ ، رابخا  نیا  زا  یشخب  دومرف . یناوارف  یبیغ  رابخا  هنیمز ، نیا  رد  تشاد و  مالـسا  ناهج  هدنیآ  هب  هژیو  یهجوت  تلحر ،

. تسا روهظ  ياه  هناشن  تیودهم و  هرابرد  هک  يرابخا  دننامه  تسا  طوبرم  تدمدنلب  و 

نیا يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  ربمایپ  تساروشاع . هثداح  ات  ناشیا  تلحر  زا  سپ  ياهدادیور  هعومجم  هب  طوبرم  رگید  مهم  شخب 
کی ياه  هناشن  ای  دنک  یم  یفرعم  صاخ  ياهدادـیور  رد  دامن  رایعم و  ناونع  هب  ار  هباحـص  زا  یخرب  یبیغ ، ياهربخ  نایب  رانک  رد  عطقم 
یبیغ رابخا  نتفرگ  رظن  رد  اب  کنیا  دنامن . یقاب  یـسک  يارب  يا  هناهب  رگید  داد ، خر  قافتا  نآ  یتقو  ات  دنک  یم  نایب  ار  صخـشم  دادیور 
رواب بیغ  ای  تریـصب و  دامن  هناشن و  هک  يا  هباحـص  اب  ناشیا ، تلحر  زا  سپ  نرق  مین  ثداوح  هراـبرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ 

: میوش یم  انشآ  دندوب ، نیتسار 

. دوب دهاوخ  وا  نانمشد  ندوب  لطاب  هناشن  هک  وا  هنامولظم  هنابیرغ و  تلحر  رذوبا و  رازآ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  نداد  ربخ 

تـسد هب  تسا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یلع  ترـضح  هارمه  هک  یلاح  رد  راـمع  تداهـش  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  ربماـیپ  نداد  ربخ 
. دنتسه لطاب  راک و  متس  هورگ  هک  دوش  یم  دیهش  یهورگ 

هداون تداهش  ققحت  نامز  يارب  دشاب  یناشن  ات  دهد  یم  هملس  ما  شرـسمه ، هب  ار  البرک  كاخ  زا  یتشم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
 . مالسلا هیلع  یلع  نب  نیسح  شا ،

هیلع یلع  نب  نیسح  تداهش  لحم  قیقد و  تیعقوم  هرابرد  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  ربمایپ  یبیغ  ياه  ربخ 
نیمه ساسا  رب  يدسا  کلام  نب  سنا  مان  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  لاس  نهک  هباحص  زا  یکی  دش  ثعاب  تیاهن  رد  هک  مالـسلا 

رد دورب و  البرک  يوس  هب  هکم ، هب  نتفر  ياـج  هب  هفوک  زا  دینـش ، هکم  هب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  ترجه  ربخ  یتقو  اـه ، یهاـگآ 
. دنیشنب مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ندمآ  راظتنا  مشچ  يولع ، يوبن و  ياه  ییوگ  شیپ  ساسا  رب  اجنآ 

یسانش نمشد  کمک  اب  تریصب  يارب  يرایعم  ود 

ای ینید و  یب  ههجاوـم ، زاـغآ  رد  ناطیـش  هشقن  حرط و  اـهنآ ، يارب  ینامـسآ  نـید  یحارط  نـیمز و  هرک  يور  اوـح  مدآ و  طوـبه  زا  سپ 
يدنبزرم دننامه  تسرد  دوب ، صخشم  ًالماک  لطاب  قح و  نید  يدنبزرم  هلحرم ، نیا  رد  دوب . قح  نید  ربارب  رد  لطاب  نید  یحارط 
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یحارط نیرت  كانرطخ  زا  یکی  رد  ناطیـش  قح ، نید  شرتسگ  دشر و  تازاوم  هب  یلو  روحم . بیغ  يدـیحوت  یتسرپادـخ  اب  یتسرپ  تب 
قح و بتکم  لـخاد  رد  یفارحنا  یناـیرج  لـطاب ، ناـیرج  حرط ، نیا  ساـسا  رب  دز . نید  هیلع  نید  دربن  هشقن  یحارط  هب  تسد  دوخ  ياـه 

. تسا تیعقاو  تقیقح و  نودب  یهت و  نایم  هتبلا  نآ و  ياه  هناشن  زا  يرایسب  اب  هارمه 

هیلع نید  دربن  یحارط  هب  دراد ، رایـسب  ياه  تهابـش  قح  نید  اب  هک  یلاخوت  اما  فیرحت ، اب  هارمه  يرهاظ  ینید  یحارط  اب  شور ، نیا  رد 
، ناقفانم دنتسه . ناقفانم  هکلب  باتک ، لها  هن  ناکرشم و  هن  رطخ ، نمشد و  نیرت  مهم  مالسا ، نید  ربارب  رد  رظنم ، نیا  زا  دزادرپ . یم  نید 

دوخ حور  زا  ار  اهنآ  ای  دنک . یم  كرت  ای  ار  کسانم  لامعا و  زا  يرایسب  یتح  جیردت ، هب  هک  دنتـسه  یبلق  داقتعا  نودب  ياهامن  ناملـسم 
. دوشن فذح  اهنآ  زا  مالسا  مسا  ات  دنراذگ  یم  یقاب  نآ  زا  يا  هتسوپ  اهنت  دننک و  یم  یهت 

گنج هزوح  نیمه  رد  هشقن  حرط و  اـب  ههجاوم  مالـسلا ،  هیلع  ادهـشلادیس  ههجاوم  دربن و  ياـه  هنحـص  نیرتراوشد  زا  یکی  اروشاـع ، رد 
. دوب قفانم  ياهامن  سدقم  کمک  اب  نید و  هیلع  نید 

زیامتم نیتسار  مالسا  زا  ار  رهاظتم  ياه  راتفر  اهامن و  نید  نیا  دنک  یم  شالت  حیرـص  فافـش و  يا  هریـس  شیامن  اب  اروشاع  مایق  رد  ماما 
. دوش یم  دلوتم  ییاروشاع  تریصب  هنوگ  نیا  دزاس .

راـتفر هنوگره  ماـجنا  یهارمه و  زا  زیهرپ  يراد ، نید  نایعدـم  نیگنـس  تاـغیلبت  موجه و  ناـیم  رد  ییاروشاـع  تریـصب  حور  هیاـم و  نب 
یجح ای  تعامج  زامن  رد  ماما  ور ، نیا  زا  دشاب . هتـشاد  لطاب  نایرج  يارب  یتعفنم  ای  کمک  هک  تسا  یعامتجا  تدابع  یتح  یعامتجا و 
ریاعـش رهاوظ و  دیاب  حور  یب  رهاوظ  هب  کسمت  ياج  هب  يراد  نید  رد  هک  دهد  یم  ناشن  دنک و  یمن  تکرـش  دشاب ، دیزی  مچرپ  ریز  هک 

هنرگ تسا و  ینید  ریاعش  دوب ، ینطاب  تقیقح  نآ  هارمه  ریاعش  نیا  اج  ره  دید . مالـسا  یعقاو  ناکرا  ینطاب و  تقیقح و  رانک  رد  ار  ینید 
. دوب دهاوخ  لطاب  جیورت  قافن و  يارب  يا  هناشن  يراعش و 

طیارش نیرت  تخس  رد  قح  رب  تماقتسا  مدق و  تابث  . 9

هراشا

طیارش نیرت  تخس  رد  قح  رب  تماقتسا  مدق و  تابث  . 9

اه لصف  ریز 

دمآرد شیپ 

یلیمکت دراوم 
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یسانشراک ياه  شسرپ 
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دمآرد شیپ 

دمآرد شیپ 

تیاهن رد  لطاب  هک  تسا  هدـمآ  شیپ  هاگ  یلو  تسا ، هدوب  تیلقا  رد  قح  تیرثکا و  رد  لطاب  هتـسویپ  لطاب ، قح و  یخیراـت  فاـصم  رد 
هدوب دیدش  هرصاحم  رد  قح  دوخ و  تردق 
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یم یعـس  يا  هنوگ  هب  یـسک  ره  دش و  دـهاوخ  یهد  ناماس  شا  هیلع  اه  موجه  مامت  دـهد ، ماجنا  یمادـقا  قح  رگا  دراوم ، نیا  رد  تسا .
، لمحت ربص و  تمواقم ، طیارـش ، نیا  رد  دشوپب . سدـقت  نید و  سابل  لطاب  رگا  هژیو  هب  دـنک  داجیا  یتمحازم  ای  عنام  نآ ، ربارب  رد  دـنک 

. تسا ریظن  یب  الاب و  رایسب  يا  هدارا  یحور و  تردق  هدنهد  ناشن  تخس ، تیعضو  نیا  ربارب  رد  مدق  تابث  تماقتسا و 

زا دوب ، میقم  هکم  رد  هک  یتدم  رد  یلو  دندوب ، نایوما  دیزی و  شا ، یلصا  نمشد  درک ، زاغآ  ار  دوخ  مایق  یتقو  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
یم ماما  هب  یفنم  ای  هدننک  تحاران  ياهربخ  زین  لحارم  زا  یخرب  رد  دش . هجاوم  اهرگا  اما و  تحیصن و  هظعوم و  اب  ناناملسم  رتشیب  يوس 
َُّمث ُهَّللا  اَنُّبَر  اُولاَق  َنیِذَّلا  َّنِإ   » یلاعت قح  رب  دامتعا  هیکت و  لیلد  هب  دوخ و  دـنلب  رایـسب  فدـه  باختنا  هطـساو  هب  ماـما  لاـح ، نیا  اـب  دیـسر .
ياه شزیر  یتح  داد . ناشن  دوخ  زا  یتحاران  هنوگ  چیه  هن  دـش و  یتسـس  فعـض و  راچد  هن  شمایق ، زا  يا  هلحرم  چـیه  رد  اُوماَقَتْـسا »...
نتم دیدرگ . یم  رتراوتـسا  دش ، یم  رت  کیدزن  اروشاع  تخـس  تاظحل  هب  هچ  ره  هکلب  دشن ، ناشیا  ینارگن  لد  ثعاب  شناهارمه  ناوارف 

. دوب ناشیا  رتشیب  يراوتسا  تبالص و  الاب و  یحور  تردق  جوا  رگنایب  درک ، یم  همزمز  هک  ییاهاعد  ای  اه  هبطخ 

دانع تجاجل و  بصعت ، اب  تمواقم  مدق و  تابث  نیا  هتبلا  دص  تسا . ینیسح  یتیریدم  زراب  ياه  هولج  زا  یکی  يراوتـسا  مدق و  تابث  نیا 
. تسا نآ  هاوگ  مه  یناسنا  ترطف  هک  يزیچ  تسا ؛ هناهاگآ  یهارمگ ، تلاهج و  رب  رارصا  دراوم ، نیا  رد  هک  ارچ  دراد ؛ رایسب  توافت 

لطاب و نیگنـس  ياه  موجه  ای  ییاهنت  رد  لکـشم  دوش و  باختنا  هناهاگآ  یلاـعتم و  دـنلب و  یفدـه  هک  دوب  دـهاوخ  هاـگ  نآ  مدـق  تاـبث 
. ندیزرون یتسس  قح  ریسم  رد  ندیرب و  وا  ریغ  زا  لد  یلاعت و  قح  رب  ندرک  اکتا  ینعی  مدق  تابث  دشاب . عناوم  ترثک 

يزرو تماقتسا  زراب  رایسب  ياه  هولج  زا  یکی  دنراد . رارق  تماقتسا  يراوتسا و  تبالص و  جوا  رد  مایق  لحارم  رسارس  رد  شنارای  ماما و 
وا دید . ناوت  یم  هفوک  راوشد  تخس و  طیارش  رد  رهاظم  نب  بیبح  هتسویپ  ریذپان و  یگتسخ  ناوارف و  شـشوک  رد  ار  ینیـسح  نارای  رد 

هفوک رد  ماما  روای  نیرترب  ماقم  رد  ات  درک  شالت  اه  موجه  اه و  شزیر  تالکـشم ، ماـسقا  عاونا و  ربارب  رد  ناوت  ماـمت  اـب  هفوک  رد  هاـم   5
. دوش رهاظ 
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یلیمکت دراوم 

یلیمکت دراوم 

عناوم و ندرکن  ییامن  گرزب  يوق ، رایـسب  هدارا  سفن ، هب  دامتعا  الاب ، رایـسب  يرواب  نید  لکوت و  نمـشد ، یناور  تاـغیلبت  زا  ندیـسارهن 
. تیفیک اب  تیمک  ناربج  ندیساره و  هوبنا  زا  زیهرپ  تماهش ، تعاجش و  لمع ، همانرب و  تابث  تالکشم ،

يرتسکاخ هایس و  ههبج  رد  عوضوم  هاگیاج 

يرتسکاخ هایس و  ههبج  رد  عوضوم  هاگیاج 

تبـسن هب  دـشاب ، لـیلحت  هب  ور  اـهنآ  ناوت  دـنریگب و  رارق  نانمـشد  موجه  رد  هک  هاـگ  نآ  لـطاب  نارـس  تسا  هداد  ناـشن  یخیراـت  هبرجت 
دیزی یناهگان  گرم  زا  سپ  دایز  نبا  دیآ . یم  نییاپ  زین  ناش  نارحب  تیریدم  يریذپ و  لمحت  تماقتسا ، تمواقم  نازیم  اهورین ، فیعضت 

. درک رارف  هنانز  سابل  اب  هرصب  زا  تیاهن ، رد  هک  دش  زجاع  شراداوه  ياهورین  زا  کچوک  يا  هتسد  یتح  زیهجت  زا  قارع  رسارس  رد  نانچ 

هدیزخ اه  هناخ  جنک  هب  سرت  زا  ام  یلو  دمآ ، یم  ام  يوس  هب  هتـسویپ  ماما  ياه  همان  : » دندرک رارقا  اهدعب  نیباوت  مه ، يرتسکاخ  ههبج  رد 
«. میدوب

یسانشراک ياه  شسرپ 

یسانشراک ياه  شسرپ 

یم هچ  قح  توق  هطقن  تروص ، نیا  رد  تسا ، هدوب  قح  تیلقا  لـطاب و  تیرثـکا  دـهاش  هراومه  لـطاب  قح و  فاـصم  یخیراـت  هبرجت  . 1
تیوقت ثعاب  بیغ  هب  نامیا  هنوگچ  دنک ؟ لیدـبت  ناوارف  رایـسب و  تیفیک  هب  ار  قح  ّتلق  دـناوت  یم  هنوگچ  بیغ  هب  نامیا  دـشاب ؟ دـناوت 

؟ دوش یم  يزرو  تماقتسا  هدارا و 

ثعاب تیعـضو  نیا  ایآ  دوب ؟ ور  هبور  نوگانوگ  ياه  نارحب  اهرطخ و  اـه ، شزیر  اـه ، هناـهب  عناوم ، مادـک  اـب  ماـما  ینیـسح ، ماـیق  رد  . 2
؟ دش مشاه  ینب  دننامه  شنارای  یتح  ای  ماما  فعض  زاربا  يدیمون ، یتسس ،

؟ تسیچ دشاب ، هدمآ  ناشیا  فورعم  نانخس  رد  هک  ماما  يزرو  تماقتسا  زراب  ياه  هولج 

؟ دش لیدبت  ماما  رصاعم  هعماج  رد  اه  شیور  اه و  شزیر  مهم  لماوع  للع و  زا  یکی  هب  هنوگچ  يزرو  تماقتسا  . 3

؟ دش ماما  نارای  يرو  هرهب  شالت و  شیازفا  ثعاب  مدق  تابث  تماقتسا و  هنوگچ 

؟ تسا هدوب  هچ  قح  ریسم  رد  تماقتسا  يراوتسا و  مدق و  تابث  هرابرد  شنایعیش  هب  ماما  یخیرات  ياه  مایپ  دراوم ، نیا  رد 
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همانرب نایم 

همانرب نایم 

رهاظم نب  بیبح  تماقتسا  مدق و  تابث  رامش  هاگ  کی 

هنیدم زا  ماما  دینش  یتقو  تسا . هدش  هدرمش  مه  هباحص  وزج  وا  تسا . مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  یفوک  ناوریپ  زا  يدسا  رهاظم  نب  بیبح 
ياه شالت  هاـم ، تدـم 5  هب  تسا ، دوعوم  یخیراـت  ماـیق  ناـمه  نیا  تسناد  یم  اـه  هناـشن  ساـسا  رب  نوـچ  تسا ، هدرک  ترجه  هکم  هب 

. داد ماجنا  هفوک  رد  يریذپان  یگتسخ 

يوزرآ قبط  ار  اهنآ  درک  یعس  تفر و  نایعیش  غارس  هب  هفوک  رد  سدسا  هجـسوع  نب  ملـسم  شا ، هنیرید  روای  تسود و  هارمه  ادتبا  رد  وا 
کیپ نیلوا  دش ، زاغآ  هفوک  رد  اه  يراگن  همان  جوم  هک  هاگ  نآ  دنک . قیوشت  هفوک  هب  مالسلا  هیلع  ادهشلادیس  توعد  هب  ناش ، یگشیمه 

وربآ ثعاب  هفوک  ناناسر  همان  لقادح  ات  داتسرف  ماما  دزن  درک و  باختنا  دوخ  ناتسود  نایم  زا  ار  رهـسم  نب  سیق  دننامه  ناناسر  همان  اه و 
. دنشاب ماما  دزن  هعیش  راختفا  و 

ندرک توـعد  يارب  دارفا  نیرت  مهم  زا  هجـسوع  نبا  هارمه  هب  وا  هفوـک ، هب  مالـسلا  هیلع  ادهـشلادیس  هدـنیامن  لـیقع ، نب  ملـسم  ندـمآ  اـب 
دورو ربخ  ندیـسر  ملـسم و  ترـضح  مایق  تسکـش  زا  سپ  دـندوب . وا  ناروای  نارای و  نیرتهب  وزج  ملـسم و  اب  ندرک  تعیب  يارب  ناـیفوک 

ات دسانش  یم  يراوتسا  تعاجش و  هب  ار  اهنآ  هک  دنک  رادید  يدارفا  اب  هنایفخم ، هفوک ، رد  درک  یعس  وا  البرک  هب  مالسلا  هیلع  ادهـشلادیس 
. دنک قیوشت  البرک  هب  نتفر  يارب  ار  اهنآ 

دوخ البرک ، هب  هجسوع  نب  ملسم  نداتسرف  زا  سپ  بیبح  ددنویپن . ماما  هب  هفوک  زا  یـسک  ات  دوب  هفوک  هرـصاحم  لیمکت  لاح  رد  دایز  نبا 
دزن نتفر  اب  دـنک  یم  شالت  دـنیب ، یم  ار  ماما  تبرغ  یتقو  البرک  رد  ددـنویپ . یم  ماما  هب  البرک  رد  اه  ههار  یب  زا  کیرات و  یبش  همین  رد 
هلمح يا و  هدـع  تنایخ  اب  همانرب  نیا  دروایب . روای  ورین و  ماما  يارب  دـندوب ، دـسا  ینب  هلیبق  زا  هک  ـالبرک  کـیدزن  نانیـشناتسور  ریاـشع و 

دوخ بش ، ياه  همین  رد  هرابود  هرصاحم  نتسکش  اب  تسا ، هداتفا  نمشد  هرـصاحم  ماد  رد  هک  وا  دوش . یم  یثنخ  دعـس  نبرمع  نایرکـشل 
زور رد  ماما  رکشل  هرسیم  هدنامرف  هب  ار  وا  ماجنارس  بیبح  تماقتـسا  مدق و  تابث  دناسر . یم  البرک  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  هب  ار 

. دنک یم  لیدبت  اروشاع 

مالسلا هیلع  نیسح  نارای  زا  رامآ  ود 

رفن و ار 22  ناوراک  نادرم  دوب . ماما  لزنم  نامالغ  یخرب  هارمه  هب  مشاه  ینب  زا  یکچوک  ناوراک  داـتفا ، هار  هک  هنیدـم  زا  ماـما  ناوراـک 
. دنا هدرمش  رفن  ات 10  ار  نامالغ  رامش 
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نیا دوبن ». ناساره  ربمایپ  نادناخ  دننام  ینادناخ  چیه  میدمآ ، نوریب  هنیدم  زا  مردپ  هارمه  هک  یبش  نآ  ، » نیـسحلا تنب  هنیکـس  هدومرف  هب 
. درب یم  هانپ  اجنآ  هب  هام  کیدزن 6  دسر ، یم  هکم  هب  یتقو  ناوراک 

یم ماما  هب  هورگ  ود  جـیردت ، هب  دوش . یم  زاغآ  يراگن  هماـن  جوم  دـسر و  یم  هفوک  هب  ماـما  راـبخا  یتقو  هکم ، رد  ماـما  تماـقا  لوط  رد 
ندناسر تیرومأم  هناهب  هب  هک  صلاخ  نایعیـش  یخرب  يرگید ، دنرادن و  هفوک  هب  يدـیما  هک  هعیـش  صاوخ  زا  هتـسد  نآ  یکی ، دـندنویپ .

. دندرگ یمن  زاب  هفوک  هب  دنوش و  یم  ماما  هارمه  اج  نامه  تیاهن ، رد  دنیآ و  یم  هکم  هب  یفوک  ياه  همان 

زا رفن  ود  ًالامتحا  شرسپ و  ود  يرـصب و  طیبث  نب  دیزی  ندمآ  نآ ، باتزاب  هک  دسیون  یم  هرـصب  نایعیـش  هب  همان  کی  ماما  تدم ، نیا  رد 
. دندنویپ یم  ماما  هب  هنیدم  زا  يولع  هباحص  كدنا  مه  تدم  نیمه  رد  تسا . شناتسود 

مـشاه ینب  ناناوج  هدـع ، نیا  زا  موس  کی  دـندوب . ماما  هارمه  رفن  ات 50  هب 45  کیدزن  البرک ، دیهـش  زا 72  هکم ، زا  ماـما  جورخ  عـقوم 
هکم زا  هک  ار  البرک  يادهش  مجنپ  کی  هک  دندوب  هرصب  نایعیش  ای  هنیدم  هباحص  زا  يدودعم  مه  هیقب  هفوک . نایعیش  زا  مود  کی  دندوب و 

. دنداد یم  لیکشت  دندوب ، ماما  هارمه 

دایز نادـنچ  مه  اهنآ  هدـع  یلو  دنتـشگ ، ادـج  ماما  زا  هار  هنایم  رد  اهدـعب  هک  دـندش  ماما  هارمه  هکم  زا  بارعا  زا  یعمج  ناـمز ، نیا  رد 
نامز نآ  رد  ماما  يرهاظ  دصقم  هچ  رگا  تسا ، تداهش  ناوراک ، نیا  ییاهن  ریـسم  دوب  هدرک  نالعا  هکم  زا  جورخ  عقوم  ماما  نوچ  دوبن ؛

هب دیما  هنوگره  ندش  یفتنم  ملسم و  ترضح  تداهش  ربخ  ندینـش  زا  سپ  هار  هنایم  رد  دندوب ، رفن  ات 30  نیب 20  هک  هدع  نیا  دوب . هفوک 
. دندش ادج  ماما  زا  يویند  عفانم 

قحلم ماما  هب  هفوک  زا  شنارای  هیقب  كدنا  كدنا  دیـسر ، یم  هفوک  هب  شربخ  دـش و  یم  رت  کیدزن  البرک  هب  ماما  هچ  ره  رگید ، يوس  زا 
. دندش

ددع نیمه  دودح  رد  هرصب ، زا  رفن  دودح 5  رد  تسا : نینچ  البرک  رد  ماما  دیهش  نارای  رامآ  تیاهن  رد  هک  دوش  یم  صخـشم  هنوگ  نیا 
ار ماما  رکـشل  فصن  زا  شیب  یمک  هک  هیقب  تیب و  لها  نامالغ  زا  رفن  ات 6  دودح 7  رد  مشاه و  ینب  ناناوج  زا  رفن   18 هنیدم ، هباحص  زا 

. دندوب یفوک  ناروای  نایعیش و  زا  یگمه  دنداد ، یم  لیکشت 
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مایق لوط  رد  ماما  مرن  دربهار  یغیلبت و  تیریدم  . 10

هراشا

مایق لوط  رد  ماما  مرن  دربهار  یغیلبت و  تیریدم  . 10

اه لصف  ریز 

دمآرد شیپ 

ماما یغیلبت  تریس  تیریدم و  دروم  رد  یلیمکت  تاکن 

یلیمکت دراوم 

يرتسکاخ هایس و  ههبج  رد  عوضوم  هاگیاج 

یسانشراک ياه  شسرپ 

همانرب نایم 

دمآرد شیپ 

دمآرد شیپ 

تدم هب  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  تداهش  زا  سپ  لاس و  تدم 25  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  تلحر  زا  سپ  یمالسا  هعماج 
هب ناوارف  ياهدیدهت  اه و  عیمطت  اب  هارمه  يوما  مالسا  هژیو  هب  هدش  فیرحت  مالسا  نآ ، ياج  هب  دوب . رود  حیحـص  ینید  غیلبت  زا  لاس   20

فانـصا لاس  لوط 45  رد  هتـشگ و  عمج  فیرحت  فارحنا و  تیلهاـج ، تعدـب ، متـس ، اـب  مالـسا  نیا  دوب . هدـش  غیلبت  هدرتـسگ  تروـص 
. دوب هدرک  یحارط  دوخ  يارب  یعامتجا  ینید و  ناربهر  اه و  تیصخش  نوگانوگ ،

نیب هلـصاف  ور ، نیا  زا  دوب . نیتسار  مالـسا  زا  هعماـج  دـیدش  یگداـتفارود  مالـسلا ،  هیلع  ادهـشلادیس  ماـیق  يور  شیپ  شلاـچ  نیرت  مهم 
تیریدـم نامز  نارود ، نیا  دوش . یم  هکم  نکاـس  ماـما  مه  تدـم  نیا  رد  هک  دیـشک  لوط  هاـم  البرک 6  هثداح  ات  هنیدـم  زا  ماـما  ترجه 

. تسا ماما  یغیلبت 

عوقولا بیرق  گرم  ینیب  شیپ  اب  ماما  نوچ  دوب ؛ هدش  عورـش  دیزی  تفالخ  زاغآ  زا  رتدوز  یمک  ماما  یغیلبت  تیریدـم  تفگ  ناوتب  دـیاش 
. دنک یم  عورـش  مرن  ههبج  رد  ار  دوخ  تضهن  لاس 59 ، جح  مسارم  رد  هبترم ، نیلوا  يارب  دوخ ، مایق  ياه  هناشن  ندـید  کیدزن  هیواعم و 

هعماج يزاس  ساسح  يزاس و  هاگآ  هدرتسگ ، تاغیلبت  رب  هکم  رد  تماقا  هاـم  لاس 59 و 5  جـح  مسارم  رد  انم  هبطخ  رد  مه  ماما  تسایس 
: تسا ریز  حرش  هب  ماما  تاغیلبت  یساسا  ياهروحم  تسا . زکرمتم 
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زا هدـش  ییامن  گرزب  نیعبات  هباحـص و  ای  نایوما  هن  تسا ، مالـسا  نیتسار  لیـصا و  عبنم  ناشیا  هکنیا  ربمایپ و  هب  دوخ  باـستنا  يروآداـی 
؛ تفالخ نایرج  يوس 

طیارش یعامتجا و  یسایس و  لوصا  هنیمز  رد  هژیو  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  ياه  راتفگ  تریس و  تنس و  يروآدای  يرگایحا و 
؛ هفیلخ تفالخ و 

؛ وا ندرک  اوسر  يارب  شالت  دیزی و  قساف  دساف و  یتیصخش  ياه  یگژیو  رب  زکرمت 

؛ یمالسا هعماج  يزیرگ  قالخا  یگدزایند و  یسانش  بیسآ  يارب  شالت 

یعامتجا ینماان  ندمآ  دیدپ  هناهب  هب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  كرت  ای  ییارگربج  دننامه  يوما  یمالک  ياه  هیرظن  یسانش  بیـسآ 
؛ نآ يارجا  رثا  رب 

؛ لطاب ربارب  رد  يزیتس  ملظ  هعماج و  يزاس  هاگآ  هنیمز  اهنآ  ینید  تلاسر  هب  هجوت  اب  نیعبات  هباحص و  يزاس  لاعف  يارب  شالت 
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همه ریگ  نماد  هک  ییاه  تربع  هعماج و  هدـنیآ  ریـسم  هب  تبـسن  اهنآ  هب  یهد  رادـشه  هعماج و  تاقبط  مامت  اب  تجح  ماـمتا  يارب  شـالت 
. دش دهاوخ  اهنآ 

یتح شنانمـشد و  مومع  مدرم و  مومع  نادنمرنه و  املع و  ات  اهرهـش  يوما  نایلاو  زا  دوب و  ریگارف  ماما  یغیلبت  تسایـس  یلک ، یهاگن  رد 
نانخس هکنیا  رخآ  نخـس  دوب . يراذنا  ياهرادشه  یتابثا و  ياهراکهار  زا  یبیکرت  شنانخـس ، ياوتحم  دش . یم  لماش  ار  نایجاح  مومع 

رد تخادرپ . یم  يرگ  یچوه  ادصورـس و  هب  بطاخم ، هب  ماما  مایپ  ندیـسرن  يارب  نمـشد  هک  دوب  راذـگرثا  ناـنچ  عقاوم  یخرب  رد  ماـما 
. دزاس شوماخ  ار  ماما  يادص  دناوتب  دیاش  ات  دز  تایانج  نیرتدیدش  باکترا  هب  تسد  ماما  يوق  ِیغیلبت  مرن و  دربهار  ربارب  رد  تیاهن ،

ماما یغیلبت  تریس  تیریدم و  دروم  رد  یلیمکت  تاکن 

ماما یغیلبت  تریس  تیریدم و  دروم  رد  یلیمکت  تاکن 

؛ ترضح نآ  نانخس  ياوتحم  ماظن  ریس و  تهج  زا  البرک  يارحص  رد  هار و  نایم  رد  هکم ، رد  ماما  یغیلبت  تیریدم  بتارم  ریس و 

؛ نارگ شسرپ  یعامتجا  یسایس و  ای  یملع  تیصخش  ساسا  رب  هکم ) ناحصان   ) ناسکی ياه  شسرپ  هب  تبسن  ماما  خساپ  مایپ و  عونت 

؛ نآ ياه  همانرب  مایق و  فده  رد  هعدخ  رکم و  بیرف و  ای  ماهبا  هنوگ  چیه  نودب  مایپ  رد  تحارص  تیفافش و 

؛ دارفا رد  لوحت  داجیا  تریصب و  هب  یشخب  قمع  هشیدنا و  داجیا  رد  ماما  نانخس  تاغیلبت و  درکراک 

. هکم زا  یخیرات  جورخ  عقوم  دننامه  ساسح  تاظحل  رد  کیژتارتسا  ياه  هینایب  اه و  مایپ  هئارا 

یلیمکت دراوم 

یلیمکت دراوم 

تحارص و يرتسکاخ ، هایس  ههبج  رب  یناور  راشف  تیریدم  يروآدای ، تاغیلبت  نمـشد +  يربخ  روسناس  نتـسکش  اوتحم ، مایپ و  تیریدم 
، مایپ تاـبث  ماجـسنا و  یغیلبت ، يزیر  هماـنرب  یمومع ، راـکفا  يزاـس  ساـسح  ییادز و  ههبـش  يزاـس و  هاـگآ  هب  هجوت  ماـیپ ، رد  تیفاـفش 

. تاطابترا تیریدم  یناسر و  عالطا  یسانش ، بطاخم  یناور ، تایلمع  موادم ، هتسویپ و  تاغیلبت  یساسحا ، ینارنخس 
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يرتسکاخ هایس و  ههبج  رد  عوضوم  هاگیاج 

يرتسکاخ هایس و  ههبج  رد  عوضوم  هاگیاج 

هشیدنا ماظن  يدیزی  نمشد  دوب . يرازفا  مرن  یغیلبت و  هنیمز  رد  اهنآ  تسکش  ماما و  ربارب  رد  نمـشد  یناوتان  فعـض و  زراب  ياه  هولج  زا 
مرن و دربهار  ربارب  رد  تسناد  یم  یلو  دوب ، شرایتخا  رد  مه  دجاسم  رتشیب  تشاد و  یغیلبت  ياه  ماظن  اه و  هاگتـسد  زا  يا  هعومجم  يا و 

یمادقا رد  ساسا ، نیمه  رب  دـسرن . هعماج  هب  ماما  مایپ  دیـشوک  یم  سپ  درادـن . نتفگ  يارب  یفرح  نادـنچ  ماما  قح  رب  يرطف و  ياه  مایپ 
یکیزیف ياه  شور  اب  ات  دزادـنا  یم  هار  ادصورـس  البرک  رد  دـنک و  یم  عطق  تعرـس  هب  ناشیا  اب  ار  قارع  تاطابترا  یماـمت  هدز ، باـتش 

. دریگب ار  ماما  یغیلبت  يراذگرثا  يولج 

یسانشراک ياه  شسرپ 

یسانشراک ياه  شسرپ 

؟ تسیچ یکیزیف  هزرابم  رب  نآ  مدقت  لیلد  تسا . مالـسلا  هیلع  ادهـشلادیس  مایق  رد  رـصنع  نیرت  مهم  یناسر ، عالطا  یغیلبت و  تیریدم  . 1
ار هعماج  زا  ییاه  فیط  هچ  دیامیپ ؟ یم  ار  يریس  هچ  شور  ای  بطاخم  تهج  زا  البرک  ات  هنیدم  زا  یغیلبت  تیریدم  نیا  بتارم  لحارم و 

؟ دنک یم  يوریپ  ییوگلا  هچ  زا  یسانش  بطاخم  دروم  رد  دهد ؟ یم  رارق  باطخ 

، هایـس راشقا  هب  تبـسن  اهاوتحمو  اه  مایپ  نیا  رد  ایآ  تسا ؟ زکرمتم  یلوصا  اـه و  ماـیپ  هچ  رب  ییاوتحم  تهج  زا  ماـما  یغیلبت  تیریدـم  . 2
؟ دوش یم  هدید  مه  یتوافت  يرتسکاخ ، دیفس و 

؟ تسیچ تیرشب  خیرات  يارب  ریگارف  ماع و  ياهاوتحم  تهج  زا  ماما  یغیلبت  ياهروحم  نیرت  مهم 

رد هکنیا  دـننامه   ) دوب ماما  ربارب  رد  یـصاخ  یغیلبت  هماـنرب  ياراد  نمـشد  اـیآ  دوب ؟ هچ  ماـما  غیلبت  تیریدـم  ربارب  رد  نمـشد  شنکاو  . 3
يادـص ندیـسر  زا  دراوم ، یخرب  رد  نمـشد  ارچ  دـندرک ؟) یفرعم  نید  زا  جراخ  هفیلخ و  رب  هدـننک  جورخ  ای  جراوخ  زا  ار  ماما  تیاـهن ،

مادـک لاـبند  هب  دوخ  یغیلبت  تیریدـم  رد  ماـما  ًـالوصا  دوب ؟ هچ  نمـشد  تاـغیلبت  ربارب  رد  ماـما  شنکاو  تشاد ؟ تشحو  هعماـج  هب  ماـما 
؟ تسا یعامتجا  ياه  باتزاب 

یخیرات ياه  شالت  يزاس  یثنخ  ثعاب  تدمدنلب  رد  ماما  ياه  تیلاعف  هنوگچ  دوب ؟ هچ  یمالسا  هعماج  رد  ماما  یغیلبت  تدمدنلب  باتزاب 
؟ دش مالسا  يدوبان  يارب  نایوما 
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همانرب نایم 

همانرب نایم 

مایپ رد  تیفافش  تقادص و  تحارص و  کی 

تیریدـم فالخ  رب  رما  نیا  تسا . یناسر  مایپ  رد  ییاسر  تیفافـش و  تقادـص و  تحارـص و  ماـما ، یغیلبت  تیریدـم  زراـب  ياـه  هولج  زا 
بطاخم اب  مایق  لحارم  مامت  رد  ماما  تسا . راوتـسا  هعماج  قیمحت  غورد و  بیرف و  هعدـخ ، رکم ، رب  هک  تسا  ناـیوما  يا  هناـسر  یغیلبت و 

تقادص نانآ  همه  تسا و  هتفگ  نخس  اه  هورگ  نیا  همه  اب  ناشیا  دوب . ور  هبور  يرتسکاخ  دیفس و  هایـس ، ياه  فیط  زا  ینوگانوگ  ياه 
. دنا هدوتس  ار  ناشیا  تحارص  و 

، تحارـص اب  دـنک ، تعیب  دـیزی  اب  دـنهاوخ  یم  ماما  زا  یتقو  هسلج ، نیا  رد  تسا . هنیدـم  یلاو  اب  ههجاوم  هظحل  ماما ، مایق  نیزاـغآ  هظحل 
. دراد هارکا  مه  هتسب  ياهرد  تشپ  تعیب  زا  هک  دنک  یم  نایب  دراد و  یم  مالعا  دیزی  تفالخ  اب  ار  دوخ  تفلاخم  تماهش ، تیفافش و 

زین دنیآ و  یم  هکم  هب  جـح  مسارم  يارب  هک  ینیعبات  هباحـص و  هکم و  مدرم  هب  باطخ  هکم ، رد  ههام  تماقا 5  تدم  رد  ماما  نآ ، زا  سپ 
ار مالسا  يدوبان  رطخ  هشیمه  ناشیا  دزیخ . یم  رب  دیزی  تفالخ  اب  تفلاخم  هب  تحارص  اب  دسیون ، یم  هرـصب  هفوک و  هب  هک  ییاه  همان  رد 
تراما و تموکح ، یلاخ  وت  ياـه  هدـعو  نداد  زا  زین  توعد  نیا  ریـسم  رد  دـناوخ . یم  ارف  ماـیق  هب  ار  مدرم  هتـسویپ  دـنک و  یم  دزـشوگ 
هدید و ماما  مالک  رد  مه  تداهش  زا  نخس  دوش ، یم  کیدزن  هکم  زا  جورخ  هظحل  هب  ماما  هچ  ره  تسین . يربخ  يزوریپ  مهوت  ای  تمینغ 

. دید ناوت  یم  هکم  زا  جورخ  عقوم  رد  ماما  نخس  هبطخ و  رد  ًالماک  ار  تداهش  هب  حیرصت  نیا  دوش . یم  هدینش 

رابخا دهاوخ  یم  اه  کیپ  زا  ماما  دسر ، یم  ماما  هب  هفوک  روآ  ناقفخ  عاضوا  ای  ملسم  ترـضح  تداهـش  راوگان  رابخا  یتقو  هار  هنایم  رد 
اهنآ ریسم  هک  دنک  یم  نالعا  تحارص  هب  دراذگ و  یم  دازآ  يریگ  میمصت  باختنا و  رد  ار  دوخ  ناهارمه  هاگ  نآ  دیوگزاب . عمج  رد  ار 

. دورب دناوت  یم  درادن ، یگدامآ  سک  ره  تسا و  تداهش  يوس  هب 

زور شنارای ، اب  تجح  مامتا  نیرخآ  رد  ماما  دوش ، یم  ییاهن  یعطق و  گنج ، يارب  نایفوک  میمـصت  نوچ  زین  اروشاـع  بش  ـالبرک و  رد 
نتفر يارب  ار  اهنآ  یعیمطت ، دـیدهت و  ای  یتحاران  هنوگره  زا  رود  هب  رطاخ و  بیط  اب  دـنک و  یم  نالعا  تداهـش  نوخ و  زور  ار  اروشاـع 

. دنزرو یم  رارصا  شا  يرای  رب  دنوش و  یم  ماما  تیناقح  تماهش و  تحارص ، تقادص ، نیا  هتفیش  یگمه  دراذگ . یم  دازآ 
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تهج زا  مایق  نیرت  ملاس  نیرت و  درف  هب  رصحنم  يرشب ، ياه  تضهن  اه و  مایق  خیرات  رد  مالسلا  هیلع  ادهـشلادیس  مایق  هک  تسا  هنوگ  نیا 
. تسا خیرات  رد  مایق  نیا  يراگدنام  لماوع  نیرت  مهم  زا  یکی  رما  نیمه  تسا و  نمشد  تسود و  اب  مایپ  تیفافش  تحارص و  تقادص ،

يدیزی هعماج  رد  مایپ  تیریدم  ود 

زا يریگولج  قح ، ربارب  رد  لطاب  ههبج  هیلوا  مهم و  شالت  هعماج ، نیا  رد  تسا . تیرـشب  خیرات  رد  لطاب  هعماج  جوا  هطقن  يدیزی  هعماج 
هب اب  وس  کی  زا  فده  نیا  نیمأت  يارب  لطاب  ههبج  تسا . يرـشب  یمالـسا و  هعماج  رد  یلامتحا  ياهدادعتـسا  شوگ  هب  قح  مایپ  ندیـسر 

نامه دزادـنیب ، هلـصاف  قح  نایدانم  ربهر و  دعتـسم و  عماوج  نیب  دـنک  یم  یعـس  يداصتقا  یماظن و  یـسایس ، ياه  رازبا  مامت  يریگراـک 
رد نوریب و  زا  لماک  هرـصاحم  رد  ار  رهـش  ود  نیا  دـش  یعـس  هفوک  هرـصب و  رب  دایز  نب  هللادـیبع  باصتنا  اب  يدـیزی  هعماـج  رد  هک  هنوگ 
ود نیا  مدرم  هب  قح  مایپ  ندیـسر  زا  يریگولج  اب  دیزی  یتاغیلبت  هاگتـسد  دـهد . رارق  لخاد  زا  یماظن  تموکح  زا  عون  نیرتدـیدش  هرطیس 

رواب یعیبط ، تلاح  رد  هک  یتاماهتا  یتح  دزاس ، دراو  ماما  رب  ار  یقوقح  ای  ینید  تاماهتا  نیرت  نیگنس  درک  یعس  عیمطت  دیدهت و  رهش و 
ربص لاس   20 شردارب ، هارمه  هک  ار  یماما  دنداد و  تبسن  تیب  لها  ماما و  هب  ار  نید  زا  ندوب  جراخ  نانآ  تسا . تخس  رایسب  نآ  يریذپ 

. دندرک مهتم  یمومع  مظن  تینما و  رد  لالخا  ینکش و  نوناق  يرارق ، یب  هب  دندوب ، هدرک  لمحت  لطاب  ربارب  ار  يرابدرب  و 

وا دنزادنیب و  ماما  ندرگ  هب  ار  تفالخ  خیرات  ياه  هدنورپ  مامت  دندرک  یم  شالت  يرازفا  مرن  موجه  نارابمب و  نیا  جوا  هطقن  رد  نایدیزی 
ریقحت و قحتـسم  حول ، هداس  ناناملـسم  ناهذا  رد  ماما  هلیـسو  نیا  هب  ات  دـننک  مهتم  لطاب  ههبج  ياه  تسکـش  رگید  ناـمثع و  لـتق  رد  ار 

. دشاب يدوبان 

يرای لطاب  ياه  مایپ  رثکت  عونت و  هب  دزادرپ و  یم  نیعبات  هباحـص و  يارب  بذاک  ياه  یـشارت  تیـصخش  هب  هنیدـم  هکم و  رد  لطاب  ههبج 
هتفیرف هک  ییاـه  مولظم  ناـمه  دـنامب ؛ خـساپ  یب  هعماـج ، ناـمولظم  ناـیم  رد  یتـح  ماـما  هاوخ  تلادـع  داـیرف  ماـیق ، عقوم  اـت  دـناسر  یم 

مایپ صیخـشت  تردـق  لطاب ، نوگانوگ  ياـه  ناـیرج  یگنهرف  يرکف و  مجاـهت  موجه  ضرعم  رد  دـنا و  هدـش  نوگاـنوگ  ياهادـصورس 
. دنرادن ار  بذاک  زا  قداص 
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دصاق اه و  کیپ  مه  اه و  همان  مه  دوخ و  مه  البرک  ات  هکم  هکم و  ات  هنیدم  زا  هام  تدم 5  هب  مالسلا  هیلع  ادهشلادیس  هک  تسا  هنوگ  نیا 
، نایدـیزی يرازفا  مرن  يرازفا و  تخـس  ههجاوـم  ناـیم  رد  ریگارف  تاـغیلبت  نـیا  یلو  دنتـسه ، ضارتـعا  داـیرف  رـسارس  شناراـی  مـه  اـه و 

. دنام یم  خساپ  یب  هنامولظم ،

تیدوبع تدابع و  اب  يزاس  دنم  ناوت  تیریدم  . 11

هراشا

تیدوبع تدابع و  اب  يزاس  دنم  ناوت  تیریدم  . 11

اه لصف  ریز 

دمآرد شیپ 

يرتسکاخ هایس و  ههبج  رد  عوضوم  هاگیاج 

یلیمکت دراوم 

یسانشراک ياه  شسرپ 

همانرب نایم 

دمآرد شیپ 

دمآرد شیپ 

موجه اب  شنارای  نادناخ و  ماما و  مایق ، نیا  زا  يرایـسب  لحارم  رد  تسا . لطاب  قح و  هنحـص  نیرت  ساسح  نیرت و  تخـس  ینیـسح ، مایق 
هب اروشاع  زور  رد  دریگ و  یم  تدـش  البرک  رد  مرحم  متفه  زور  زا  هژیو  هب  تیعـضو  نیا  دـندوب . ور  هبور  یپایپ  میظع و  رایـسب  ياـهالب 

. دبای یم  دادتما  هام  کی  هب  کیدزن  تدم  هب  اروشاع  زا  سپ  دسر و  یم  دوخ  تیاهن 

ربص و نیا  هک  تسا  نیا  شسرپ  یلو  تسا  رایسب  ردص  هعـس  لمحت و  ربص ، دنمزاین  نیگنـس ، تیرومأم  تیلوئـسم و  لمحت  تسا  یهیدب 
؟ تفای اقترا  ظفح و  سپس  دش و  داجیا  هنوگچ  میظع  مایق  نیا  رد  ردص  هعس  لمحت و 

ْاُونیِعَتْـساَو  » و اُوماَقَتْـسا » َُّمث  ُهَّللا  اَنُّبَر  اُولاَق  «، » ُبُولُْقلا ُِّنئَمْطَت  ِهّللا  ِرْکِِذب  َالَأ   ...«، » ْدَّجَهَتَف ِْلیَّللا  َنِمَو  : » ینآرق تایآ  ساسا  رب  دسر  یم  رظن  هب 
هک ارچ  تسا ؛ تیدوبع  تدابع و  يریذپ ، لمحت  نازیم  ندرب  الاب  ینامیا و  هیحور  ياقترا  هدارا و  تیوقت  يارب  هار  اهنت  ِهَالَّصلاَو ،» ِْربَّصلِاب 
ره دوب  دـهاوخ  ناسآ  وا  رب  رگید  مالـسلا ،  هیلع  ادهـشلادیس  هدومرف  هب  دوش ، رتشیب  میظع  دـنوادخ  اب  ناسنا  طاـبترا  سنا و  نازیم  هچ  ره 

...(. ّیلع نوه   ) درابب وا  رب  هچنآ 
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عماج ییوگلا  شنارای ، يارب  مه  شنادناخ و  يارب  مه  دوخ و  يارب  مه  مایق  تضهن و  لوط  رد  ماما  يدابع  ینید و  تیریدم  رظنم ، نیا  زا 
رد موصعم  کی  تماقا  نیرت  ینالوط  هکم ، زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  ترجه  زا  سپ  هک  هکم  رد  ماما  ههام  تماقا 5  یتح  تسا 

هجیتن یلو  داد ، خر  رگید  یغیلبت  یعامتجا و  یـسایس و  فادـها  یخرب  تهج  هب  اـی  دوب  يراـچان  رارطـضا و  يور  زا  دـنچره  تسا ، هکم 
. دش هبعک  مارحلادجسم و  یتوکلم  يونعم و  ياضف  زا  شنارای  ماما و  ناوارف  يدنم  هرهب  نآ ، یعیبط 

هب شنادناخ  يارب  ماما و  دوخ  يارب  يریگ  تلهم  نیا  تساروشاع . بش  رد  تدابع  يارب  يریگ  تلهم  يونعم ، يریگ  هرهب  نیا  جوا  هطقن 
تهج زا  شنارای  يارب  هژیو 
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. تسا راذگ  رثا  دیفم و  رایسب  تداهش  ياه  يراوشد  لمحت  میظع و  ياهالب  يارب  یگدامآ  بسک  هیحور و  ياقترا  يزاس و  دنم  ناوت 

ماما تیب  لها  هیحور  ظفح  يارب  مالـسلا  اهیلع  بنیز  ترـضح  مالـسلا و  هیلع  داجـس  ماما  يربهر  هب  تراسا  ناوراک  رد  اهدعب  همانرب  نیا 
لها ییازفا  ناوت  تراسا  ناوراک  يور  شیپ  ماما  هدیرب  رس  ندناوخ  نآرق  تاکرب  زا  یکی  تفگ  ناوت  یم  یتح  دش . هتـشاذگ  ارجا  هب  زین 

. تسا تراسا  تخس  رایسب  تاظحل  طیارش و  رد  تیب 

. دـش یمن  وا  هار  دـس  يویند  ضارغا  رگا  هتبلا  دـش ، یم  وا  بذـج  ثعاب  درک ، یم  دروخرب  یکاپ  ترطف  اب  یتقو  ماما  تیدوبع  تدابع و 
ياه تیدوبع  اه و  تدابع  اهزامن و  يرایسب  البرک  رد  البرک و  هار  ریسم  رد  درازگ و  زامن  مارحلادجـسم  رد  هام  تدم 5  هب  هکم  رد  ماما 

نانمؤمریما هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  ياه  تدابع  روآدای  هک  دنتشذگ  یتدابع  اهنت  رانک  زا  رورغ  تلفغ و  اب  یلو  دندید ، ار  ماما 
بدا تیاعر  اب  تدم ، نیمه  رد  یلو  دوبن ، ماما  اب  رتشیب  زور  ات 3  البرک 2  هب  ندیسر  ات  ماما  اب  ههجاوم  هظحل  زا  ّرح  دوب  مالسلا  هیلع  یلع 

وا تدش  هب  لماع  نیمه  دـید و  ار  یعقاو  تدابع  هبرجت  دوخ ، رمع  رد  راب  نیلوا  يارب  يو  درک . تکرـش  ماما  تعامج  ياهزامن  مامت  رد 
. تسویپ وا  هب  هشیمه  يارب  دنک و  لمحت  تسناوتن  ار  ماما  زا  يرود  اروشاع  حبص  هک  هاگ  نآ  ات  تخیر  مه  هب  ار 

يرتسکاخ هایس و  ههبج  رد  عوضوم  هاگیاج 

يرتسکاخ هایس و  ههبج  رد  عوضوم  هاگیاج 

: دوب نینچ  يرتسکاخ  هایس و  ههبج  رد  يزرو  تدابع  تیعضو 

رتشیب هک  ارچ  دوب ؛ هدش  ماما  نانمشد  تواسق  تواقش و  ثعاب  رما  نیا  دندش و  یم  هتخانـش  تیدوبع  تدابع و  زا  يرود  هب  ماما  نانمـشد 
رخـسمت هب  ار  ماـما  تیدوبع  تداـبع و  اروشاـع ، رهظ  بش و  رد  یتـح  اـهنآ  دـندوب . هفوک  زیرگ  نید  شاـبوا  لذارا و  زا  هفوک  نایرکـشل 

رمع دایز و  نبا  تماما  هب  ار  دوخ  ياهزامن  هاگ  دنتشاد و  مه  یناملسم  ياعدا  اهنآ  همه  مالسلا ،  هیلع  داجس  ماما  هدومرف  هب  هتبلا  دنتفرگ .
. دندناوخ یم  دعس 

نادرگاش رد  هژیو  هب  ار  تدابع  نیا  ياه  هولج  دوب . زیرگ  تیلوئـسم  هعماج و  هک  تشاد  دوجو  هنایفوص  تدابع  مه  يرتسکاـخ  ههبج  رد 
. دید ناوت  یم  اه  لاس  نآ  هکم  زاجح و  رد  نیعبات  هباحص و  نایجاح و  زیمآ  تعدب  يدیلقت و  تدابع  هفوک و  رد  دوعسم  نبا 
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یلیمکت دراوم 

یلیمکت دراوم 

تیدوبع ياه  باتزاب  راثآ و  شیامن  اب  رگید  ياه  تدابع  زا  هناصلاخ  تیدوبع  يدنب  زرم  اه ، هدارا  اه و  هزیگنا  يزاس  دنمورین  تیریدـم 
يزاسهب ینامزاس و  ماجـسنا  تیریدـم  هکم ، رد  ماما  یخیرات  روضح  البرک و  هاگ  ناـبرق  رد  اـهامن  تداـبع  ندیـشک  شلاـچ  هب  نیتسار ،

فیرعت دـنویپ و  تیدوبع ، تدابع و  اب  اه  موجه  جوا  رد  اـهورین  ندرک  هدنزرـس  يزاـس و  باداـش  تیریدـم  تیدوبع ، ساـسا  رب  اـهورین 
يدوخ و هیحور  تیوقت  رد  نیتسار  تدابع  نامز  مه  يزاوم و  شقن  یناور و  ياهراشف  لیدـعت  رد  تدابع  شقن  تیلوئـسم ، اـب  تیدوبع 

. نمشد هیحور  فیعضت 

یسانشراک ياه  شسرپ 

یسانشراک ياه  شسرپ 

رب ینتبم  هک  قح  بتکم  رد  تسا . یناـسنا ) عباـنم   ) تیریدـم لوـصا  زا  یکی  هدارا  هیحور و  ياـقترا  ییافوکـشدوخ و  يزاـس و  اـناوت  . 1
كولـس اب  گنهامه  رگا   ) دارفا يدابع  كولـس  ًالوصا  دوش ؟ یم  ماجنا  هنوگچ  هیحور  ياقترا  نیا  تسا ، تاراـیتخا  یهاـگآ و  يدازآ و 

هدوتس تیدوبع  تدابع و  هب  ار  ماما  نارای  تیـصخش  هصخاش و  ارچ  دوش ؟ یم  اهنآ  ییازفا  هیحور  ثعاب  هنوگچ  دشاب ) نامز  ّیلو  يدابع 
؟ دنا

ییارگ و مه  ثعاب  هنوگچ  تیدوبع  تدابع و  تسا . هنادازآ  هناهاگآ و  ناـمیا  تیروحم  رب  ینید  هعماـج  یحارط  قح ، بتکم  فدـه  . 2
یم تیدوبع ) تداـبع و  نیرترب  ناونع  هب   ) موصعم تداـبع  تیدوبع و  تیروحم  رب  كرتـشم  تیوه  داـجیا  ناـنمؤم و  يزاـس  گـنهامه 

؟ دنسر یم  ییارگ  مه  هب  تیدوبع  تیروحم  رب  ماما  نارای  دننامه  يا  هعماج  هنوگچ  دوش ؟

شناراـی نیب  ییارگ  مه  نیا  تیوقت  شیازفا و  تهج  زا  یـشقن  هچ  شناراـی ، اـب  هارمه  اروشاـع  بش  رد  تداـبع  يارب  ماـما  يریگ  تلهم 
؟ دراد

نیتـسار و تداـبع  نیب  یتبـسن  هچ  دوش ؟ یم  رجنم  دارفا  رد  ناـنیمطا  یـشخب و  شمارآ  هیحور  ياـقترا  هب  هنوگچ  تیدوبع  تداـبع و  . 3
تیوقت ظفح و  ثعاب  هنوگچ  تراسا  هلحرم  رد  هچ  اروشاع و  زور  رد  هچ  ییاروشاع  ياه  تیدوبع  دراد ؟ دوجو  ناسنا  يرابدرب  شیازفا 

؟ دوش یم  تخس  رایسب  طیارش  رد  اه  هیحور 

؟ تسا هزادنا  هچ  ات  اهنآ  يراذگ  رثا  نازیم  تسا ؟ هنوگچ  لطاب  ههبج  رد  يزاس  دنم  ناوت  ياه  هویش  . 4
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همانرب نایم 

همانرب نایم 

ماما يدابع  ياه  هولج  زا  نمشد  تشحو  کی 

ناوراک لرتنک  ماما و  اب  یهارمه  هب  راچان  نوچ  وا  دوب . ماما  اب  یحاـیر  دـیزی  نب  رح  ههجاوم  نیـسح ، ماـما  اـب  هفوک  رکـشل  ههجاوم  نیلوا 
هوکـش و دـش ، ماما  تعامج  زامن  نیلوا  يرازگرب  دـهاش  یتقو  وا  دـشاب . ماما  رانک  رد  يزور  دـنچ  ات  درک  ادـیپ  يرابجا  قیفوت  دوب ، ماـما 

تعامج زامن  رد  ات  درک  مزلم  مه  ار  شنایرکـشل  هکلب  دوخ ، اـهنت  هن  زور  دـنچ  نآ  رد  هک  تفرگ  ار  وا  ناـنچ  زاـمن  نآ  هبذاـج  تمظع و 
. دننک تکرش  ماما 

ار ماما  زامن  تیونعم  هوکـش و  دـمآ و  البرک  هب  دعـس  نبرمع  یتقو  اجنآ ، رد  ماـما  ندرک  فقوتم  ـالبرک و  هب  رکـشل  ود  ره  دورو  زا  سپ 
دننامه ییاه  همانرب  يارجا  اب  دعسرمع  نآ ، زا  سپ  دنوش . ماما  زامن  بذج  نایفوک  ادابم  ات  درک  رداص  ار  اه  رکـشل  ییادج  روتـسد  دید ،

يذ نب  رمـش  ندـمآ  اب  اـعوسات  زور  دـنام . ماـکان  هشقن  نیا  رد  یلو  دزادرپب ، شناراـی  ماـما و  هیحور  فیعـضت  هب  درک  شـالت  بآ  نتـسب 
نیا تساوخ . تدابع  يارب  تلهم  بش  کی  اهنآ  زا  ماما  یلو  دنتشاد ، هناریگ  لفاغ  عیرس و  يا  هلمح  يارجا  هب  میمـصت  نایفوک  نشوجلا ،
بـش کی  اب  شنارای  ماما و  دندیـسرت  یم  اهنآ  هک  ارچ  دـش ؛ شناهدـنامرف  دعـس و  رمع  نایم  شکمـشک  ثعاـب  یتدـم  ماـما  تساوخرد 

هب دوخ  يالاب  رایـسب  یّمک  تردـق  هیجوت  اب  نایفوک  ماجنارـس  دـننک . یثنخ  ار  اهنآ  ياه  هشقن  مامت  بسک و  ییالاب  رایـسب  هیحور  تدابع 
لمحت هک  اهنآ  دیسر ، هفوک  رکشل  بش  نانابهگن  شوگ  هب  ماما  هاگرکشل  زا  تاجانم  يادص  بش ، ياه  همین  رد  یتقو  دنداد . تلهم  ماما 

. دندرک ناشیا  یناوخ  نآرق  ماما و  رخسمت  هب  عورش  دنتشادن ، ار  یتوکلم  ياهاوجن  نیا  ندینش 

اهنآ دادعت  هکنآ  هژیو  هب  دوب  شنارای  ماما و  عیرس  ندناشک  تسکـش  هب  نایفوک ، راظتنا  دش ، عورـش  دربن  اروشاع ، زور  رد  یتقو  ماجنارس 
اب ناـهگان  رهظ ، زاـمن  اـب  ناـمز  مه  دربـن  هناـیم  رد  دـشک و  یم  لوط  رهظ  اـت  دربـن  اـهنآ  ررکم  ياـه  یماـکان  زا  سپ  دوب . كدـنا  رایـسب 
رب ینبم  دـش  داجیا  نایفوک  نایم  رد  يدـج  ینارحب  هرابود  تساوخ . یم  تلهم  ندـناوخ  زاـمن  يارب  هک  دـندش  ور  هبور  ماـما  تساوخرد 

. ریخ ای  دنهدب  تلهم  ماما  هب  زامن  يارب  هکنیا 

فوخ زامن  تروص  هب  ار  رهظ  زامن  تعکر  ود  تسناوت  اهنت  تصرف  نیا  رد  ماما  دش و  اه  يریگرد  یبسن  ندـشرتمک  ثعاب  دـیدرت  نیمه 
نانچ زامن  نیمه  دروآ . اج  هب 
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رد ماما  نارای  زا  رفن  دـنچ  هک  اجنآ  ات  تفرگ  جوا  نمـشد  ياه  موجه  اه و  یکاته  زامن ، هنایم  رد  هک  تشاد  لاـبند  هب  ار  نمـشد  تشحو 
. دندیسر تداهش  هب  البرک » رد  زامن  يادهش   » ناونع هب  دندمآرب و  ناشیا  تینما  نیمأت  ماقم 

ماما نارای  يالاب  هیحور  نازیم  ود 

رد هک  يرایسب  ياه  ناسنا  دننامه  تسرد  دندوب ، رایـسب  هرمزور  تالکـشم  لئاسم و  یگدنز و  هداوناخ و  ياراد  ییاه  ناسنا  ماما ، نارای 
زا دوب . هدروخ  اهنآ  یناشیپ  رب  بلاط  یبا  نب  یلع  تبحم  رهُم  نوچ  دوب ؛ رتشیب  اهنآ  تالکـشم  عقاوم ، زا  يرایـسب  رد  دـندوب . اـهنآ  هناـمز 

یتخس زا  یهاگآ  اب  دیـسر ، اهنآ  هب  ماما  یهاوخ  يرای  يادص  یتقو  نیا ، دوجو  اب  دندوب . مورحم  یعامتجا  قوقح  زا  يرایـسب  زا  ور ، نیا 
ياهدـیدهت اه و  قیوشت  اب  دـندوب ، ماما  اب  هک  یتدـم  رد  اهنآ  دـندناسر . ماما  هب  ار  دوخ  دـندیرخ و  ناج  هب  ار  نآ  ماما ، هب  نتـسویپ  ياـه 

تـساوخ اهنآ  زا  اروشاع ، بش  رد  شالت  نیرت  يدج  رد  ماما  رگید ، يوس  زا  دنوش . هجاوم  ماما  زا  ییادج  يارب  نمـشد  يوس  زا  یناوارف 
ماما دریذپب و  دوخ  يروای  يرای و  هب  ار  اهنآ  دنتـساوخ  ماما  زا  هژیو  یبلق  تدارا  زاربا  شهاوخ و  رارـصا و  اب  اهنآ  یلو  دننک ، كرت  ار  وا 

. درک نینچ 

ار شنارسپ  زا  یکی  تراسا  ربخ  اروشاع ، بش  رد  نایفوک  هک  ریشب  نب  دمحم  دننامه  دندش ؛ یم  هجاوم  يراوگان  رابخا  اب  زین  یهاگ  اهنآ 
دشن رضاح  وا  یلو  دنک ، یمادقا  شرسپ  يدازآ  يارب  دوش و  ادج  ماما  زا  دنتـساوخ  وا  زا  رارـصا  اب  شنادناخ  دنداد . وا  هب  ملید  هقطنم  رد 
هنیزه شدنزرف  يدازآ  يارب  ریشب  نب  دمحم  فرط  زا  ات  داد  یفوک  کیپ  هب  ار  یلاوما  ماما  تیاهن ، رد   ) دراذگ اهنت  ار  ماما  يا  هظحل  يارب 

اه و تدابع  اه و  تاجانم  زار  مه  اون و  مه  اروشاع ، بش  رد  هک  دنبایب  ار  قیفوت  نیا  ات  ندنام  وا  اب  نیسح  نارای  هک  دوب  هنوگ  نیا  دننک .)
. دنوش وا  ياه  تیدوبع 

ياه ناکم  ندـید  اهنآ و  نامـشچ  زا  اه  باـجح  عفر  مالـسلا ،  هیلع  قداـص  ماـما  هدومرف  هب  وس  کـی  زا  تیدوبع  تداـبع و  نیا  باـتزاب 
، عباـنم یخرب  هتـشون  هب  هک  يا  هنوگ  هب  دوب ، اروشاـع  زور  رد  اـهنآ  هیحور  تیوـقت  رگید ، يوـس  زا  دوـب . اروشاـع  بش  رد  ناـش  یتـشهب 
ای ناما  داهنـشیپ  اهنآ  هب  هتـسویپ  تروص  هب  دندرک  شالت  دـنوش ، ماما  فارطا  زا  اهورین  شزیر  ثعاب  هکنیا  يارب  اروشاع  زور  رد  نایفوک 

نب نیسح  دنتفگ  یم  دنتفریذپ و  یمن  اهنآ  یلو  دنهدب ، لاوما 
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يرذع چیه  ام  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هاگشیپ  رد  تروص ، نیا  رد  دنیبب . ار  نآ  ام  نامـشچ  هک  یلاح  رد  دوش ، هتـشک  یلع 
. دوب دهاوخن 

نتشک يارب  هفوک  رکشل  هک  يا  هنوگ  هب  دوب ، هدش  اهنآ  يالاب  رایسب  هیحور  ثعاب  نایدیزی  لام  ای  ناما  داهنشیپ  ربارب  رد  اهنآ  راتفر  نیمه 
. دش ناوارف  تافلت  اه و  تمحز  راچد  اهنآ  کت  کت  ندناسر  تداهش  هب  و 

هک یناسک  دنتـسه ؛ هفوک )  ) رهـش نایوج  گنج  زا  نیـسح ) نارای   ) اهنآ : » تفگ یم  شنایرکـشل  هب  یفوک  ناهدنامرف  زا  جاجح  نبورمع 
«. دورن اهنآ  لباقم  ییاهنت  هب  امش  زا  یسک  سپ  دننک . یم  گرم  يوزرآ 

ینارحب طیارش  رد  يزاس  تصرف  يرو و  هرهب  تیریدم  . 12

هراشا

ینارحب طیارش  رد  يزاس  تصرف  يرو و  هرهب  تیریدم  . 12

اه لصف  ریز 

دمآرد شیپ 

يرتسکاخ ای  هایس و  ههبج  رد  عوضوم  هاگیاج 

یسانشراک ياه  شسرپ 

همانرب نایم 

دمآرد شیپ 

دمآرد شیپ 

، دیـسر دـهاوخن  ماما  يرای  هب  قارع  قطانم  رگید  هفوک و  زا  یمهم  رواـی  ورین و  رگید  هک  دـش  نئمطم  مرحم  متفه  زور  زا  داـیز  نبا  یتقو 
اب دعس  نبرمع  تشاد  راظتنا  يو  دش . رداص  ماما  هاگرارق  لماک  هرصاحم  روتـسد  زین  مرحم  مهن  زور  زا  داد . ار  ماما  رب  بآ  نتـسب  روتـسد 

رفن مه 100  ماما  نارای  رثکادـح  رگا  دربب . ناـیاپ  هب  ار  دربن  یتحار  هب  دیـسر ، یم  رفن  رازه  هب 30  ناشرامآ  تشاد و  هک  ینایرکـشل  هوبنا 
. دوب رارقرب  فرط  ود  نایرکشل  نیب  مدصیس  کی  تبسن  دندوب ،

نتـشک هب  ار  دوخ  یلاعفنا ، فیعـض و  دربن  کی  اـب  هک  دوبن  اـنعم  نیا  هب  یلو  تسا ، تداهـش  زور  اروشاـع ، زور  هک  تسناد  یم  مه  ماـما 
، وس کی  زا  هک  درک  یم  لمع  يا  هنوگ  هب  دـیاب  دوب ، خـیرات  يارب  دـیزی  هعماج  هیرک  هرهچ  هرابرد  يرگنـشور  ماما ، فدـه  نوچ  دـهد .
زا دوش . راکـشآ  لطاب  ههبج  یتسپ  تثاـبخ و  تلاذر ، رگید ، ییوس  زا  ددرگ و  نشور  قح  ههبج  تعاجـش  تماهـش و  تبرغ ، تیمولظم ،
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قح ههبج  ییانعم  يونعم و  تیفیک  رب  یکتم  دوخ و  یلقادح  تاناکما  زا  يرو  هرهب  اهورین و  یهد  نامزاس  يزیر و  همانرب  اب  ماما  ور ، نیا 
رایتخا رد  اـب  هاـگ  نآ  دزادرپب . يزاـس  تصرف  هب  دوجوم  عباـنم  تاـناکما و  اـهورین و  زا  يرثکادـح  يرو  هرهب  کـمک  هب  دـنک  یم  یعس 

. دناشکب لاصیتسا  هب  ار  نمشد  رباربان ، ًالماک  اما  هنادنمتفارش ، فراعتم و  یگنج  رد  لمع  راکتبا  نتفرگ 

: تسا نینچ  دوجوم  تاناکما  یناسنا و  عبانم  هزوح  رد  ماما  يزاس  تصرف  يرو و  هرهب  تیریدم  زا  ییاه  هولج 
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دورب و تسا ، نوگمهان  شیاه  همانرب  فادها و  اب  هک  سک  نآ  ره  ات  دهد  یم  ار  اهورین  شزیر  هزاجا  هنادازآ ، البرک ، هب  دورو  ات  ماما  . 1
. دنوش گنهامه  تسد و  کی  داقتعا ، فده و  تهج  زا  یعامتجا  هقبط  داژن و  نس و  توافت  دوجو  اب  ماما  نارای 

شکدنا نارای  تعاجش  یمزر و  ینامیا و  تردق  نمشد ، هرصاحم  نتسکش  اب  تسـشنن و  لعفنم  بآ ، هرـصاحم  يارجام  ربارب  رد  ماما  . 2
. دراذگ شیامن  هب  نمشد  رکشل  هوبنا  ربارب  رد  ار 

ماجنا تعرـس  هب  بش و  یکیرات  زا  هدافتـسا  اب  ار  يدابع  ياه  همانرب  یمزر و  یکیزیف و  ياه  همانرب  زا  یبیکرت  اروشاع ، بش  رد  ماـما  . 3
: زا دندوب  ترابع  تامادقا  نیا   ) دـشاب شدوخ  رایتخا  رد  دربن  هنحـص  تیریدـم  اروشاع ، زور  رد  نارای  هیحور  ياقترا  نمـض  ات  دـهد  یم 

دوب کچوک  ییارحـص  ژد  هب  ماما  هاگرارق  لیدـبت  تامادـقا ، نیا  باتزاب  اهرداچ . نتخاس  کیدزن  مزیه و  زا  نآ  ندرکرپ  قدـنخ و  رفح 
(. دنک یم  ور  هبور  زا  طقف  هلمح  هب  راچان  ار  نمشد  تسا و  ناما  رد  نیفرط  ای  تشپ  تمس  زا  تالمح  زا  هک 

نارابریت ماگنه  یکی ، دـناوخ ، یم  ارف  هژیو  يرادـیاپ  هب  هلحرم  ود  رد  ار  شیاهورین  مزال ، یکیتکات  تامادـقا  اب  اروشاع  حبـص  رد  ماما  . 4
تاـفلت ندرک  دراو  دـصق  مادـقا ، ود  نیا  ماـجنا  اـب  نمـشد  تسا . یمومع  يا  هلمح  هک  نمـشد  لوا  هلمح  ناـمز  رگید ، تسا و  نیزاـغآ 
يدارفا تداهـش  مود ، مادقا  هجیتن  ماما و  نارای  زا  یخرب  یحطـس  ندش  یمخز  اهنت  لوا ، مادـقا  هجیتن  یلو  دراد ، ار  ماما  نارای  رب  نیگنس 

یم ماکان  یپایپ  یمومع و  هدرتسگ  تالمح  ماجنا  يارب  نمشد  هشقن  ماما ، نارای  تداشر  اب  ربارب ، رد  تسا . تسد  کی  ناتشگنا  زا  رتمک 
، هدرتسگ يزادـناریت  فرط ، همه  زا  هبناج  همه  هلمح   ) شیاه هشقن  ماـمت  رد  نمـشد  یتقو  دربن ، ناـمز  نتـشذگ  زا  یتعاـس  زا  سپ  دـنام .

يدرف کت و  هب  کت  يرواگنج  شور  نامه  هک  دـهد  یم  نت  ماما  هشقن  هب  راچان  دـنام ، یم  ماـکان  ور ) هبور  زا  هدرتسگ  زکرمتم و  هلمح 
. تسا ماما  نارای  یماگشیپ  اب  مه  نآ 

تسد یگدنامرد ، رس  زا  دوش ، یم  ور  هبور  ماما  نارای  ياه  تداشر  زا  يا  هعومجم  اب  نمشد  هاگره  اروشاع  زور  رد  هک  تسا  هنوگ  نیا 
یکی ات  هکنیا  ای  دهد  یم  ماجنا  اروشاع  حبـص  نامه  رد  ار  ماما  ياه  همیخ  ندز  شتآ  يارب  مادقا  نیلوا  هکنیا  دننامه  دنز ، یم  تیانج  هب 

. دننک یم  هلثم  ار  وا  رهطم  رکیپ  دسر ، یم  تداهش  هب  ماما  نارای  زا 
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ینالوط هب  رجنم  هک  اه  همانرب  نیا  نداد  ماجنا  اب  ماما  دـتفا . یم  ماما  تسد  هب  ًالماک  اروشاـع  حبـص  رد  لقادـح  لـمع  راـکتبا  تیاـهن ، رد 
: دنک یم  لابند  ار  ریز  فادها  دوش ، یم  اروشاع  رصع  ات  دربن  نامز  ندش 

؛ بسانم ياه  تصرف  رد  یپایپ  ياه  تجح  مامتا 

؛ شنارای ياه  تیفرظ  اهدادعتسا و  نتشاذگ  شیامن  هب 

؛ نمشد ینطاب  هرهچ  نتشاذگ  شیامن  هب 

؛ ربمایپ تلحر  زا  نرق  مین  زا  سپ  یمالسا  هعماج  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  تیب  لها  تبرغ  تیمولظم و  قمع  شیامن 

. دشابن یندش  شومارف  هاگ  چیه  هک  خیرات  رد  هقباس  یب  يا  هسامح  شنیرفآ 

اب شناروای و  اهورین و  يرو  هرهب  ياقترا  اـب  ماـما  تسا : يزاـس  تصرف  يرو و  هرهب  زا  هدافتـسا  فادـها ، نیا  هب  ندیـسر  رد  ماـما  شور 
ریـسا ار  نمـشد  دروآ و  یم  تسد  هب  اروشاع  زور  رد  ار  لمع  راکتبا  مزال و  ینامز  تصرف  دوخ ، هاـگ  همیخ  هاـگرارق و  بساـنم  یحارط 

یحور و یگتفـشآ  ثعاب  هک  دـهد  یم  ماجنا  یبسانم  تاغیلبت  هدـمآ ، تسد  هب  تصرف  زا  هدافتـسا  اـب  ناـشیا  دـنک . یم  دوخ  ياـه  حرط 
رد هنوگ ، نیا  دـندرک . یم  راکـشآ  ار  دوخ  یعقاو  هرهچ  اـی  دنتـسویپ  یم  قح  هب  دـیاب  اـی  اـهنآ  هک  يا  هنوگ  هب  دوـش ، یم  نمـشد  یناور 

. دنک یم  اوسر  ار  يدیزی  تیرثکا  دیلپ  ینطاب و  هرهچ  تیلقا ، نیرت  قح  رب  نیرت و  مولظم  البرک ،

رگید دراوم 

؛ يریذپ رطخ  يرارطضا و  طیارش  تیریدم  نارحب ، تیریدم 

؛ نآ ظفح  لمع و  راکتبا  نتفرگ  يزوس و  تصرف  يزاس ، تصرف  اه ، تصرف  راکش  ییاسانش و 

؛ اه موجه  اه و  نارحب  جوا  رد  راکتبا  تیقالخ و 

؛ اه نارحب  رد  اه  ییاناوت  اه و  تراهم  یناسر  جوا  هب  تیریدم 

؛ يزاس تصرف  يارب  هدننک  ریگ  لفاغ  ياه  کیتکات 

؛ نمشد یلامتحا  ياه  هشقن  ای  یلامتحا  ياهرطخ  تیریدم  ینیب و  شیپ 

. وا ندیشک  لاعفنا  هب  نمشد و  ندرک  ریگ  نیمز  نمشد و  راتفر  لرتنک 
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يرتسکاخ ای  هایس و  ههبج  رد  عوضوم  هاگیاج 

يرتسکاخ ای  هایس و  ههبج  رد  عوضوم  هاگیاج 

یناـشن نیتـسار  ینطاـب  تیفیک  تیونعم و  زا  نوچ  تیرثـکا  نیا  رد  تسا . تیرثـکا  ّتیمک و  هب  اـکتا  ههبج  خـیرات ، لوط  رد  لـطاب  ههبج 
، لطاب ریـسم  رد  اه  تمعن  نتفای  صیـصخت  رگید ، يوس  زا  دـنام . یم  لوفغم  یناـسنا  ياـه  يدـنم  ناوت  اهدادعتـسا و  زا  يرایـسب  تسین ،

تراهم تاناکما  اهدادعتـسا و  یلیطعت  يزوس و  تصرف  رد  زین  يرتسکاخ  ههبج  درادن . هارمه  هب  ناسنا  يارب  ار  يدنم  تیاضر  شمارآ و 
. دراد یناوارف 

یسانشراک ياه  شسرپ 

یسانشراک ياه  شسرپ 

اه موجه  جوا  رد  یتح  درادن و  انعم  هاگ  چیه  یگدنز  رد  میلست  تسب و  نب  تسکش و  ینید ، یگدنز  كولس و  تیبرت و  رظنم  زا  ارچ  . 1
هبرجت رد  هژیو  هب  ناماما  هبرجت  رد  دوب ؟ لح  هار  همانرب و  ياراد  يویند  يونعم  ِیبیکرت  ِیتیریدـم  ماـظن  هب  اـکتا  اـب  ناوت  یم  اـه  نارحب  و 

تیریدم ساسا  رب  دوش ؟ هئارا  هعیش  هعماج  هب  بسانم  شور  هار و  اه ، موجه  جوا  ینارحب و  طیارش  يارب  تسا  هدش  یعس  هنوگچ  اروشاع 
درک اعدا  ناوت  یم  ایآ  دـنز ؟ یم  ولج  مه  نآ  زا  یتح  دوش و  یم  ّتیمک  نیزگ  ياـج  تیفیک  هنوگچ  ییاروشاـع  ینید / هویـش  رد  نارحب 

؟ دریگ یم  تروص  ینید  تیریدم  هانپ  رد  اهنت  اهدادعتسا  غولب  عماج و  لماک و  يرو  هرهب  هک 

تـسد هچ  تسیچ و  ییاروشاـع  ياـه  هنومن  اـه و  لاـثم  زا  هدافتـسا  اـب  ینید ) لوصا  ياـنبم  رب   ) يزاـس تصرف  يرو و  هرهب  تیریدـم  . 2
دناوت یم  لقادح  قح  رب  تیلقا  هنوگچ  شور ، نیا  اب  دوش ؟ نارواب  قح  هیام  تسد  دناوت  یم  ینارحب  طیارش  رد  هنوگچ  دراد ؟ ییاهدروآ 

ریگ نیمز  ار  لطاب  یمک  تیرثکا  دوخ ، يونعم  ياه  توق  اه و  تردق  زا  هدافتـسا  اب  دـناشکب و  لطاب  تیرثکا  خر  هب  ار  دوخ  ياه  شزرا 
لمع راکتبا  دوجوم ، ياه  لقادح  زا  يزاس  تصرف  يرو و  هرهب  تیریدم  اب  اروشاع  زور  بش و  رد  هنوگچ  مالسلا  هیلع  ادهشلادیس  دنک ؟

؟ تفرگ رایتخا  رد  البرک  دربن  هنحص  رد  ار 

یم نمشد  ندیـشک  لاعفنا  هب  يزاس و  یثنخ  ثعاب  هنوگچ  یکیزیف  يونعم و  ياهرازبا  کمک  اب  يزاس  تصرف  يرو و  هرهب  تیریدم  . 3
؟ دش اهنآ  یخیرات  ياه  ییاوسر  ثعاب  هنوگچ  البرک  رد  نایدیزی  ییاروشاع  یگدنامرد  لاعفنا و  دوش ؟
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دینک هعجارم  فا  يد  یپ  لیاف  هب  رادومن  هدهاشم  يارب  ًافطل 

همانرب نایم 

همانرب نایم 

اروشاع بش  رد  شنارای  هب  تبسن  ماما  ییازفا  هیحور  تیریدم  کی 

نیسح راک  هبناج ، همه  گنج  زاغآ  ندرک و  هرصاحم  اب  داد  روتـسد  هفوک  رکـشل  هب  ق   . لاس 61ه مرحم  مهن  زور  رصع  رد  دعـس  نب  رمع 
. دنهدب تلهم  شنارای  وا و  هب  ار  اروشاع  بش  هک  درک  تساوخرد  اهنآ  زا  ماما  دننک . مامت  نکمم  نامز  نیرتمک  رد  ار  شنارای  یلع و  نب 
رد ماما  نوچ  هک  دـندرک  تقفاوم  میمـصت  نیا  اـب  لـیلد  نیا  هب  اـهنت  ماجنارـس  دوخ ، نیب  ینورد  شکمـشک  زا  سپ  یتخـس و  هب  ناـیفوک 

وا هب  تلهم  ياطعا  تسا ، فعض  رد  هرصاحم و 
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اهنت ار  وا  تساوخ  اهنآ  زا  دـناوخ و  ارف  دوخ  درگ  ار  شناراـی  برغم ، هناتـسآ  رد  نمـشد  تقوم  ینیـشن  بقع  زا  سپ  ماـما  درادـن . ناـیز 
دنچ ادـتبا  شنارای  ماما و  اشع ، برغم و  زامن  هماقا  زا  سپ  اـهنآ و  یگمه  تقفاوم  زاربا  زا  سپ  دـنهد . تاـجن  ار  دوخ  ناـج  دـنراذگب و 

رگیدـمه نیب  ار  اهنآ  بانط  دـندرک و  بصن  رگیدـمه  رانک  ار  اه  همیخ  ادـتبا  اهنآ  دـنداد . ماجنا  دوخ  هاگرکـشل  رد  ار  یگنج  کـیتکات 
ار نآ  دندنک و  نابایب  ینش  ياه  نیمز  رد  یقدنخ  هاگ ، همیخ  تشپ  هاگ  نآ  دشاب . هتشادن  دوجو  اه  همیخ  نیب  زا  ذوفن  هار  ات  دنتـسب  نانچ 

رسارس شنارای  ماما و  سپس  ددرگ . رس  تشپ  زا  نمـشد  هلمح  عنام  دشاب و  هاگ  همیخ  یتظافح  رپس  ات  دندرک  ُرپ  نابایب  كاشاخ  راخ و  زا 
يودنک يادص  دننامه  اهنآ  توالت  تاجانم و  يادص  هک  يا  هنوگ  هب  دنتخادرپ ، يراد  هدنز  بش  اعد و  نآرق ، زامن ، تدابع ، هب  ار  بش 

. دیسر یم  هفوک  نایرکشل  هب  روبنز 

لابقتـسا هب  لماک  تراهط  اـب  اـت  دـنزادرپب  لـسغ  تفاـظن و  هب  صوصخم  يا  همیخ  رد  داد  روتـسد  شناراـی  هب  ماـما  دـش ، هاگرحـس  نوچ 
رد دناوخ . هبطخ  شنارای  يارب  هبترم  نیرخآ  يارب  دش ، رازگرب  ماما  تماما  تعامج و  هب  هک  حبـص  زامن  زا  سپ  هاگ  نآ  دـنورب . تداهش 

. دیوش تداهش  هدامآ  دینک و  بترم  ار  دوخ  فوفص  دیزیخرب و  دومرف  اهنآ  هب  تیاهن 

اروشاع حبص  رد  یغیلبت  تیریدم  يارب  ماما  يزاس  تصرف  ود 

ههبش کش و  خیرات ، ای  نایفوک  يارب  اهدعب  ات  تشاد  ار  یعماج  لماک و  تجح  مامتا  دصق  اروشاع  حبـص  يارب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
هبناج و همه  هلمح  ماجنا  دـصق  هفوک  رکـشل  اروشاع ، حبـص  هک  دوب  اجنآ  لکـشم  دـشابن . نایدـیزی  دـیزی و  نالطب  ماما و  تیناقح  رد  يا 

. تشاد ماما  نانخس  زا  هملک  کی  یتح  ندینش  یگدامآ  نودب  ار  یعیرس 

زاغآ وس  همه  زا  ار  دوخ  هبناج  همه  هلمح  تخادنا ، ماما  رکشل  يوس  هب  دعس  نبرمع  هک  يریت  نیلوا  زا  سپ  نمشد  رکـشل  اروشاع ، حبص 
ریحتم توهبم و  دننیب ، یم  ار  ماما  هدـش  يزیر  همانرب  دـیدج و  یماظن  شیارآ  دـنوش و  یم  کیدزن  ماما  هاگرارق  هب  یتقو  یلو  دـنک ، یم 

، نامز نیا  رد  دوش . یم  اهنآ  لماک  ندش  ریگ  نیمز  ندش و  هکوش  ثعاب  هاگ  همیخ  فارطا  تشپ و  رد  شتآ  قدـنخ  هژیو  هب  دـنوش . یم 
نبا نانخـس  دـننک . یم  ماـما  هب  تراـسج  یکاـته و  هب  عورـش  يرتـشیب  تدـش  اـب  هزوجرا  نب  هللادـبع  سپـس  نشوجلا و  يذ  نبرمـش  لوا 

نبا بسا ، ندرک  مر  ماما و  نیرفن  اب  هک  دنک  یم  تحاران  يا  هنوگ  هب  ار  ماما  هزوجرا ،
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مه هفوک  رکـشل  هدـمع  هک  نامز  نیا  رد  دور . یم  ورف  يرتشیب  كوش  تهب و  رد  هفوک  رکـشل  راک ، نیا  اب  دـسر . یم  تکاله  هب  هزوجرا 
ماما و دنک . یم  ادیپ  ندرک  تجح  مامتا  يارب  یفاک  بسانم و  تصرف  ماما ، دننک ، ادیپ  دیدج  شیارآ  ات  دـنریگ  یم  رارق  ماما  يور  هبور 

. دزادرپ یم  یهاتوک  ياه  ینارنخس  هب  حبص  زا  یتعاس  رد  شنارای  زا  یخرب 

: تسا نینچ  اه  ینارنخس  اه و  هبطخ  بیترت 

هتخانـش مرتحم و  ياه  تیـصخش  زا  هفوک و  رد  نادمه  هلیبق  نآرق  ملعم  ینادمه ، ریـضخ  نب  ریُرب  ار  نیزاغآ  ینارنخـس  ینارنخـس : نیلوا 
دصق هک  دنتفگ  اهنآ  دونشب . ناشدوخ  زا  ار  نایفوک  ییاهن  میمصت  تشاد  دصق  نایفوک ، هب  ماما  یفرعم  نمض  وا  داد . ماجنا  هفوک  رد  هدش 

. دنراد ار  ماما  اب  گنج 

ياه همان  زا  یخرب  دنک و  یم  یفرعم  لصفم  روط  هب  ار  دوخ  ماما  ینارنخس ، نیا  رد  تسا . نایفوک  اب  ماما  لوا  ینارنخس  ینارنخس : نیمود 
. دننک یم  راکنا  ار  اه  همان  اهنآ  یلو  دهد ، یم  ناشن  اهنآ  هب  ماما  ندناوخارف  رد  ار  فارشا 

هسیاقم ار  دوخ  نتسویپ  لیلد  وا  تسویپ . ماما  هب  هک  دوب  فرط  یب  مرتحم و  نایفوک  زا  وا  تسا . نیق  نب  ریهز  ینارنخس  ینارنخس : نیموس 
قح هب  اه  هشیدـنا  نیا  لثم  اب  دـهاوخ  یم  نایفوک  زا  دـناد و  یم  یعامتجا  یـسایس و  تهج  زا  وا  نایلاو  دـیزی و  طـخ  اـب  تیب  لـها  طـخ 

. دننک یم  هرخسم  ار  وا  نایفوک ، یلو  دندنویپب ،

مارح یتسرپ و  ایند  ار  نایفوک  یهارمگ  تلع  هدنهد ، رادشه  دـنت و  ینارنخـس  نیا  رد  ماما  دوب . ماما  مود  ینارنخـس  ینارنخـس : نیمراهچ 
رارق باطخ  ار  دعـس  نب  رمع  سپـس  دنک . یم  نیرفن  ار  اهنآ  تیاهن ، رد  دهد و  یم  رادشه  ناشموش  هدنیآ  زا  ار  اهنآ  دـناد و  یم  يراوخ 

. دنک یم  ینیب  شیپ  ار  وا  هدنیآ  دهد و  یم 

ماما هب  رکشل  ود  يور  شیپ  تسا ، هدش  نامیـشپ  ماما  نانخـس  باتزاب  رد  هک  وا  تسا . یحایر  دیزی  نب  ّرح  ینارنخـس  ینارنخـس : نیمجنپ 
هبطخ و نیرخآ  هنوگ  نیا  دـیوگب . نخـس  ناـیفوک  اـب  دـهاوخ  یم  هزاـجا  ماـما  زا  دوش ، یم  لوـبق  ماـما  دزن  شا  هبوـت  یتـقو  ددـنویپ . یم 

. دهد یم  ماجنا  دربن  عورش  زا  لبق  ار  ینارنخس 

زا یبیکرت  دوخ و  هاگ  نآ  دروآ . یم  تسد  هب  ینارنخـس  يارب  ار  یفاک  ناـمز  تصرف و  هدـش ، باـسح  يزیر  هماـنرب  اـب  ماـما  هنوگ ، نیا 
. دشاب خیرات  نایفوک و  يارب  یهاوگ  ات  دنهد  یم  ماجنا  یعماج  تجح  مامتا  هباطخ و  هدش ، هتخانش  یفوک و  نارای 
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یمالسا تیریدم  رد  هداوناخ  هاگیاج  تلاصا و  . 13

هراشا

یمالسا تیریدم  رد  هداوناخ  هاگیاج  تلاصا و  . 13

اه لصف  ریز 

دمآرد شیپ 

يرتسکاخ هایس و  ههبج  ناوناب 

یسانشراک ياه  شسرپ 

همانرب نایم 

دمآرد شیپ 

دمآرد شیپ 

هطبار ینعی  هداوناخ  تسا . هداوناخ  تلاصا  هب  لئاق  یتسینومک ، یقرش  ییارگ  هعماج  تلاصا  یبرغ و  ییارگدرف  تلاصا  فالخ  رب  مالـسا 
رد ار  يروحم  شقن  نز ، شقن ، نیا  ساسا  رب  تسا . هدـش  میـسقت  فیرعت و  نید ، ساسا  رب  ود ، ره  ياه  شقن  نآ ، رد  هک  درم  نز و  نیب 

یعامتجا یـسایس و  لئاسم  هب  هاگآ  يرونخـس و  تردـق  ياراد  عاجـش ، هلقاع ، دنمـشناد ، ینز ، لاح  نیع  رد  یلو  دراد ، هداوناخ  هناـخ و 
تنب هنیکس  دننامه  ینارتخد  ات  دوب ) هملاع  هلقاع و  هک   ) هتفرگ مالسلا  اهیلع  بنیز  ترـضح  زا  ینیـسح  مرح  ناوناب  دننامه  تسرد  تسا ،

. نیسحلا

یسایس میقتـسم  تیلاعف  شیامن و  فده  اب  یعامتجا  روضح  تسه ، نادرم  ییافک  روضح  ات  هدش  فیرعت  شقن  نیا  ساسا  رب  ناوناب  هتبلا 
میرح تیاعر  اب  نادرم و  دننامه  دنراد ، هک  ییاه  يدنم  ناوت  اه و  تراهم  مامت  هب  اکتا  اب  دشاب ، زاین  هک  هاگ  نآ  یلو  دـنرادن ، یباطخ  ای 

. تخادرپ دنهاوخ  نآ  زا  يرادساپ  قح و  يرادمچرپ  هب  اهزرم  اه و 

: تسا نینچ  اهنآ  یهارمه  ّرس  ناشیا و  مرح  ناوناب  هصخاش  ینیسح ، تیریدم  رد 

؛ نارتخد ناوناب و  یگنهرف  یملع و  یقالخا ، ینید ، یشخب  لامک  دشر و 

؛ ناملسم ناوناب  همه  يارب  مرح  ناوناب  ییوگلا  شقن  درکراک و  فیرعت 

نیلوا رد  هک  يا  هبطخ  رد  ماما   ) راوشد تخـس و  تیرومأـم  طیارـش و  رد  ماـما  اـب  یهارمه  يارب  مرح  ناوناـب  یگداـمآ  توق و  تردـق و 
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کین و ثداوح  رد  ات  ما  هدروآ  دوخ  اب  ار  دوخ  نادناخ  نم ، هک  انعم  نیا  هب  مکلها » عم  یلها  َو  : » دیامرف یم  دـناوخ ، یم  ّرح  اب  شرادـید 
ام ياه  هداوناخ  ام و  تمحز  ثعاب  دمآ و  هفوک  هب  اهنت  دوخ  ماما  دییوگن  دنـشاب و  امـش  ياه  هداوناخ  هارمه  راگزور ، مرگ  درـس و  دب و 

؛) دندوب شیاسآ  رد  شدوخ  هداوناخ  هک  یلاح  رد  دش ،

. تراسا هلحرم  يارب  مرح  ناوناب  يزاس  هدامآ 

، ناوناب تیبرت  هتخادرپ ، مشاه  ینب  ناناوج  تیبرت  هب  دوخ  تماما  نارود  لاس  رد 10  هک  هنوگ  نامه  مالسلا  هیلع  ادهشلادیس  هاگن ، نیا  اب 
. تشاد رظن  رد  اه  لاس  نیمه  رد  ار  مشاه  ینب  نارتخد  نارسمه و 
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عمج رد  هدوهیب  هن  یلو  دـنوش ، یم  هارمه  البرک  رد  البرک و  هار  رد  ماـما  اـب  هکنیا  اـب  ناوناـب  نیا  هدـش ، باـسح  تیریدـم  کـی  رد  هتبلا 
فرص يویند  درُخ و  ياه  هتساوخ  اهوزرآ و  لابند  هن  دنتسه و  ماما  هار  ّدس  یلمحت ، مک  يربص و  یب  اب  هن  دنوش و  یم  رـضاح  نامرحمان 

. دنشاب ماما  روای  دوخ ، ناوت  هزادنا  رد  هظحل و  ره  رد  دننک  یم  یعس  اه  یتخس  طیارش و  اه و  تیلوئسم  مامت  كرد  اب  اهنآ  دنتسه .

ندیسر تداهش  هب  جوا  اروشاع و  رهظ  زا  دعب  رد  هک  تسا  دح  نادب  ات  البرک  رد  اهنآ  يوس  زا  طابضنا ، مظن و  اه ، تمرح  بدا ، تیاعر 
زج مشاه  ینب  دربن  ياه  هنحـص  رد  دنتـسه . مالـسلا  اهیلع  بنیز  ترـضح  نامرف  تحت  یگمه  ماما ، روتـسد  هب  لمع  اب  مشاه ، ینب  ماما و 
رد مه  اهنآ  ییارس  هیثرم  دننیب و  یمن  ار  اهنآ  نامرحمان  دنیآ و  یمن  نوریب  مایخ  زا  هدوهیب  مرح  ناوناب  هیقب  مالسلا ،  اهیلع  بنیز  ترضح 

نمشد يرهاظ  رادتقا  هیاس  رد  یناسر  مایپ  نیگنس  مهم و  رایـسب  تلاسر  مه  تراسا  نارود  رد  تسین . ریگ  اپ  تسد و  مظن و  یب  اج و  ره 
. تساهنآ هدهع  هب 

یکیزیف هزرابم  مزر و  نوخ و  هلحرم  هک  ار  مایق  زا  هلحرم  نآ  ات  هدـش  باسح  راک  میـسقت  کـی  اـب  مالـسلا  هیلع  ادهـشلادیس  تقیقح ، رد 
ناـقفخ و اـب  هارمه  خـیرات و  هلحرم  نیرت  تخـس  رد  یناـسر  ماـیپ  هلحرم  هک  زین  ار  ماـیق  زا  هلحرم  نآ  دریگ . یم  هدـهع  هـب  دوـخ  تـسا ،
زا یبیکرت  هک  مایق  لوا  هلحرم  دننامه  نانآ  ات  دـنک  یم  راذـگاو  مرح  ناوناب  مالـسلا و  اهیلع  بنیز  ترـضح  هب  تسا ، دـیدش  يروتاتکید 

. دنهد ماجنا  ار  یناسر  مایپ  نیا  دیبلط ، یم  ار  یفطاع ) نایب   ) هفطاع تیمولظم و 

یم نایب  تحاصف  ملع و  زا  اه  ییاراد  نیع  رد  اه  فافع  اه و  میرح  یمامت  تیاعر  اب  دیاب  مه  یلالدتـسا  یفطاع  یناسر  مایپ  نیمه  ماجنا 
، تیاهن رد  هک  يا  هنوگ  هب  تسا  تهبا  راقو و  تبیه و  اب  هارمه  اهرـصق  ای  هعماـج  رد  ینیـسح  مرح  ياـهروضح  یماـمت  ور ، نیا  زا  دـش .

. دوش یم  نمشد  یگدنامرد  ثعاب 

يرتسکاخ هایس و  ههبج  ناوناب 

يرتسکاخ هایس و  ههبج  ناوناب 

يویند ياه  یگتسب  لد  اه و  تلفغ  زا  هدنکآ  هعماج و  رد  مود  شقن  تیصخش  يداوس ، یب  تلاهج و  یمومع  شیارگ  اب  دنتـسه  یناوناب 
. دنا هدش  ناش  یگدنز  نادرم  توکس  دوعق و  ای  یهارمگ  يارب  مهم  یلماع  دوخ ، هک 
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مالسلا مهیلع  تیبلها  ناوناب  رب  اروشاع  هعجاف  باتزاب 

دینک هعجارم  فا  يد  یپ  لیاف  هب  رادومن  هدهاشم  يارب  ًافطل 

یسانشراک ياه  شسرپ 

یسانشراک ياه  شسرپ 

همانرب هچ  مهم  رما  نیا  يارب  یگدامآ  جوا  هب  ندیسر  يارب  اهنآ  دننک . افیا  ار  یخیرات  یشقن  دوب  رارق  مالسلا  هیلع  ادهـشلادیس  نادناخ  . 1
؟ دنتشاد ار  ینید  یملع و  یتیبرت و  ياه 

مرح لها  تیبرت  دشر و  يارب  مه  يا  همانرب  ینیشن ، هناخ  هلاس  نارود 10  رد  مشاه  ینب  ناناوج  تیبرت  دننامه  مالسلا  هیلع  ادهشلادیس  ایآ 
؟ تشاد مشاه  ینب  ناوناب  دوخ و 

فیصوت دشاب ، اهنآ  هتفایدشر  تیصخش  رگنایب  هک  ار  ینیـسح  مرح  ناوناب  رگید  مالـسلا و  اهیلع  بنیز  ترـضح  تیـصخش  زا  يا  هشوگ 
؟ دشاب دیاب  هنوگچ  ناملسم  نارتخد  ناوناب و  بسانم  یتیبرت  ياه  همانرب  یتیصخش ، ياه  هولج  یتیبرت و  همانرب  نیا  هب  یهاگن  اب  دینک .

ییوگلا یتیبرت و  ياه  درکراک  دوب ؟ هچ  تراسا  زا  لبق  ات  یهارمه  نیا  لیلد  دوب ؟ هچ  تضهن  لوط  رد  ماما  اب  مرح  لـها  یهارمه  ّرـس  . 2
؟ دییامرف نایب  تراسا  زا  لبق  ات  ار  یهارمه  نیا  یتجح  مامتا  و 

ناحتما نیا  زا  اهنآ  یلو  تسا ، تیب  لها  خـیرات  بیاصم  نیرت  نیگنـس  زا  یکی  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  مرح  تراسا  هلئـسم  . 3
ینید و ياه  شزرا  نیب  عمج  ثعاب  هک  دوب  هنوگچ  یغیلبت  تیریدم  ای  یعامتجا  روضح  رد  اهنآ  یتیریدـم  هویـش  دـندمآ . نوریب  دـنلبرس 

ناماما تیب و  لها  ناوناب  يوگلا  اهدـعب  هنوگچ  تراسا  نارود  رد  مالـسلا  اهیلع  بنیز  ترـضح  هریـس  دـش ؟ یخیرات  تلاسر  نآ  ياـفیا 
؟ دش
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همانرب نایم 

همانرب نایم 

مالسلا اهیلع  بنیز  ترضح  یتیریدم  ياه  هولج  کی 

هچ ره  هک  يا  هنوگ  هب  دیآ  یم  مشچ  هب  جیردت  هب  البرک  يارحص  هب  دورو  اب  بنیز  ترضح  مان  مالـسلا ،  هیلع  ادهـشلادیس  مایق  لوط  رد 
یم گنررپ  ًالماک  ناشیا  مان  اروشاع ، بش  اعوسات و  رـصع  رد  دوش . یم  رت  گنررپ  شقن  نیا  میوش ، یم  کیدزن  اروشاع  زور  بش و  هب 

یتقو دسر . یمن  تبث  هب  ناشیا  زا  يروضح  چیه  دنا ، هدـنز  ماما  نارای  هک  هاگ  نآ  ات  رهظ  زا  دـعب  ات  حبـص  زا  اروشاع  زور  رد  یلو  دوش ،
فدـه اب  ماما  رانک  رد  مالـسلا  اهیلع  بنیز  روضح  ناهگان  دـسر ، یم  ارف  نیـسحلا  نب  یلع  مشاهینب ، دیهـش  نیلوا  ینیرفآ  هساـمح  تبون 

رد تسا . مشاه  ینب  ناکدوک  ناناوج و  رتشیب  تداهش  يارجام  ياپ  کی  وا  دوش و  یم  گنررپ  ماما  هب  یـشخب  یلـست  یفطاع و  تیریدم 
مزر و هلحرم  رد  دراد . گنررپ  يروضح  نسحلا ، نب  هللادـبع  نیـسح ، ماما  دـنزرف  عیـضر  هللادـبع  نسحلا ، نب  مساـق  ربکا ، یلع  تداـهش 

ترـضح اهنت  دننام و  یم  اه  همیخ  رد  ناشیا  یتیریدـم  هاگیاج  شریذـپ  اب  مرح  ناوناب  مامت  مالـسلا ،  هیلع  نیـسح  ماما  شردارب ، تداهش 
ادهشلادیس تداهش  دادیور  رظان  راوتسا ، یلو  رابکشا ، هناروبص و  هک  تسوا  اهنت  تساه و  همیخ  ردارب و  نیب  طبار  مالـسلا ،  اهیلع  بنیز 

. تسا مالسلا  هیلع 

اب ههجاوم  مالسلا و  هیلع  داجـس  ماما  زا  تظفاحم  مرح ، ناوناب  زا  تبقارم  تیلوئـسم  نامز  مه  وا  نمـشد ، موجه  زاغآ  ردارب و  تداهـش  اب 
اب عادو  زور  مهدزای ، زور  تسوا . یناگدـنز  بش  نیرت  تخـس  ق ،  . لاس 61 ه مرحم  مهدزای  بش  دراد . هدهع  رب  ار  نمـشد  ناهدـنامرف 

یلع نانمؤمریما  تفالخ  نارود  تختیاپ  هفوک ، هب  دورو  نامز  زین  نآ  زا  رت  تخس  رایسب  تسا . رت  تخس  مه  مهدزای  بش  زا  ادهـش  رکیپ 
نایفوک عمج  رد  یتقو  هفوک  هب  شدورو  هظحل  نیلوا  رد  بنیز  تسا . ردارب  هدیرب  رس  رانک  رد  تراسا و  تیعضو  رد  مه  نآ  مالـسلا  هیلع 

هیرگ دایرف  نداتفا  هار  نایفوک و  ندـش  رثأتم  ثعاب  ناهگان  شا  هنوگ  يولع  يادـص  دـنک ، یم  داریا  ار  شا  هباطخ  نیلوا  دریگ و  یم  رارق 
. دوش یم  اه  کشا  ندش  يراج  اه و 

یم دایز  نبا  تفخ  يراوخ و  ثعاب  وا  اب  شا  هناعاجـش  مکحم و  يوگو  تفگ  دایز و  نبا  ربارب  رد  بنیز  تبیه  اـب  روضح  نآ ، لاـبند  هب 
هب تراسا  ناوراک  عیرـس  لاسرا  ثعاب  هفوک  هرامالاراد  رـصق  رهـش و  رد  بنیز  راذـگ  رثا  تدـش  هب  اـما  تدـم ، هاـتوک  روضح  نیا  دوش .

هیلع ادهشلادیس  يارب  ییارس  متام  هب  دیزی  رصق  یتح  رهـش و  نآ  لیدبت  هاتوک ، هلـصاف  هب  قشمد  رد  اهنآ  روضح  باتزاب  دوش . یم  قشمد 
یتقو دیزی ، ربارب  رد  قشمد و  رد  هتبلا  تسا . مالسلا 
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مالسلا هیلع  نیدباعلا  نیز  ترضح  شنامز ، ّیلو  هب  ار  مایپ  لاقتنا  تلاسر  نایب و  هباطخ و  هصرع  وا  دوش ، یم  هدامآ  یبسن  روط  هب  طیارش 
؛ میتسه تراسا  نارود  رد  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  لصفم  هبطخ  نیرخآ  نیلوا و  دهاش  ماش ، رد  هک  تسا  هنوگ  نیا  دـنک و  یم  راذـگاو 

. دوب نآ  زاس  هنیمز  مالسلا ،  اهیلع  بنیز  ترضح  هک  يا  هبطخ 

يدیزی هعماج  رد  ناوناب  يرتسکاخ  شقن  باتزاب  ود 

یمالـسا هداوناخ  کی  لماک  عماج و  يوگلا  یحارط  هب  دیـشوک  درک ، يراذگ  هیاپ  ار  یبنلاهنیدم  یتقو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
اه شقن  هکنیا  اب  هداوناخ ، هناخ و  نیا  رد  دزادرپب . مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  مالـسلا و  هیلع  یلع  ترـضح  یناگدنز  جاودزا و  بلاق  رد 

ییوناب هناخ ، ریدم  دوب . ربارب  درم  نز و  يارب  اه  تصرف  یلاعت ، دشر و  ياه  تیفرظ  یتیصخش و  تهج  زا  دوب ، هدش  کیکفت  رگیدمه  زا 
باجح و ایح و  اـب  هارمه  بساـنم  یعاـمتجا  روضح  ياراد  راـکزیهرپ و  یتیریدـم ، یملع و  یناـیب و  ياـه  تراـهم  ياراد  دنمـشناد ، دوب 

یم لیدـبت  تیناقح  كالم  رایعم و  هب  نمـشد ، تسود و  يور  شیپ  هلهابم ، يارجام  دـننامه  يا  هثداـح  رد  هاـگ  هگ  ناوناـب  نیا  فاـفع .
. دوب اهنآ  هدهع  هب  گنج  ههبج  تشپ  تیریدم  ای  دندش  زاس  خیرات  دوخ  درف  هب  رصحنم  ینارنخس  روضح و  اب  ای  دندش 

هنحص رد  یهاگ  نانز  هچ  رگا  افلخ ، تفالخ  نارود  رد  یلهاج  ياه  شزرا  یجیردت  تشگزاب  مالسلا و  هیلع  مرکا  ربمایپ  تلحر  زا  سپ 
ماظن هک  هاگ  نآ  دشن . داجیا  يا  همانرب  حرط و  نانز ، ینید  یملع و  هژیو  هب  یقالخا و  يونعم  یلاعت  دشر و  يارب  دنتشاد ، یشقن  تاحوتف 
مامت تشذـگ و  یم  شا  هناخ  هدودـحم  رد  شیایند  ًابلاغ  هک  دوب  ینز  يرـصب ، نز  ای  یفوک و  نز  دـش ، داجیا  هرـصب  هفوک و  لثم  يرهش 

هن هکم و  رد  هن  هنیدم ، رد  هن  مالـسلا ،  هیلع  ادهـشلادیس  مایق  هناتـسآ  رد  دوب . رتشیب  هافر  لیـصحت  يارب  هدزایند  نارـسمه  قیوشت  وا  شالت 
هوبنا دـهاش  زاجح ، تسناد . هجوت  هتـسیاش  ار  اهنآ  ناوتب  یعامتجا  اـی  ینید  یملع و  تهج  زا  هک  دـندوبن  یناـنز  هفوک ، هرـصب و  رد  یتح 
نادرم يا ، هرود  رد  رگا  مه  هفوک  رد  دنتـشذگ . یم  يراج  تالوحت  رانک  زا  انتعا  یب  تکاـس و  دوخ ، ناـمدرم  دـننامه  هک  تسا  یناـنز 

زا اهنآ  هک  دسر  یم  يدح  هب  نانز  نیا  یتریصب  یب  يریبدت و  یب  هاگ  هگ  دنریگ ، یم  رارق  اه  ینارنخس  ای  یعامتجا  تاناجیه  ریثأت  تحت 
اب دنسرب  تمینغ  هب  ات  دنورب  ماما  گنج  هب  دننک  یم  قیوشت  ار  ناشنارسمه  وس ، کی 
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. دنراد رارق  یمزر  تراهم  تعاجش و  جوا  رد  یلو  دنتسه ، كدنا  هچ  رگا  شنارای  مه  ماما و  مه  دنتسناد  یم  هکنیا 

ریخ ریـسم  رد  وا  هار  ّدس  دوش و  یم  لیدبت  نادرم  یتسرپ  ایند  لمکم  مود و  هجرد  يرـصنع  هب  نز  يدیزی ، هعماج  رد  هک  تسا  هنوگ  نیا 
. يدیزی هعماج  رد  لطاب  اب  یهارمه  ییانتعا و  یب  توکس و  طحنم  گنهرف  هعسوت  يارب  دشاب  یلماع  ات  دریگ  یم  رارق  تداعس  و 

 ( مالسلا هیلع  داجس  ماما  تداهش  تبسانم  هب   ) يزاس گنهرف  یگنهرف و  تیریدم  . 14

هراشا

 ( مالسلا هیلع  داجس  ماما  تداهش  تبسانم  هب   ) يزاس گنهرف  یگنهرف و  تیریدم  . 14

اه لصف  ریز 

دمآرد شیپ 

یلیمکت دراوم 

هایس هعماج  رد 

هناگ هس  ياه  شسرپ 

همانرب نایم 

دمآرد شیپ 

دمآرد شیپ 

ققحت ریـسم  رد  دوب . ییاروشاع  ياه  شزرا  ساسا  رب  زیامتم  هژیو و  يا  هعماج  يزیر  یپ  تیب ، لـها  یلک  حرط  اروشاـع ، دادـخر  زا  سپ 
یگنهرف تیریدـم  دـشاب ؛ توافتم  دنتـسه ، يوما  هعماج  شریذـپ  هب  رـضاح  هک  یناناملـسم  رگید  اـب  هک  يا  هعماـج  داـجیا  فدـه و  نیا 

داجیا قح  يارب  یگـشیمه  دـیدج و  يا  هعماج  هدـش ، هارمگ  یمالـسا  هعماج  تازاوم  هب  هکنیا  يارب  ور  نیا  زا  دـبای . یم  هژیو  یهاـگیاج 
قح بتکم  رد  گنهرف  دـنک . یم  ادـیپ  هژیو  هاگیاج  گنهرف  دـشاب ؛ دارفا  دازآ  باختنا  یهاگآ و  يدازآ و  رب  ینتبم  هک  يا  هعماج  دوش ،
رد هک  یموسر  بادآ و  دـشاب ؛ تینالقع  ساسحا و  عماج  هک  یموسر  بادآ و  یحارط  يارب  شالت  یناسنا و  یفطاع  داعبا  هب  هجوت  ینعی 

شزرا زا  يا  هعومجم  نتـشاد  هگن  هدنز  ثعاب  تاساسحا  فطاوع و  یهد  ناماس  اب  دناوتب  دـشاب و  يراس  يراج و  هرمزور  یگدـنز  نتم 
رد هعیـش  هعماج  ساسا ، نیا  رب  دراد . يا  هژیو  هاگیاج  عیـشت  خـیرات  رد  اروشاـع  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماـما  هاـگن ، نیا  اـب  دوش . اـه 
یم ماجنا  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  ار  نآ  یگنهرف  یتیوه و  يزاسزاب  یلو  دراد ، هشیر  مالسلا  هیلع  مرکا  ربمایپ  يولع  هباحص  یبنلاهنیدم و 

يارب هبذاج  داجیا  هنیمز  رد  نآ  ياه  شزرا  اروشاع و  رب  زکرمت  اب  يزاس ، زاب  ایحا و  نیا  يارب  شـالت  اـب  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماـما  دـهد .

هیلع داجس  ماما  تداهش  تبسانم  هب   ) يزاس گنهرف  یگنهرف و  تیریدم  . 14
 ( مالسلا
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. دشوک یم  اروشاع  یشزرا  یفطاع و  داعبا  تیروحم  رب  اهنآ  ددجم  یعامتجا  یشخب  زکرمت  كاپ و  ياه  ترطف 

یگنهرف یشخب  ماجسنا  هب  یساسحا  یفطاع و  رظنم  زا  مه  نآ  اروشاع  هثداح  رب  دیکأت  زکرمت و  نمـض  لاس  تدم 20  هب  ماما  ور ، نیا  زا 
ياراد اروشاع  زا  دعب  هعیش  هک  تسا  هنوگ  نیا  دزادرپ . یم  اهنآ  يارب  دیدج  یگدنز  هویـش  داجیا  لقتـسم و  تیوه  داجیا  هعیـش و  ددجم 

، انغتسا هک  دوش  یم  مالسا  ناهج  رد  يدنمورین  یفطاع  یگنهرف و  ياه  تیفرظ  نانچ 

هیلع داجس  ماما  تداهش  تبسانم  هب   ) يزاس گنهرف  یگنهرف و  تیریدم  . 14
 ( مالسلا
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یگ و هرمزور  ییاتسیا ، راچد  هک  یمالسا  ياه  هقرف  رگید  فالخ  رب  تسا  درف  هب  رصحنم  نآ  یگدنزرـس  طاشن و  ییایوپ و  لالقتـسا ، و 
ثعاب دوش و  یم  لیدبت  هعیش  هعماج  یگنهرف  تیوه  ناکرا  زا  یکی  هب  اروشاع  نامز ، نآ  زا  دندش  یعامتجا  یگنهرف و  نوکـس  دوکر و 

رد عیشت  دوش و  نآ  يوس  هب  بلط  قح  ياه  ناسنا  بذج  ثعاب  هراومه  هک  دوش  داجیا  عیـشت  يارب  یفطاع  يرطف و  يا  هبذاج  ددرگ  یم 
. دشاب هتشاد  دشر  هبور  يدنور  هشیمه  خیرات ، ریسم 

رب هک  يا  هنوـگ  هب  قـح  نید  ساـسا  رب  يزرو  نید  تینـالقع و  اـب  فـطاوع  تاـساسحا و  بیکرت  ینعی  یگنهرف  تیریدـم  رظنم ، نـیا  زا 
هـشیر اروشاع  رد  هعیـش ، هعماج  رد  همه  نیا  دمدب . هعماج  رد  ار  طاشن  هیحور  ات  دوش  دیلوت  یعامتجا  فرع  موسر و  بادآ و  نآ ، ساسا 

. تسا یگدازآ  نیع  رد  تراسا  تداهش و  هسامح و  راثیا و  هفطاع و  تیمولظم و  زا  یبیکرت  هک  ییاروشاع  دراد ؛

یلیمکت دراوم 

یلیمکت دراوم 

؛ یگنهرف ییاتسیا  ربارب  رد  یگنهرف  يزاسون  یگنهرف و  ییایوپ 

؛ يزاس گنهرف  دنیآرف  یگنهرف و  يرادساپ  یگنهرف ، يزاسزاب  یگنهرف ، کیژتارتسا  رکفت  تراهم 

؛ یگنهرف يزاس  ماجسنا  تراهم 

. كاپ سدقم و  تاساسحا  فطاوع و  جییهت  ساسا  رب  یگنهرف  ياه  شزرا  هب  یشخب  قمع  يارب  شالت 

هایس هعماج  رد 

هایس هعماج  رد 

درکیور لـیلد  هب  نیا  تسا و  یگنهرف  نوکـس  دوکر و  ییاتـسیا و  رد  اـهنآ  ندـش  راـتفرگ  تدـمدنلب ، رد  ینید  لـطاب  عماوج  یگژیو  زا 
هب دوش ، یم  اهنآ  رد  یگنهرف  یگدنام  بقع  یتح  رجحت و  ییاتسیا و  ثعاب  ییارگ  یفلس  تسا . فلس  رد  اهنآ  فقوت  ییارگ و  هتـشذگ 

نیا جـیردت ، هب  یمالـسا ، گنهرف  يدـمآراکان  لیلد  هب  یمالـسا  ینید  عماوج  رد  یگنهرف  طاشن  ظـفح  يارب  تدـمدنلب  رد  هک  يا  هنوگ 
. دوش یم  یگنهرف  مجاهت  ای  طاقتلا  راچد  گنهرف 
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( هنیدم ات  البرک  زا   ) تراسا نارود  رد  ماما  یناگدنز  رامش  هاگ 

دینک هعجارم  فا  يد  یپ  لیاف  هب  رادومن  هدهاشم  يارب  ًافطل 

هناگ هس  ياه  شسرپ 

هناگ هس  ياه  شسرپ 

شقن ًالوصا  دراد ؟ مه  اب  یتوافت  هچ  اروشاع  زا  دـعب  لبق و  عیـشت  رگم  تسا ؟ هعیـش  یگنهرف  یتیوه و  ياه  زمر  زا  یکی  اروشاـع  ارچ  . 1
؟ تسناد یمالسا  بهاذم  نایم  رد  گنهرف  نیرت  ایوپ  ياراد  ای  نیرت  یگنهرف  ار  هعیش  ناوت  یم  ایآ  تسا ؟ هزادنا  هچ  ات  عیشت  رد  گنهرف 

دادیور زا  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  ياه  يزاس  هیبش  تدم و  ینالوط  تیریدم  اب  اروشاع  یـساسحا  یـسامح و  یفطاع و  داعبا  هنوگچ  . 2
رب يراذگ  هیامرـس  رد  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  شقن  دوش ؟ یم  لیدبت  قح  دـیدج  يزاس  هعماج  يارب  یگنهرف  ياه  هیاپ  هب  اروشاع  ياه 

؟ دسر یم  فده  نیا  هب  ماما  هنوگچ  تسیچ و  يزاس  گنهرف  هب  رظان  اروشاع  یفطاع  ياه  شزرا 

. تسا عیـشت  يارب  اه  هبذاج  نیرت  مهم  زا  هزورما  مه  هدش و  خـیرات  رتسب  رد  هعیـش  ییایوپ  ثعاب  مه  هعیـش  ییاروشاع  گنهرف  هنوگچ  . 3
تاساسحا و جییهت  رب  ینتبم  اروشاع  گنهرف  هب  یـشخب  شرتسگ  اب  مالـسلا ،  هیلع  داجـس  ماما  تلاسر  دادـتما  رد  ناوت  یم  هنوگچ  زورما 

؟ دناسر يرای  قح  نید  رشن  هب  كاپ ، فطاوع 
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رد ییاروشاع  گنهرف  هنوگچ  دـنا ؟ هتـشاد  تشحو  دوخ  عماوج  رد  ییاروشاع  گنهرف  شرتسگ  زا  هراومه  عیـشت  یخیرات  نانمـشد  ارچ 
؟ تسا هدش  ناناملسم  ریغ  ناناملسم و  نیب  یتح  و  ینس ) هعیش و   ) ناناملسم نیب  ییارگ  مه  هبذاج و  داجیا  ثعاب  مالسا  ناهج  يایفارغج 

داجس ماما  تماما  رصاعم  ياهدادیور 

دینک هعجارم  فا  يد  یپ  لیاف  هب  رادومن  هدهاشم  يارب  ًافطل 

عیشت یلخاد  ياه  نایرج  ماما و 

دینک هعجارم  فا  يد  یپ  لیاف  هب  رادومن  هدهاشم  يارب  ًافطل 
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همانرب نایم 

همانرب نایم 

مالسلا مهیلع  موصعم  ناماما  طسوت  یخیرات  دشر  رتسب  رد  عیشت  یجیردت  يریگ  لکش  رامش  هاگ  کی 

لوصا و یبنلا ، هنیدـم  یحارط  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  ربماـیپ  دراد . هشیر  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  یبنلا  هنیدـم  رد  عیـشت 
موصعم ناماما  تماما  يربهر و  هب  هدـنیآ  ياه  نامز  رد  ار  نآ  لماک  يارجا  یلو  درک ، یحارط  ار  یمالـسا  هعماج  یلک  راتخاس  ساسا و 

. درک راذگاو 

ناماما تماما  مچرپ  ریز  ربمایپ  عماـج  حرط  هب  یـشخبدادتما  ياـج  هب  یمالـسا  هعماـج  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  تلحر  زا  سپ 
تـشگزاب تیعـضو ، نیا  باـتزاب  دـنداد . تیاـضر  دوجوم  یلقادـح  عضو  رد  ندـنام  هب  دـنتفر و  موصعمریغ  ياـفلخ  مچرپ  ریز  موصعم ،

. دوب یمالسا  هعماج  هب  متس  تیلهاج و  یجیردت 

. دـش مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  تفـالخ  زاـغآ  هب  رجنم  تیاـهن ، رد  موس ، هفیلخ  تفـالخ  رخاوا  رد  ضیعبت  ملظ و  هیلع  مدرم  ماـیق 
رد ربمایپ ، نامز  رد  هعیـش  قح و  هعماج  یلک  حرط  زا  سپ  هک  دوب  هنوگ  نیا  دوب . يداصتقا  یعامتجا و  تلادع  ققحت  تفالخ ، نآ  فده 
یم یفرعم  هعماج  نیا  ناکرا  اه و  هیام  نب  زا  یکی  ناونع  هب  تلادـع  تماما ، لصا  رانک  رد  مالـسلا ،  هیلع  یلع  نانمؤمریما  تفالخ  نامز 

. دوش

راچان ار  مالسلا  هیلع  ادهشلادیس  تیاهن ، رد  نآ  زا  یشان  یهارمگ  داسف و  مالسلا و  هیلع  نسح  ماما  حلـص  زا  سپ  يوما  مالـسا  تشگزاب 
، لطاب ههبج  ربارب  رد  میظع  هسامح  نیا  درکراک  دـنزب . تسد  یخیرات  يا  هسامح  قلخ  هب  يدوبان ، دـنزگ  زا  مالـسا  ظـفح  يارب  دـنک  یم 

یگنهرف ياـه  تیفرظ  اـه و  شزرا  نآ ، رگید  ياـه  باـتزاب  نیرت  مهم  زا  یلو  دوب ، مالـسا  يدوباـن  يارب  اـهنآ  ياـه  هشقن  يزاـس  یثنخ 
رد دوش . یم  نآ  ساسا  رب  عیشت  ددجم  یحارط  ببس  هتفای و  ماظن  ماجسنا و  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  تیریدم  يربهر و  اب  هک  تساروشاع 

ایحا دبای و  یم  يا  هژیو  ییایوپ  طاشن و  ییاروشاع ، موسر  بادآ و  گنهرف و  کمک  اب  دوب ، يدوبان  لاح  رد  هک  يا  هعیش  هعماج  هجیتن ،
نیرت راگدنام  نیرخآ و  دوخ ، هدننک  جییهت  يوق و  ساسحا  یفطاع و  ياه  شزرا  اهراعش و  ندوب  اراد  اب  عیـشت  سپ ، نآ  زا  ات  ددرگ  یم 

. دشاب خیرات  لوط  رد  قح  نید  زا  هخسن 

ماظن مالـسلا ،  هیلع  نیرقاب  نیماما  کمک  اب  دـسر ، یم  دوخ  یگنهرف  تباث  تیوه  هب  هعماج  نیا  یتقو  مالـسلا ،  هیلع  داجـس  ماـما  زا  سپ 
متشه متفه و  ماما  نامز  رد  هاگ  نآ  دوش . یم  لماک  شا  یملع  یبتکم و 
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، نامز ماما  تماما  نامز  رد  ماجنارـس  دـسر . یم  لقتـسم  يداصتقا  یعامتجا و  راـتخاس  یحارط  هب  اـه  شـالت  اـه و  هنیـشیپ  نیا  ساـسا  رب 
تیوه تسا و  زاس  راتخاس  ناینب و  هک  اروشاع  تیوه  رب  عیشت  ات  دوش  یم  لیدبت  هعیش  رگن  هدنیآ  تیوه  هب  راظتنا  تبیغ و  رصنع  نیرخآ 

. ددرگ لیدبت  تیرشب  ناهج  رد  بهذم  نیرت  ایوپ  هب  تسا ؛ زاس  هدنیآ  هک  راظتنا  تیودهم و 

هنامز طئارش  هب  رظان  ماما  يراتفگ  يراتفر و  هریس 

يراتفر هریس  . 1

دینک هعجارم  فا  يد  یپ  لیاف  هب  رادومن  هدهاشم  يارب  ًافطل 

ننست عیشت و  رد  يریگایحا  ماما و 

دینک هعجارم  فا  يد  یپ  لیاف  هب  رادومن  هدهاشم  يارب  ًافطل 
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يوما گنهرف  یتیب و  لها  گنهرف  هب  یقیبطت  یهاگن  ود 

تسا هدش  هعماج  تداع  فرع و  هک  یمومع  ياه  راتفر  ینعی  دندرک ؛ فیرعت  ریاعش  اه و  راعش  موسر و  بادآ و  هعومجم  هب  ار  گنهرف 
. دراد هشیر  كرتشم  ساسحا  هفطاع و  ناجیه و  کی  ندـش  یناگمه  رد  گـنهرف  دراد . هشیر  مدرم  یعاـمتجا  قـالخا  رد  يا  هنوگ  هب  و 

. دوش یم  لیدبت  گنهرف  هب  دهد ، ناشن  بلاق  لکش و  کی  رد  ار  دوخ  كرتشم ، ساسحا  نیا  هک  یتقو 

يدرف و ياه  زاین  ناسنا و  هب  عماج  هاگن  اـب  دوش  یم  یعـس  اروشاـع  زا  سپ  تیب  لـها  هبرجت  یبنلاهنیدـم و  هبرجت  دـننامه  قح  بتکم  رد 
. دبای دشر  ددرگ و  لرتنک  فیرعت و  نید  لقع و  بوچراچ  ود  رد  ناجیه  نیا  یعامتجا ، ياهوخ  قلخ و  یفطاع و  ساسحا 

ییارگ نید  هفطاع و  ساسحا و  تینالقع ، نیب  ییارگ  عمج  جوا  رد  ییاروشاع  گنهرف  دـننامه  باـن  ینید  گـنهرف  هک  تسا  ور  نیا  زا 
. تسا ینید  ینالقع  هناوتشپ  اب  یفطاع  ریاعش  يارجا  تاساسحا و  زاربا  نیمه  رد  مه  اروشاع  يراگدنام  ّرس  تسا .

ناسنا زا  صقان  یهاگن  فیرعت و  نوچ  وس  کی  زا  دـیزی  تفالخ  نوچمه  یلطاب  بتکم  ماظن و  دراد . رارق  لطاب  یگنهرف  ماـظن  ربارب ، رد 
زورید يدیزی  هعماج  دننامه  يا  هعماج  رد  هک  تسا  ور  نیا  زا  دنام . یم  زاب  بسانم  یعامتجا  ینید و  گنهرف  دـیلوت  زاب  زا  دراد ، نید  و 

اجنآ زا  دوش . یم  لیدبت  یعامتجا  يزاس  ایوپ  طاشن و  زا  رود  هب  حور و  یب  کشخ ، یکـسانم  هب  يراد  نید  رـصاعم ، یفلـس  یباهو و  ای 
نیا ینید ، هعماج  رد  رگا  دـنک ، یگدـنز  دـناوت  یمن  دـشاب ، نیرفآ  ناجیه  هک  یعامتجا  موسر  بادآ و  یگنهرف و  طاشن  نودـب  رـشب  هک 

يوما و هعماج  هصخاش  ور ، نیا  زا  دـش . دـهاوخ  یگنهرف  مجاهت  اـی  یفارحنا  ياـه  يزاـس  گـنهرف  راـتفرگ  دریگن ، نید  زا  ار  اـه  خـساپ 
یگدز و اجرد  ینعم  هب   ) ییارگ یفلـس  مـالک ، کـی  رد  نوکـس و  دوکر و  دومج و  يدرـس و  ینید ، کـسانم  ینید و  تهج  زا  يدـیزی 
اب یمدآ  ینورد  تاـساسحا  ناـجیه و  ناـهانگ  دـسافم و  رمخ و  برـش  اـنغ ، هـب  ندروآ  يور  یگنهرف ، تـهج  زا  تـسا و  یگ ) هرمزور 

تـسا ینید  کسانم  اهدامن و  خیرات و  نوناک  وس ، کی  زا  هکم  هنیدم و  يدیزی ، هعماج  رد  دوش . یمن  نیمأت  حور  یب  کشخ و  کسانم 
تسا نیرفآ  ناجیه  طاشناب و  شتدابع  مه  ینیـسح ، هعماج  رد  دوش . یم  لیدبت  یناوخ  زاوآ  انغ و  نوناک  هب  جیردت  هب  رگید ، يوس  زا  و 

. تسا ینید  يدابع و  شگنهرف  مه  و 
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تاواسم تلادع ، لصا  . 15

هراشا

تاواسم تلادع ، لصا  . 15

اه لصف  ریز 

حیضوت

یلیمکت دراوم 

نمشد ههبج  رد  تیعضو  نیا 

یسانشراک ياه  شسرپ 

همانرب نایم 

حیضوت

حیضوت

: دوش یم  هراشا  اهنآ  زا  يدادعت  هب  هک  تسا  هدش  هئارا  تلادع  يارب  یناوارف  یناعم  نوگانوگ ، يایاوز  زا 

؛ قح بحاص  ره  قح  نداد  . 1

؛ دوخ ياج  رد  يزیچ  ره  نداهن  . 2

؛) نزاوت بسانت و  لداعت و   ) ندوب نوزوم  . 3

؛) لادتعا ، ) طیرفت طارفا و  نیب  يور  هنایم  . 4

؛) دارفا نایم  ندشن  لئاق  توافت   ) ضیعبت هنوگره  یفن  يواست و  . 5

؛) نیوکت رد  لدع   ) دوجو هضافا  رد  قاقحتسا  تیاعر  . 6

؛) یهقف يدرف و  تلادع  ، ) هریغص هانگ  رب  نتشادن  رارصا  هریبک و  هانگ  زا  زیهرپ  . 7

؛) داصتقا یسایس و  ییاضق و  یعامتجا و  تلادع  طسق ،  ) یعامتجا يربارب  . 8
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؛) عیرشت رد  لدع   ) يراذگ نوناق  رد  حلاصم  دسافم و  تیاعر  . 9

. تسا تلادع  اهنآ  عماج  ردق  دنتسه و  یقالخا  فاصوا  هک  تمکح  تعاجش و  تفع و  لثم  لیاضف  مامت  یقالت  لداعت و  هطقن  . 10

رما لفکتم  هک  یناسنا  عبانم  تیریدـم  شخب  رد  هچ  تسا ، هعماج  دارفا  همه  اـی  یهورگ  يربهر  هب  رظاـن  هک  مه  تیریدـم  ساـسا ، نیا  رب 
نامزاس زا  تراـبع  هک  تیریدـم  یناـبم  فیاـظو  شخب  رد  هچ  تسا و  طابـضنا  هیبنت و  شاداـپ و  دزمتـسد ، قوقح و  یباـیزرا ، شنیزگ ،

شقن تلادع  هدـش ، هتخانـش  رـصانع  نیا  همه  نایم  رد  دراد . يدـعاوق  لوصا و  تسا ، يربهر  یگنهامه و  يزیر و  همانرب  تراظن ، یهد ،
. دریگب بقل  لوصالا » ما   » دناوت یم  دراد و  يروحم 

، قح نتـشاد  اپرب  رد  يریذـپان  شزاس  تیعطاق و  نوناق ، ربارب  رد  تاواسم  شریذـپ  يزیر ، هماـنرب  هب  رجنم  تیریدـم ، رد  تلادـع  روضح 
. دش دهاوخ  روما  هرادا  رد  يور  هنایم  درف و  رب  عمج  عفانم  مدقت  قح ، هب  يدنب  ياپ  يریذپداقتنا ، یهاوخ ، تیلوئسم 

نیب يراکـشآ  توافت  ینیـسح ، ناوراک  يدیزی و  هعماج  نیب  یقیبطت  هسیاقم  کی  رد  دش ، نایب  تلادـع  يارب  هک  يراثآ  فیرعت و  نیا  اب 
. دید ناوت  یم  هبناج  همه  طسق  تاواسم و  تلادع و  ربارب  رد  ریگارف  متس  ضیعبت و  ملظ و  یتلادع و  یب  هدهاشم  رد  ار  هعماج  ود  نیا 
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رـسارس وا  یعامتجا  يراتفر و  هریـس  مه  تسا ، لدع  يامن  مامت  يوگلا  دوخ  مه  مایق ، تماما و  نارود  لوط  رد  مالـسلا  هیلع  ادهـشلادیس 
هب توعد  شمایق ، یلصا  ياه  هیام  نب  زا  مه  تسا و  تلادع  رب  ینتبم  نمشد  تسود و  اب  لماعت  رد  مه  ناشیا  یتیریدم  هریس  تسا . لدع 

. تسا ملظ  زا  يرود  تلادع و 

هرهب اه و  تصرف  زا  هدافتـسا  رد  تاواسم  تلادـع و  هب  هجوت  تیب ، لها  هناـموصعم  تیریدـم  زراـب  لوصا  رد  ماـگ  نیلوا  لـیلد ، نیمه  هب 
. تسا یلاعت  دشر و  ریسم  رد  ماما  رضحم  زا  يدنم  هرهب  سنا و  ای  اه  تمعن  زا  يرو 

رـضحم زا  تسناوت  یم  یتح  دوب و  دـنم  هرهب  همه  لثم  تاناکما  اه و  تصرف  همه  زا  دوب ، هارمه  ماما  اب  يدرف  یتقو  ات  ماـما ، ناوراـک  رد 
نامالغ یلاوم و  تداهـش  تیاهن ، رد  دـشر و  يراگدـنام و  لماوع  زا  یکی  ًالوصا  دربب . ار  یقالخا  یملع و  ياه  هدافتـسا  یتحار  هب  ماـما 

. دوب عفانم  قوقح و  یمامت  رد  دارفا  رگید  اهنآ و  نیب  ماما  يوس  زا  تلادع  تاواسم و  لامعا  كرد  ماما ،

طارفا دوخ  تیب  لها  دوخ و  باحصا  نیب  یهارمه  طابترا و  رد  هک  دوب  يا  هنوگ  هب  البرک  يارحص  رد  رفس و  لوط  رد  یتح  ماما  تلادع 
ناضرتعم همه  هکم  زا  جورخ  هناتسآ  رد  یتح  ماما  تشاد . ار  مزال  هجوت  ناهارمه  همه  هب  شا  هنالداع  هریـس  ساسا  رب  تشادن و  طیرفت  و 

توافتم اهنآ  شناد  ای  تیـصخش  هزادنا  هب  ماما  ياه  خساپ  هتبلا   ) تفریذـپ یم  روضح  هب  ناسکی  ردـص  حرـش  هعـس و  اب  ار  ناحـصان  ای  و 
(. دوب

هناتسآ رد  ای  دربن  هب  نتفر  هناتسآ  رد  شنارای  اب  ماما  تاواسم  تلادع و  ماما ، روحم  تلادع  تاواسم و  تیریدم  زراب  رایـسب  ياه  هولج  زا 
اجنآ ات  تشاذگن و  یتوافت  یمشاه  ریغ  یمشاه و  دازآ ، مالغ و  ناوج ، ّنسم و  یباحصریغ ، یباحص و  نیب  هک  يا  هنوگ  هب  دوب ، تداهش 

. دش یم  رضاح  ادهش  نیلاب  رب  شنارای  یناگدنز  تاظحل  نیرخآ  رد  تسناوت ، یم  هک 

هب ار  تسا ، هدروآ  يور  يریذـپ  ملظ  هب  هک  ار  يا  هعماج  درک  یم  یعـس  يزرو  تلادـع  هب  تبـسن  هبناج  همه  تیاعر  نیا  راـنک  رد  ماـما 
يزیر هماـنرب  مرن و  دربـهار  راـنک  رد  دوـخ  کـچوک  هعماـج  رد  تلادـع  یلمع  شیاـمن  بیکرت  اـب  ماـما  تقیقح ، رد  دروآ . رد  تـکرح 

رد ماما  ياه  مایپ  زا  یمهم  شخب  ور ، نیا  زا  تخادرپ . یم  یمالـسا  هعماج  رد  ینیرفآ  تکرح  هب  دـیزی ، ینید  ملظ  هیلع  هک  شا  یتاغیلبت 
. دوب يریذپ  ملظ  زا  هعماج  ندرک  رود  یهاوخ و  تلادع  يرطف  سح  نیمه  نتخیگنارب  هب  رظان  شیاه ، هبطخ  اه و  همانرب 
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: ماما زرو  تلادع  تیریدم  زا  ییاه  هولج 

؛ هفیلخ رد  تلادع  ندوب  طرش  رب  ینبم  ماما  دیکأت 

؛ ینیرفآ اجر  فوخ و  اب  راکهار  هئارا  یسانش و  بیسآ  نیب  ماما  ياه  مایپ  لادتعا  لداعت و 

؛ هعماج رد  يریذپ  ملظ  هیحور  شرتسگ  هب  تبسن  ماما  دیدش  هلمح 

. لادتعا تلادع و  رب  ینتبم  شنارای  یتیصخش  يوگلا  یفرعم 

یلیمکت دراوم 

یلیمکت دراوم 

، ینامزاس تلادع  دارفا ، نیب  گنهامه  ياه  راتفر  يارب  اضف  داجیا  هنافصنم ، راتفر  يدنم ، ناوت  یگتـسیاش و  ساسا  رب  تیلوئـسم  ضیوفت 
. روحم تلادع  یناسنا  عبانم  تیریدم  روحم و  تلادع  يزیر  همانرب  يرالاس ، هتسیاش  يریذپ ، ملظ  هیحور  یفن  یلماعت ، تلادع 

نمشد ههبج  رد  تیعضو  نیا 

نمشد ههبج  رد  تیعضو  نیا 

اب تسناوت  نوچ  درک ؛ هضبق  ار  هفوک  دایز ، نبا  هنومن ، يارب  تسا . ریگارف  متـس  ضیعبت و  ندش  راکـشآ  ینعم  هب  يدـیزی  هعماج  هصخاش 
هب مدرم  ياه  هدوت  دـیدهت  نالماع  ناونع  هب  ار  اهنآ  هاگ  نآ  دـنک . عیمطت  ار  رهـش  فارـشا  لـیابق و  ياـسؤر  ناوارف ، لاوما  ندرک  ریزارس 
ات دندش  یضار  دوخ  فارشا  يوس  زا  لاملا  تیب  لواپچ  هب  ینعی  دنداد ؛ تیاضر  نآ  هب  نایفوک  هک  دوب  یـضیعبت  تیاهن  نیا ، دریگب . راک 

. دنشکب دنهاوخ ، یم  هک  وس  ره  هب  ار  هعماج  قیمحت ، هبرح  اب  نآ  زا  سپ 

، مالـسا زا  هنوراو  نییبت  اب  اهنآ  ًالوصا  دوب . یمالـسا  تعیرـش  نید و  مان  هب  يریذپ  ملظ  هیحور  جیورت  هعماج ، نیا  رد  مه  صاوخ  لکـشم 
رد ات  دـندرک  فذـح  یعامتجا  یـسایس و  هقف  هزوح  رد  هژیو  هب  یمالـسا  نیناوق  ماکحا و  یماـمت  زا  ار  طـسق  لادـتعا و  تلادـع و  طرش 

. دوش یمالسا  سدقم و  يریذپ  ملظ  هیحور  راچد  هعماج  تیاهن ،

یسانشراک ياه  شسرپ 

یسانشراک ياه  شسرپ 

دیکأت وا  يزیرگ  تلادع  ملظ و  روج و  هلئـسم  رب  دـیزی  تفالخ  ندیـشک  شلاچ  هب  ماقم  رد  دوخ و  يرازفا  مرن  دربهار  رد  هنوگچ  ماما  . 1
نیب دراد ؟ نامز  نآ  یمالسا  هعماج  رد  نآ  یگدرتسگ  يریذپ و  ملظ  هیحور  یسانش  بیسآ  هب  یهاگن  هچ  دیزی ، ملظ  رانک  رد  ماما  دراد ؟
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یغیلبت تیریدم  رد  ماما  دنیب ؟ یم  هنوگچ  هیحور  نیا  جیورت  رد  ار  صاوخ  شقن  ماما ، دنیب ؟ یم  یتبـسن  هچ  ملظ  شرتسگ  يریذـپ و  ملظ 
ار ییارگ  تلادع  حور  دنک  یم  شالت  هنوگچ  رگید ، يوس  زا  دشک و  یم  شلاچ  هب  ار  صاوخ  راتفر  هشیدـنا و  وس  کی  زا  هنوگچ  دوخ 

؟ دنک قیرزت  هعماج  ای  اهنآ  رد 

؟ دراد يریثأت  هچ  اهنآ  يارب  تلادع  یلمع  شیامن  رد  نامز  نآ  مهم  یمالسا  ياهرهش  يایفارغج  رد  تراسا  مایق و  ناوراک  ریس  ًالوصا 

ماما تسیچ ؟ ینیـسح  هعماج  ناوراک و  رد  تلادع  ياه  هبذاج  تسیچ ؟ طسق  تاواسم و  تلادـع و  هبناج  همه  یفرعم  يارب  ماما  حرط  . 2
نارای یتیـصخش  زراب  ياه  هولج  زا  هنوگچ  تلادع  دراذگ ؟ یم  شیامن  هب  ار  تاواسم  يزرو و  تلادـع  جوا  اروشاع ، هنحـص  رد  هنوگچ 

؟ تسا ماما 

ناسکی همه  هک  تئیه  دننامه  يا  هدیدپ  رد  ( ؟ دهد یم  ناشن  ییاروشاع  گنهرف  رد  ار  دوخ  اهدعب  ینیسح  تلادع  تاواسم و  هنوگچ  . 3
اب تئیه  ياه  دوبمک  اه و  یبوخ  رد  دنوش و  یم  عمج  اروشاع ، زا  يریذپ  ریثأت  اب  اه  مسر  اه و  مسا  زا  غراف  مه و  اب  هارمه  گنهامه و  و 
یم لیدبت  یمالـسا  رگید  بتاکم  مامت  ربارب  رد  هعیـش  بتکم  لوصا  زا  یکی  هب  تلادـع  لدـع و  جـیردت  هب  هنوگچ  ای  دنتـسه . هارمه  مه 

؟ دوش

ياه شزرا  اروشاع و  هجوتم  دیاب  دهدب ، رمتـسم  نیتسار و  تروص  هب  ار  یمالـسا  تلادع  بالقنا و  راعـش  دـهاوخب  سک  ره  هزورما  ارچ 
؟ دوش نآ 

همانرب نایم 

همانرب نایم 

ماما یتیریدم  هریس  رد  تاواسم  تلادع و  ياه  ولج  کی 

هفوک و هب  هک  ییاه  همان  رد  ماما  تسا . متـس  روج و  زا  يرود  تاواسم و  تلادع و  هب  يدنب  ياپ  ییاروشاع ، ياه  مایپ  نیرت  مهم  زا  یکی 
لیلد نیرت  مهم  ناشیا  دناد . یم  وا  ریگارف  روج  ملظ و  تفالخ ، يارب  ار  دیزی  نتـشادن  تیحالـص  لیالد  زا  یکی  دـنک ، یم  لاسرا  هرـصب 

رد ناشیا  دـناد . یم  تاواسم  تلادـع و  هب  اهنآ  يدـنب  ياپ  تفالخ ، يارب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تیب  لها  يدـنم  تیحالص 
لیلد هب  ار  مدرم  دـناوخ ، نیعبات  هباحـص و  عمج  رد  هیواعم  تفالخ  رخآ  لاـس  رد  ق   . لاس 59 ه رد  ار  نآ  هک  انم  هبطخ  دـننامه  يدراوم 

. درک شنزرس  دوخ  روما  رب  نیملاظ  ندرک  مکاح  يریذپ و  ملظ 
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شیامن هب  هفوک  هکم و  هنیدم و  مدرم  يارب  ار  دوخ  کچوک  هعماج  ناهارمه و  هعومجم  دـهد ، ناشن  ار  تلادـع  باتزاب  هکنیا  يارب  ماما 
. دوش مامت  اهنآ  رب  تجح  ات  دراذگ 

: تسا نینچ  شتیریدم  نوگانوگ  ياه  هولج  رد  ماما  تاواسم  ییارگ و  تلادع  زا  ییاه  هولج 

، دوخ یلاوم  نامالغ و  مشاه و  ینب  ناـناوج  نیب  تسا ، لوغـشم  شماـیق  يارب  دعتـسم  دارفا  بیترت  هب  هک  نارود  نآ  رد  وس  کـی  زا  ماـما 
؛ دنک یم  مهارف  ار  یلاعت  دشر و  يارب  ربارب  ياه  تصرف 

وا يدرف ، یگتـسیاش  زارحا  تروص  رد  ماما  ور ، نیا  زا  تسا . يرالاس  هتـسیاش  اه ، تیلوئـسم  ضیوفت  ماقم  رد  مایق و  ماگنه  ناشیا  رایعم 
ناوـنع هب  ار  لـیقع  نب  ملـسم  هک  هنوـگ  ناـمه  ماـما  تسین . مهم  شیارب  درف  نآ  یعاـمتجا  هاـگیاج  هقبط و  رگید  دـنک و  یم  باـختنا  ار 
. دنک یم  مازعا  هرصب  هب  هژیو  هداتسرف  کیپ و  ناونع  هب  ار  شنامالغ  زا  نیزر  یبا  نب  نامیلس  دتسرف ، یم  هفوک  هب  شا  هژیو  هدنیامن 

ترطف قح و  ماـیپ  غـالبا  ماـقم  رد  دـنک  یم  شـالت  هراومه  ـالبرک  رد  یتح  هار و  ریـسم  هکم و  رد  ماـما  یناـسر ، ماـیپ  یغیلبت و  تهج  زا 
اب هکنیا  نمض  دراوم  نیا  رد  ماما  دشاب . هتشاد  ریگارف  غیلب و  یتجح  مامتا  دسرب و  ناگمه  هب  شمایپ  هک  دنک  لمع  يا  هنوگ  هب  يزیگنارب 

یفاک و تصرف  مه  نمشد  نایرکـشل  ای  مدرم  مومع  يارب  دراد ، هژیو  ياهرادید  تاسلج و  ناهدنامرف  ناریما و  هباحـص و  زا  معا  صاوخ 
. دنک یم  مهارف  ار  یناسر  مایپ  بسانم  هتسیاش و 

مالغ و نیب  شنارای ، تداهـش  ماگنه  هک  هاگ  نآ  دوش ، یم  راکـشآ  اروشاـع  زور  رد  شتیریدـم  ماـقم  رد  ماـما  يزرو  تلادـع  جوا  هطقن 
یعس دناوتب ، هک  اجنآ  ات  دراذگ و  یمن  یتوافت  مان  مگ  يراک  تمدخ  نسم و  هباحص  ماما ، هب  هتـسویپ  هزات  ناوج  یمـشاه و  ناوج  دازآ ،

. دریگب ناماد  هب  ار  اهنآ  رس  دوش و  رضاح  نانآ  همه  نیلاب  رب  تداهش ، ماگنه  دنک  یم 

يریذپ ملظ  يوما و  گنهرف  ربارب  رد  ییارگ  تلادع  ییاروشاع و  گنهرف  ود 

وا دنک . تیبثت  هیما  ینب  نادـناخ  رد  هشیمه  يارب  ار  تفالخ  درک  شالت  لاس  تدم 20  هب  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  اب  حلـص  زا  سپ  هیواعم 
، رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  لصا  ياج  هب  وا  درک . یمالـسا  لوصا  زا  یخرب  فیرحت  ای  لعج  هب  عورـش  شا ، هتـساوخ  نیا  ققحت  يارب 
. داد جاور  ار  ییارگ  ربج  ینعم  هب  ردـق  اضق و  هلئـسم  تفالخ ، تیبثت  ماقم  رد  درک و  نیزگ  ياـج  ار  هفیلخ  زا  هقلطم  تعاـطا  موزل  لـصا 

، تلادع ققحت  ترورض  ربارب  رد  نینچمه 
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بذـج و ندـیرخ و  اب  يرکف ، لوصا  نیا  یجیردـت  داجیا  زا  سپ  وا  درک . یحارط  ار  دوجوم  ماظن  ظفح  تینما و  هلئـسم  نتـشاد  تیولوا 
. درک مالسا  ناهج  رد  يرکف  لوصا  نیا  جیورت  رد  یعس  نیعبات  هباحص و  زا  یناوارف  عمج  کمک 

ملظ و هب  تیاضر  توکـس و  نانچ  هب  مالـسا  ناهج  دوب ، هیواعم  يوس  زا  يا  هئطوت  مه  نآ  هک  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماما  تداهـش  زا  سپ 
تمرح و کـته  شرهاـظ ، هک  ینعل  بس و  دوـب . هدـش  یـضار  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  ندرک  نعل  بـس و  هـب  هـک  دوـب  هداد  نـت  فارحنا 

. دوب تلادع  تیدوبع و  نوچمه  وا  یتموکح  یتیصخش و  لوصا  نعل  بس و  شنطاب ، دوب و  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  تیصخش 

نیا رد  تخاس . حرطم  ار  دیزی  يدهع  تیالو  تفالخ و  هلئـسم  تخاس ، هنیداهن  ار  تلادـع  هب  یهجوت  یب  ماما و  بس  هک  هاگ  نآ  هیواعم 
وا تفالخ  هب  يررض  دیزی  متـس  روجف و  قسف و  درک  یم  لوبق  مه  نمـض  رد  تفریذپ ، یم  ار  دیزی  تفالخ  سک  ره  دوب  یهیدب  طیارش ،

هعماج رد  ینلع  روجف  قسف و  جـیورت  يریذـپ و  ملظ  رب  دوب  ییاـضما  دـیزی ، تفـالخ  شریذـپ  هک  تساـنعم  نیا  هب  نخـس  نیا  دـنز . یمن 
. دوب دیزی  تفالخ  ربارب  رد  ماما  لمحت  ندش  زیربل  لیلد  روما ، نیا  یمالسا و 

هب مالـسا  ناهج  سپ ، نآ  زا  دوب . تیب  لها  گنهرف  يدوبان  زا  يریگولج  شدروآ ، تسد  نیرت  مهم  داد ، خر  ینیـسح  هسامح  هک  اه  دعب 
دوب و هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکاربمایپ  تیب  لها  رادفرط  ییارگ و  تیدوبع  تلادـع و  رب  ینتبم  هک  يا  ههبج  یکی ، دـش . میـسقت  ههبج  ود 

ياه تنـس  ساسا  رب  دـنام . نایدـیزی  ههبج  رد  یعامتجا ، دـسافم  جاور  هب  ندرکن  ضارتعا  يریذـپ و  ملظ  ياـضما  اـب  هک  رگید  يا  ههبج 
روجف قسف و  متـس و  بادرگ  رد  تراسا  زا  يرـشب  یمالـسا و  هعماج  هک  دیـسر  دهاوخ  ارف  يزور  ماجنارـس  نآرق ، دـیکأت  دروم  یخیرات 

. درک دهاوخ  دنلب  ار  شضارتعا  دایرف  دوش و  یم  هتسخ 

یناگمه تیلوئسم  ساسحا  يزیگنارب و  تیلوئسم  تیریدم  . 16

هراشا

یناگمه تیلوئسم  ساسحا  يزیگنارب و  تیلوئسم  تیریدم  . 16

اه لصف  ریز 

حیضوت

یلیمکت دراوم 

لطاب ههبج  رد  عوضوم  نیا 

یسانشراک ياه  شسرپ 

اه همانرب  نایم 
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حیضوت

حیضوت

یهن فورعم و  هب  رما  ساسا  رب  ینعی  دنتسه ؛ هتیعر » نع  لوئـسم  مکلک  عار و  مهلک   » یعامتجا یگدنز  رد  اه  ناسنا  مالـسا ، نید  هاگن  زا 
نآ زا  یـشان  تالوحت  هعماج و  رد  روما  دـنور  زا  دـناوت  یمن  يا  هناهب  چـیه  هب  سک  چـیه  یعامتجا ، یگدـنز  ترورـض  لصا  رکنم و  زا 

. دشاب لفاغ 

یناگمه تیلوئسم  ساسحا  يزیگنارب و  تیلوئسم  تیریدم  . 16www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 444زکرم  هحفص 323 

http://www.ghaemiyeh.com


239 ص :

. تسا يزیرگ  تیلوئـسم  اـی  تلفغ  ییاـنتعا ، یب  هیحور  جاور  اـه ، ناـمزاس  اـهداهن و  هعماـج ، رد  ریگارف  ياـه  هـیحور  زا  یکی  هنافـسأتم 

. تسا نآ  زا  یشان  ياه  سرت  یعامتجا و  یـسایس و  دادبتـسا  عویـش  ای  يدرف  یبلط  تحار  ییارگ و  درف  زا  یـشان  ای  هیحور  نیا  شرتسگ 
. تسا نالک  درخ و  ناهارمگ  لطاب و  رایتخا  رد  نآ  لماک  يراذگاو  یعامتجا و  روضح  زا  هنحص  ندرک  یلاخ  تیعضو ، نیا  باتزاب 

ساسحا هیحور و  هب  یـشخب  شرتسگ  هلئـسم  تسا ، مالـسلا  هیلع  ادهـشلادیس  ییاروشاـع  تیریدـم  نآ ، جوا  هطقن  هک  ینید  تیریدـم  رد 
. تسا یمهم  رایسب  لصا  یهاوخ ، باسح  یسر و  باسح  هاگ  نآ  ندوب و  لوئسم 

. دراد شقن  نآ  رد  رثؤم  روضح  هعماج و  هب  تبسن  دوخ  تارودقم  دح  رد  یناسنا  ره  تیریدم ، نیا  رد 

لطاب ههبج  یگنررپ  ای  یگنرمک  ثعاب  هک  تسا  یعامتجا  شقن  يافیا  زا  ناناملـسم  نانمؤم و  تبیغ  ای  روضح  نازیم  ینید ، تیریدـم  رد 
ینید تیریدـم  رد  تسا . رـصقم  اـی  رثؤم  یعاـمتجا ، تـالوحت  رد  دوخ  توکـس  اـی  روـضح  نازیم  هب  یناملـسم  ره  ور ، نیا  زا  دوـش . یم 

ندناشک توکـس  هب  ندرک و  انتعا  یب  دوعق و  يارب  شالت  يدیزی ، تیریدم  رد  تسا و  مدرم  ندناشک  هنحـص  هب  يارب  شالت  ییاروشاع ،
. اهنآ

دوخ كال  رد  رس  همه  هک  يا  هباحص  تسا ؛ نیعبات  هباحص و  هوبنا  روضح  دهاش  جح ، مسارم  هیواعم ، تفالخ  رخآ  لاس  رد  هنومن ، يارب 
یم ارف  دوخ  همیخ  هب  ار  اهنآ  انم ، يارحـص  رد  ناهگان  ماما  دوش . ماجنا  تسرد  يدرف ، یتدابع  ناونع  هب  اهنآ  جح  دنتـسه  بقارم  دنراد و 

دنک و یم  شنزرـس  ینمـض  روط  هب  هنامرتحم و  ار  اهنآ  ینالوط ، يا  هبطخ  رد  هاگ  نآ  دروآ . یم  درگ  ار  اهنآ  زا  يرایـسب  عمج  دناوخ و 
ار دوخ  یعامتجا  تیلاعف  جـیردت ، هب  جـح  زا  تشگزاب  زا  سپ  دـهاوخ  یم  اهنآ  زا  دـنک . یم  يروآدای  ار  اهنآ  یعامتجا  ياه  تیلوئـسم 

. دنرادرب تسد  دوعق  توکس و  تسایس  زا  دننک و  زاغآ 

رب هعماج  ندروآ  رد  تکرح  هب  يزاس و  ساـسح  يارب  شـالت  ترـضح ، هماـنرب  نیرت  مهم  مالـسلا ،  هیلع  ادهـشلادیس  ماـیق  زاـغآ  زا  سپ 
هباحص صاخ و  ماع و  زا  هک  دنک  یم  زاغآ  ار  يا  هدرتسگ  شالت  یغیلبت ، ریسم  نیا  رد  ماما  تسا . حطـس  ره  رد  يریذپ  تیلوئـسم  ساسا 

لاعف رادـیب و  مدرم  کت  کت  رد  ار  تیلوئـسم  ساسحا  هیحور و  دـنک  یم  یعـس  نمـض  رد  دوش و  یم  لماش  ار  نانز  نادرم و  نیعبات ، و 
. دنک
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ره اب  البرک  ات  هکم  هار  ریـسم  رد  ماما  دزادرپ . یم  مهم  نیا  هب  يراگن  هماـن  اـب  هرـصب  هفوک و  يارب  میقتـسم و  غیلبت  شور  هب  هکم  رد  ماـما 
هب هدرک و  کیرحت  ار  وا  ینید  تریغ  دنک  یم  شالت  دناوخ و  یم  ارف  دوجوم  عاضوا  هرابرد  ندیـشیدنا  هب  ار  وا  دوش ، یم  ور  هبور  سک 

. دنادب دوجوم  طاطحنا  رارمتسا  هب  ناسر  يرای  ار  وا  ییانتعا  یب  توکس و  میقتسمریغ ، ای  میقتسم  يا  هنوگ 

؛ دوب اهنآ  يزیرگ  تیلوئـسم  لیلد  هب  نوگاـنوگ  عماوج  خـیبوت  مه  تراـسا  ناوراـک  تلاـسر  مالـسلا ،  هیلع  ادهـشلادیس  تداهـش  زا  سپ 
. تشاذگ دازآ  ینیرفآ  تیانج  رد  ار  نایدیزی  تسد  هک  یتوکس  يزیرگ و  تیلوئسم 

يریذپ و تیلوئسم  هفیظو  هب  هجوت  نیمه  دراد ، هشیر  ییاروشاع  تیریدم  گنهرف و  رد  هک  عیـشت  گرزب  زایتما  هطقن  مه  اروشاع  زا  سپ 
. دننک تیلوئـسم  ساسحا  يراج  عاضوا  هب  تبـسن  دیاب  دوخ  اهنت  هن  دارفا  همه  عیـشت ، بتکم  ساسا  رب  تسا . یناگمه  تیلوئـسم  ساسحا 

شالت هتبلا  دـنناسر . يرای  هعماج  رد  ساـسحا  نیا  یـشخب  شرتسگ  میمعت و  هب  تبـسن  ییاروشاـع  تیریدـم  زا  يریگوگلا  اـب  دـیاب  هکلب 
. تسه هدوب و  سدقم  توکس  جیورت  ییاروشاعریغ ، مالسا  یخیرات 

یلیمکت دراوم 

یلیمکت دراوم 

ضارتعا ینید ، تریغ  جیورت  يرگ ، شسرپ  یهاوخ ، باسح  تیلوئسم و  ساسحا  جیورت  يارب  شالت  یهد ، تیلوئسم  يریذپ ، تیلوئـسم 
شزیگنا یعامتجا ، تاداع  یسانش  بیسآ  تیلوئسم  يارب  يزاس  هدامآ  تاعبت ، لمحت  تیفرظ  داجیا  ترورـض  ییانتعا ، یب  توکـس و  هب 

ینامزاس و يدنورهش  فیعض  ياهراتفر  ینامزاس ، راتفر  يدنورهش ، راتفر  یعامتجا ، ییاتـسیا  راچد  هعماج  هب  یـشخب  كرحت  یعامتجا ،
. یعامتجا طباور  رد  ییانتعا  یب 

لطاب ههبج  رد  عوضوم  نیا 

لطاب ههبج  رد  عوضوم  نیا 

دنک و یمن  یعامتجا  مادـقا  کی  دـح  رد  هعماج  تالوحت  هب  تبـسن  یتیلوئـسم  ساسحا  اهنت  هن  ًالمع  ناملـسم  درف  یعیـشریغ ، مالـسا  رد 
ای هزرابم  ای  مایق  ثعاب  یتکرح  ای  مادقا  هک  دشاب  دهاش  مه  يدراوم  رد  رگا  هکلب  درادن ، يا  هفیظو  سح  نیا  نتخاس  ریگارف  هب  تبسن 
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ماما رگ  هظعوم  نیعبات  هباحص و  راتفر  دننامه  تسرد  دنک ، داجیا  عنام  نآ  ریسم  رد  دناوت  یم  دشاب ، تیلوئسم  ساسحا  زا  یشان  ضارتعا 
. هکم رد 

یسانشراک ياه  شسرپ 

یسانشراک ياه  شسرپ 

ار نآ  لـماوع  لـلع و  زا  یکی  هنوـگچ  یمالـسا ، هعماـج  رد  هدـمآ  شیپ  طاـطحنا  یـسانش  بیـسآ  ماـقم  رد  مالـسلا  هیلع  ادهـشلادیس  . 1
سح شرتسگ  ثعاـب  یفیرعت  هچ  اـب  هنوگچ و  ناـیوما  اـفلخ و  ربارب  رد  ماـما  دـناد ؟ یم  هعماـج  داـحآ  ییاـنتعا  یب  يزیرگ و  تیلوئـسم 

؟ دوب هدش  هعماج  رد  يزیرگ  تیلوئسم 

؟ دناد یم  هچ  ار  توکس  نیا  ماجنارس  باتزاب و  ماما  دوب ؟ هنوگچ  يدیزی  هعماج  رد  صاوخ  ماوع و  يزیرگ  تیلوئسم  ياه  هولج 

رد هنوگچ  ماما  دـهد ؟ یم  ماجنا  ار  ییاه  همانرب  هچ  شمایق  تماما و  نارود  رد  يزیگنارب  تیلوئـسم  ساسحا  تیریدـم  ماـقم  رد  ماـما  . 2
سح هیحور و  نازیم  هب  ناوـت  یم  هنوـگچ  داد ؟ یم  رارق  باـطخ  صاوـخ  ماوـع و  زا  معا  ار  هعماـج  هـمه  ساـسحا ، نـیا  کـیرحت  ماـقم 

؟ تفای ماما  اب  یهارمه  رد  اه  شزیر  اه و  شیور  يارب  يرایعم  يزیرگ ، تیلوئسم  ای  يریذپ  تیلوئسم 

؟ درک شنزرس  خیبوت و  يزیرگ  تیلوئسم  رطاخ  هب  ار  یمالسا  نوگانوگ  عماوج  هنوگچ  تراسا  نارود  لوط  رد  تراسا  ناوراک  . 3

ناهج رد  نآ  هب  یـشخب  شرتسگ  تیریدـم  تیلوئـسم و  ساسحا  لصا  نداد  رارق  انبم  تهج  زا  اروشاـع  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماـما 
؟ دنک یم  یحارط  یمالسا  هعماج  زا  توافتم  ار  هعیش  هعماج  هنوگچ  عیشت 

اه همانرب  نایم 

اه همانرب  نایم 

يزیگنارب تیلوئسم  ساسحا  تیریدم  ماما و  کی 

یتوکـس هیاس  دوب و  هتفرگ  تعیب  ناناملـسم  زا  شیاه  عیمطت  دـیدهت و  اـب  یگزاـت  هب  دوب و  ناناملـسم  هفیلخ  هیواـعم ، دوب . ق   . لاس 59 ه
هناتـسآ رد  مشاه  ینب  نانز  نادرم و  رتشیب  هارمه  مالـسلا  هیلع  ادهـشلادیس  لاس ، نیا  رد  دوب . هدـش  مکاح  مالـسا  ناهج  رب  نیگنـس  الماک 

انم رد  نایجاح  دوز  یلیخ  ددرگ و  یم  زاغآ  جح  مسارم  هکم ، رد  دش . هکم  راپس  هر  هنیدم  زا  جح  مسارم 
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یب یمادقا  رد  ماما  ور ، نیا  زا  دنزاس . یم  مهارف  جح  رد  ار  ییآ  مهدرگ  نیرتهب  دنراد و  يرتشیب  تصرف  اجنآ  رد  اهنآ  دندرگ . یم  عمج 
حالـص و هب  دنتـسه و  نیعبات  هباحـص و  زا  همه  هک  اهنآ  زا  دناوخ و  یم  ارف  اجنآ  هب  ار  دوخ  رادفرط  راصنا  مشاه و  ینب  زا  یعمج  هقباس ،

. دنیایب ناشیا  همیخ  هب  دهاوخ  یم  دنراد ، روضح  انم  رد  دنفورعم و  تدابع 

یم اهنآ  يارب  لصفم  يا  هبطخ  ماما  دنوش . یم  عمج  دنتسه ، نیعبات  هیقب  هباحص و  اهنآ  زا  رفن  تسیود  دودح  رد  هک  رفن   700 تیاهن ، رد 
هدوب ام  نایعیش  ام و  هرابرد  هیواعم )  ) رگنایغط هفیلخ  نیا  لامعا  دهاش  امـش  : » دنیامرف یم  اهنآ  هب  یلاعت  قح  يانث  دمح و  زا  دعب  دناوخ و 

مهد یم  مسق  دنوادخ  هب  ار  امش  دینک . بیذکت  هنرگ  دینک و  قیدصت  دوب ، تسار  رگا  میوگب . ینانخس  امش  يارب  مهاوخ  یم  کنیا  دیا .
یلقن رد  و   ) دیونـشب ار  منخـس  مراد ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  اـب  هک  يدـنواشیوخ  قح  هب  امـش و  رب  شربماـیپ  دـنوادخ و  قح  هب 

زا دیناسرب و  دیراد ، نانیمطا  نامیا و  هک  اهنآ  هب  ار  نآ  دـیتفر ، دوخ  لیابق  راید و  رهـش و  هب  نوچ  دیـسیونب .) دیونـشب و  ار  منخـس  دومرف :
یم شباـتک  رد  وا  هچرگا  . ) ددرگ بولغم  دور و  نیب  زا  قح  ددرگ و  هنهک  رما  نیا  هک  مراد  نآ  میب  نوچ  دـیروآ ؛ لـمع  هب  توعد  اـهنآ 

رد هدش  لزان  ياه  هیآ  ترـضح  هاگ  نآ  ( 8 فص :  ) دیاین شوخ  ار  نارفاک  هچرگا  دـناسر ، یم  مامتا  هب  ار  دوخ  رون  دـنوادخ ، دـیامرف ):
اهنآ هفیظو  هک  درک  دـیکأت  اهنآ  هب  هرابود  تیاهن ، رد  تفرگ . رارقا  اهنآ  لوزن  نأش  رب  اـهنآ  زا  درک و  ناـیب  اـهنآ  يارب  ار  تیب  لـها  نأـش 

دیناسرن و يرای  ار  ام  رگا  مدرم ، يا  امش  دومرف : اهتنا  رد  تسا . یمالسا  نوگانوگ  ياه  نیمزرس  رد  دعتـسم  نامدرم  هب  ماما  مایپ  ندناسر 
(1) «. دنشوکب امش  ربمایپ  رون  ندرک  شوماخ  رد  دنریگ و  ورین  امش  رب  نارگمتس  هنیآ  ره  دیشابن ، ام  تمدخ  رد 

يزرو تریغ  تیلوئسم و  ساسحا  نازیم  ساسا  رب  ریسم  لوط  رد  اه  شیور  اه و  شزیر  یجنسرایعم  ود 

زا ره  دوب ، البرک  هب  دورو  هناتـسآ  رد  هک  یتقو  ات  دـش ، جراـخ  هکم  زا  تشاذـگ و  ـالبرک  ریـسم  رد  اـپ  یتقو  زا  مالـسلا  هیلع  ادهـشلادیس 
گرزب يارحـص  نایم  زا  هچ  رگا  هفوک  ات  هکم  يرتمولیک  رازه  زا  شیب  ریـسم  دش . یم  ور  هبور  ریـسم  رد  يا  هدع  ای  يدرف  اب  یهاگدـنچ 

برع

ص 306. ماما ، نانخس  عماج  گنهرف  - 1
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، قطانم یخرب  رد  ریـسم ، نیا  یکیدزن  رد  نینچمه  دوبن . تیعمج  زا  یلاخ  دوب ، جـح  مسارم  هناتـسآ  رد  نوچ  ناـمز  نآ  رد  تشذـگ ، یم 
. دوب رادید  لامتحا  دندوب ، مه  لیابق  نآ  اب  دش  دمآ و  رد  هک  دارفا  زا  يا  هدع  اب  ور  نیا  زا  دندرک . یم  یگدنز  مه  لیابق  زا  یخرب 

ياهتنا رد  تسا . جـح  مزاـع  شرداـم  هارمه  قدزرف  دوش . یم  ور  هبور  رعاـش  قدزرف  اـب  هجحلا  يذ  رد 8  ماـما  تکرح ، زور  نیزاـغآ  رد 
هفوک زا  زیرگ  لاـح  رد  هک  دوش  یم  ور  هبور  یفعج  رح  نب  هللادـیبع  اـب  زین  ـالبرک  هب  دورو  زا  شیپ  زور  کـی  مرحم ، لوا  زور  رد  ریـسم 

هب ار  اـهنآ  دـش ، یم  ور  هبور  رگید  ياـه  ناـیرج  اـی  اـه  هورگ  هب  قلعتم  دارفا  اـی  ناتـسود  زا  يدرف  ره  اـب  ریـسم ، نیا  لوط  رد  ماـما  تسا .
هک يا  هدـع  دوب . هنوگ  هس  رب  ماـما  ربارب  رد  دارفا  شنکاو  دومرف . یم  توعد  لـطاب  لاـطبا  قح و  قاـقحا  يارب  ماـیق  هزراـبم و  یهارمه و 

دننامه اهنآ  نورد  رد  تیلوئـسم  تریغ و  سح  ندش  هتخیگنارب  ماما و  نانخـس  ندینـش  زا  سپ  دوب ، دودعم  دودـحم و  رایـسب  ناشدادـعت 
رد دنتـشاد ، مه  ار  ماما  هب  يدنم  هقالع  ياعدا  هک  يدـع  نب  حامرط  دـننامه  رگید  يا  هدـع  دنتـسویپ . یم  ماما  هب  تیاهن  رد  نیق  نب  ریهز 

شا هلیبق  نادناخ و  هب  یناسر  هقوذآ  ریظن  یگداوناخ  ياه  تیلوئسم  یلو  دنراد ، ار  ماما  يروای  تیلوئسم  هک  دنتفریذپ  یم  ماما  اب  ههجاوم 
. دندید یم  رت  مهم  ار 

وا اب  لالدتـسا  ناهرب و  رهم و  تیاهن  اب  دمآ و  شرادید  هب  ماما  هکنیا  اب  دندوب . یفعج  رح  نب  هللادیبع  دننامه  يا  هدـع  مه  موس  هتـسد  رد 
تبسن ماما  هک  دوب  يا  هنوگ  هب  تشاد ، ار  یناولهپ  تعاجش و  ياعدا  هکنیا  اب  وا  راتفر  يدرس  درک . ییانتعا  یب  ماما  هب  یلو  تفگ ، نخس 

. داد رادشه  شناماسبان  هدنیآ  هب 

يدنب هقبط  رد  یناوتان  تساروشاع و  رد  یهایس  يدیفس و  لماوع  زا  يزیرگ  تیلوئسم  ای  ییارگ  تیلوئـسم  دوش  یم  صخـشم  هنوگ  نیا 
. دوب دهاوخ  ندش  يرتسکاخ  لماع  مهم ، مها و  ياه  تیلوئسم  يدنب  تیولوا  و 

تزع تمارک و  رب  ینتبم  تیریدم  زیرگ ؛ تلذ  روحم و  تزع  تیریدم  . 17

هراشا

تزع تمارک و  رب  ینتبم  تیریدم  زیرگ ؛ تلذ  روحم و  تزع  تیریدم  . 17

اه لصف  ریز 

حیضوت

یلیمکت دراوم 
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همانرب نایم 
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حیضوت

ریقحت تلذ و  زا  هک  تساوخ  یم  هعماج  دوخ و  نابطاخم  زا  ماما  تسا . یناسنا  تمارک  تزع و  ثحب  ییاروشاع ، ياه  ماـیپ  نیرت  مهم  زا 
دننک يراددوخ  دوخ  تیصخش  تناها  و 
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. دزیهرپب دوش  یم  يریذپ  تلذ  ثعاب  هک  یتیریدم  ای  يربهر  نامزاس و  ماظن ، لمحت  ای  شریذپ  زا  و 

تیاهن هب  ار  دیزی  تفالخ  شریذپ  هدنیآ  لاح و  ناهنپ ، راکـشآ و  هجیتن  شمایق ، لوط  رد  دوخ  هدنوش  رارکت  ياه  مایپ  نیرت  مهم  رد  ماما 
اب ماما  تسا . دیزی  تفالخ  اب  ماما  تفلاخم  مهم  للع  زا  یکی  لماع  نیمه  دناد و  یم  ناناملسم  ندیسر  یتیصخش  ریقحت  تناها و  تلذ و 

تـسد اه و  شزرا  نیرت  مهم  زا  هک  دنک  ایحا  ار  یناسنا  شزرا  تمارک و  تزع و  راعـش  دنک  یم  یعـس  هلذلا » انم  تاهیه   » راعـش یحارط 
شمایق لوط  رد  ماما  تیریدـم  رد  مهم  ياه  هصخاش  زا  یکی  يزیرگ  تلذ  يروحم و  تزع  تیریدـم  ور  نیا  زا  تسا . مالـسا  ياهدروآ 

لباقم رد  دـنک . یم  زیهرپ  لماک  يرایـشوه  اب  دـشاب ، يریذـپ  تلذ  ناشن  دامن و  هک  يراتفر  ره  زا  ماـیق  لوط  رد  وس  کـی  زا  ماـما  تسا .
ياول ریز  جح  مسارم  نداد  ماجنا  زا  یتح  دوش و  یمن  يریذپ  تلذ  هب  رـضاح  زگره  البرک  هکم و  هنیدـم و  رد  دـیزی  ناهدـنامرف  نایلاو و 
. دراد دوخ  فارطا  ياه  ناسنا  هب  یشخب  تمارک  تیریدم  رد  یعس  نیرفآ  تزع  هریس  تیریدم و  شیامن  اب  ربارب ، رد  دراد و  ابا  دیزی 

: تسا نینچ  ماما  نیرفآ  تزع  زیرگ و  تلذ  تیریدم  ياه  هولج 

؛ دوش یم  یناسنا  تمارک  تزع و  جوا  رد  اهنآ  دشر  تیبرت و  ثعاب  مشاه  ینب  ناناوج  يارب  ماما  یتیبرت  تیریدم 

؛ دنک یم  ضارتعا  اهنآ  نیرفآ  تلذ  توکس  هب  دوخ  یغیلبت  تیریدم  يزادنا  هار  اب  زاجح  مدرم  هباحص و  اب  ههجاوم  رد  ماما 

اب اهنآ  تسا . يزیرگ  تلذ  اهنآ  هناشن  نیرت  مهم  هک  دراد  هارمه  دوخ  اب  شنارای  تیب و  لها  زا  کچوک  یناوراک  شماـیق ، لوط  رد  ماـما 
. دندیدرگن تلذ  اب  یگدنز  شریذپ  هب  رضاح  یلو  دنبای ، تاجن  ات  دندش  ور  هبور  نمشد  همان  ناما  اب  هکنیا 

یلیمکت دراوم 

یلیمکت دراوم 

نارای یعمج  هیحور  تزع ، تمارک و  ساسا  رب  یناسنا  عبانم  شنیزگ  عبانم  دربهار  یعامتجا ، ینیرفآ  شقن  ای  تیریدم و  رد  يدنم  تزع 
. تمارک تزع و  اب  اهورین  ییافوکشدوخ  یشخب و  تزع  اب  یعامتجا  ینیرفآ  روش  يارب  شالت  تزع ، تمارک و  روحم  رب 
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نمشد ههبج  رد  عوضوم  هاگیاج 

نمشد ههبج  رد  عوضوم  هاگیاج 

یگرزب و تزع و  تفارـش و  تمارک و  هیحور  نتفرگ  اـه و  ناـسنا  ندرک  لـیلذ  ریقحت و  يوما ، يدـیزی و  تموـکح  هصخاـش  نیرت  مهم 
يراوخ و هب  اهنآ  يدنم  تیاضر  هعماج و  دارفا  رد  تماهـش  تعاجـش و  هیحور  گرم  تیعـضو ، نیا  باتزاب  تساهنآ . یناسنا  يدـنلبرس 

. تسا یتسپ 

ثیدـح رد  و  دـنک ، راوـخ  ار  مدرم  هک  تسا  هدـش  هتـسناد  یـسک  مدرم  نیرت  نوـبز  هلآ ،  هـیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوـسر  زا  یثیداـحا  رد 
زا يدیزی  هعماج  رد  تسا . هدش  فیرعت  ناسنا  يارب  هلئـسم  نیرت  هدـننک  راوخ  ایند ، هب  يدـنمزآ  مالـسلا ،  هیلع  یلع  ترـضح  زا  يرگید 

، فارـشا املع و  عیمطت  اب  ریـسم ، نیا  رد  دنبای . تسد  تکاس  یتلم  رب  تموکح  هب  دنتـساوخ  یم  يریذـپ  تلذ  هیحور  جـیورت  اب  وس  کی 
. دننک شومارف  ار  يدنلبرس  تزع و  حور  مه  هعماج  ياهرشق  هیقب  ات  دندناشک  ینوبز  هب  ار  اهنآ 

. دش اهنآ  طاطحنا  ناناملسم و  یخیرات  دوعق  توکس و  ثعاب  تعامج  ظفح  مکاح و  زا  تعاطا  موزل  راعش  اب  جیردت  هب  تیعضو  نیا 

یسانشراک ياه  شسرپ 

یسانشراک ياه  شسرپ 

نیرت مهم  هب  یناسنا  تفارـش  تمارک و  تزع ، ارچ  تسا . يزیرگ  تلذ  ییارگ و  تزع  ثحب  ییاروشاع ، گـنهرف  زراـب  ياـه  هولج  زا  . 1
؟ دوش یم  لیدبت  ینیسح  ياه  مایپ 

تلذ ار  دیزی  اب  تعیب  هجیتن  ماما ، ارچ  دناد ؟ یم  نآ  هصخاش  نیرت  مهم  ار  یعامتجا  تلذ  دیزی ، هعماج  یـسانش  بیـسآ  ماقم  رد  ماما  ارچ 
؟ دنک یم  مالعا  یناسنا  ياه  شزرا  يدوبان  یتسپ و  و 

ياه هولج  تشاذـگ ؟ شیامن  هب  ای  درک  ارجا  ار  اهنآ  هنوگچ  دوخ  تیریدـم  رد  تمارک ، تزع و  شزرا  راعـش و  يایحا  رانک  رد  ماـما  . 2
نارای نیب  ییارگ  مه  بذـج و  ثعاب  ییارگ  تزع  هنوگچ  دـنمادک ؟ مایق  لوط  رد  ای  تماما  نارود  رد  ماـما  نیرفآ  تزع  تیریدـم  زراـب 

؟ دش یم  ماما 

اهرادشه نیا  دراد . ینوگانوگ  ياه  رادشه  یمالـسا  هعماج  رد  يریذپ  تلذ  شرتسگ  هدـنیآ  هب  تبـسن  دوخ  یغیلبت  تیریدـم  رد  ماما  . 3
زورما دوش ؟ یم  اهنآ  طاطحنا  دوکر و  ثعاب  ییاروشاع  گنهرف  زا  یمالسا  يا  هعماج  يرود  اه  دعب  هنوگچ  دنمادک ؟
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عیـشت نیتـسار و  مالـسا  شرتـسگ  هب  ناوت  یم  يزیرگ  تلذ  یبـلط و  تزع  رب  ینتبم  ییاروشاـع  ياـه  شزرا  یغیلبت  تیریدـم  اـب  هنوگچ 
؟ درک کمک 

همانرب نایم 

همانرب نایم 

يزیرگ تلذ  دروم  رد  ماما  نانخس  زا  يرامآ  یشرازگ  کی 

لوط رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نانخـس  رد  مهم  هدـنوش  رارکت  ياه  مایپ  زا  ییاروشاع و  ياـه  شزرا  نیرت  مهم  زا  یکی  يزیرگ  تلذ 
هنیدم یلاو  هک  هاگ  نآ  تسا . مایق  نیزاغآ  بش  رد  دنز ، یم  يریذـپان  تلذ  زا  نخـس  هک  هبترم  نیلوا  شمایق ، لوط  رد  ماما  دوب . شمایق 

دیزی داسف  روجف و  قسف و  نالعا  اب  ماما  دریگب ، تعیب  وا  زا  روز  هب  مه  دهدب و  وا  هب  ار  دیزی  تفالخ  ربخ  مه  ات  دنک  یم  توعد  ار  ناشیا 
. ددرگ یمن  وا  اب  تعیب  هب  رضاح 

یگژیو نایب  نمـض  شمایق  تلع  نایب  ماقم  رد  ای  دیوگ ، یم  نخـس  یهورگ  ای  یـسک  اب  هاگره  ماما  هکم ، هب  ماما  هنابیرغ  ترجه  زا  سپ 
. درامش یم  یناملسم  تزع  تمظع و  تمارک و  اب  یفانم  ار  نآ  دناد و  یم  ناناملسم  دوخ و  يارب  یتسپ  تلذ و  ار  وا  اب  تعیب  دیزی ،

هب ماما  یلو  دنتـسه ، دوعق  توکـس و  هب  ماما  نتخاس  دعاقتم  نتخاس و  مارآ  رد  یعـس  رمع  نب  هللادبع  هژیو  هب  هباحـص  زا  یخرب  هکم ، رد 
زین ماما  درک . دـنهاوخ  دیهـش  ایرکز  نب  ییحی  نوچمه  ار  وا  هنرگ  تسا و  هنـالیلذ  يریگ  تعیب  دـیزی ، فدـه  دـنک  یم  نـالعا  تحارص 

. دهد یم  حیجرت  دیزی  نوچ  یقساف  اب  هنالیلذ  تعیب  رب  ار  تداهش 

نب ییحی  هنامولظم  تداهش  يارجام  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  درکدای  مشاهینب ، شرازگ  هب  البرک ، هفوک و  يوس  هب  ماما  تکرح  زاغآ  اب 
دراد دیکأت  هراومه  نمـض  رد  دنک . یم  دای  نآ  زا  هکنیا  رگم  دیآ  یمن  دورف  یلزنم  چیه  رد  ماما  هک  يا  هنوگ  هب  دـبای ، یم  ینوزف  ایرکز 

ار تداهـش  وا  یلو  دوش ، یـضار  هنالیلذ  تعیب  هب  وا  هک  دنوش  یم  فرـصنم  ناشیا  ندـناسر  تداهـش  هب  زا  یتروص  رد  اهنت  نایدـیزی  هک 
. تسا هدرک  باختنا 

دنک یم  يرایـسب  شالت  تارکاذم  نیا  رد  دعـس  نب  رمع  دـنک . یم  هرکاذـم  دعـس  نبرمع  اب  هرود  دـنچ  ماما  هاتوک ، یتدـم  رد  البرک  رد 
دنک یم  نالعا  تبالـص  تحارـص و  هب  اجنآ  رد  ماـما  یلو  دـبای ، تسد  ير  تموکح  هب  ـالبرک  ریـسم  زا  حلـص ، اـب  يزیر و  نوخ  نودـب 

هجیتن هب  مه  هاگ  چیه  هک  تسا  هنالیلذ  يریسم  تسا ، هتفرگ  شیپ  رد  دعس  نب  رمع  هک  يریسم 

همانرب www.Ghaemiyeh.comنایم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 444زکرم  هحفص 332 

http://www.ghaemiyeh.com


247 ص :

ناشفورعم هلمج  ناشیا  دهد ، رد  نت  دیزی  اب  تعیب  هب  دنهاوخ  یم  ماما  زا  تحارص  هب  نایفوک  هک  اروشاع  حبص  ماجنارـس  دیـسر . دهاوخن 
«. هلذلا انم  تاهیه   » هک دیامرف  یم  ار 

يریذپ تلذ  ماجنارس  ود 

، میقتـسم تروص  هب  دنتـسناوت  یم  هک  دنتـشاد  رارق  شربارب  رد  رهـش  راهچ  درک ، زاغآ  ار  دوخ  مایق  مالـسلا  هیلع  ادهـشلادیس  هک  هاـگ  نآ 
قارع رد  هفوک  هرـصب و  زاجح و  هقطنم  رد  هنیدـم  هکم و  رهـش  ود  رهـش ، راهچ  نیا  زا  دنـشاب . ماما  زیرگ  تلذ  تزع و  ياه  مایپ  بطاخم 

ماما هلاس  تماقا 10  هک  ارچ  داتسرفن ؛ اهنآ  يارب  مه  یمایپ  یتح  درکن و  یگنرد  دنامن و  هنیدم  رد  هجو  چیه  هب  مایق  زاغآ  رد  ماما  دندوب .
زا سپ  هنیدـم  مدرم  تسناد  یم  ماما  دوب . هتـشاذگ  ماما  رایتخا  رد  ار  رهـش  هماـن  سانـش  مه  تجح و  ماـمتا  يارب  یفاـک  تصرف  رهـش  رد 

یـضار یتفالخ  هنوگره  هب  دوخ  ییانتعا  یب  توکـس و  اب  نامز  نآ  ات  هدـش و  هتفیرف  تاحوتف  میاـنغ  هب  مالـسلا  هیلع  مرکا  ربماـیپ  تلحر 
، دندش هجاوم  دـیزی  راکـشآ  قسف  ریگارف و  ملظ  اب  یتقو  مالـسلا  هیلع  ادهـشلادیس  مایق  زا  سپ  لاس  هس  رهـش  نیا  مدرم  هتبلا  دـندوب . هدـش 

تیاهن رد  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  دجـسم  تمرح  کته  هنیدم ، تراغ  لتق و  ماجنارـس  هک  یمایق  دـندز ؛ روک  یمایق  هب  تسد 
. دوب دیزی  هدنامرف  اب  زینک  هدرب و  ناونع  هب  رهش  ناگدنامزاب  تعیب 

مه اهنآ  ماجنارـس  تشادن . نایکم  اب  یباطخ  نادنچ  یلو  دوب ، نکاس  هکم  رد  هام  هب 5  کیدزن  ماما  دوب  مکاح  مه  هکم  رد  تیعـضو  نیا 
. دندرک تعیب  جاجح  اب  يراوخ  تلذ و  اب  مه  تیاهن  رد  دنتفرگ و  رارق  نایوما  نیگنس  هلمح  ریز  رابود  لاس ، تدم 10  رد  هک  دوب  نیا 

تلذ شریذپ  اب  تشحو و  سرت و  زا  رهـش  ود  نیا  مدرم  یلو  دوب ، هفوک  رهـش  هتبلا  قارع و  هب  فوطعم  ماما  توعد  نوناک  تدم ، نیا  رد 
يریگرد گنج و  لاس  هب 10  ندش  التبم  اهنآ ، يریذپ  تلذ  ماجنارـس  دندمآ . ماما  فاصم  هب  ای  دندش  ناهنپ  اه  هناخ  جنک  رد  ای  یتسپ  و 

. دوب یفقث  فسوی  نب  جاجح  زیمآریقحت  هناملاظ و  رایسب  تراما  لاس  لمحت 20  نآ ، زا  سپ  تراغ و  لتق و  و 

نید دوخ و  تزع  تمارک و  تساوخ  یم  دوخ  نابطاخم  زا  هتـسویپ  روط  هب  یهلا  ياه  تنـس  نوناق  رظنم  زا  ماـیق  لوط  رد  ماـما  ور  نیا  زا 
هب تلذ  نیا  دنهدب ، نت  هتساوخدوخ  ریقحت  هنوگره  هب  یتسرپ  ایند  يدنمزآ و  هناهب  هب  نانآ  رگا  ماما ، رظن  هب  دننک . ظفح  ار  دوخ 
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. تخاس دهاوخ  رود  هداس  یلومعم و  يویند  یگدنز  زا  مه  ار  اهنآ  یتح  دش و  دهاوخ  لیدبت  هدنیآزف  ینالوط و  یتنس 

یبایزرا تراظن و  لرتنک ، لصا  . 18

هراشا

یبایزرا تراظن و  لرتنک ، لصا  . 18

اه لصف  ریز 

حیضوت

یلیمکت دراوم 

يرتسکاخ ای  هایس و  ههبج  رد  عوضوم  هاگیاج 

یسانشراک ياه  شسرپ 

همانرب نایم 

حیضوت

حیضوت

رب ماما  دوب . فلتخم  ياه  هورگ  يوس  زا  توعد  فرـص  هب  هدیجنـسان و  ياه  مادقا  زا  ماما  زیهرپ  ییاروشاع ، تیریدـم  زراب  ياه  هولج  زا 
دنک یم  شالت  هراومه  دوش ، یم  هجاوم  یتساوخرد  ای  اعدا و  توعد ، اب  هاگره  مایق  لوط  رد  تیریدم ، رد  یبایزرا  لرتنک و  لصا  ساسا 

تـسایس لصا و  نتفرگ  شیپ  رد  اب  ربارب ، رد  دنک . زیهرپ  اهاعدا  اه و  نایرج  اب  دوخ  میظع  مایق  باتک  باسح و  یب  عیرـس و  ندز  هرگ  زا 
. دنجنسب ار  اهنآ  لمع  لوق و  نیب  تبسن  یلمع و  ياه  یگدامآ  نازیم  نایعدم ، ییامزآ  تسار  يارب  شالت  رایتخا و 

ماگنه یلو  دـنک ، یم  لوکوم  هیواـعم  گرم  زا  سپ  هب  ار  نآ  ناـیفوک  ماـیق  توعد  هب  خـساپ  رد  دوخ ، تماـما  زاـغآ  رد  ماـما  ور ، نیا  زا 
، تیاـهن رد  ناوارف  ياـه  هماـن  لوصو  زا  ناـنیمطا  زا  سپ  مه  هکم  رد  دور و  یم  هکم  هب  هکلب  دوش ، یمن  هفوـک  یهار  هنیدـم ، زا  ترجه 

هفوک طیارـش  یبایزرا  شجنـس و  هب  ات  دـنک  یم  هفوک  مزاع  ار  مالـسلا  هیلع  لیقع  نب  ملـسم  ترـضح  دوخ ، دـنم  ناوت  ياـهورین  زا  یکی 
. دزادرپب

اه ناسر  همان  اه و  کیپ  دمآ  تفر و  زا  یطخ  داجیا  ثعاب  شدیما ، هطقن  نیرت  مهم  ناونع  هب  هفوک  يارب  ماما  تبقارم  لرتنک و  تیریدـم 
هفوک تالوحت  هب  ار  شمایق  ییاهن  دـنیآرف  ماما  دـشاب . علطم  نایفوک  هفوک و  یگدامآ  نازیم  رابخا و  زا  موزل ، عقاوم  رد  ماـما  اـت  دوش  یم 

هتفرگن هدیجنـسان  میمـصت  ای  دشابن  روما  دنور  زا  رود  دوخ ، ياه  يریگ  میمـصت  رد  دوب  شالت  رد  لاح  نیع  رد  یلو  دوب ، هدرکن  هتـسباو 
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. دشاب

راکفا و زا  دـنک  یم  یعـس  هراومه  ایوپ  یطابترا  رد  ماما  تسا . راـکفا  شجنـس  یباـیزرا و  ماـما ، یباـیزرا  تیریدـم  ياـه  هولج  رگید  زا 
رکشل ای  اه  هورگ  دارفا ، اب  شنانخس  ای  اه  ینارنخس  رد  هراومه  ور  نیا  زا  دوش . هاگآ  دوخ  لباقم  ههبج  ینامیا  يا و  هشیدنا  ياه  شیارگ 

. دیوگ یم  نخس  اهنآ  اب  اهنآ  تایحور  زا  لماک  یهاگآ  اب  هفوک ،

لرتنک و زا  یـشان  اروشاع  بش  ياـه  همین  هب  یماـظن  ياـه  کـیتکات  يارجا  رد  نتخادـنا  ریخأـت  درک  اـعدا  ناوتب  دـیاش  رگید ، يرظنم  زا 
ياه کیتکات  هب  تبسن  ماما  یبایزرا  تبقارم و 
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نیب عمج  رد  دنک  یم  شالت  دوش ، یم  دربن  هنحص  رد  نمشد  یلصا  هشقن  هجوتم  اعوسات  رـصع  رد  ماما  هک  هاگ  نآ  تسا . نمـشد  یماظن 
. دنک ارجا  یحارط و  ار  کیتکات  نیرتهب  نمشد ، هشقن  حرط و  فشک  یطیحم و  طیارش  یسررب 

: تسا ییاروشاع  تیریدم  زراب  ياه  هولج  زا  ریز  دراوم 

؛ یهارمه نایعدم  هتسویپ  یبایزرا  شجنس و 

. نانمشد راتفر  رب  تراظن  تبقارم و  لرتنک و 

یتقو ماما  هک  تسا  هتکن  نیمه  هب  رظان  تدـمدنلب  تدـم و  نایم  لحارم  يارب  یتح  اه  ورین  يزاس  هدامآ  هدـنیآ و  لاح و  طیارـش  یبایزرا 
ات دـنک  یم  هارمه  شدوخ  اب  ار  تیب  لها  دریگ ، یم  رظن  رد  ار  دوخ  تداهـش  زا  سپ  یتح  ماـیق  رارمتـسا  ترورـض  طیارـش ، یباـیزرا  رد 

ياه همانرب  یبایزرا  تبقارم و  رد  هک  دهد  یم  ناتسیزاروشاع  هب  مهم  یسرد  ییاروشاع ، تیریدم  هنوگ  نیا  دنشاب . دعب  لحارم  رادمچرپ 
نآ يارب  ار  بسانم  ياـهورین  اـی  دوخ  نآ ، ساـسا  رب  دـنرگنب و  مه  ار  نآ  زا  سپ  لـحارم  یتح  هماـنرب و  ره  تبقاـع  هدـنیآ و  دـیاب  دوخ 

. دننک هدامآ  طیارش 

رب تراظن  اب  ات  دراد  هژیو  یهجوت  ناوناب  رگید  مالـسلا و  اـهیلع  بنیز  ترـضح  هب  ماـما  اروشاـع ، رـصع  اـت  بش  زا  هک  تسا  رظنم  نیا  زا 
دوخ ياه  تیلوئـسم  اب  لماک  ههجاوم  يارب  ار  اهنآ  هعجاف ، نارحب و  جوا  هب  یکیدزن  نازیم  اب  هسیاـقم  رد  اـهنآ  ياـه  شنکاو  اـه و  شنک 

ههجاوم يارب  اهنآ  يزاس  هدامآ  تیریدـم و  هب  اهنآ  ياه  ناجیه  فطاوع و  تاساسحا و  هب  هجوت  نمـض  هلحرم  نیا  رد  ماما  دزاس . هدامآ 
. دزادرپ یم  اه  تیلوئسم  نیرت  تخس  شریذپ  اه و  هعجاف  نیرت  گرزب  اب 

یلیمکت دراوم 

یلیمکت دراوم 

يریگ ربخ  يروسناسدوخ ، مدـع  راکفا ، یبایزرا  شجنـس و  اـه ، دـیدهت  اـه و  تصرف  هتـسویپ  یباـیزرا  تاـعالطا ، یباـیزرا  تیریدـم و 
اهورین و یبایزرا  تالوحت ، تارییغت و  كرد  نمـشد ، يدوخ و  ياهورین  یـسانش  تیـصخش  دـیدهت ، تیهام  دـیدهت و  یبایزرا  هتـسویپ ،

یحارط لرتنک ، رطخ  فشک ، مدـع  رطخ  یـسر ، باسح  رطخ  تیحالـص ، ناحتما  یتخانـش ، یبای  شزرا  ییاناوت ، نومزآ  یناـسنا ، عباـنم 
. نامزاس درکلمع  ناوت  شجنس  یلرتنکدوخ ، يوگلا  جیورت  تاعالطا ، رامآ و  یبایزرا ، گنهرف  نانکراک ، یبایزرا  ماظن 
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يرتسکاخ ای  هایس و  ههبج  رد  عوضوم  هاگیاج 

يرتسکاخ ای  هایس و  ههبج  رد  عوضوم  هاگیاج 

ههبج مـهم  فعـض  طاـقن  زا  یکی  تساـه . ورین  دـمآزور  يزاـس  هداـمآ  يرایــشوه و  تراـظن ، تـبقارم و  لرتـنک و  یباـیزرا ، درکراـک 
. داد خر  زاجح  نیعبات  هباحص و  يوس  زا  مه  قافتا  نیا  دوب . عقوم  هب  تسرد و  تراظن  یبایزرا و  نتـشادن  اروشاع ، هنحـص  رد  يرتسکاخ 

هنک دـیزی و  دادـن ، خر  هکم  هب  هلمح  هرح و  عیاجف  ات  دـندوب و  هداد  تیاضر  دـیزی  تفالخ  هب  عوقو ، لاح  رد  هعجاف  تسرداـن  مهف  اـب  هک 
صقان ای  طلغ  یبایزرا  اب  هفوک  رد  اهنآ  داد  خر  دـندش ، فورعم  نیباوت  مان  هب  اـه  دـعب  هک  یهورگ  يوس  زا  مه  دنتخانـشن . ار  وا  تفـالخ 
بجوم اهنآ  يوس  زا  یبایزرا  تراظن و  لرتنک و  فعـض  دنتـشاذگ . اهنت  ار  وا  دنـشاب و  مالـسلا  هیلع  ملـسم  ترـضح  ناهارمه  دنتـسناوتن 

. دهد خر  البرک  هعجاف  تیاهن  رد  ات  دش  یجیردت  ياوزنا  اهنآ و  رب  بذاک  یتشحو  بعر و  هبلغ  نمشد و  تسد  هب  يریگ  لفاغ 

یسانشراک ياه  شسرپ 

یسانشراک ياه  شسرپ 

؟ تسا هتسباو  هتسویپ ، تراظن  هب  قفوم  تیریدم  هنوگچ  دراد ؟ تیریدم  رد  یشقن  هچ  یبایزرا  لرتنک و  تبقارم ، . 1

قح و يوس  زا  لماک  يرایشوه  بسک  ثعاب  هتـسویپ  لرتنک  تبقارم و  هنوگچ  تسا ، تیلقا  رد  قح  هراومه  هک  لطاب  قح و  يریگرد  رد 
؟ دوش یم  نآ  درکلمع  فعض  ای  يریگ  لفاغ  زا  يریگولج 

نیا هنوگچ  ماما  تسیچ ؟ ماما  ییاروشاع  هریـس  رد  یبایزرا  لرتنک و  زراب  ياه  هولج  اروشاع ، تضهن  لوط  رد  ینیـسح و  تیریدم  رد  . 2
لباقم ياه  نایرج  راکفا  هنوگچ  ماما  دـنک ؟ یم  یبایزرا  ار  نایفوک  هنوگچ  ماـما  دراذـگ ؟ یم  ارجا  هب  ماـیق  فلتخم  لـحارم  رد  ار  لـصا 

؟ دریگ یم  رظن  ریز  ار  نمشد  ياه  راتفر  هنوگچ  ماما  دنک ؟ یم  ییاسانش  شجنس و  ار  دوخ 

مهیلع تیب  لها  نارای و  هتـسویپ  یبایزرا  نمـض  دوخ ، هلحرم  نیرت  یلاعتم  رد  هژیو  یبایزرا  تراظن و  کـی  رد  ماـما  دـسر  یم  رظن  هب  . 3
همانرب اهنآ  لـماک  یگداـمآ  تیوقت و  يارب  يدراوم  رد  یتح  دزادرپ و  یم  اـهنآ  یگداـمآ  نازیم  شجنـس  لرتنک و  هب  جـیردت  هب  مالـسلا 

ماما تیریدم  ای  و  اروشاع ، بش  رد  شنارای  هب  تبسن  ماما  شجنس  دننامه  ( ؟ دراد

يرتسکاخ ای  هایس و  ههبج  رد  عوضوم  www.Ghaemiyeh.comهاگیاج  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 444زکرم  هحفص 337 

http://www.ghaemiyeh.com


251 ص :

؟ تسیچ ماما  یتبقارم  هریس  نیا  لوصا  مالسلا )  اهیلع  بنیز  ترضح  يزاس  هدامآ  یبایزرا و  هب  تبسن 

همانرب نایم 

همانرب نایم 

اهنآ ندش  ریگ  نیمز  عاضوا و  تسرد و  یبایزرا  لرتنک و  رد  نیباوت  تیریدم  فعض  کی 

وا دوب . مالـسلا  هیلع  ادهـشلادیس  هب  يدـنم  هقالع  تبحم و  یعدـم  هفوک و  رد  هعازخ  هلیبق  سیئر  ناگرزب و  زا  یعازخ ، درـص  نب  نامیلس 
توعد مایق  هب  شتماما  زاغآ  رد  ار  ماـما  تشون و  هماـن  ماـما  هب  رگید  يا  هدـع  هارمه  هب  مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماـما  تداهـش  زا  سپ 

. درک لوکوم  هیواعم  گرم  زا  سپ  هب  ار  نآ  دوخ  هنامز  زا  یلامجا  یبایزرا  میسرت  اب  ماما  یلو  درک ،

دنتشون و همان  ماما  هب  هرابود  اهنآ  دیسر ، شناتسود  درـص و  نب  نامیلـس  هکم و  هب  هنیدم  زا  ماما  ترجه  ربخ  یتقو  هیواعم ، گرم  زا  سپ 
همان جوم  هب  دـندرک  یم  یعـس  ماما  رتشیب  هچ  ره  قیوشت  يارب  نآ  زا  دـعب  اهنآ  دـندرک . توعد  هفوک  هب  ار  ماما  دوعوم ، ماـیق  ياتـسار  رد 

، شیومع رسپ  یگدز ، باتـش  زا  زیهرپ  نمـض  ماما  دنناشکب . هفوک  هب  رت  عیرـس  هچ  ره  ار  ماما  ات  دننزب  نماد  هفوک  زا  ناوارف  ياه  يراگن 
. داتسرف اجنآ  هب  هفوک  يزاس  هدامآ  یبایزرا و  یسررب و  يارب  ار  لیقع  نب  ملسم 

همانرب يدنک  بجوم  دندیـشک و  رانک  يدرـس  لد  اب  اهنآ  یفقث  هدـیبع  یبا  نب  راتخم  دزن  وا  ندـش  دراو  هفوک و  هب  ملـسم  ندـمآ  زا  سپ 
دننک روصت  اهنآ  دش  ثعاب  طلغ  یبایزرا  کی  رد  هدوب ، اه  باعرا  اه و  دیدهت  اب  هارمه  هک  دایز  نبا  یناهگان  ندـمآ  دـندش . ملـسم  ياه 

هفوک و فارـشا  قیوشت  دـیدهت و  اب  وا  هکلب  دوبن ، ماش  نایرکـشل  دایز ، نبا  ياکتا  هطقن  هکنیا  اب  تشاد  دـهاوخن  يدوس  چـیه  ماـیق  رگید 
. دوب هدرک  هارمه  دوخ  اب  ار  رهش  یعیشریغ ، بازحا  اه و  هورگ 

، دوب البرک  رد  ای  هار و  ریـسم  رد  ماما  هک  ییاهزور  رد  دندیمان ، نیباوت  ار  دوخ  اه  دعب  هک  هورگ  نیا  ناگرزب  رگید  نامیلـس و  فارتعا  هب 
دوخ ياه  هناخ  جـنک  رد  اهنت  هن  عاضوا ، زا  طلغ  یبایزرا  کی  رد  اهنآ  یلو  دیـسر ، یم  اهنآ  هب  يرای  توعد و  يارب  ماما  ياه  همان  یپایپ 

یشان هک  یتوکـس  دوعق و  اب  نانیا  دندرک . نیـشن  هناخ  دوخ  اب  مه  ار  دوخ  مدرم  زا  رفن  رازه  ات 16  رازه  نیب 4  یعمج  هکلب  دندش ، ناهنپ 
. دندش ماما  تداهش  تبرغ و  ثعاب  دوب ، عاضوا  طلغ  یبایزرا  زا 
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شناهارمه یگدامآ  تقادص و  نازیم  زا  ماما  یجنس  یبایزرا  هویش  ود 

مهارف هفوک  رد  ماما  یبسن  يزوریپ  يارب  هنیمز  لامتحا و  زونه  نوچ  تشاد ، ار  قارع  يوس  هب  هکم  زا  تکرح  دـصق  ماـما  هک  ماـگنه  نآ 
ماگنه ماما  دیـسر . یم  رتمک  ای  رتشیب  یمک  رفن ، دص  دودـح  هب  دوب و  هجوت  لباق  یّمک  رظن  زا  دـنداتفا ، هار  هب  ماما  هارمه  هک  یعمج  دوب ،

هار هنایم  رد  مالسلا  هیلع  ملسم  ترضح  تداهش  ربخ  ندیسر  ات  یلو  دوب ، هدرک  هراشا  دوخ  تداهش  هب  ینمـض  تروص  هب  هکم  زا  جورخ 
شنیرفآ دصق  هک  اجنآ  زا  یلو  دـندوب ، رفن  دودـح 100  رد  ماما  هارمه  عمج  ور ، نیا  زا  دوب . هدومرفن  نخـس  نآ  زا  ررکم  تحارـص و  هب 

. دزادرپب شناهارمه  هنادازآ  شیالاپ  یبایزرا و  هب  هنامرتحم  هک  دوب  نآ  دنمزاین  تشاد ، ار  یخیرات  میظع و  يا  هسامح  مایق و 

رد هلدابم  نایرج  يدازآ  کمک  اب  یجنـس  یبایزرا  دوب . ینتبم  ماما  تیفافـش  تقادـص و  تسایـس و  رب  مهم  نیا  يارب  ماـما  هماـنرب  هویش و 
اب تشادن و  هدننک  سویأم  دـب و  رابخا  هب  تبـسن  هژیو  هب  هنامرحم  رابخا  مان  هب  يزیچ  تضهن ، لوط  رد  ماما  هک  انعم  نیا  هب  دوب  تاعالطا 

. دزادرپب دوخ  ناهارمه  یبایزرا  یبای و  شزرا  هب  درک  یم  یعس  نآ  هلدابم  دازآ  نایرج  اهربخ و  زا  یناگمه  یهاگآ  طیارش  ندرک  مهارف 
ندومزآ تاـعالطا و  دازآ  هلداـبم  اـب  اروشاـع ، بش  اـت  مالـسلا  هیلع  ملـسم  ترـضح  تداهـش  ربخ  ندیـسر  عطقم  زا  ریـسم ، نیا  رد  ماـما 

رد ار  اهنآ  تفگ و  نخس  دنور ، یم  هک  يریسم  ماجنارس  هرابرد  اهنآ  اب  یبیغ ، رابخا  هئارا  ای  شیاهایؤر  تافـشاکم و  هئارا  اب  شناهارمه 
. یهارمه نایعدم  ناوت  بات و  تقادص و  شجنس  يارب  تسا  يرازبا  دراوم ، نیا  همه  تشاذگ . دازآ  نمشد  ياه  همان  ناما  اب  ههجاوم 

بـش رد  هک  هاگ  نآ  دراد و  هدنیآزف  يدنور  دوش ، یم  کیدزن  اروشاع  هب  هچ  ره  ماما ، همانرب  حرط و  تیمها  هب  رظان  یبایزرا  نیا  دنیآرف 
. دریگ یم  نایاپ  دسر ، یم  لماک  شیالاپ  نانیمطا و  هلحرم  هب  اروشاع 

یهاگآ بسک  يارب  يزاس  تصرف  هارمه  هب  تخس  ياه  تیعقوم  طیارش و  اب  نومزآ  کمک  اب  یجیردت  یبای  شزرا  یبایزرا و  لصا  نیا 
دش هدز  قوذ  هن  شتوعد  زاغآ  رد  نایفوک  توعد  ياه  همان  اب  ههجاوم  رد  ماما  تسا . مه  نایفوک  ربارب  رد  ماما  یلرتنک  تسایـس  هنادازآ ،
زا اهنآ  یعقاو  تیهام  يزاس  راکشآ  هب  ات  درک  یبایزرا  ار  اهنآ  لمع  اعدا و  مظنم ، يزیر  همانرب  رد  هکلب  دوب ، انتعا  یب  اهنآ  هب  تبسن  هن  و 

. دنک زیهرپ  تیفرظ  مک  هعماج  ای  اه  ناسنا  اب  دوخ  یخیرات  مایق  هدوهیب  ینزدنویپ 
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اه قیوشت  اه و  رادشه  تیریدم  . 19

هراشا

اه قیوشت  اه و  رادشه  تیریدم  . 19

اه لصف  ریز 

حیضوت

یلیمکت دراوم 

نمشد ههبج  رد  عوضوم  هاگیاج 

یسانشراک ياه  شسرپ 

همانرب نایم 

حیضوت

حیضوت

قیوشت و نیا  هرتسگ  هنماد و  رگا  هژیو  هب  تسا . دحاو  یتیرومأم  فدـه و  هب  تبـسن  دارفا  عفد  بذـج و  يارب  یمهم  لماع  هیبنت  قیوشت و 
خیرات لوط  رد  قح  ناربهر  ایلوا و  هک  تسا  ینعم  نیا  هب  نخس  نیا  دریگب . رارق  دنوادخ  ياه  تمکح  تربع و  اه و  تنس  هریاد  رد  هیبنت 

قح و هب  نتـسویپ  تکرح و  نیا  هب  مدرم  هنادازآ  يزاس  هارمه  يارب  دنا ، هداد  تروص  ار  یخیرات  یبهذـم و  یمایق  یتکرح و  هک  هاگ  نآ 
بعر و بجوم  هکنآ  ياج  هب  اه  رادـشه  نیا  دـننک . یم  هئارا  قیوشت  اهرادـشه و  زا  يا  هعومجم  لطاب ، اب  يراکمه  زا  اهنآ  يزاس  ادـج 
ای هدنبیرف  ياه  عیمطت  ياج  هب  مه  اه  قیوشت  تسا . نآ  زا  یـشان  ياه  تنـس  لامعا و  باتزاب  دشاب ، تنوشخ  دیدهت و  تیانج ، تشحو ،

. تسا تامعن  دشر  تاقیفوت و  تاکرب و  ياه  تنس  نایب  صاخ ، يا  هدع  يارب  لاملا  تیب  لواپچ 

دوجو هدرتسگ  تروص  هب  قیوشت  دـیدهت و  تسایـس  مه  لطاب  ههبج  رد  هک  ارچ  دراد ؛ رارق  لـطاب  ههبج  تیریدـم  ربارب  رد  تیریدـم  نیا 
نینچمه دراد . هشیر  اه  هدارا  لرتنک  بلـس و  تشحو و  بعر و  داجیا  فدـه  اب  ریگارف  ياـه  دـیدهت  يارجا  رد  تسایـس  نیا  یلو  دراد ،

بعر و داجیا  ياج  هب  ادـخ  يایلوا  لباقم ، رد  لاملا . تیب  لواپچ  زا  یـشان  بهاوم  ای  تسا  هدـنبیرف  ياه  هدـعو  ای  لطاب  ههبج  رد  قیوشت 
هـشیدنا هب  ار  مدرم  دـنوادخ ، ياه  تنـس  ساسا  رب  روما  بقاوع  هب  تسرد  یهد  هجوت  یهاگآ و  داجیا  اب  دـننک  یم  یعـس  یلمع  تشحو 

زراـب ياـه  هولج  زا  ریز  دراوم  دـنوش . اـهنآ  تیادـه  بذـج و  زاـس  هنیمز  يونعم ، ینید و  ياـه  قّوشم  یخرب  هئارا  اـب  هاـگ  نآ  دـنراداو .
: تساه تربع  اه و  تنس  رب  ینتبم  هناهاگآ  قیوشت  دیدهت و  هئارا  رد  ماما  تیریدم 
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همه هدنیآ  رصقم و  رما  نیا  رد  ار  اهنآ  دناد و  یم  نید  يدوبان  هعماج و  طوقس  ار  املع  توکس  هجیتن  ماما ، هک  هاگ  نآ  انم  رد  ماما  هبطخ 
؛ دنیب یم  کیرات  ار  اهنآ  یتح 

دهاوخن يراگتسر  يزوریپ و  هب  دیاین ، ام  اب  هک  یسک  ره  دننامه   ) جورخ هناتسآ  رد  هژیو  هب  هکم  رد  تماقا  نارود  رد  ماما  نانخس  یخرب 
؛) دیسر

؛ دهد یم  رادشه  اهنآ  هب  ناش  موش  هدنیآ  هرابرد  هک  یفعج  رح  نب  هللادیبع  دننامه  هدننک  تاقالم  دارفا  هب  ماما  ياهرادشه  هعومجم 
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. دش ناشیا  رطاخ  نانیمطا  تابث و  ثعاب  تشاد و  شنارای  يارب  اروشاع  بش  هک  یتافشاکم  مالسلا و  هیلع  ادهشلادیس 

تراسا ناوراک  ناشیا  زا  سپ  هک  یتسایس   ) تدم نایم  کیدزن و  هدنیآ  رد  نایفوک  تبقاع  رخآ و  هب  تبـسن  اروشاع  زور  رد  ماما  رادشه 
؛) داد ناوارف  ياه  رادشه  مالسا  ناهج  موش  کیدزن و  هدنیآ  هب  تبسن  تشاذگ و  ارجا  هب  مالسا  ناهج  رسارس  رد 

. هدنیآ رد  ناناملسم  ینوبز  تلذ و  هب  نداد  رادشه  ماما و 

یلیمکت دراوم 

یلیمکت دراوم 

یـساره هدـنیآ  راذـنا ، تاغیلبت  اه ، تنـس  اه و  تربع  ییوگ ، شیپ  ینیب و  شیپ  يزاـس ، تربع  یعاـمتجا ،) ساره  داـجیا   ) یـساره هوبنا 
یسانش شور  ترطف ، يرگرادیب  تیریدم  يزیگنارب ، شسرپ  نمشد ، رد  خوسر  يروآدای ، تیریدم  لصا و  هیحور ، فیعـضت  تاغیلبت و 

رارق یهارود  رـس  یبصع ، راشف  تیریدـم  يرگنـشور ، اب  یهدرادـشه  تیریدـم  اه ، هعفاد  اه و  هبذاج  يزاوم  تیریدـم  عیمطت ، دـیدهت و 
. هیبنت ای  شاداپ  نییعت  اب  قوقح  زا  عافد  نداد و 

نمشد ههبج  رد  عوضوم  هاگیاج 

نمشد ههبج  رد  عوضوم  هاگیاج 

نیا رد  دایز  نبا  دید . ناوت  یم  هفوک  رهـش  هژیو  هب  قارع  رد  دایز و  نبا  هرهچ  رد  ار  لطاب  ههبج  رد  قیوشت  دـیدهت و  تیریدـم  زراب  هولج 
هسیک ياطعا  اب  مه  وا  ياه  قیوشت  تشاد . نایفوک  لماک  دیدهت  رد  یعـس  یماظن ، تموکح  داجیا  يا و  هدع  ندناسر  تداهـش  هب  اب  رهش 

بکترم هک  یتروص  رد  دوب  هداد  هدـعو  البرک  رد  مه  هفوک  رکـشل  هب  دیـسر . یم  فارـشا  هب  طقف  هک  دوب  هارمه  لاـملا  تیب  زا  رز  ياـه 
رمع يارب  یتح  دشن  ققحم  اهنآ  رتشیب  یلو  مادک ، چیه  مییوگن  رگا  هک  ییایاده  دننک . تفایرد  يا  هژیو  يایادـه  دـنوش ، تایانج  مرج و 

. هفوک ناهدنامرف  دعس و 

یسانشراک ياه  شسرپ 

یسانشراک ياه  شسرپ 

ياقلا هئارا و  ینابم  رایعم و  قح ، نید  ساـسا  رب  دراد ؟ یـشقن  هچ  یناـسنا  یگدـنز  رد  یهد  تکرح  تیریدـم و  رد  قیوشت  دـیدهت و  . 1
دیاب هنوگچ  هعماج  هب  قیوشت  دیدهت و 
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رد لطاب  شور  اب  انبم  شور و  نیا  توافت  دوش ؟ یم  فیرعت  اه  تنـس  يوگلا  ساـسا  رب  ینید  ياـه  قیوشت  دـیدهت و  نیا  هنوگچ  دـشاب ؟
؟ تسیچ هنیمز  نیا 

یهارمه يارب  قیوشت  دـیدهت و  تیریدـم  تسایـس و  زا  اه  تنـس  نوناق  ساسا  رب  هنوگچ  دوخ  ماـیق  لوط  رد  مالـسلا  هیلع  ادهـشلادیس  . 2
ای میهافم  هچ  رب  دوخ  ياه  دیدهت  رد  ماما  اه ؟ قیوشت  ای  تسا  رتشیب  اهدیدهت  اه ، تسایـس  نیا  رد  دـنک ؟ یم  هدافتـسا  دوخ  مایق  اب  هعماج 

لوط رد  ماما  ایآ  ارچ ؟ دوش ؟ یم  هدـید  یتوافت  قارع ، زاجح و  رد  ماـما  هدـنهدرادشه  ياـه  ناـیب  نیب  اـیآ  دـنک ؟ یم  دـیکأت  یقیداـصم 
؟ دراد یقیوشت  نایب  شنارای  ای  هعماج  يارب  تضهن 

؟ تسیچ عطقم  نیا  رد  شفده  دهد ؟ یم  رارمتسا  ار  ییاروشاع  ینید و  رادشه  دیدهت و  تیریدم  تراسا  ناوراک  هنوگچ 

ثعاب هنوگچ  تیریدـم  نیا  دوش ؟ یم  ارجا  هفوک  رد  هژیو  هب  یمالـسا  هعماج  رد  هنوگچ  يدـیزی  تسایـس  قیوشت  دـیدهت و  تیریدـم  . 3
يزاس یثنخ  يارب  قح  ههبج  راکهار  دوب ؟ هدـش  هفوک  هعماج  رد  ناهارمگ  یناویح  ییوخ و  هدـنرد  هرهچ  يایحا  یناـسنا و  هیحور  گرم 

رب دایز  نبا  يدیدهت  تیریدم  يزاس  یثنخ  رد  یعـس  يارب  البرک  رد  مالـسلا  هیلع  ادهـشلادیس  ایآ  تسیچ ؟ لطاب  يدـیدهت  ياه  تسایس 
؟ درک شالت  نایفوک 

همانرب نایم 

همانرب نایم 

قیوشت دیدهت و  تیریدم  ماما و  . 19 1

دوخ مایق  يزاس  هنیمز  يارب  دش ، هکم  هب  هنیدم  زا  هنابیرغ  ترجه  هب  راچان  دیزی ، تفالخ  زاغآ  رد  هکنآ  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  ادهـشلادیس 
اه تعدب  اه و  فیرحت  اه و  فارحنا  هدولآ  تدـش  هب  یمالـسا  هعماج  هک  اجنآ  زا  درک . عورـش  ار  ریگارف  یتوعد  یناسنا  يورین  نیمأت  و 

لوصا يانبم  رب  هدرتسگ  قیوشت  دیدهت و  تاغیلبت  يریگراک  هب  دـنمزاین  ماما  توعد  دوب ، دوکر  تلفغ و  ییانتعا و  یب  تیاهن  رد  هدـش و 
. دوب ینید  ياه  شور  و 

یم مهم  نیا  هب  منهج  تشهب و  تایآ  بلاق  رد  ای  یخیرات  ياـه  تنـس  تاـیآ  بلاـق  رد  هک  نآرق  شور  هویـش و  دـننامه  ماـما  ور ، نیا  زا 
. درک زاغآ  قیوشت  اهدیدهت و  نایب  کمک  اب  ناهذا  فطاوع و  کیرحت  هنیمز  رد  ار  دوخ  یغیلبت  همانرب  دزادرپ ،

يامیس نایب  نمض  اه  دیدهت  نیا  رد  ماما  تسا . ناشیا  اب  ندرکن  ای  ندرک  یهارمه  فرط ، ود  جیاتن  راثآ و  نایب  همانرب ، نیا  رد  ماما  هویش 
راگتسر لطاب و  اب  یهارمه  یلک و 
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دیدهت تایئزج  تدش و  رب  یبیغ  ياه  ییوگ  شیپ  ساسا  رب  دنک  یم  یعـس  دوش ، یم  کیدزن  البرک  اروشاع و  هب  هچ  ره  نیدعاق ، ندشن 
ناهدنامرف ربارب  رد  ار  اه  دیدهت  نیا  جوا  ماما  دبای . ینوزف  نآ  زا  یـشان  ساره  بعر و  داجیا  ای  يراذگ  رثا  ذوفن و  لامتحا  ات  دـیازفیب  اه 

. دنک یم  نایب  ًاقیقد  ار  اهنآ  زا  یخرب  هفوک و  کیرات  هدنیآ  هک  يا  هنوگ  هب  دهد ، یم  ماجنا  البرک  رد  هفوک  نایرکشل  و 

، زاغآ رد  مه  اه  قیوشت  نیا  تسا . مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  تیـالو و  اـب  یهارمه  راـثآ  جـیاتن و  هجوتم  ماـما ، قیوشت  تیریدـم  ربارب ، رد 
سپ ناشیا  دننام ، یمن  ماما  اب  یکدنا  زج  دـننک و  یم  اهر  ار  ماما  هعماج ، تیرثکا  یتقو  یلو  تسا ، يویند  هبیط  تایح  هب  رظان  یمومع و 

تفرعم و ساپ  هب  دنک ، یم  هدهاشم  ار  اهنآ  تبالـص  تماقتـسا و  نوچ  نتفر ، يارب  ناش  نتـشاذگ  دازآ  اهنآ و  اب  ددـعتم  تجح  مامتا  زا 
. دهد یم  ناشن  شنارای  هب  ار  یتشهب  ياه  ماقم  اروشاع ، بش  رد  تایاور ، یخرب  هب  انب  اهنآ ، تعاطا 

ماجنارس اهنآ ، راوشد  تخس و  ياه  زور  نایب  نمض  اروشاع  زور  بش و  رد  مرح  ناوناب  تراسا و  ناوراک  هب  تبـسن  ماما  رگید ، يوس  زا 
يوق يا  هیحور  اب  ور ، شیپ  تخس  ياه  زور  هناتسآ  رد  ات  دنک  یم  میسرت  زیمآ  تیقفوم  ناشخرد و  ریخ و  هب  متخ  ار  ناش  تلاسر  اهنآ و 

. دنراذگب ریسم  نیا  رد  اپ 

لطاب قح و  ههبج  ود  رد  دیدهت  درکراک  یقیبطت  یسررب  ود 

لرتنک و ناوت  یمن  نآ  نودـب  ار  يرـشب  هعماج  یگدـنز و  ـالوصا  تسا و  رـشب  یگدـنز  رد  یتیبرت  ياـه  شور  زا  یکی  راذـنا  رادـشه و 
كارتشا نیا  دراد . هژیو  یهاگیاج  راذـنا  دـیدهت و  ارگ ، لـطاب  تیریدـم  رد  مه  روحم و  قح  تیریدـم  رد  مه  ور  نیا  زا  درک . تیریدـم 

هلصاف توافت و  رایـسب  مه  اب  لطاب ، قح و  هاگتـسد  رد  راذنا  دیدهت و  ياه  شور  تیهام و  فیرعت ، هنرگو  تسا  ظفل  رد  یکارتشا  ًابیرقت 
. تخانشزاب ناوت  یم  رتهب  اروشاع  هنییآ  رظنم و  زا  ار  هلصاف  توافت و  نیا  دراد .

تشحو باعرا و  لماع  هکنیا  نودب  ماما  هک  انعم  نیا  هب  دراد . يراتفگ  درکیور  دیدهت  مالسلا ،  هیلع  ادهـشلادیس  ییاروشاع  تیریدم  رد 
رد تسا . لامعا  مسجت  ییاـمن و  تبقاـع  باـب  زا  دراد و  هشیر  یهلا  ياـه  تنـس  رد  ماـما  دـیعو  نیا  هتبلا  دـهد . یم  دـیعو  ًافرـص  دـشاب ،

نیرت نیگنس  نوچ  هعجاف  نیا  دهد ، خر  اروشاع  هعجاف  تیانج و  رگا  دهد  یم  رادشه  اما م  تقیقح ،
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يارب ار  ماجنارـس  نیرتدب  دـناوت  یم  تنـس  نوناق  ساسا  رب  زین  نآ  جـیاتن  بقاوع و  دوب ، دـهاوخ  لطاب  قح و  يریگرد  خـیرات  رد  تیانج 
هب ماما  یهد  راذنا  هریس  ور ، نیا  زا  ناراک . تیانج  دوخ  لامعا  باتزاب  زج  تسین  يزیچ  راذنا  رادشه و  دیدهت و  نیا  دشاب . هتشاد  نایناج 

. تسا ییامن  تبقاع  يزاس و  هاگآ  رب  راذنا  یلمع  ققحت  ياج 

تشحو و داجیا  باـعرا و  فدـه  اـب  هک  دوخ  عون  نیرتدـیدش  رد  مه  نآ  دراد  ییارجا  یلمع و  درکیور  دـیدهت ، يدـیزی ، تیریدـم  رد 
. دوش یم  هتفرگ  راک  هب  یماظن  یگنهرف و  يداصتقا ، یعامتجا ، ياه  رازبا  مامت  دـیدهت ، نیا  ققحت  يارب  تسا . یعامتجا  ناقفخ  ساره و 

. دوش یم  هعماج  رد  اه  هشیدنا  اه و  هیحور  اه ، شزرا  يدوبان  دوکر و  ثعاب  هک  تسا  یعامتجا  یتیعقاو  هکلب  دیعو ، هن  دیدهت ، نیا 

رد راذنا  یلو  تسا ، طورشم  تروص  هب  زیگناربرکفت و  يدیعو  مالسلا ،  هیلع  ادهـشلادیس  نایب  رد  راذنا  هک  دوش  یم  صخـشم  هنوگ  نیا 
. تساه هشیدنا  تاساسحا و  يدوبان  فده  اب  اهراتفر  نیرت  نشخ  يارجا  دیزی ، شور 

( تمسق نیرخآ   ) هتسویپ يایوپ  راظتنا  يرگن و  هدنیآ  تیریدم  . 20

هراشا

( تمسق نیرخآ   ) هتسویپ يایوپ  راظتنا  يرگن و  هدنیآ  تیریدم  . 20

اه لصف  ریز 

دمآرد شیپ 

یلیمکت دراوم 

هناگ هس  ياه  شسرپ 

همانرب نایم 

دمآرد شیپ 

دمآرد شیپ 

یمامت عطق  ینعم  هب  تیمتاخ  ياعدا  تسین ،) رتشیب  مه  یکی  هک  قح  بتکم  ریغ  هب   ) یفارحنا بهاذـم  نایدا و  یمامت  رد  تفآ  نیرت  مهم 
عماوج يارب  موصعمریغ  ناراد  نید  يربهر  تیریدـم و  رب  ینتبم  داینبدوخ  يا  هرود  زاغآ  هک  یعاطقنا  تسا ؛ نیمز  نامـسآ و  ياه  هطبار 
طیارـش نتـشادن  رارمتـسا  شریذـپ  ییارگ ، یفلـس  باـتزاب  تسا . ییارگ  یفلـس  هیرظن  شریذـپ  شور ، هیرظن و  نـیا  همزـال  تـسا . ینید 

رد دـنوش . رارکت  یگ و  هرمزور  راچد  تدـمدنلب  رد  دـنریذپ  یم  ناراد  نید  هب  هک  تسا  ناکم  نامز و  تفرـشیپ  اب  گنهامه  هناـموصعم 
هنیدـم ققحت  ياعدا  اب  دـننز و  یم  نماد  ییارگ  هتـشذگ  اه و  هتـشذگ  هب  میاد  دوخ  رابتعا  ظفح  يارب  اه  هقرف  نایدا و  نیا  همه  اضف ، نیا 
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. دنناوخ یم  ارف  دوعق  توکس و  نوکس ، هب  ار  اه  تلم  نآ ، رارکت  نتشادن  ناکما  هتشذگ و  خیرات و  رد  هلضاف 

داجیا رب  ماـما  تسا . مالـسا  زا  یتیب  لـهاریغ  تئارق  هنوگره  یفن  شماـیق ، لـحارم  رـسارس  رد  مالـسلا  هیلع  ادهـشلادیس  دـنلب  ياـه  داـیرف 
هعماج اب  يوبن  یمالسا  هعماج  نیب  يدنبزرم 
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يوبن هلضاف  هنیدم  هبرجت  هب  تشگزاب  ناکما  یفن  ییارگ و  هتـشذگ  يوما ، یمالـسا  هعماج  رایعم  دراد . دیکأت  نآ  لاثما  يوما و  یمالـسا 
ققحت ناکما  مالعا  شدوخ ، يربهر  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هریـس  هب  توعد  ای  حالـصا  بلاق  رد  ماما  راعـش  لباقم ، رد  تسا .

هدارا تساوخ و  رهش ، نامرآ  نآ  ققحت  طرش  هتبلا  تسا . مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  تسد  هب  ربمایپ  زا  سپ  ياه  نامز  مامت  رد  یبنلا  هنیدم 
تیاضر داجیا  شفده ، تسا و  يوما  هعماج  ینابم  زا  هک  ییارگ  نوکـس  توکـس و  ربارب  رد  اراکـشآ  ماما  ور ، نیا  زا  تسا . مدرم  يدج 

زا ار  اهنآ  مدرم ، عقوت  یهاگآ و  حطـس  ندربالاب  اب  دنک  یم  شالت  هاگ  نآ  دزادرپ . یم  تفلاخم  هب  تسا ، يدیزی  هعماج  هب  تبـسن  يدنم 
سدقم و يا  هدنیآ  هب  ور  ار  اهنآ  دنک و  داجیا  اهنآ  رد  راظتنا  ینید و  يرگن  هدنیآ  تلاح  دزاس و  فرـصنم  دوجوم  عضو  رد  ندنام  یقاب 

. دروآ رد  تکرح  هب  یلاعتم 

يوس هب  ًافرـص  توعد  تکرح  راـظتنا و  هب  توعد  نیا  دوـخ ، رـصاعم  هعماـج  رد  تیلهاـج  دـیدش  خوـسر  لـیلد  هب  هک  تسناد  یم  ماـما 
، شمهم ياه  ینارنخـس  رگید  رد  ق و   . لاس 59 ه رد  انم  هبطخ  رد  ماما  توعد  ور ، نیا  زا  دـشاب . دـناوت  یمن  تسین و  ییاـهنت  هب  شدوخ 

تروص هب  مالـسلا ،  مهیلع  تیب  لها  زا  موصعم  ناماما  يربهر  اـب  هک  یطخ  تسا ؛ مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  طـخ  هب  تشگزاـب  هب  توعد 
. دوش رجنم  تلادع  تیدوبع و  يزاس  یناهج  هب  هک  هاگ  نآ  ات  تسا  مزالم  تکرح  راظتنا و  اب  هتسویپ 

، شا همزال  هک  تسا  یهاوخ  مایق  راظتنا و  يوس  هب  ییارگ  توکـس  نوکـس و  زا  هاگن  رییغت  اروشاع ، دنلب  ياه  شزرا  زا  یکی  ور ، نیا  زا 
وا لاثما  دیزی و  اب  یهارمه  هدنیآ  تبقاع و  زا  ار  اهنآ  نایفوک ، قارع و  زاجح ، رد  هراومه  ماما  تسا . يرگن  هدنیآ  هدنیآ و  هب  هاگن  نتشاد 
زا نتفگ  نخـس  تسا  یهیدب  دناد . یم  اهنآ  زورما  زا  رتدب  ار  اهنآ  يادرف  دـنک و  یم  يروآدای  ار  دـنوادخ  ياه  تنـس  دـهد و  یم  راذـنا 

ياه هبنج  همه  دراو  يرگن  هدنیآ  نیا  دنشاب و  رگن  هدنیآ  یـشنیب ، یـشزرا و  ینابم  تهج  زا  دارفا  هک  دهد  یم  باوج  یتقو  يرگن  هدنیآ 
. دوش هعماج  دارفا و  ینید  یشزرا و  یتیوه ،

هب ددرگ . یم  لیمکت  عیـشت  تیوه  دنداد ، هعـسوت  تیودـهم  راظتنا و  گنهرف  بلاق  رد  يدـعب  ناماما  هک  ییاروشاع  شزرا  نیا  ساسا  رب 
تیریدم يرگن و  هدنیآ  بیترت ، نیا 
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لیدبت عیشت  ناکرا  زا  یکی  هب  قح  ياه  شزرا  يزاس  یناهج  يارب  شالت  دوجوم و  عضو  هب  نتـشادن  یگتـسب  لد  راظتنا و  يرگن ، هدنیآ 
. دوش یم 

یلیمکت دراوم 

یلیمکت دراوم 

هعماج و رد  یهلا  ياه  تنـس  یهوژپ ، تبقاع  تربع و  رگن ، هدـنیآ  ینیب  شیپ  یهوژپ ، هدـنیآ  نشور ، هدـنیآ  ایوپ ، راظتنا  یـشیدنا ، تبثم 
؛ قح ههبج  رد  عیشت  زبس  خرس و  تیوه  خیرات و 

. يرتسکاخ هایس و  ههبج  رد  دوجوم  عضو  هب  تیاضر  هدنیآ و  راکنا  یگدز ، یفلس  ییارگ ، تعجر  ییارگ ، نوکس  ییارگ ، دوکر 

هناگ هس  ياه  شسرپ 

هناگ هس  ياه  شسرپ 

لاح نامز  فیرعت  دوجوم ، عضو  هب  يدنم  تیاضر  ار  نآ  مهم  ياه  بیـسآ  زا  یکی  هنوگچ  دوخ  هنامز  یـسانش  بیـسآ  ماقم  رد  ماما  . 1
؟ دنیب یم  كرحت  یب  یثنخ و  ییارگ  هتشذگ  هب  ًافرص 

زا ار  دوخ  دوخ و  زا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  یتیوه ،) هنیـشیپ  یـشزرا و  تیوه   ) هتـشذگ یـسانشزاب  ماـقم  رد  یتح  ماـما  ارچ 
دوکر زا  هتشذگ  ات  تسین  هتشذگ  تسرد  فیرعت  زاب  شفده ، ایآ  دناد ؟ یم  ربمایپ  زا  يادج  ار  تفالخ  نایعدم  دنک و  یم  یفرعم  ربمایپ 

؟ دنک یم  تابثا  ار  نامز  ره  رد  هناموصعم  يربهر  رارمتسا  ترورض  هنوگچ  فیرعتزاب  نیا  دوش ؟ جراخ  یگ  هرمزور  و 

رد ار  راظتنا  يرگن و  هدنیآ  هشیدـنا  دوخ ، مایق  رد  هنوگچ  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  بتکم  یخیرات  هفـسلف  نالک و  هاگن  ساسا  رب  ماما  . 2
؟ تسیچ رد  ناشیا  زا  يادج  یمالسا  گرزب  هعماج  اب  ماما  اب  هارمه  کچوک  هعماج  هصخاش  توافت و  ًالوصا  دنک ؟ یم  قیرزت  هعماج 

داجیا ثعاب  هنوگچ  دزادرپ ، یم  زادنا  مشچ  هدـنیآ  زاس و  تیوه  هتـشذگ  نیب  ییارگ  عمج  هب  هک  ینامز  تهج  زا  عیـشت  عماج  تیریدـم 
ادهـشلادیس نارای  طاشن  ییایوپ و  مهم  لماوع  زا  اه  نامز  هب  عماج  هاگن  نیمه  اـیآ  دوش ؟ یم  لاـح  ناـمز  رد  كرحت  طاـشن و  ییاـیوپ و 

؟ دوبن مالسلا  هیلع 
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هنوگچ لاح )  ) ایوپ فیلاکت  تیلوئـسم و  هدـنیآ ،)  ) تلاسر هتـشذگ ،)  ) تیوه فیرعت  هب  رظان  اه  نامز  نیب  عمج  رد  عیـشت  يرطف  هماـنرب 
؟ تسا هدش  عیشت  يارب  یناهج  هبذاج  داجیا  ثعاب 

رصنع ود  نیا  بیکرت  هنوگچ  دوش . یم  هتخانش  زاس  هدنیآ  راظتنا و  تیودهم  زاس و  شزرا  هنیـشیپ و  تیوه  ناونع  هب  اروشاع  اب  عیـشت  . 3
؟ تسا هدش  ارگ ) تعجر   ) بهاذم اه و  هقرف  بتاکم و  مامت  زا  عیشت  زیامت  ثعاب 

ایآ تسانعم ؟ یب  اروشاع  نودـب  هعیـش ) خـیرات  هفـسلف  ساسا  رب   ) یعیـش تیودـهم  ارچ  تسیچ ؟ رد  اروشاع  اـب  تیودـهم  تبـسن  ًـالوصا 
؟ دوب دهاوخن  انعم  یب  مه  هیلیعامسا ) ای  هیدیز  یعیش  بتکم  دننامه   ) تیودهم نودب  ياروشاع 

همانرب نایم 

همانرب نایم 

سدقم ییارگ  هدنیآ  هیرظن  راذگ  هیاپ  مالسا ؛ ربمایپ  ینامسآ و  نایدا  کی 

فده دندرک . یم  توعد  دـحاو  نید  کی  هب  یگمه  دوخ ، روهظ  لسلـست  یلاوت و  رد  ناربمایپ  یمیهاربا ، یخیرات  هفـسلف  هاگن  ساسا  رب 
خیرات رد  ور ، نیا  زا  دوب . يدیحوت  تلادع  تیونعم و  يزاس  یناهج  يدـیحوت و  یناهج  هلـضاف  هنیدـم  هب  ندیـسر  مه  اهنآ  ینیمز  ییاهن 

. دوب مالسا  ربمایپ  هژیو  هب  هدنیآ  ناربمایپ  هب  تبسن  رّشبم  هتشذگ و  ناربمایپ  هب  قِّدصم  دمآ ، یم  هک  يربمایپ  ره  ناربمایپ 

يربـهر و رارمتـسا  نیمز و  نامـسآ و  هطبار  ناـیاپ  ینعم  هب  یلو  تسا ، يربماـیپ  یحو و  نارود  ناـیاپ  ینعم  هـب  تیمتاـخ  هاـگن ، نـیا  اـب 
دیکأت تیالو  تماما و  اب  توبن  ینیزگ  ياج  رب  تیمتاخ  رب  دـیکأت  نمـض  هراومه  ربماـیپ  هک  ارچ  تسین ؛ موصعم  ياـه  ناـسنا  تیمکاـح 
هـسلس بلاط ، یبا  نبا  یلع  تماما  تیالو و  یفرعم  رانک  رد  دوخ ، هیریدـغ  هبطخ  رد  ریدـغ و  زور  مسارم  رد  یتح  مالـسا  ربماـیپ  تشاد .
هلئسم هب  میقتـسمریغ  ای  میقتـسم  دروم  رد 18  نـینچمه  دـنک . یم  حیرـصت  دوـخ  زا  سپ  ّیلو  دادـعت 12  هب  دـنک و  یم  یفرعم  ار  تیـالو 

. دراد هراشا  تیرشب  نشور  هدنیآ  ناونع  هب  تیودهم 

رگا نآرق ، رظنم  زا  دزادرپ . یم  ناشیا  اب  رصاعم  هعماج  مالسا و  ربمایپ  نیب  کیکفت  هب  یـسانش  تیلـضف  تهج  زا  نآرق  یتح  رظنم ، نیا  زا 
ناشیا اب  رصاعم  هعماج  ندوب  لضفا  ینعم  هب  ناشیا  ندوب  لضفا  یلو  تسا ، ناربمایپ  لضفا  هکلب  اه و  ناسنا  لضفا  مالسا ، ربمایپ  هچ 
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يریگ هناهب  ای  قافن  ثحب  هب  هک  نآرق  زا  یناوارف  تایآ  یهاوگ  هب  تسین . هباحـص  یگمه  تلادـع  ینعم  هب  تنـس  لـها  حالطـصا ، هب  اـی 
دننامه یلحارم  رد  تسا . ندـش  یمالـسا  هار  زاغآ  رد  هزات  ربماـیپ ، ناـمز  رد  یمالـسا  هعماـج  دوش  یم  مولعم  دزادرپ ، یم  هباحـص  ياـه 

یگ هرمزور  دوکر و  ثعاب  هک  قلطم  یندمت و  هن  تسا ، یـشزرا  ًافرـص  نیا  یلو  دوش ، یم  تابثا  یـشزرا  تلیـضف  اهنآ  يارب  ردب  گنج 
. دوش اهنآ  زا  سپ  عماوج  اهنآ و  دوخ 

ساسا رب  تسا . هدوبن  لاح  نامز  رد  نکاس  ینعم  هب  ارگ  عقاو  ای  ارگ  هتشذگ  هاگ  چیه  خیرات  لوط  رد  قح  دحاو  نید  هاگن ، نیا  ساسا  رب 
دهاوخن دوخ  نانیمطا  رارق و  شمارآ و  هب  قح  نید  دوشن ، مهارف  يدـیحوت  تلادـع  تیونعم و  يزاس  یناهج  ات  قح ، نید  خـیرات  هفـسلف 

خیرات هشیمه  نامز و  نآ  یمالسا  هعماج  يارب  ییاروشاع  ياه  مایپ  نیرت  مهم  زا  یکی  ییارگ  نوکس  زا  زیهرپ  يرگن و  هدنیآ  نیا  دیسر .
. تسا

( ییارگ یفلس  اب  لباقت  رد  یمالسا  يرادیب   ) رصاعم یمالسا  عماوج  یمامت  ات  يدیزی  هعماج  زا  ییارگ  یفلس  لضعم  ود 

تحیصن اب  دندمآ و  ماما  دزن  نید  ملع و  یعدم  نایامن  هباحص  زا  يا  هدع  هلـصافالب  درک ، ترجه  هکم  هب  زاغآ و  ار  دوخ  مایق  یتقو  ماما 
تینما شمارآ و  ادابم  ات  دنیـشنب  مارآ  تکاـس و  هعماـج ، رگید  دارفا  یماـمت  اـهنآ و  دـننامه  دنتـساوخ  ماـما  زا  رارـصا  هب  هظعوم  يرگ و 

. دشاب یضار  دوجوم  عضو  هب  اهنآ  دننامه  ات  دندرک  یم  توعد  دوعق  نوکس و  توکس و  هب  ار  ماما  اهنآ  دزیر . مه  هب  هعماج ،

هعماج هب  یمالـسا  هعماج  ندیـسر  هاگ  چیه  ربمایپ  فده  درک  یم  دـیکأت  ربمایپ  هریـس  راتفگ و  اه و  شزرا  يروآدای  اب  اهنآ  ربارب  رد  ماما 
رد دیزی  تفالخ  مان  هب  یمالـسا  هعماج  تیرثکا  یگداتـسیا  تسین . داسف  ملظ و  هب  تیاضر  نوکـس و  توکـس و  اب  هارمه  مه  نآ  يدیزی 
هب ینعی  دـش ؛ يوما  یتفالخ و  مالـسا  زا  ییاروشاع  یتیب و  لها  مالـسا  نشور  يدـنبزرم  ثعاـب  اـه  دـعب  مالـسلا ،  هیلع  ادهـشلادیس  ربارب 
یم توعد  دوجوم  عضو  هب  تیاضر  دوعق و  نوکـس و  دوکر و  هب  هک  یمالـسا  دش . داجیا  مالـسا  زا  وگلا  ود  نیب  یلک  يدنبزرم  جیردت ،
هدش فیرحت  هتـشذگ  مه  نآ  هتـشذگ ، رد  ار  شتاراختفا  اه و  شزرا  مامت  درک و  یمن  میـسرت  فیرعت و  ار  يا  هدنیآ  هنوگ  چـیه  درک و 

. دناشک یم  یگ  هرمزور  هب  ار  هعماج  ًالمع  نآ  ندش  مامت  هتشذگ و  رد  هلضاف  هنیدم  هیرظن  هئارا  اب  مالسا  نیا  درک . یم  وجو  تسج 

همانرب www.Ghaemiyeh.comنایم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 444زکرم  هحفص 350 

http://www.ghaemiyeh.com


262 ص :

ياه شزرا  مامت  درک و  یم  وجو  تسج  خـیرات  نایاپ  رد  ار  هلـضاف  هنیدـم  ترطف ، اب  گنهامه  دوب ، یتیب  لها  مالـسا  هک  رگید  یمالـسا 
. دشاب نیرفآ  طاشن  زاس و  راظتنا  ایوپ ، دیاب  هک  ییاه  تیوه  درک ؛ یم  حرطم  تسا ، نیرفآ  كرحم  هک  یتیوه  ناونع  هب  مه  ار  هتشذگ 

يرگن هدنیآ  هب  هتسویپ  هک  تسا  یتیب  لها  مالسا  عیشت و  وس ، کی  زا  میا . هدوب  یلک  هیرظن  ود  لباقت  دهاش  مالسا ، خیرات  رد  سپ ، نآ  زا 
یم توعد  ییارگ  یفلـس  هب  هک  دـندوب  یمالـسا  گرزب  کچوک و  یمـسر و  بهاذـم  اـه و  هقرف  ماـمت  نآ ، ربارب  رد  دـنک و  یم  توعد 

، تسا نارود  نآ  هراـبود  تشگزاـب  زا  يدـیمون  نیعباـت و  هباحـص و  نارود  هتـشذگ و  ییاـمن  گرزب  ینعم  هب  هـک  ییارگ  یفلـس  دـننک .
. تسا یطیارش  ره  رد  دوعق  توکس و  شمارآ و  هب  رگتوعد  دوجوم و  عضو  هب  هدنهد  تیاضر 

یم رتشیب  طاطحنا  یگدنام و  بقع  یگ ، هرمزور  راچد  زور  ره  یگدنلاب ، دشر و  ياج  هب  یمالـسا  عماوج  مالـسا ، خـیرات  رد  هنوگ ، نیا 
ناماسبان عضو  هب  ضارتعا  هنوگره  هک  دوش  یم  سدقم  نانچ  ییارگ  هتشذگ  یلو  تسا ، تفرـشیپ  لاح  رد  ندمت  هنامز و  هک  ارچ  دنوش ؛

ینوزف ماجنارـس  نوچ  دنک ؛ ادیپ  همادا  دناوت  یمن  دبا  ات  تیعـضو  نیا  هتبلا  دـنک . یم  نالعا  مارح  عونمم و  ار  وت  ندوب  توافتم  دوجوم و 
یم رب  اپ  هب  یعدم  ياه  نید  ربارب  رد  اه  ترطف  دهد و  یمن  باوج  ییارگ  هتـشذگ  رد  ندنام  رگید  هک  دسر  یم  ییاج  هب  ضیعبت  ملظ و 

مالسا هیرظن  اب  هدهاشم  ههجاوم و  زا  سپ  سدقم ، متـس  ملظ و  اه  نرق  زا  هتـسخ  ناملـسم  ناناوج  ترطف  هک  یتقو  دننامه  تسرد  دنزیخ .
یم اپ  هب  دیآ و  یم  رد  شورخ  هب  ناهگان  ییاروشاع ، ياه  شزرا  رب  ینتبم  رـصاعم  ناهج  رد  نآ  تاراختفا  بسک  یتیب و  لها  رگن  هدنیآ 

يرادیب نامه  دوش ، یم  دلوتم  یمالسا  يرادیب  هک  تسا  هنوگ  نیا  دننک . لمحت  ار  متس  دنناوت  یمن  رگید  دنریگ  یم  دای  اه  ترطف  دزیخ .
يزیرگ و تلذ  راعـش  ییاروشاع ، ياه  شزرا  ساسا  رب  دروآ و  يور  سدقم  ییارگ  هدنیآ  هب  دـناوت  یم  دوش ، تیریدـم  تسرد  رگا  هک 

. دزاس یناهج  ار  یهاوخ  تلادع  يرادم و  تزع 
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یسانش ناور  یسانش و  ناسنا   ) ییاروشاع یسانش  تیصخش  ساسا  رب  یبای  هدیا  شهوژپ  ب )

هراشا

یسانش ناور  یسانش و  ناسنا   ) ییاروشاع یسانش  تیصخش  ساسا  رب  یبای  هدیا  شهوژپ  ب )

اه لصف  ریز 

دمآرد شیپ 

( باختنا هس  تیعقوم ؛ کی   ) يا هسیاقم  شور  ساسا  رب  یسانش  تیصخش  شهوژپ  . 2

دمآرد شیپ 

دمآرد شیپ 

همانرب بطاخم و  بذج  رظن  زا  نینچمه  دراد . يرت  کیدزن  دنویپ  بطاخم  اب  نآ  ثحابم  تسا ؛ باتک  نیا  تمسق  نیرت  مهم  شخب ، نیا 
ارجا ار  رگید  یملع  ياه  شیارگ  زا  يرایسب  ناوت  یم  زین  نآ  نمض  رد  تسا . یناوارف  ياه  تیفرظ  ياراد  یناتسادریغ ، یناتساد و  يزاس 

. درک

( باختنا هس  تیعقوم ؛ کی   ) يا هسیاقم  شور  ساسا  رب  یسانش  تیصخش  شهوژپ  . 2

هراشا

( باختنا هس  تیعقوم ؛ کی   ) يا هسیاقم  شور  ساسا  رب  یسانش  تیصخش  شهوژپ  . 2

اه لصف  ریز 

همانرب عوضوم 

همانرب فده 

خساپ شسرپ و  کی 

رکذت دنچ 

یسانش تیصخش  لودج 

( لماک ناسنا   ) ماما هب  يزاین  یب  ای  زاین  ساسحا  . 1

ناور یسانش و  ناسنا   ) ییاروشاع یسانش  تیصخش  ساسا  رب  یبای  هدیا  شهوژپ  ب )
یسانش
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نامیا ات  یهاگآ  زا  . 2

ماما زا  مدرم  عقوت  كرد و  حطس  راظتنا و  . 3

ایند نید و  . 4

اه یگتسباو  اه و  یگتسب  لد  . 5

یعامتجا رابتعا  صصخت و  . 6

زاس نایرج  انتعا و  یب  ور ، هلابند  تیصخش  . 7

( ترهش ات  یمانمگ  زا  : ) اه باختنا  اه و  تصرف  . 8

اه تمرح  اه و  میرح  . 9

يروای قح  بتارم  داعبا و  . 10

( نارسمه و   ) نانز . 11

ندش راگزور  تربع  ای  يزاس  گنهرف  . 12

همانرب عوضوم 

همانرب عوضوم 

. يرتسکاخ هایس ، دیفس ، باختنا : عون  هس  دحاو و  یناسنا  تیعقوم  کی 

همانرب فده 

همانرب فده 

اب اروشاع ، دادخر  اب  نامز  مه  یمالـسا ، هعماج  رد  دوجوم  یلومعمو  يداع  ياه  تیـصخش  لیلحت  رظنم  زا  اروشاع  يدربراک  یـسانشزاب 
هب دوش ، یم  شالت  هعومجم  نیا  رد  تسا . راظتنا  هعماج  رد  یلومعم  ياه  ناسنا  طـباور  حالـصاو  تیوقت  يارب  نآ  زا  يریگوگلا  فدـه 

؛ میزادرپب هعماج  نآ  يداع  مدرم  هب  اروشاع ، دادـخر  رد  توغاط  هیما و  ینب  یتح  ای  مشاه  ینب  ای  مالـسلا  هیلع  ادهـشلادیس  اب  هجوت  ياـج 
، دنتـسه ههاریب  زا  هار  يوجو  تسج  رد  اروشاعو  مرحم  ياه  سالک  ياپ  رد  هک  دنتـسه  يداع  یمدرم  هناسر ، ياه  بطاخم  رثکا  هک  ارچ 

هباطخ رد  هدش  هئارا  فراعم  ثحابم و  اب  رتمک  یلومعم ، بطاخم  هک  هتـشگ  ببـس  نالک  حطـس  رد  یمالک  ای  یخیرات  ثحابم  هبلغ  یلو 
. دنک يرادنپ  تاذ  مه  اه 

ناور یسانش و  ناسنا   ) ییاروشاع یسانش  تیصخش  ساسا  رب  یبای  هدیا  شهوژپ  ب )
یسانش
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يرارکت یطخ و  اه ، يرگ  تیاور  بلاغ  یلو  دراد ، دوجو  اه  هباطخ  رد  هاگ  هگ  ییاروشاع ، يداع  ياه  تیصخش  یخرب  هصق  هئارا  هتبلا 
. دناد یم  ار  هصق  نایاپ  لبق  زا  بطاخم  هک  ارچ  تسا ؛ يا  هشیلک  و 

رتمک یسانش ، مدرم  یتخانش و  ناور  یلیلحت  هاگن  اب  هارمه  هباشم ، دحاو و  تیعقوم  رد  يا  هسیاقم  یقیبطت و  هئارا  هک  تسا  یلاح  رد  نیا 
. تسا هدوب  ناگدنسیون  نازاس و  همانرب  ابطخ و  هجوت  دروم 

ناور یسانش و  ناسنا   ) ییاروشاع یسانش  تیصخش  ساسا  رب  یبای  هدیا  شهوژپ  ب )
یسانش
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يدربراک یقیبطت و  یـسررب  نیا  هب  مظنم ، ییاوتحم  ریـس  کـی  رد  مرحم و  ههد  کـی  اـب  بساـنتم  لقادـح  هدـش ، یعـس  هعومجم  نیا  رد 
یلومعم ياه  تیـصخش  زا  نتفرگ  تربع  اب  هکنآ  دـیما  هب  مینزب ، ینونک  یمالـسا  هعماج  هب  یلپ  ییاروشاع ، هعماـج  زا  میناوتب  میزادرپب و 

. میسانشب ار  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامنامز  ماما  میناوتب  رتهب  يرتسکاخ ، هایس و  دیفس ،

خساپ شسرپ و  کی 

خساپ شسرپ و  کی 

نیا اب  تسا . لطاب  قح و  رـش و  ریخ و  فاصم  هنحـص  یگدـنز ، ریـسم  هک  ارچ  خزود ؛ ای  دنتـسه  تشهب  لها  ای  اـه  ناـسنا  ینید ، رظنم  زا 
لیـصا و ریغ  ياه  هاگن  زا  يریذـپرثا  يانعم  هب  يرتسکاخ  ایآ  دوش . یم  صخـشم  يرتسکاـخ  هاـگیاج  دراد و  اـنعم  هایـس  دیفـس و  هاـگن ،

؟ تسین یبرغ  یسانش  ناسنا  گنهرف  زا  هدمآ  رب  یتادراو 

زا يدـصرد  يارب  هک  تسا  یتسه  ربیخ  ملاع و  یـضاق  رظنم  زا  اه  ناسنا  یعطق  ییاـهن و  مکح  دیفـس ، هایـس و  هک  تفگ  دـیاب  باوج  رد 
هک دنرش  ریخ و  ياه  راتفر  زا  یطولخم  نوجعم و  نآرق ، هدومرف  هب  یناسنا  هاگن  رظنم و  زا  اه  ناسنا  بلاغ  یلو  دنک ، یم  قدص  اه  ناسنا 

. دننام یم  یقاب   (1) ینادرگرس نآ  رد  گرم  هظحل  ات  یتح  هاگ  دننک و  یم  ادیپ  شیارگ  وس  کی  هب  ماجنارس  یگدنز ، ریسم  رد 

ناسنا زا  هتـسد  نیا  يارب  ییاهن  یعطق و  مکح  نایب  باب  زا  هن  تسا ، تیعقوم  تیاور  هظحل  رد  يرتسکاـخ  ینعم  هب  يرتسکاـخ  اـجنیا  رد 
لمع دیدرت و  کش و  شا ، یگژیو  نیرت  یلـصا  هک  يرتسکاخ  ناسنا  هک  ارچ  درادن ؛ ینید  هاگن  اب  یتافانم  هاگن  نیا  هک  تسا  یهیدب  اه .

زا يا  هبترم  هب  دیدرت  کش و  رارمتـسا  اب  ای  ددنویپ  یم  ریخ  هب  دـنک و  یم  هبوت  ماجنارـس  تسا ، رـش  ریخ و  فرط  ود  ره  كرت  ای  طولخم 
. دسر یم  یهایس 

نآ رد  نادرگرس  ددرم و  یناسنا  هدهاشم  یـصاخ و  یناکم  نامز و  رد  صاخ  یتیعقوم  هعلاطم  ینعم  هب  ثحب  نیا  رد  يرتسکاخ  نیاربانب ،
. تسا تلاح 

رکذت دنچ 

رکذت دنچ 

: تسا حرط  نیا  لماش  تمسق  ره  یلک  يوگلا  . 1

؛ عوضوم یلک  نییبتو  فیصوت 

.143 ءاسن : ِءَالُؤَه »... َیلِإ  َالَو  ِءَالُؤَه  َیلِإ  َال  َِکلَذ  َْنَیب  َنِیبَْذبَذُم  - » 1
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؛ خیرات لوط  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هریس  ای  نانخس  رد  عوضوم  نیا  هاگیاج 

نامز نآ  ياه  تیصخش  یعامتجا و  تیعضو  هس  تیعقوم و  کی  رظنم  زا  عوضوم  یسررب 

؛ هناگ هس  ياه  تیصخش  اه و  تیعضو 

. راظتنا اروشاع و  درکیور  اب  يدنب  عمج  يریگ و  هجیتن 

ماما و يزادرپ  تیـصخش  زا  تسا ، هعماج  ياه  ناسنا  دوخ و  هرمزور  یگدنز  يارب  اروشاع  ياهدادخر  ندرک  يدربراک  فده ، نوچ  . 2
. دوش رت  تحار  يرادربوگلا  یبایدننامه و  ناکما  ات  تسا  هدش  زیهرپ  اهنآ  هژیو  تیبرت  هاگیاج و  لیلد  هب  مشاه  ینب 

اـه و تیـصخش  زا  ور  نیا  زا  تسا . دنتـسم  ياهدادـیور  لوا و  تسد  ربـتعم  عباـنم  ساـسا  رب  یـسانش  تیـصخش  رب  یعـس  رثا ، نیا  رد  . 3
زا هدافتسا  رد  رارکت  مدع  رد  یعس  هدش و  يرود  يا  هناسفا  یساسحا و  ياه  يزادرپ  هیـشاح  زا  زیهرپ و  دنتـسمریغ ، ياه  يزادرپدادیور 

. تسا رارکت  زا  زیهرپ  دارفا و  تیمک  رد  هعسوت  عونت و  تیاعر  تهج  هب  دراوم ، بلاغ  رد  اه  تیصخش 

زا اـه ، دنتـسم  رد  تناـما  تیاـعر  راـصتخا و  تهج  هب  هدـش و  راذـگاو  ناـبطاخم  هب  يا  هسیاـقم  نییبت  یلیـصفت و  يزادرپ  تیـصخش  . 4
راذـگاو نوگانوگ  لفاحم  سلاـجم و  نازیزع و  هب  ار  مهم  رما  نیا  تسا و  هدـش  زیهرپ  نارگید  هراـبرد  یثیدـح  ینآرق و  ياـه  داهـشتسا 

. میا هدرک 

تایبدا هزوح  رد  هژیو  هب  يرنه  نوگانوگ  ياه  تیلاعف  نداد  ماجنا  يارب  ییاروشاـع  ياـه  تیـصخش  لـیلحت  هنوگ  نیا  يـالاب  تیفرظ  . 5
. یشیامن یناتساد و 

اروشاع هنحص  زا  نابطاخم  یسانش  تیصخش  ندش  يدربراک  يریگوگلا و  فده  هب  ندیـسر  يارب  هعومجم  نیا  رد  همانرب : یلک  حرط  . 6
ثحابم اوتحم و  یقطنم  ریس  ساسا  رب  ییاوتحم  درکیور  اب  گنهامه  هک  دوش  هتفرگ  رظن  رد  همانرب  يارب 12  تمسق  تسا 12  هدش  شالت 

یم يرتسکاخ  دیفـس و  هایـس ، تیروحم  رب  اعوسات  بش  ات  زاغآ  زا  ثحابم  ریـس  ور ، نیا  زا  دور . یم  شیپ  مرحم  ههد  رد  هباـطخ  ماـظن  و 
. دوش یم  يریگ  یپ  یلصا  درکیور  نآ ، زا  سپ  دراد و  صاصتخا  يدیفس  هبترم  رس  هب  اروشاع  بش  یلو  درذگ ،
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1

یعامتجا ماما  زا  يزاین  یبای  گنهرف  زاین  سح 

2

صصخت يور  نامیا  ای  تخانش  یهاگآ و 

3

یسانشراظتنا

4

ایند نید و 

5

اه یگتسب  لد  اه ، یگتسباو 

6

صصخت ای  رابتعا  کی 

7

ندش هلابند  ای  يزاس  نایرج 

8

اه باختنا  اه و  تصرف 

9

اه تمرحو  اه  میرح 

10

يروای بتارم 
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11

نانز قح 

12

ندش تربع  ای  يزاس  شقن 

: تسا نینچ  یلک  یسانش  تیصخش  لودج  کی  رد  ثحب  ییاوتحم  ریس 

یسانش تیصخش  لودج 

یسانش تیصخش  لودج 

تیاعر يارب  هعومجم ، نیا  رد  یلو  دـندوب ، هدافتـسا  لباق  يددـعتم  ياه  تیعقوم  رد  اروشاع  رد  هناگ  هس  هتـسجرب  ياه  تیـصخش  رتشیب 
. دوش زیهرپ  دروم  دنچ  رد  تیصخش  رارکت  زا  ناکمالا  یتح  تسا  هدش  یعس  عونت 

عوضوم

دیفس

يرتسکاخ

هایس

زاین سح 

نوج

هکیالملا لیسغ  هلظنح  نب  ورمع 

یجراخ قزرا  نب  عفان 

نامیا ملع و 

ریهز

نیعا نب  همثره 

سیق یبا  نب  هرق 

یسانش تیصخش  www.Ghaemiyeh.comلودج  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 444زکرم  هحفص 358 

http://www.ghaemiyeh.com


یسانشراظتنا

رهسم نب  سیق 

درص نامیلس 

هفوک فارشا 

ایند نید و 

رح

یفعج رح  نبا  هللادیبع 

دعس رمع 

اه یگتسباو 

ریشب نب  دمحم 

حامرط

هعوط رسپ 
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صصخت رابتعا و 

ءاثعشلاوبا همامث / وبا 

رتشا میهاربا  قدزرف /

جاجح نب  ورمع  ملسم / نب  دیمح  هلمرح /

يزاس نایرج 

رهاظم نب  بیبح 

رمع نبا 

رمش

اه باختنا  اه و  تصرف 

ترضح مالغ  نامیلس 

ناعمس نب  هبقع 

دایز نبا  رمش و  مالغ 

تمرح میرح و 

رح

ملسم ترضح  تداهش  ربخ  ناسر  مایپ 

هزوجرا نب  هللادبع 

باهش نب  ریثک 

يروای قح 

( يدیفس هناگ  هس  بتارم  )

يدسا کلام  نب  سنا 

یسانش تیصخش  www.Ghaemiyeh.comلودج  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 444زکرم  هحفص 360 

http://www.ghaemiyeh.com


ریضخ ریرب 

رهاظم نب  بیبح 

نارسمه نانز و  شقن 

هیدعس هیرام 

ریمع نب  هللادبع  رسمه 

یلوخ رسمه  راون 

هبقع نب  هرامع  رتخد 

ندش تربع  ای  يزاس  گنهرف 

يراصنا هللادبع  نب  رباج 

یفعج رح  نبا 

دعس رمع 

: تسا نینچ  همانرب  نیا  یلیصفت  ییاوتحم و  نتم 

( لماک ناسنا   ) ماما هب  يزاین  یب  ای  زاین  ساسحا  . 1

( لماک ناسنا   ) ماما هب  يزاین  یب  ای  زاین  ساسحا  . 1

تداعـس و يوس  هب  هک  تسا  رومأم  ناسنا  تسا . دـشر  دادعتـسا و  هلحرم  رد  نطاب  رد  هچ  رهاـظ و  رد  هچ  دـیآ ، یم  اـیند  هب  نوچ  یمدآ 
یمارف ریخ  یکین و  هب  ار  وا  هراومه  هک  هدرک  وا  هارمه  ار  یترطف  تشرس و  دنوادخ ، نوچ  تسین ؛ اهنت  ریـسم  نیا  رد  درادرب و  ماگ  لامک 

تسا و ورـشیپ  هک  یـسک  ینعی  دنک ؛ یم  توعد  قشمرـس  امنهار و  وگلا و  باختنا  هب  ار  وا  هراومه  هک  تسا  ینطاب  ترطف  نیمه  دناوخ .
. ددرگ نومنهر  ار  وا  اهدادعتسا ، یبای  لکش  رد  دناوت  یم 

«. یناسنا لامک  لماک =  ناسنا  : » تسا نینچ  ناسنا  یگدنز  ریس  هراو  حرط  ترطف ، يوگلا  ساسا  رب 
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یناسنا دوجو  داعبا  مامت  رد  یناسنا  لامک  تهج  رد  وا  زا  يریگ  وگلا  يارب  شالت  هاگ  نآ  لـماک و  یناـسنا  نتفاـی  ادـتبا  نخـس ، رگید  هب 
لماک ناسنا  باختنا  ياج  هب  یلو  دنروآ ، یم  يور  یبایوگلا  هب  دوخ  يرطف  لیم  ساسا  رب  هک  ییاه  ناسنا  دنرایسب  هچ  دنوش . یم  حرطم 

باختنا دوخ  اوشیپ  ماما و  وگلا و  ناونع  هب  ار  هارمگ  صقان و  ياه  ناسنا  دنوش و  یم  دوخ  ینامـسج  يدام و  ینیمز و  داعبا  هجوتم  ًافرص 
. تساهنآ یهارمگ  فارحنا و  زاغآرس  هطقن ، نیمه  دننک . یم  يزاین  یب  ساسحا  لماک  ناسنا  ماما و  يوریپ  باختنا و  زا  دننک و  یم 

. مینک یم  یسررب  یخیرات  باختنا  کی  تیعقوم و  هس  رظنمزا  هاگ  نآ  ماما و  نانخس  رد  ادتبا  ار  عوضوم  نیا 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  هریس  نخس و  رضحم  رد 

هنیمز نیا  رد  يرایشوه  وگلا و  باختنا  ترورض  فلا )

و  ) ارسا هروس  هیآ 171  هرابرد  ترضح  نآ  زا  هک  دش  ور  هبور  يدسا  بلاغ  نب  رشب  مان  هب  يدرم  اب  قارع  هار  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
: دومرف ماما  سپ  دیسرپ . میناوخ ) یم  ارف  ناشیاوشیپ  هب  ار  یهورگ  ره  هک  يزور 

سپ دـنک . یم  توعد  یهارمگ  هب  هک  یماما  دـناوخ و  یم  تیادـه  هب  هک  یماما  تسا ؛ هنوگ  ود  رب  اوشیپ  ماما و  يدـسا ، ردارب  يا  يرآ ،
رد شتآ  هب  دیوگ ، خساپ  ار  یهارمگ  لطاب و  ماما  سک  ره  ددرگ و  نومنهر  تشهب  هب  دـنک ، تباجا  ار  تیادـه  قح و  ماما  هک  سک  ره 

(1). دیآ

لطاب قح و  ناماما  زا  کی  ره  شور  ب )

: دیامرف یم  قح  ماما  يوگلا  هرابرد  هرصب  مدرم  هب  شا  همان  رد  ماما 

دیونشب و ار  مراتفگ  رگا  دنا . هدرک  ایحا  ار  تعدب  هتشک و  ار  وا  تنس  هک  ارچ  مناوخ ؛ یم  ارف  شربمایپ  تنس  ادخ و  باتک  هب  ار  امش  نم ،
(2). داب امش  رب  ادخ  تمحر  مالس و  منک و  تیاده  تسار  هار  هب  ار  امش  دیرب ، منامرف 

ص 367. ج 44 ، راونالاراحب ، - 1
ص280. ج 3 ، يربط ، خیرات  - 2
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: تفگ قارع  هار  هنایم  رد  قدزرف  هب  هک  تسا  ینخس  لطاب ، هعماج  لطاب و  ماما  ریسم  فیصوت  رد  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  نانخس  زا 

دودـح هداد و  جاور  ار  داـسف  نیمز  رد  دـننک و  یمن  يوریپ  ار  ناـمحر  يادـخ  دـنیاجرباپ و  ناطیـش  يوریپ  رد  هک  دنتـسه  یمدرم  ناـنیا 
مزیخرب ادـخ  نید  يرای  هب  هک  مرتراوازـس  نم  دـنا . هتخاـس  دوخ  هژیو  ار  ارقف  لاوما  دنـشون و  یم  بارـش  دـنا . هدرک  لـطاب  ار  يدـنوادخ 

(1). دشاب نیرترب  ادخ ، هملک  ات  منک  داهج  شنید  هار  رد  مرادب و  یمارگ  ار  وا  نییآو 

تسا نینچ  وگلا  ود  نیا  زا  کی  ره  يدننامه  باختنا و  ماجنارس  ج )

رگشسرپ ترضح  نآ  دیسرپ . هرقب  هیآ 122  رد  سان »  » هملک ینعم  هرابرد  ترضح  نآ  زا  دمآ و  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  دزن  يدرم 
: دومرف ترضح  نآ  دیسرپ . سانسن »  » و سانلا » هابشا   » و سان »  » تاملک ینعم  زا  ترضح  نآ  زا  وا  داتسرف . مالسلا  هیلع  ادهشلادیس  دزن  ار 

. تسا هدرک  هیصوت  جح  لامعا  تایئزج  رد  یتح  ام  زا  يوریپ  هب  ار  مدرم  دنوادخ ، هک  تیب  لها  ام  ینعی  سان 

. تسا نم  زا  دنک ، يوریپ  نم  زا  سک  ره  دیامرف : یم  هک  میهاربا  هیآ 36  لیلد  هب  ام ، ناتسود  نایعیش و  ینعی  سانلا  هابشا 

هکلب تاناویح و  دـننامه  رگم  دنتـسین  نانآ  : » دـیامرف یم  اهنآ  هرابرد  دـنوادخ  هک  ام  زا  ربخ  یب  مدرم  هارمگ و  هدوت  نیمه  ینعی  سانـسن 
(2) ( 44 ناقرف : «. ) دنتسه نانآ  زا  رت  هارمگ 

: تسا نینچ  نآ  هنومن  هک  دراد  یناوارف  تاکرب  تاریخ و  تیب ، لها  اب  طابترا  سنا و  مالسلا ،  هیلع  ادهشلادیس  رظنم  هاگن و  زا  هتبلا 

: دیامرف یم  هک  تسا  مالسلا  هیلع  ادهشلادیس  نانخس  زا 

مکح و اـی  دـسر ؛ وا  هب  ینید  تفرعم  دـیحوت و  زا  راوتـسا  يا  هناـشن  اـی  ددرگ : وا  هرهب  دروم  راـهچ  نیا  زا  یکی  دـیآ ، غارـس  هب  سک  ره 
دونشب و ار  هنالداع  تسرد و  ینوناق 

ص 217. صاوخلا ، هرکذت  - 1
ص 244. ج 8 ، یفاک ، - 2
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(1). ددرگ وا  هرهب  نادنمشناد  ملع و  اب  ینیشن  مه  باوث )  ) مک تسد  ای  ددرگ ؛ وا  هرهب  یتعفنم  دوسرپ و  يردارب  ای  دنیبب ؛

باختنا هس  تیعقوم ، کی 

هیلع و هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  تلحر  زا  سپ  نرق  مین  یلو  دنک ، یم  تلحر  نیلقث  هب  شرافس  هیصوت و  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
لها هب  زاین  سح  نیا  تفالخ ، بصغ  زا  دعب  دنک  یم  شالت  نایوما  تفالخ و  ماظن  یمالـسا ؛ هعماج  زا  لسن  کی  تشذـگ  زا  سپ  هلآ و 

درط رد  نایوما  تفالخ و  ماظن  یگنهرف  يرکف و  تاغیلبت  شکاشک  رد  دنک . لیدبت  دساف  يافلخ  زا  هناروکروک  یتعاطا  هب  ار  ربمایپ  تیب 
یلماک ناسنا  هب  زاین  مدع  ای  زاین  ساسحا  هب  تبسن  مدرم  یعامتجا  تیعضو  تیب ، لها  زا  هعماج  موس  مود و  ياه  لسن  هژیو  هب  ناناملـسم 

رگید اهنت  هن  تروص ، نیا  رد  دوش . یم  هدنکارپ  هتفـشآ و  نانچ  یعامتجا  نوگانوگ  تاقبط  ياه  هیال  رد  مالـسلا  هیلع  ادهـشلادیس  نوچ 
ماما اب  اه  رادـید  زا  قارع  نایعیـش  هطبار  عطق  يارب  اه  شالت  مه  قارع  رد  یتح  هکلب  دـنام ، یمن  ماش  زاـجح و  رد  تیب  لـها  يارب  ییاـج 

یب ساسحا  يرود و  ثعاب  قارع  رد  یفارحنا  یگنهرف  یغیلبت و  ياه  هماـنرب  داـجیا  راـنک  رد  اـت  دریگ . یم  تروص  جـح  رفـس  نمـضرد 
. ددرگ ماما  زا  هعماج  اه  هدوت  رتشیب  هچ  ره  يزاین 

: نآ یعامتجا  ياه  باتزاب  و  لماک ) ناسنا   ) موصعم ماما  هب  تبسن  يزاین  یب  ای  زاین  سح  رظن : دروم  تیعقوم 

رذوبا مالغ  يوح )  ) نوج دیفس : تیعضو  فلا )

هک يدادـخر  دـمآ ؛ شیپ  رذوبا  تلحر  دـیعبت و  دادـخر  هکنیا  ات  دوب  رذوبا  هناخ  رد  یتدـم  دـیرخ . ار  وا  رذوبا  هک  دوب  مان  مگ  یمالغ  وا 
. دوب رذوبا  يوس  زا  وا  ندش  دازآ  زاس  هنیمز 

هب رذوبا  تلحر  زا  سپ  دید ، یم  تیب  لها  دزن  ار  تسرد  خساپ  اهنت  دوب و  هدش  انشآ  هرات  دوخ  یتسیچ  یتسیک و  اب  رذوبا  هناخ  رد  هک  وا 
10 مالـسلا ،  هیلع  یبتجم  ماما  مالـسلا و  هیلع  یلع  نانمؤمریما  تداهـش  زا  سپ  دش . راگدـنام  ات  درک  رارـصا  نانچ  دـمآ و  تیب  لها  هناخ 

ربارب رد  اروشاع  مزر  ماگنه  دمآ و  البرک  هب  ناشیا  هارمه  ماجنارس  دش . ادهشلادیس  رازگ  تمدخ  لاس ،

ص32. ج 2 ، همغلا ، فشک  - 1
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(1). درک مالعا  دوخ  یگنادواج  زمر  تیوه و  هطقن  ار  ماما  باکر  رد  تداهش  وا ، نتفر  رب  ماما  ياهرارصا 

رتشیب ای  دـش  یم  هنیدـم  رد  ماما  اب  جـح  رفـس  نمـض  رد  قارع  مدرم  رادـید  عنام  هیواعم  نامز  رد  هنیدـم  یلاو  هک  ینامز  رد  رگید : هنومن 
رطاخ هب  ام  : » دنتفگ اجنآ  دـنتفر . هنیدـم  رد  ماما  رادـید  هب  یفوک  نایعیـش  زا  یعمج  دـندش ، یم  ماش  یهار  هیواعم  يایادـه  عمط  هب  مدرم 

شلوسر ادخ و  يارب  طقف  دراد ..... تسود  ار  ام  سک  ره  : » دومرف هاگ  نآ  دنکفا و  ریز  هب  رس  يا  هظحل  ماما  میا ». هدمآ  امـش  دزن  نامنید 
(2) ...«. دوب دهاوخ  ام  هارمه  تمایق  زور  رد 

موصعم يوگلا  باختنا  هب  تبسن  ینادرگرس  ای  ییانتعا  یب  يرتسکاخ : تیعقوم  ب )

یب ییانتعا و  یب  هارمه  هب  هک  تسا  باختنا  رد  تریحو  ینادرگرـس  نآ ، هیلوا  يرتسکاخ و  هبترم  رد  هک  دراد  یبتارم  يزاین  یب  ساسحا 
کی رد  دنک و  یمن  باختنا  ار  لطاب  ياوشیپ  هن  قح و  ياوشیپ  هن  هعماج ، ای  درف  تیعـضو ، نیا  رد  تسا . اوشیپ  وگلا و  هلئـسم  هب  یهجوت 

. دوب هکم  یتح  هنیدم و  رهش  ریگ  نماد  لاس  ياه  لاس  يارب  تیعضو  نیا  دنک . یم  یگدنز  نادرگرس  خزرب 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  داجس  ماما 

«. دوش یمن  تفای  رادتسود  رفن  یتح 20  تیب  لها  ام  يارب  هنیدم  هکم و  رهش  رود  رد  »

موس ياه  لسن  اهنآ  هک  دراد  رـسپ  هد  تسا و  هباحـص  راصنا و  مود  لسن  زا  هکیـالملا  لیـسغ  هلظنح  رـسپ  هلظنح  نب  ورمع  رهـش ، نیا  رد 
تموکح مود  لاس  رد  نایوما . تموکح  هب  لیامتم  هن  دنتسه و  تیب  لها  هب  لیامتم  هن  ینید ، يرکف و  رظن  زا  اهنیا  دنتسه . یمالسا  هعماج 

يا هنوگ  هب  اهنآ  مایق  تیعـضو  هتبلا  دننز . یم  تسد  دیزی  هیلع  مایق  هب  صخـشم  همانرب  حرط و  نودب  هتبلا  اروشاع و  هثداح  زا  سپ  دـیزی ،
داجس ماما  یتح  اهنآ . هب  مالسلا  هیلع  داجـس  ماما  هن  دنراد و  یهجوت  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  تیب و  لها  هب  اهنآ  هن  مایق ، ماگنه  هک  تسا 

. دشاب رود  هب  نآ  ياه  بیسآ  زا  ات  ددرگ  یم  جراخ  هنیدم  رهش  زا  اهنآ  مایق  عقوم  مالسلا  هیلع 

ص 196. ج 3 ، فارشالا ، باسنا  - 1
ص127. ج 27 ، راونالاراحب ، ص46 ؛  نیدلا ، مالعا  - 2
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دنا هدش  شیوخ  طسوتم  يرهاظ و  یگدنز  مرگرس  یـصاخ  خزرب  رد  یلو  دنتـسه ، هنیدم  نکاس  مه  راصنا  ياه  هدازاقآ  اه ، لاس  نیا  رد 
. درادن اهنآ  دزن  یصاخ  هاگیاج  انعم و  هنیدم  رد  تیب  لها  روضح  يوبن و  ثیداحا  و 

موصعم ماما  ربارب  رد  یلدب  ياه  وگلا  داجیا  هایس : تیعقوم  تیعضو و  ج )

یم داجیا  يرکف  یسایس و  ياه  نایرج  اهوگلا و  دوز  یلیخ  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  میلاعت  تیب و  لها  زا  نادرگیور  هعماج  رد 
لها ربارب  رد  هناهاگآ  هناملاع و  هک  اهنآ  دنرایـسب  هچ  نایم ، نیا  رد  دـننادرگب . يور  تیب  لها  زا  دـنوش و  لوغـشم  اهنآ  هب  مدرم  ات  ددرگ 

. دنزادرپ یم  اهنآ  یفن  هب  دنتسیا و  یم  تیب 

کت و هتسشن و  يا  هشوگ  رد  مه  مالـسلا  هیلع  ادهـشلادیس  دوب و  شنادرگاش  يارب  سیردت  لوغـشم  مارحلادجـسم  رد  سابع  نبا  يزور 
وس نآ  هب  دید ، هک  ار  سابع  نبا  سالک  عمج  دش و  دجسم  دراو  قارع ) جراوخ  زا   ) قزرا نب  عفان  لاح ، نیا  رد  دوب . تدابع  لوغشم  اهنت 

ییادـخ زا  نم  يارب  یهد ؟ یم  اوتف  شپـش  هچروم و  هرابرد  مدرم  هب  ساـبع ، نبا  يا  : » تفگ تساـخرب و  سپ  درک . شوگ  یمک  تفر و 
. تفر ورف  رکف  هب  وا  نانخس  زا  سابع  نبا  وگب »! وا ، فاصوا  یتسرپ و  یم  هک 

عفان میوگب ». ار  وت  خـساپ  اـت  اـیب  نم  دزن  قزرا ، نبا  : » دومرف درک و  عفاـن  هب  ور  دوب ، هدینـش  ار  اـهنآ  نانخـس  هک  مالـسلا  هیلع  ادهـشلادیس 
!« ما هدرکن  لاؤس  وت  زا  نم  : » تفگ

«. تسا ربمایپ  تیب  لها  زا  مالسلا و  هیلع  یلع  نب  نیسح  نیا  قزرا ، نبا  يا  : » تفگ سابع  نبا 

هب نتفگ  نخس  نیا  اب  نآ  زا  سپ  درپس . ماما  نانخـس  هب  شوگ  راچان  هب  درک و  ماما  يوس  ور  راچان  هب  دید ، ار  سابع  نبا  رارـصا  هک  عفان 
(1). دش رود  عمج  نآ  زا  دیتسه ،» رگ  هزیتس  یمدرم  یموق و  امش  : » هک ماما 

رگید ياه  هنومن 

(2). درکن هشیاع  يدرگاش  زج  تدم  نیا  رد  دوب و  هنیدم  نکاس  لاس  دنچ  هفوک  نیعبات  ياملع  زا  قیقش 

ص 157. ، 7 نیسح ماما  همجرت  رکاسع ، نبا  خیرات  - 1
ص 82. ج 6 ، دعس ، نبا  تاقبط  - 2
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يدنب عمج  هجیتن و 

زا سپ  تسا . لماک  ناسنا  وگلا و  هب  ناسنا  رارطـضا  رگتابثا  وا  هدیچیپ  عونتم و  طباور  داعبا و  ناسنا و  رد  نوگانوگ  ياهدادعتـسا  دوجو 
دوجو مه  تجح  نم  زاین  نیا  رانک  رد  مینادب  میمهفب و  هکنیا  ینعی  دسرب ؛ تجح  روضح  ساسحا  هب  تبون  دـیاب  تجح  ترورـض  كرد 

زاس هنیمز  دریگن ، لکـش  ناسنا  رد  روضح  ساسحا  اـی  زاـین  ساـسحا  نیا  رگا  هنرگ  و  مشاـب ، هتـشاد  یـسرتسد  وا  هب  مناوت  یم  نم  دراد و 
دیابن دوشن ، لیدـبت  كرتشم  يدرد  هب  ددرگن و  داجیا  شطع  نیا  ات  دـنک . یم  مهارف  ار  موصعم  ماما  تبیغ  تبرغ و  اـی  تداهـش  تبرغ و 

. تشاد ار  هلضاف  هنیدم  روهظ و  عقوت 

نامیا ات  یهاگآ  زا  . 2

نامیا ات  یهاگآ  زا  . 2

؛ دنک یگدنز  ینید  هعماج  رد  هک  یناسنا  يارب  دـیآ  یم  شیپ  رتمک  ینوریب  ياه  تجح  ینطاب و  ترطف  دوجو  اب  لطاب  قح و  فاصم  رد 
نآ يارب  دـیاب  لبق  زا  هک  دـشاب  یمهم  دادـیور  ای  صخـش  قح ، نآ  رگا  هژیو  هب  دوش . لکـشم  راچد  نآ  صیخـشت  رد  ای  دسانـشن  ار  قح 

. تفرگ یم  تروص  يزاس  هنیمز 

هتفهن ملع ، روآ  دای  ای  تسا  روآ  ملع  ای  مادـک  ره  هک  یبیغ  ینامـسآ و  ییوگ  شیپ  ياه  هناشن  اـه و  هرازگ  هوبنا  دوجو  تروص ، نیا  رد 
ار قح  نآرق ، هدومرف  هب  هک  ییاه  ناسنا  دنرایـسب  هچ  یلو  دریگ ، یم  تروص  قح  زا  يوریپ  نامیا و  قیقحت  فدـه  اـب  تساـه ، هنیـس  رد 

. دنور یم  نآ  فاصم  هب  ای  دننادرگ  يور  نآ  زا  یلو  دنسانش ، یم  دوخ  دنزرف  نانوچ 

داـعبا لـماش  هک  قح  ياـیلوا  خـیرات  مهم  ثداوح  لـصا  هراـبرد  ینامـسآ  اـه  ییوگ  شیپ  هوبنا  دوجو  اـب  قـح  ياـیلوا  خـیرات ، لوـط  رد 
، دنـشاب دـندوب و  رایـسب  دـیاب  قح  ناوریپ  رهاظ  هب  نآ  نامز  هاگ  یتح  ناکم و  لطاب ، قح و  ياه  تیـصخش  دـننامه : دوش ، یم  نوگانوگ 
هک تساه  ناسنا  ام  مامت  یگدنز  رد  هدنوش  رارکت  مهم و  یتیعقوم  دوخ  رواب  ملع و  ضقانت  نیا  تسا . رگید  قیاقح  يایوگ  تیعقاو  یلو 

. میوش یم  انشآ  اروشاع  رد  نآ  لماک  هولج  اب 

ماما هریس  نخس و  رضحم  رد 

زور نآ  هعماـج  هب  مالـسلا  هیلع  ادهـشلادیس  یفرعم  رد  يولع  يوبن و  تاـیاور  هوبنا  دوجو  اروشاـع ، هثداـح  رد  زراـب  ياـه  هتکن  زا  فلا )
. دشاب هتشادن  ماما  ماقم  تیصخش و  هب  تبسن  تلاهج  ياعدا  یسک  اهدعب  ات  تسا  نونکات 
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، دادـخر لصا  تسا . هثداـح  داـعبا  نیا  لـماش  هک  تسا  اروشاـع  دادـخر  ییوگ  شیپ  دروم  رد  يولع  يوبن و  تاـیاور  هوبنا  نینچمه  ب )
... . یبیرقت و نامز  قح ، يروای  كرت  ای  يرای  ياهدمآ  یپ  هثداح ، ناکم  میقتسمریغ ، میقتسم و  لطاب  ناربهر  هثداح ، نآ  رد  قح  ربهر 

نیا هرابرد  هعماج  دارفا و  رد  نامیا  ققحت  درکیور  اب  يروآدای  يارب  دوخ  مایق  لوط  رد  مالـسلا  هیلع  ادهـشلادیس  نانخـس  اـه و  هبطخ  ج )
: تسا تایاور 

، شتیلاعف ياهروحم  زا  یکی  دش ، یم  ور  هبور  یهورگ  ای  صخش  اب  هاگره  البرک  ات  هنیدم  زا  مایق  ریسم  لوط  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
رظنم زا  یتح  دوخ  ماـقم  تیـصخش و  یـسانش  زاـب  رد  رایـسب  ماـمتها  اروشاـع  زور  رد  نآ  جوا  هطقن  رد  هک  يا  هنوگ  هب  دوب ، دوخ  یفرعم 
یبسن تیصخش  يور  رب  ماما  زکرمت  همه  نیا  هک  دتفا  یم  تریح  هب  ماما  راتفر  عون  نیا  رد  يزورما  رگشهوژپ  هاگ  دراد . یبسن  تیـصخش 

؟ تسیچ يارب  نایفوک  يارب  مه  نآ  ناش ، یگداوناخ  و 

دوخ دج  ومع و  ردام و  ردپ و  دوخ و  بسن  بسح و  زا  دیوگب ، یسایس  ياه  لیلحت  ای  یلالدتسا  فراعم  زا  اهنآ  يارب  هکنیا  ياج  هب  ارچ 
تشحو نآ  رارمتـسا  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  یهدرونام  تردق  نیمه  زا  مه  هفوک  رکـشل  یهدنامرف  قاتا  ایوگ  لباقم ، رد  دیوگ . یم 
مالسلا هیلع  نیـسح  ماما  تبـسن  نیمه  لیلد  هب  دهد ، یم  خر  مه  دارفا  یخرب  رد  ینامیا  لوحت  كدنا  هاگ  هگ  رگا  رگید ، ییوس  زا  دراد .

هتفهن ماما  تیوه  مامت  دـیاب  بسن  بسح و  نیا  رد  دـشاب و  یگداوناخ  اـی  یلیماـف  یفرعم  کـی  زا  رتارف  يزیچ  دـیاب  رظنم  نیا  سپ  تسا .
هعیلط هنومن  يارب  ددرگ . یم  نمـشد  تشحو  ثعاب  رگید ، ییوس  زا  تسا و  نامیا  لوحت  يزیگنارب و  رکفت  لماع  وس ، کـی  زا  هک  دـشاب 

: تسا نینچ  اروشاع  حبص  رد  مالسلا  هیلع  ماما  هبطخ  نیلوا 

تساور ایآ  دیرگنب  دینک . شهوکن  ار  نتشیوخ  دییآ و  زاب  دوخ  هب  سپس  متـسیک . نم  دینیبب  دینک و  یـسررب  ار  نم  بسن  سپ  دعب ، اما  و 
هب نمؤم  لوا  دنزرف  امش و  ربمایپ  يومع  رـسپ  یـصو و  دنزرف  امـش و  ربمایپ  رتخد  دنزرف  نم  ایآ  دینک ؟ کته  ار  متمرح  دیـشکب و  ارم  هک 

رایط رفعج  مردـپ و  يومع  ادهـشلادیس ، هزمح  ایآ  متـسین ؟ تسا ، هدروآ  دـنوادخ  بناـج  زا  ربماـیپ  هچنآ  هب  هدـننک  قیدـصت  لوا  ادـخ و 
: دومرف نم  وا و  هرابرد  ربمایپ  هکنآ  تسین  مردارب  نم و  هرابرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نخـس  نیا  ایآ  تسین ؟ نم  يومع  نیحانجلاوذ ،

(1) »؟ دنتسه تشهب  ناناوج  رورس  ود  نآ  »
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لها نأش  رد  هک  ار  ینآرق  هیآ  چیه  نآ  نمـض  ترـضح  دـنا : هتفگ  نآ  هرابرد  هک  تسا  هیواعم  گرم  زا  لبق  لاس  کی  انم  رد  ماما  هبطخ 
تایاور زا  کی  ره  رب  اهنآ  زا  دناوخ و  سلجم  رد  رـضاح  نیعبات  هباحـص و  عمج  رب  ار  نآ  هکنیا  رگم  تشاذـگنورف  دوب ، هدـش  لزان  تیب 

. میهد یم  تداهش  میدینـش و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  ار  نیا  هک  دنگوس  ادخ  هب  يرآ ، دنتفگ : یم  مه  اهنآ  تفرگ . یم  هاوگ 
(1). میسانش یم  یتسار  تناما و  هب  ار  اهنآ  هک  میدینش  هباحص  زا  یناسک  زا  ار  نانخس  نیا  دنگوس ، ادخ  هب  دنتفگ : یم  نیعبات 

باختنا هس  تیعقوم و  کی 

هب هاـگ  یهاـگآ  ملع و  ارچ  یتسار ، هب  درک . لـیلحت  دـید و  ناوت  یم  یتحار  هب  اروشاـع  هنحـص  رد  ار  رفک  ملع و  اـی  ناـمیا  ملع و  هطبار 
يارب رگید  یطیارـش  هکنیا  ای  تسا  ملع  هجرد  عون و  رد  لکـشم  ایآ  دـنام ؟ یم  تیـصاخ  یب  هاـگ  دوش و  یم  رجنم  رواـب  ناـمیا و  لوحت 

یلو میراد ، ملع  لطاب  هار  تلالض  ای  حیحص  هار  هب  تبـسن  ام  زا  يرایـسب  دراد . دوجو  ام  همه  یگدنز  رد  ضقانت  نیا  تسا ؟ مزال  نامیا ،
ترضح هک  يا  همانرب  یتح  يولع و  يوبن و  ياه  ییوگ  شیپ  ساسا  رب  اروشاع  رد  تسا . طلغ  ای  تسس  ای  نامیاه  باختنا  نیا ، دوجو  اب 

تیـصخش یفرعم  البرک ، هثداح  ییوگ  شیپ  یفرعم و  هرابرد  اـه  تجح  ماـمت  تشاد ، ـالبرک  رد  نیفـص  هب  نتفر  عقوم  مالـسلا  هیلع  یلع 
ههجاوم ماگنه  ناناملسم  ات  دوب  هتفرگ  تروص  نآ  نامز  یلامجا  یفرعم  یتح  نآ و  ناکم  یلیصفت  یفرعم  نآ ، رد  لطاب  قح و  زراب  ياه 

. دنشاب هتشادن  يا  هناهب  رذع و  چیه  نآ  اب 

نیا زا  يرایـسب  ياـه  هگر  زونه  نیا ، دوجو  اـب  یلو  دیـشوک ، فراـعم  نیا  يدوباـن  عنم و  يارب  دوخ  تموکح  لاـس  لوط 20  رد  هیواـعم 
رد دوش . اهنآ  ینامیا  لوحت  هب  رجنم  تسناوت  یم  هک  تشاد  دوجو  مه  هایـس  يرتسکاخ و  دارفا  تسد  رد  یتح  اه  ییوگ  شیپ  تایاور و 

. درب يرگید  تمس  هب  ار  اهدادیور  ناشتخانش ، ملع و  ربارب  رد  اهنآ  دانع  تجاجل و  نایم ، نیا 

نآ زا  سپ  ياه  دیدرت  ای  نامیا  عون  عطاق و  ینارحب  ملع و  اب  ههجاوم  تیعقوم :
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: قیمع يرواب  ات  تخانش  زا  دیفس : باختنا  تیعضو و 

نیق نبریهز 

هتـساوخان ياه  دادیور  زا  زیرگ  يارب  عقاو ، رد  جح و  رفـس  هناهب  هب  هک  دوب  هفوک  رهـش  هینامثع  هورگ  زا  هک  تسا  هدش  هداد  تبـسن  وا  هب 
ره هب  دنک  یم  شالت  هرابود  ددرگ و  یم  ریسم  مه  وا  ناوراک  ماما و  اب  هتساوخان  ياهدادیور  رد  يو  دوب . هدش  رود  رهـش  زا  هفوک  هدنیآ 

رادید يارب  ماما  توعد  اب  هکنیا  اب  دورز  لزنم  رد  يرارطضا  قارتا  تهج  هب  دوش . رود  تعرـس  هب  دریگ و  هلـصاف  ماما  ناوراک  زا  یقیرط 
. درک ماما  توعد  شریذپ  هب  راچان  ار  وا  شرسمه ، رارصا  تتامش و  نایم ، نیا  رد  تفریذپن . ار  نآ  یلو  دش ، ور  هبور 

اه لاـس  هک  تفگ  وا  دراد ؟ اـجک  رد  همـشچرس  لوحت  نیا  دندیـسرپ : وا  زا  دوب ، هداد  خر  وا  رد  فرژ  قیمع و  یلوحت  هک  رادـید  زا  سپ 
يداش : » تفگام هب  دوب ، ام  هارمه  هک  یـسراف  ناملـس  دش ، ام  بیـصن  حتف  نوچ  ناجیابزذآ  رد  رجنلب  رهـش  حـتف  دربن و  يارجام  رد  شیپ 

.« دـنک يرای  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  ـالبرک ، رد  هک  تسا  یـسک  نآ  يارب  حـتف  يداـش و  دـشاب . دـیابن  حـتف  نیا  رد  امـش  یقیقح 
(1). درک بیغرت  وا  نخس  شریذپ  مالسلا و  هیلع  نیسح  رادید  هب  ارم  ناملس ، نخس  نیا  يروآدای 

دراوم رگید 

هدهاشم وا و  هزور  دنچ  سنا  هطساو  هب  هک  تسا  ماما  هب  تبسن  وا  یجیردت  یهاگآ  ملع و  زا  یشان  يا  هنوگ  هب  مه  رح  نامیا  لوحت  هصق 
تریح و هب  شنورد  رد  جـیردت  هب  ملع  نیا  ات  دـهد  یم  هزاجا  درادـن و  ملع  نیا  اب  هلباقم  ای  نامتک  رد  یعـس  رح  تسا . کـیدزن  زا  ماـما 

. دوش لیدبت  یعطق  يا  هدارا  قیمع و  يرواب  هاگ  نآ  دیدرت و 

هدیاف یب  یملع  يرتسکاخ : باختنا  تیعقوم و 

قارع لامش  يوس  هب  ماما  ریسم  هیواعم ، اب  فاصم  ییورایور و  يارب  نیفص  يوس  هب  هفوک  زا  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  تکرح  ماگنه 
، دندوب یفوک  اهنآ  رتشیب  هدش و  هتفگ  رفن  رازه  ات 90  زا 60  هک  يرکشل  هارمه  هب  ماما  تشذگ . یم  البرک  زا  تاماش  قارع و  زرم  رد  و 
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یم هدـنیآ  زا  متام  هیرگ و  نزح و  نمـض  نایرکـشل  مامت  يور  شیپ  دـیآ و  یم  نییاپ  بسا  زا  هاگلتق  لحم  رد  دـسر ، یم  البرک  هب  نوچ 
تسج شسرپ و  داجیا  هنیمز  هکنآ  ياج  هب  دنرادن ، ماما  هب  یبلق  داقتعا  هک  ینایفوک  يارب  همانرب  نیا  دهد . یم  رادشه  ناگمه  هب  دیوگ و 

. ددرگ یم  رخسمت  وجه و  دیدرت و  کش و  ثعاب  دشاب ، نامیا  ملعو و  وجو 

همثره

نایعیـش زا  هک  وا  یلو  دوب ، البرک  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  يراوگوس  نادـهاش  نیفـص و  رکـشل  رد  نارـضاح  زا  نیعا  نب  همثره 
لوط لاس  کی  نیفـص  دربن  هکنآ  دوجو  اب  تسیرگن . دـیدرت  کش و  هدـید  هب  دادـیور  نیا  هب  تشادـن ، ماـما  هب  یبلق  داـقتعا  دوبن و  رهش 
نامه دـنک ، یم  رکذ  شماما  وجه  هصق  هب  دوخ  یعیـش  رـسمه  يارب  هک  ار  يا  هرطاخ  نیرت  مهم  نیفـص ، زا  تشگزاب  رد  وا  یلو  دیـشک ،

یم ارف  مالـسلا  هیلع  ادهـشلادیس  مایق  نامز  ات  درذـگ  یم  اه  لاس  دـنک . یم  عافد  دوخ  ماما  ماقم  زا  شرـسمه  تسالبرک . دادـیور  هثداـح 
یم البرک  دراو  مرحم  مراهچ  زور  دعـس ، رمع  اـب  یمازعا  يرفن  رازه  راـهچ  هورگ  هارمه  تسا ، هدرک  شومارف  ار  زیچ  همه  هک  وا  دـسر و 
یم ناوارف  بیجع و  يدـیدرت  کش و  راچد  تسه ، نیـسح  اهنآ  ربارب  رد  تسالبرک و  اجنآ  دـمهف  یم  درذـگ و  یم  هک  زور  کی  دوش .

. دزادرپ یم  یخیرات  دادخر  نآ  يروآدای  هب  ماما  اب  رادید  زا  سپ  دنک . یم  ماما  هاگرکشل  یهار  هفوک ، رکـشل  زا  ار  وا  ماجنارـس  هک  دوش 

. مرادن مه  ار  امـش  اب  ندنام  تقاط  یلو  دوب ، مهاوخن  نایفوک  اب  رگید  : » دیوگ یم  وا  ینک »؟ هچ  يراد  دصق  نونکا  : » دسرپ یم  وا  زا  ماما 
(1). دهن یم  رارف  هب  اپ  تعرس  هب  مه  وا  يونشن ». ار  ام  یهاوخ  يرای  دایرف  هک  وش  رود  اجنیا  زا  نانچ  سپ  : » دیامرف یم  ماما 

دراوم رگید  زا 

نخـس هب  تبـسن  دنیب و  یم  ار  دادخر  نوچ  هک  دوب  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  هارمه  هب  هفوک  رکـشل  نارـضاح  زا  مه  مرخم  نب  نابیش 
درذگ و یم  اه  لاس  دهن . یم  تمالع  ار  هاگلتق  لحم  دـبای و  یم  ار  يا  هدرم  رخ  ناوختـسا  ددرگ و  یم  تقو  نامه  دـنک ، یم  کش  ماما 

. دوش مامت  ارجام  ات  دنیشن  یم  راظتنا  هب  دیآ و  یم  اجنآ  هب  وا  تسا ، دادخر  فرش  رد  البرک  هثداح  نوچ 
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رد ماما  هاگلتق  ًاقیقد  دـنیب  یم  نآ  نتفای  زا  سپ  دزادرپ . یم  دوخ  تمالع  يوجو  تسج  هب  دـیآ و  یم  هفوک  رکـشل  نتفر  زا  سپ  هاـگ  نآ 
(1). دنک یم  رواب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  لبق  لاس  نخس 20 تقو  نآ  هزات  و  تسا . هدوب  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  نتسیرگ  ياج  نامه 

دوش یم  هتشاذگ  اپ  ریز  ماجنارس  هک  هدنهدرازآ  شناد  هایس : باختنا  تیعقوم و 

دزن يدصاق  ات  دتفا  یم  شالت  هب  دعس  رمع  دنک . یم  قارتا  اجنآ  رد  ددنویپ و  یم  رح  رکشل  هب  دسر ، یم  البرک  هب  نوچ  دعس  رمع  رکـشل 
نیلوا دتسرفب . ماما  دزن  ار  اهنآ  زا  یکی  ات  دنک  یم  عمج  ار  دوخ  رکشل  صاوخ  سپ  دنک . تفایرد  ماما  زا  فافش  یخـساپ  دتـسرفب و  ماما 

ات دننک  یمن  لوبق  مه  رگید  رفن  دنچ  دنز . یم  زاب  رس  ماما  رادید  زا  تسا ، ماما  هب  ناراگن  همان  زا  نوچ  وا  یلو  تسا ، سیق  نب  هرزع  رفن ،
ترضح نارای  يوس  زا  ماما  هاگ  همیخ  هناتـسآ  رد  شا  یبدا  یب  يدنت و  هطـساو  هب  مه  وا  دوش . یم  باختنا  یبعـش  هللادبع  نب  ریثک  هکنیا 

هاگ همیخ  رانک  رد  نوچ  دتفا و  یم  هار  ماما  ناوراک  يوس  هب  وا  دـنک . یم  باختنا  ار  سیق  نب  هرق  دعـس ، رمع  سپ  دوش . یم  هدـنادرگرب 
شوخ یمدآ  ار  وت  نم  هرق ، دـیوگ : یم  وا  هب  سپ  دسانـش ، یم  دـنیب و  یم  ار  وا  رهاظم  نب  بیبح  دتـسیا ، یم  دورو  هزاجا  راظتنا  رد  ماـما 

زا سپ  دور . یم  ماما  رادید  هب  دهد و  یمن  خساپ  وا  هب  هرق  منیبب . ار  وت  ییاج  نینچ  لثم  رد  مدرک  یمن  نامگ  متخانـش و  یم  ملاس  رکف و 
درم نیا  يدرگ و  یم  زاب  رگمتـس  موق  نیا  دزن  هرق  دیوگ : یم  بجعت  اب  هرابود  بیبح  هک  دراد  تشگزاب  دصق  ترـضح ، باوج  تفایرد 
دور یم  وا  مشیدنیب . دوخ  اب  دیاش  نآ  زا  سپ  مناسرب و  ار  ربخ  دیاب  متـسه و  دصاق  نونکا  نم  دـیوگ : یم  هرق  ینک ؟ یمن  يرای  ار  ماما ) )

(2). دنام یم  دعس  رمع  اب  رخآ  ات  و 

دراوم رگید 

نم هک  دنیوگ  یم  دننک و  یم  نامگ  رهش  ناهیفس  : » تفگ ماما  هب  دعس  رمع  دش . ورردور  اروشاع  هثداح  زا  لبق  ماما  اب  دعـس  رمع  يزور 
(3) «. دنتسه رهش  نادنمشناد  هکلب  دنتسین ، هیفس  اهنآ  : » داد خساپ  ماما  متسه ». وت  لتاق 
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يدنب عمج  هجیتن و 

. درادـن دوجو  تیودـهم  ناـمزلارخآ و  اروشاـع و  هزادـنا  هب  يا  هثداـح  چـیه  يارب  یتـیب  لـها  يولع و  يوبن و  ییوگ  شیپ  تاـیاور ، رد 
، هاگن نیا  اب  تسور  شیپ  ياه  دادیور  هب  تبـسن  یعامتجا  يزاس  هنیمز  داجیا  یـشخب و  یهاگآ  رد  اهنآ  درکراک  نیرت  مهم  هک  یتایاور 

تایاور زا  يریگ  سرد  اب  هک  دـشاب  تسا . ناوارف  ياه  تهابـش  ادهـشلادیس  مایق  روهظ  نیب  هیواعم و  هدز  يوما  هعماج  ناـمزلارخآ و  نیب 
. میرادرب ماگ  روهظ  يزاس  هدامآ  يزاس و  هنیمز  يوس  هب  ماما ، نارای  دیفم  شناد  زا  يریگوگلا  ینامزلارخآ و  ياه  رادشه 

ماما زا  مدرم  عقوت  كرد و  حطس  راظتنا و  . 3

ماما زا  مدرم  عقوت  كرد و  حطس  راظتنا و  . 3

یم لکـش  شدوجو  رد  عقوت  راظتنا و  تلاح  لماک ، ناـسنا  تخانـش  دوخ و  یگدـنز  يارب  وگلا  باـختنا  ترورـض  كرد  زا  سپ  یمدآ 
شیادـیپ ینعی  نیا  دـنک و  یم  ادـیپ  اـنعم  تکرح  ترورـض  تکرح و  ینک ، كرد  ار  وگلا  لاـمک  تدوـخ و  صقن  یتـقو  هکارچ  دریگ ؛

. تیلاعف تکرح و  يارب  راظتنا 

وگلا لامک  دوخ و  صقن  یتقو  وا  ینعی  دریگ ؛ لکش  وا  رد  هک  تسا  نآ  حیحـص  راظتنا  دشاب . هتـشاد  تلاح  ود  دناوت  یم  راظتنا  نیا  هتبلا 
زا ماما  ياهراظتنا  ای  راظتنا  دنیبب  دیاب  سپ  تسا . لماک  ماما  هک  تسا  نآ  ضرف  نوچ  دنک ؛ تیلاعف  شالت و  دشاب  عقوتم  دوخ  زا  تفای ، ار 

شالت عقوت و  تلاح  چـیه  نودـب  ناسنا  نورد  رد  راظتنا  نیا  دریگ و  یم  لکـش  سوکعم  تروص  هب  هطبار  نیا  هنافـسأتم  تسیچ ؟ ناـسنا 
راظتنا نیا  همزال  دریگ . یم  لکش  يو  میلاعت  لماک و  ناسنا  زا  شیاهراظتنا  ای  راظتنا  دنک و  یم  روصت  مهم  ار  دوخ  وا ، دریگ و  یم  لکش 

دشاب شیاه  لکشم  لالح  دیاب  ماما  هکنیا  يانعم  دح و  رد  تسا  ییاهراظتنا  داجیا  ناسنا ، یگتفایاندشر  صقن و  هطساو  هب  یلاع  زا  یناد 
. دنک شالت  وا  عفانم  ریثکت  دشر و  يارب  هکلب  دشابن ، شعفانم  يارب  يدیدهت  ماما ، هکنیا  ای  دشاب  وا  نامرف  هب  هکنیا  ای 

. مینیشن یم  نآ  لیلحت  هب  هک  تسالبرک  دادخر  کیرات  هایس و  طاقن  زا  ساسح و  ییاهزارف  زا  یکی  عوضوم  تیعقوم و  نیا 

ماما زا  مدرم  عقوت  كرد و  حطس  راظتنا و  . 3www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 444زکرم  هحفص 373 

http://www.ghaemiyeh.com


280 ص :

ماما هریس  نخس و  رضحم  رد 

راظتنا عقوت و  حطـس  ات  دراد  يا  هژیو  شالت  هکم ، رد  ههام  دـنچ  تماقا  ماگنه  هژیو  هب  هنیدـم  زا  دوخ  یخیرات  تکرح  زاغآ  اب  ماما  فلا )
ناگرزب فارـشا و  هب  يراگن  همان  يارب  ماما  مادـقا  نآ ، هنومن  هک  دراد  او  تکرح  هب  ار  اهنآ  دربب و  رتالاب  تیمکاح  زا  ار  یمالـسا  هعماج 

: تسا نینچ  همان  نیا  زا  يزارف  تسا . هرصب 

ار مراتفگ  رگا  دـنا . هدرک  ایحا  ار  تعدـب  هدرک و  دوبان  ار  وا  تنـس  هک  ارچ  مناوخ ؛ یمارف  شربماـیپ  تنـس  ادـخ و  باـتک  هب  ار  امـش  »... 
(1) ...«. منک تیاده  تسار  هار  هب  ار  امش  دیرب ، منامرف  دیونشب و 

هیواعم گرم  زا  لبق  لاس  کی  انم  رد  ماما  هبطخ  ینایاپ  زارف  دراوم : رگید 

هکلب دوبن ، ایند  شزرا  یب  لام  هب  یـسرتسد  زین  ییاورنامرف و  رـس  رب  تباقر  يارب  دنز ،) یم  و   ) دز رـس  ام  زا  هچنآ  هک  یناد  یم  وت  اهلاراب ،
هدوسآ وت  هدید  متس  ناگدنب  ات  میزاس  اراکشآ  تیاه  نیمزرـس  رد  ار  یـشخب  ناماس  مینایامنب و  ار  وت  نییآ  ياه  هناشن  هک  تسور  نآ  زا 

(2). دننک لمع  وت  ماکحا  ننس و  ضیارف و  هب  دندرگ و 

رگید دروم 

تماما و هلئسم  هب  ار  نایفوک  هاگن  دتسرف و  یم  هفوک  هب  ملسم  ترضح  مازعا  نمـض  هک  تسا  نایفوک  ياه  همان  هب  خساپ  ماما ، همان  نیلوا 
: دنک یم  حالصا  هنوگ  نیا  مالسلا  هیلع  ادهشلادیس  مایق 

هب سپ  میرادن . ماما  ام  هک  دوب  نیا  امـش  رتشیب  نخـس  هک  متفای  یهاگآ  نآ  بلاطم  زا  دندروآ . ار  امـش  ياه  همان  دیعـس ، یناه و  دعب ، اما 
(3). ددرگ نومنهر  قح  تیاده و  هب  ار  ام  وت ، هطساو  هب  لاعتم  يادخ  تسا  دیما  هک  ارچ  ایب ؛ ام  يوس 

ماما تسا . شیاه  تاقالم  اهرادید و  رد  نایفوک  ياه  همان  زا  ماما  تبحص  مالسلا ،  هیلع  ادهـشلادیس  مایق  رد  هجوت  هتـسیاش  تاکن  زا  ب )
دروآ یم  البرک  ات  دوخ  هارمه  هب  ار  همان  همه  نیا 

ص280. ج 3 ، يربط ، خیرات  - 1
ص 168. لوقعلا ، فحت  - 2

ص 278. ج 3 ، يربط ، خیرات  - 3
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دوخ بیغ  ملع  ياوس  ماما  تسا . هدمآ  هچ  اه  همان  نیا  رس  رب  هک  دوش  یمن  مولعم  اروشاع  هثداح  نایاپ  زا  سپ  دنک و  تظفاحم  اهنآ  زا  ات 
دراد و دوخ  اب  هراومه  ار  اه  همان  نیا ، دوجو  اب  یلو  دوش ، هاگآ  نایفوک  هب  يدامتعا  یب  هب  دناوت  یم  هداس  یعامتجا  یـسایس و  یلیلحت  اب 
ار اهنآ  راک  ندوب  هیاپ  یب  هچ  رگا  ماما ، ياـه  يریگ  میمـصت  رد  نآ  شقن  مدرم و  زا  ماـما  عقوت  راـظتنا و  رظنم  زا  زج  تسین  ینـالقع  نیا 

. دنادب

رد ًالثم  دنک . یم  ور  ار  اه  همان  دعسرمع ، ربارب  رد  رّح و  ربارب  رد  يدسا ، يدرم  هب  خساپ  رد  البرک ، هب  هکم  هار  لوط  رد  ماما  هنومن ، يارب 
: دیامرف یم  نینچ  شنارای  رح و  اب  ههجاوم 

هک ایب  ام  يوس  هب  هک  دنتفگ  دندمآ و  امش  ناگداتسرف  دیسر و  امش  ياه  همان  هکنیا  زا  سپ  رگم  مدماین  امـش  يوس  هب  نم  مدرم ، يا  ناه 
زا زین  نم  دیتسه ، دنـسرخان  مندمآ ، زا  دینک و  یمن  ار  راک  نیا  رگا  و  ما ، هدـمآ  نم  دـیتسه ، دوخ  نامیپ  رب  رگا  نونکا  میرادـن . یماما  ام 

(1). ما هدمآ  هک  مور  یم  اج  نامه  هب  منادرگ و  یم  يور  امش 

باختنا هس  تیعقوم ، کی 

یتصرف راظتنا  رد  اه  لاس  هفوک  هعماج  مه  ماما و  مه  دوبن . یمالـسا  هعماج  يارب  نآ  هدـیا  بولطم و  تیعـضو  هیواعم ،  ) نایوما تموکح 
هیلع نیسح  ماما  دزن  يا  همان  لاسرا  اب  نایفوک  مالسلا ،  هیلع  یبتجم  ماما  تداهش  زا  سپ  هنومن ، يارب  دندوب . يرگ  حالـصا  لوحت و  يارب 

(2). دهد یم  هلاوح  هیواعم  گرم  زا  سپ  هب  ار  هثداح  نیا  ماما  یلو  دندرک ، توعد  مایق  هب  ار  ناشیا  مالسلا ، 

وـس نآ  زا  دـسر . یم  تیلعف  هب  نایفوک  هژیو  هب  یمالـسا  هعماج  زا  ماما  راظتنا  ددرگ و  یم  زاغآ  ینیـسح  مایق  تکرح و  هیواعم ، گرم  اب 
يّوج هب  هفوک  رهـش  رب  مکاح  ّوج  یهاتوک ، هلـصاف  هب  دریگ و  یم  لکـش  توعدو  راظتنا  زا  یجوم  ماما ، مایق  زاـغآ  زا  سپ  هفوک ، رد  مه 

اهنت هلصاف  هب  ناضمر ، هام  همین  رد  هک  يا  هنوگ  هب  ددرگ ، یم  رت  عیـسو  زور  ره  جوم  نیا  عاعـش  دوش . یم  لیدبت  يرگ  توعد  یبالقنا و 
. دسر یم  ماما  هب  همان  رازه   12 زور ،  5

ای تساهنآ  زا  ماما  ياهراظتنا  عقوت  هبترم و  يریگ  لکـش  هارمه  هب  اه  توعد  ایآ  هن ؟ ای  تسا  هتفهن  یتیعقاو  همان ، همه  نیا  رـس  تشپ  اـیآ 
؟ هن

ص 224. داشرا ، - 1
ص 151. ج 3 ، فارشالا ، باسنا  - 2
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؟ تسا هزادنا  هچ  ات  اه  راظتنا  نیا  رمع  سکعرب ؟ ای  تسا  ماما  زا  اهنآ  راظتنا  زا  یشان  اه  توعد  نیا  ایآ 

: تسا نینچ  نآ  هناگ  هس  تیعضو  هک  دریگ  یم  لکش  یخیرات  باختنا  هس  تیعقوم و  کی  هک  تسا  هنوگ  نیا 

نآ ینهذ  بتارم  داعبا و  راظتنا و  تلاح  داجیا  اعدا و  تیعقوم :

ایوپ تبثم و  راظتنا  دیفس : تیعضو 

رهسم نب  سیق 

تکرح هرابرد  ثحب  تاسلج  راذگ  هیاپ  رهش  نایعیش  يروآ  عمج  اب  ًافرص  هک  دوب  رهاظم  نب  بیبح  دننامه  رهـش  هتـسج  رب  نایعیـش  زا  وا 
شالت و هب  وا  رد  هک  راظتنا  قشع  دوب . هفوک  هب  ناشیا  توعد  يارب  مالـسلا  هیلع  ادهـشلادیس  هب  يراگن  همان  دودـحم  تضهن  داجیا  ماما و 
، ماـما ندرک  توـعد  يارب  دـشاب و  ماـما  دزن  یفوـک  نایعیــش  نادــصاق  نـیلوا  زا  شدوـخ  دــش  ثعاـب  دوـب ، هدــش  رجنم  ناوارف  تیلاـعف 
هب دعب  زور  دنچ  یلو  دنام ، ماما  رضحم  رد  هناقشاع  دیـسر ، هکم  هب  نوچ  وا  دیامیپب . اه  نابایب  رد  ار  هکم  ات  هفوک  يرتمولیک  1400 تفاسم

ار دوخ  شالت  تیاـهن  ملـسم ، يارب  ناـیفوک  زا  يریگ  تعیب  رد  دوش و  یم  هفوک  یهار  مالـسلا  هیلع  لـیقع  نب  ملـسم  هارمه  ماـما  هدومرف 
هب نوچ  دوش . یم  هکم  رد  ماما  دزن  هب  هفوک  زا  مالسلا  هیلع  ملـسم  ترـضح  همان  دصاق  دسر ، یم  ماجنا  هب  مهم  نیا  نوچ  دهد . یم  ماجنا 

نیب رد  نوچ  ددرگ . قارع  ریـسم  یهار  ماما  ناوراک  هارمه  ات  دوش  یم  ماما  دزن  شا  يراگدنام  ببـس  ترـضح  هب  وا  قشع  دیآ ، یم  هکم 
شیاهرطخ مامت  اب  هفوک  هب  همان  ندرب  يارب  ار  ماما  روتـسد  هناقـشاع  تسا ، هفوک  دلب  هار  هک  وا  دـسیون ، یم  هفوک  يارب  يا  همان  ماما  هار ،

تئارق هفوک  ربنم  زارف  رب  ار  ماما  مایپ  هکنآ  نمض  نمشد  نداد  بیرف  تعاجـش و  اب  هفوک  رد  دوش و  یم  ریگتـسد  هار  نایم  رد  دریذپ . یم 
(1). دسر یم  تداهش  هب  دنک ، یم 

یثنخ راظتنا  يرتسکاخ : تیعضو 

یعازخ درص  نب  نامیلس 

سپ مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  ربارب  رد  وا  يوردنت  ای  لمج  دربن  رد  روضح  زا  وا  یتسس  تسا . عیـشت  یعدم  هفوک و  رد  هعازخ  هلیبق  سیئر 
مشچ هب  وا  هدنورپ  رد  هیواعم  اب  حلص  دادخر  زا 

. سیق لاح  حرش  نیعلا ،  راصبا  - 1
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، دنک یم  داجیا  وا  هک  یجوم  دـهد ؛ یم  عویـش  دـنک و  یم  عورـش  ار  نایفوک  يراگن  همان  جوم  ترـضح ، مایق  عورـش  زا  سپ  دروخ . یم 
وا شالت  تیاهن  دننک . یم  يراگن  همان  هب  عورـش  شیدنا  تحلـصم  فارـشا  یخرب  دننام  مه  رهـش  نایعیـشریغ  هک  دبای  یم  هعـسوت  نانچ 

یمان و رگید  نآ ، زا  سپ  ياهدادخر  ماما و  هدنیامن  ناونع  هب  مالـسلا  هیلع  ملـسم  ترـضح  ندـمآ  زا  سپ  یلو  تسا ، يراگن  همان  داجیا 
اه دـعب  هک  وا  دوخ  دـناشک ، یم  اوزنا  جـنک  هب  مه  ار  شا  هلیبـق  هکلب  دوخ ، اـهنت  هن  هفوک ، عاـضوا  ندـش  كاـنرطخ  اـب  تسین . وا  زا  يرثا 

: تفگ نخس  نینچ  تضهن  عورش  عقوم  رد  دش ، نیباوت  تضهن  ربهر  سیئر و 

سرت زا  ام  یلو  دیسر ، یم  ام  هب  شا  یهاوخ  يرای  ياه  همان  یپایپ  درک ، تکرح  قارع  يوس  هب  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  هک  یماگنه 
(1). میدرکن يرای  ار  وا  میدوب و  هدرب  هانپ  نامیاه  هناخ  جنک  هب  دوخ  يایند  نداد  تسد  زا 

يویند حلاصم  عفانم و  ظفح  تهج  رد  یفنم  راظتنا  هایس : تیعضو 

هب نایعیـش  يراگن  همان  تضهن  رهـش ، يوما  یلاو  تموکح  فعـض  نارود  رد  ق   . لاس 60 ه نابعـش  هام  رخاوا  رد  هفوک  رد  هک  یماـگنه 
ساسحا ای  تاغیلبت  رطاخ  هب  مه  نایعیـشریغ  زا  ییاه  هورگ  تسا ، حرطم  رهـش  هب  ادهـشلادیس  عوقولا  بیرق  ندمآ  هعیاش  دسر و  یم  جوا 

دمآرس دنشاب . هداتفین  بقع  دیدج  طیارش  زا  مه  اهنآ  دش ، طلسم  رهش  رب  ماما  ادرف  رگا  ات  دندنویپ  یم  يراگن  همان  جوم  هب  هدنیآ  زا  رطخ 
ار تیعقوم  نوچ  نایوما  دـنراد . ار  نایوما  تموکح  اب  هلاس  يراکمه 20  هقباس  هک  دنتسه  هفوک  رهش  جنس  تحلصم  فارـشا  هورگ ، نیا 

نومضم نیا  هب  يا  همان  هک  دنسر  یم  هجیتن  نیا  هب  یتروشم  سلجم  رد  دننیب ، یم  يراگن  همان  جوم  یگدرتسگ  فعـض و  هب  ور  رهـش  رد 
هدامآ نازابرس  ام  یتساوخ ، هاگره  دنتسه . بآ  رپ  اه  هاچ  تسا و  هدیسر  اه  هویم  تسا و  مرخ  زبسرس و  اه  غاب  دعب ، اما  : » دنسیونب ماما  هب 

(2) «. دوب میهاوخ  وت 

تعرـس هب  تسا ، هدـش  هفوک  رهـش  دراو  دایز  نبا  دـندش  ربخاب  ات  نانآ  دوب . جاجح  نب  ورمع  رجبا و  نب  راجح  یعبر ، نب  ثبـش  هماـن  نیا 
. دندمآ ماما  فاصم  هب  البرک  ات  نآ  ظفح  يارب  یتح  دنتسویپ و  وا  هب  دوخ  عفانم  ظفح  يارب 

ص 578. ج 4 ، يربط ، خیرات  - 1

ص 277. ج 3 ، يربط ، خیرات  - 2
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يریگ هجیتن 

؟ ماما زا  نم  راظتنا  ای  دشاب  دیاب  نم  زا  ماما  راظتنا  ینعم  هب  راظتنا 

ماما هرابرد  ندرک  تواضق  يروحمدوخ و  داجیا  ثعاب  هک  نم  صقان  تفرعم  كرد و  ینعی  دـشاب  ماما ؛ زا  نم  ياـه  راـظتنا  ینعم  هب  رگا 
، ماما نآ ، ساسا  رب  مدوخ . عفانم  ظفح  يارب  ای  ای  تساه  یـشوخ  صتخم  ای  نم  راظتنا  تلاح ، نیا  رد  دوش . یم  میاـه  هتـساوخ  ساـسا  رب 

. تسا نم  ياه  هتساوخ  اه و  زاین  يرجم  لماع و 

ياه شالت  اه و  يدنم  ناوت  بسح  رب  نم  تیلاعف  تکرح و  ترورـض  ینعم  هب  دـشاب ، ماما  هب  تبـسن  نم  یگدامآ  راظتنا و  ینعم  هب  رگا 
نم زا  تسه و  مماما  هک  مشاب  هنوگ  نادـب  منکن و  غیرد  تیلاعف  شبنج و  زا  دـیاب  مراد ، رابتعا  مراد و  سفن  هک  اجنآ  اـت  ینعی  تسا ؛ نم 

. دراد عقوت 

ادهـشلادیس ياه  راظتنا  قفا  رد  ار  دوخ  یگدـنز  هک  دـندوب  یناسک  البرک  يادهـش  دوب . نارگید  زا  البرک  يادهـش  زیاـمت  هطقن  رما  نیمه 
ات دنتـشاد  عقوت  راظتنا و  ماما  زا  رتشیب  دوخ ، نورد  رد  نیتسار  راظتنا  داجیا  ياج  هب  نارگید  یلو  دندوب ، هداد  لکـش  دوخ  زا  مالـسلا  هیلع 
زا دزن ، ار  اهنآ  فادها  اب  تقفاوم  زاس  هنامز  ای  درکن  تکرح  ریـسم  نآ  رد  ماما  نوچ  دننک . تکرح  ناشیاه  هتـساوخ  فادها و  ریـسم  رد 

. دندش نادرگ  يور  فرصنم و  دوخ  ياعدا 

، تقیقح رد  میناوخ ، یم  مالسلا  هیلع  ادهـشلادیس  نارای  ماقم  يوزرآ  هرابرد  مالـسلا  هیلع  ادهـشلادیس  ياه  ترایز  رد  هچنآ  هاگن ، نیا  اب 
. دندوب نآ  دامن  دوخ ، نامز  ماما  نارای  نیرتافواب  ماقم  رد  اهنآ  هک  تسا  یقیقح  يراظتنا  رارمتسا  يوزرآ  ینعم  هب 

ایند نید و  . 4

ایند نید و  . 4

هب هک  ارچ  ددرگ ؛ یم  رتـشیب  دـنک ، یم  یگدـنز  نآ  رد  هک  یطیحم  هب  شا  یگتـسباو  قلعت و  ساـسحا  دور ، یم  رتـالاب  یمدآ  نس  هچره 
، هطقن نیمه  دوش . یم  رتـشیب  يویند  رهاـظم  اـیند و  اـب  شـسنا  يریگرد و  نازیم  رتـشیب و  شا ، يویند  ياـه  ییاراد  رتـشیب ، دـشر  تازاوم 
یحارط و يراذگ ، شزرا  هب  دوخ  یگدـنز  هدودـحم  ساسا  رب  یمدآ  نوچ  تسا ؛ ناسنا  رد  اه  فارحنا  اه و  نارحب  زا  يرایـسب  رگزاغآ 

. دزادرپ یم  يزیر  همانرب 
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نآ زا  رتارف  دناوت  یم  دراد و  رایتخا  رد  تسه و  هچنآ  ینعی  دشاب ؛ ینیمز  یگدنز  ییایفارغج  یخیرات و  رتسب  طقف  دناوت  یم  هدودحم  نیا 
هلاس دص  ًاتیاهن  یگدنز  زا  رتارف  رایـسب  هک  تسه  شنورد  رد  یعیـسو  ياه  تیفرظ  اه و  دادعتـسا  تاناکما ، دنیب  یم  یمدآ  نوچ  دـشاب ؛

. دوش مامت  زیچ  همه  گرم  اب  مه  شرخآ  رد  دشاب و  لاس  دـص  يارب  اه  دادعتـسا  تاناکما و  همه  نیا  تسین  لوبق  لباق  سپ  تسا . ینیمز 
. دهد یم  لیکشت  ینیمز  تایح  ار  یناسنا  تایح  زا  هلحرم  نیلوا  هکلب  تسین ، یمدآ  یگدنز  هدودحم  زیچ و  همه  ایند  سپ 

دارفا زا  يرایـسب  يارب  درک ، رذگ  نآ  زا  رتشیب  رتهب و  هچ  ره  يرادرب  هشوت  نمـض  دیاب  تسا و  ربعم  هعرزم و  ایند ، هک  تیعقاو  نیا  كرد 
یم رادـیدپ  ایند  ترخآ و  ای  ایند  نید و  نیب  دـیدرت  لطاب ، قح و  ینطاـب  ینورد و  لـباقت  رد  هک  تساـج  نیمه  تسا . ریذـپانرواب  خـلت و 

يورخا اـی  يویند  هدودـحم  رد  باـختنا  يراذـگ و  شزرا  كـالم  راـیعم و  اـه ، يزیر  هماـنرب  اـه و  باـختنا  هظحل  هظحل  رد  ینعی  دوـش ؛
؟ تسیچ

یگدـنز يارب  یحارط  رایعم و  هدودـحم و  ناونع  هب  ایند  نید و  نیب  باختنا  رد  یناسنا  ياـه  دـیدرت  نیرت  یعقاو  هنحـص  ـالبرک ، رازراـک 
. تسا

ماما هریس  نخس و  رضحم  رد 

. دش نآ  دراو  ترـضح  دینک ». اعد  دـیوش و  نآ  لخاد  امـش  مراد  تسود  هک  ما  هتخاس  يا  هناخ  : » درک ضرع  نیـسح  ماما  هب  یـصخش   �
دابآ ار  نارگید  هناخ  هتخاـس و  ناریو  ار  دوخ  ترخآ  هناـخ  دوب ، هدـش  نآ  رد  هک  یجرخ  هب  هجوت  اـب  : » دومرف تخادـنا و  نآ  هب  یهاـگن 

(1) «. دنراد ترفن  وت  زا  ناینامسآ  دنتفیرف و  ار  وت  ناینیمز ، يا . هدرک 

(2) «. تسا هتخادنارب  ار  نید  هتشارفارب و  ار  لگ  : » دومرف درک و  رذگ  يا  هناخ  هب  یهار  رد  ماما   �

«. تسا یحول  هداس  رادیاپان ، هیاس  هب  ندش  هتفیرف  ایند ، رادیاپان  ياه  تذل  لها  يا  : » دیامرف یم  زین   �

: اروشاع حبص  ماما  هبطخ  نیلوا 

ص 467. ج 3 ، لئاسولا ، كردتسم  - 1
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بیرف دروآ . رد  رگید  لاح  هب  یلاح  زا  ار  دوخ  لها  هتـسویپ  هک  داد  رارق  یتسین  انف و  لزنم  ار  نآو  دیرفآ  ار  ایند  هک  ار  يدـنوادخ  ساپس 
، اـیند هک  دـیروخن  ار  اـیند  بیرف  سپ  دـنک . شهارمگ  اـیند  هک  تسا  یـسک  تخبدـب  دروـخب و  ار  اـیند  بیرف  هـک  تـسا  یـسک  هدروـخ 
زا ار  راوگرزب  يادخ  هتشگ و  هریچ  امش  رب  ناطیـش  هک  یتسار  هب  دنک . یم  مورحم  ار  دوخ  نادنمزآ  دنک و  یم  دیما  ان  ار  دوخ  ناراودیما 
زا دعب  هک  دنا  یمدرم  نانیا  مییآ . یم  زاب  وا  يوس  هب  مییادخ و  نآ  زا  ام  هک  ًاقح  امش . گنهآ  امـش و  رب  تکاله  سپ  تسا . هدرب  ناتدای 

. ناراک متس  هورگ  داب  رود  سپ  دندش . رفاک  ناشنامیا ،

: دیامرف یم  ماما   �

دننک يراد  نید  دهد ، خساپ  ار  ناشیویند  ياه  تشیعم  هک  اجنآ  ات  سپ  تسا . ناشنابز  رب  يزیوآ  نید  دنتـسه و  ایند  ناگدنب  مدرم  انامه 
(1). دندرگ كدنا  ناراد  نید  دنوش ، هدومزآ  یتخس  الب و  اب  هاگره  و 

نیعبات هباحص و  هب  باطخ  انم  هبطخ  رد  ماما  نانخس  زا 

رطاخ هب  همه  نیا  دنور . هار  دوخ  ياه  شهاوخ  توهـش و  رد  دننک و  راک  ههبـش  هب  ات  دیدرپس  اهنآ  هب  ار  ادـخ  نید  روما  رب  ناملاظ  امش ،
(2). دش دهاوخ  ادج  امش  زا  ماجنارس  هک  تسا  يویند  یگدنز  هب  امش  ندوب  شوخ  گرم و  زا  امش  رارف 

باختنا هس  تیعقوم ، کی 

ایند و رد  اه  ناسنا  ياه  تراسا  رد  رما  نیا  تساه . ناسنا  زا  يرایسب  لکشم  یتمیق ، ره  هب  ترخآ  ایند و  ایند و  نید و  نیب  عمج  دیدرت و 
گرم هغدغد  نوچ  دوشن . نادرگ  يور  مه  ترخآ  زا  دهاوخ  یم  دنیب ، یم  ار  نآ  ندوب  يدباریغ  نوچ  یلو  دراد ؛ هشیر  يویند  یگدـنز 

نید نتفر  هیشاح  هب  عمج  نیا  هنافـسأتم  هک  دنزب  تسد  یتسیز  مه  عمج و  یعون  هب  دنک  یم  شالت  هراومه  دنک ، یمن  اهر  ار  وا  هاگ  چیه 
ایند ای  نید  باختنا  رد  اه  دیدرت  اه و  ییارگایند  نیا  زا  هدـنکآ  البرک  هنحـص  دراد . لابند  هب  ار  يدـعب  عیاجف  دوش و  یم  رجنم  ترخآ  و 

ای فادها  باختنا  لباقم  رد 

ص 174. لوقعلا ، فحت  - 1

ص 168. لوقعلا ، فحت  - 2
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رهاظم ییارگایند و  یمالـسا ، میلاعت  فالخ  رب  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تلحر  زا  سپ  تسا . یگدـنز  ياه  كالم  اه و  راـیعم 
تیونعم ینامیا و  هیحور  نآ  دنوش . ایند  راتفرگ  ریسا و  يا  هنوگ  هب  یعامتجا  تاقبط  همه  دش  شالت  تفای و  جاور  هعماج  رد  نآ  هدنبیرف 

. دـش هدزایند  دـیدج  هعماج  داجیا  ثعاب  رما  نیمه  تشادـن . دوجو  رگید  دوب ، نآ  جـیورت  داجیا و  ددـص  رد  ربمایپ  هک  هناصلخم  یهاوخ 
هب يرتسکاخ ، هورگ  رد  هچ  هایـس و  هورگ  رد  هچ  دـندنام ، زاب  مالـسلا  هیلع  ادهـشلادیس  یهارمه  زا  هک  اهنآ  زا  يرایـسب  هک  تسا  بلاـج 

نـشور ییادرف  هک  دنتـشاد  یلامجا  نیقی  دندز و  یم  سدح  دندوب ، هدشن  رود  ًالماک  يرطف  قیاقح  یمالـسا و  میلاعت  زا  زونه  هکنیا  لیلد 
ماقم رد  يزاب  گنرز  يارب  شالت  ینیمز و  تراسا  رظنم  زا  دوب . هدرک  ریگ  نیمز  ار  اهنآ  لاح ، نامز  تراسا  یلو  دوب ، دهاوخن  اهنآ  يارب 

. میوش یم  ییاروشاع  ياه  تیصخش  رگ  هراظن  يرگ ، هبساحم  ياعدا  ایند و  نید و  عمج 

ایند نید و  ضراعت  تیعقوم :

یهاوخ تیونعم  ییاهن  هلداعم  ات  ییارگ  عمج  یبایزرا  دیفس : تیصخش 

لد نآ  هب  هاگ  چیه  قفوم  يویند  یگدنز  نتـشاد  نمـض  زاغآ  نامه  زا  هک  دنتـسه  مالـسلا  هیلع  ادهـشلادیس  صلاخ  نارای  شخب ، نیا  رد 
عوضوم نیا  صخاش  رفن  ود  یلو  دندش ، البرک  یهار  دنتسش و  یگدنز  زا  تسد  تعرـس  هب  دندینـش ، ار  ماما  يرای  يادن  نوچ  دنتـسبن و 

: دنتسه

همه لـثم  مه  وا  يوزرآ  تشاد . ناوارف  هقـالع  مه  شرـسمه  هب  هک  دوب  هفوـک  رد  هدرک  جاودزا  هزاـت  یناوـج  وا  یبـلک : ریمع  هللادـبع  . 1
. دوب یمالسا  داهج  رد  تکرش  یمالسا ، یماظن  رهش  ناناوج  ناونع  هب  یفوک  ناناوج 

یم اهنآ  فدـه  زا  یتقو  یلو  دـنیب ، یم  هفوک ) هموح  هاگرکـشل   ) هلیخن رد  ار  یفوک  نازابرـس  هوبنا  دـیآ و  یم  نوریب  لزنم  زا  يزور  يو 
شیوزرآ دنیب  یم  دنک و  یم  هشیدنا  تولخ و  دوخ  اب  یمک  تسا ، مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  اب  دربن  اهنآ  دصق  هک  دونـش  یم  دسرپ و 

. تسا هتخیمآ  مه  رد  نآ  رد  لطاب  قح و  یلو  تسا ، ققحت  لاح  رد 

دیوگ یمن  شرسمه  دورب و  دیاب  تسا و  هدرک  باختنا  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماجنارـس  دیوگ  یم  شرـسمه  هب  دور و  یم  لزنم  هب  سپ 
البرک دیهش  جوز  اهنت  ماما  باکر  رد  دنوش و  یم  البرک  یهار  هنایفخم  ود  ره  دریذپ . یم  هناقشاع  وا  ربب و  دوخ  اب  مه  ارم  دیوگ  یم  ورن .

(1). دندرگ یم 

ص 321. ج 3 ، يربط ، خیرات  - 1
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: تسا یحایر  دیزی  نب  رّح  دیفس ، تیصخش  نیرت  مهم  . 2

. دوش یم  مازعا  ناشیا  ییورایور  هب  ماما  هار  لرتنک  يارب  ور ، نیا  زا  تسا . یفوک  ناروالد  ناهدنامرف و  زا  اما  تسین ، هفوک  نایعیـش  زا  وا 
یبوشآ وا  نورد  اما  دراذگ ، یم  وا  هب  يا  هژیو  مارتحا  یتح  دسانش و  یم  ًالماک  ار  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  ماما ، اب  ههجاوم  نیلوا  رد 

هرهب نآ  عفانم  زا  دناسرب و  ماجنا  هب  نامرهق  کی  ناونع  هب  ار  شا  يویند  تیرومأم  ای  دنک  باختنا  ار  نیسح  ایآ  هک  دوش  یم  اپ  هب  بیجع 
مارتحا بدا و  تیاعر  مه  ینعی  دـنک ؛ عمج  ای  ایند  نید و  نیب  دـنک  یم  یعـس  يرگ  هبـساحم  زا  سپ  اه ، دـیدرت  نیا  نایم  رد  دوش ؟ دـنم 

اما دـهد ، یم  همادا  اروشاع  حبـص  ات  ار  هناگود  يزاب  نیا  يو  دوخ . تیرومأم  ماجنا  ماقم و  تسپ و  رد  ندـنام  یقاب  مه  ماـما و  هب  تبـسن 
. دناسرب وکین  ماجنارس  هب  ار  عمج  نیا  دناوتب  ات  دهد  یم  بیرف  ار  دوخ  دراد  تسا و  هدرکن  اهر  ار  وا  یلد  ود  دیدرت و  زونه 

ریذپ ناکما  ود  نیا  عمج  رگید  تسا و  هدیـسر  دوخ  یـشم  طخ  نایاپ و  هب  دـنیب  یم  دوش ، یم  یعطق  دربن  هک  اروشاع  حبـص  رد  ماجنارس 
یم بیجع  مهم و  یفارتعا  دـیآ و  یم  ماما  دزن  شعیمجت  حرط  تسکـش  هب  فارتعا  اب  ماجنارـس  دـنک . باختنا  دـیاب  هک  تساجنیا  تسین .

«. دنیایب امش  اب  گنج  هب  ًاعقاو  اهنیا  دنشکب و  اجنیا  هب  ار  راک  هک  مدرک  یمن  نامگ  نم  : » دنک

دوخ تقیقح ، رد  یلو  دوش ، مامت  یشوخ  یبوخ و  هب  زیچ  همه  هکنیا  دیما  هب  تشاد  رارصا  هناگود  يزاب  رب  هظحل  نآ  ات  وا  ینعی  راک  نیا 
(1). دیآ یم  هبوت  يارب  تسا ، هدوبن  شیب  یبیرفدوخ  حرط ، نیا  تسا  هدیمهف  هک  نونکا  دنک و  ظفح  ار  شعفانم  ات  داد  یم  بیرف  ار 

رتشیب ندیشک  سفن  زور  دنچ  هکلب  ترخآ ، هن  ایند ، هن  يرتسکاخ : تیصخش 

یفعج رح  نب  هللادیبع 

دینـش و ار  قارع  يوس  هب  ماـما  نداـتفا  هار  ربـخ  نوچ  دـندش . یم  عمج  وا  درگ  ناـناوج  زا  يا  هدـع  هراومه  هک  دوب  هفوک  ناعاجـش  زا  وا 
دربن تسایس و  يزاب  دراو  دیاب  دوز  ای  رید  دیمهف  دید ، اوق  مامت  اب  هفوک  رد  رکشل  يروآ  عمج  يارب  ار  دایز  نبا  شالت 
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اب تخادرپ و  باتک  باسح و  هب  یتدـم  وا  يویند . ياه  هسوسو  دایز و  نبا  وس ، کی  ترخآ و  تداهـش و  دوب و  نیـسح  وس ، کی  دوش .
تشاد و دهاوخن  يویند  عفانم  وا  يارب  تقو  چیه  ماما  اب  فاصم  هک  دیـسر  هجیتن  نیا  هب  دوب ، هتفرگ  ارف  ار  وا  هک  ینورد  ياه  دیدرت  مامت 

مالسلا هیلع  نیـسح  يرای  تسا . بیرف  يویند ، ياه  هسوسو  سپ  دش . دهاوخ  شنالماع  ریگ  نابیرگ  يدوز  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نوخ 
هجیتن نیا  هب  ایند  نید و  نیب  عمج  هبـساحم  رد  تیاهن ، رد  تسا . دـنم  هقالع  ندـنام  هدـنز  هب  وا  هک  یلاح  رد  تسا ، تداهـش  ینعم  هب  مه 

ظفح ار  دوخ  تایح  یگدـنز و  عفانم و  لقادـح  فرط ، ود  هب  تبـسن  ییانتعا  یب  يریگ و  هرانک  هفوک و  زا  عقوم  هب  رارف  اـب  هک  دـسر  یم 
. دنک

. دوشن ههجاوم  ماما  ناوراک  اب  یتح  ات  دنک  یم  باختنا  ار  زاجح ) هار  فالخ  رب   ) یبرغ لامـش  هار  هفوک ، زا  ندـش  رود  ماگنه  ور ، نیا  زا 
وا اب  لتاقم  ینب  رـصق  رد  البرک ، زا  لبق  دوخ ، لزنم  نیرخآ  رد  تسا » لامـش  يوس  هب  بونج  زا  هفوک  هقطنم  ندز  رود  لاـح  رد  هک  ماـما 

شرادید هب  ماما  دوخ  دنک . یمن  ییانتعا  وا  یلو  دیایب ، شرادید  هب  هللادیبع  ات  دتـسرف  یم  وا  دزن  ار  نارای  زا  یکی  دوز  دوش ، یم  ور  هبور 
يارب ام  : » دـیامرف یم  ماما  دـنک . یم  هضرع  ماما  هب  ار  شریـشمش  بسا و  لماک ، ییانتعا  یب  رد  وا  یلو  دـناوخ ، یم  يرای  اب  ار  وا  دـمآ و 

(1) «. تسین يزاین  وت  لاوما  هب  ار  ام  يراد ، غیرد  ام  زا  هک  نونکا  میهاوخ . یم  ار  تا  يرای  میا و  هدماین  ریشمش  بسا و 

ادرف هبوت  دیما  هب  زورما  رد  ترخآ  ندرک  لام  دگل  هیسن و  ياولح  زا  هب  دقن  هکرس  هایس : تیصخش 

دعس نبرمع 

دوب هدش  ثعاب  ندوب  هدازاقآ  ياه  زایتما  نیا  دوب . هفوک  رهـش  یلاو  نیلوا  هفوک و  راذگ  ناینب  ناریا و  حـتاف  صاقو ، یبا  نب  دعـس  رـسپ  وا 
رد ور ، نیا  زا  ددرگ . شردپ  ماقم  دننامه  یماقم  هب  ندیـسر  لابند  هب  هشیمه  هک  دـشاب . هفوک  سانـشرس  فارـشا  دارفا و  وزج  یناوج  رد 

هنیرید يوزرآ  هب  دیاش  ات  درک  یم  کیدزن  هفوک  يوما  یلاو  هب  رهش  فارشا  رگید  هارمه  ار  دوخ  هراومه  هیواعم  هلاس  تموکح 20  لوط 
. دشن هژیو  یهجوت  وا  هب  هاگ  چیه  هیواعم  نارود  رد  یلو  دسرب ، شا 
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ینیـسح و مایق  هحوبحب  رد  صاع و )..... نب  دیعـس  نب  ورمع  دایز ، نبا  دیزی ،  ) دـساف ناناوج  يراد  مامز  جوم  دـیزی و  ندیـسر  تفالخ  اب 
ناونع هب  دتـسرفب ، ماما  فاصم  هب  ار  وا  ات  دوب  هفوک  لخاد  رد  بساـنم  يا  هنیزگ  لاـبند  يوما  تفـالخ  هک  هفوک  هب  ماـما  ندـش  کـیدزن 

: نوچ ددرگ ؛ یم  باختنا  هنیزگ  نیرت  اهنت  نیرتهب و 

؛ دیشک یم  كدی  رهش  مدرم  تیرثکا  يارب  ار  شردپ  مان  هک  دوب  هفوک  رهش  یلاو  نیلوا  راذگ و  ناینب  دنزرف  مه 

؛ دوب هفوک  رهش  رد  هرهز  ینب  یشیرق  هلیبق  تسایر  یعدم 

؛ دوب رهش  یعامتجا  صاوخ  فارشا و  هورگ  وزج 

؛ دز یم  اپ  تسد و  ماقم  تسپ و  يارب  دوب  اه  تدم 

. دناشکب دوخ  لابند  هب  تسناوت  یم  ار  رهش  مدرم  زا  يرایسب  دش ، یم  رکشل  هدنامرف  وا  رگا 

، رفن رازه  دنچ  هارمه  زور  دنچ  تدم  هب  دنراذگ  یم  دنهد و  یم  وا  هب  ار  ير  هقطنم  تراما  تیرومأم و  مکح  ادتبا  یسایس  يزاب  کی  رد 
ینعی ير  تراما  طرـش  شیپ  ناهگان  تسا ، شا  یخیرات  يوزرآ  يوس  هب  نداتفا  هار  هناتـسآ  رد  هک  هاگ  نآ  دـنک . هداـمآ  ار  دوخ  رکـشل 
حبـص ات  دـناوخ و  یم  تروشم  هب  ار  ینارواشم  یتح  دریگ . یم  تلهم  ار  ینارحب  ًالماک  بش  کی  وا  دـنیوگ . یم  وا  هب  ار  البرک  هب  نتفر 

اب ییورایور  ياهرطخ  بیاصم و  دناد  یم  هکنیا  اب  دسرب . يدنب  عمج  هب  دناوت  یمن  ماجنارس  یلو  دنک ، یم  یناوارف  ياه  باتک  باسح و 
رـس دراد  هک  دنک  یم  فارتعا  ینعی  دنیوگ ) یم   ) ناونع اب  دناوخ  یم  يرعـش  دـنک و  یم  هبلغ  وا  رب  تراما  یخیرات  هسوسو  تسیچ ، ماما 
رگا تسا . یمنهج  یتشهب و  دـنیوگ  یم  : » تفگ نینچ  دوب ، البرک  مزاع  هک  یخیرات  حبـص  نآ  رد  وا  دراذـگ . یم  هالک  ار  دوخ  نادـجو 

(1) «. مینک یم  هبوت  میدرگ و  یم  زاب  دشاب ،

يریگ هجیتن 

رتشیب زور  دنچ  يارب  شالت  گرم و  زا  رارف  تسا . مهم  رایـسب  یمدآ  تشونرـس  رد  نآ  ندید  هلیـسو  ای  ندـید  فدـه  ایند و  هب  هاگن  عون 
تمیق هب  یتح  یتمیق ، ره  هب  ندیشک  سفن 
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تسا بلاج  دنک . لیدبت  نآ  زا  رت  تسپ  هکلب  هدنرد ، یناویح  هب  ار  ناسنا  دناوت  یم  دوخ  تلزنم  تمارک و  شزرا و  مامت  نتـشاذگاپ  ریز 
. دـنک یم  قدـص  ینامزلارخآ  هارمگ  ياه  ناسنا  هرابرد  فاصوا  نیا  همه  تسا ، نامزلارخآ  طیارـش  فیـصوت  هرابرد  هک  یتایاور  رد  هک 
رد تسا . ترخآ  نید و  نآ و  نیب  عمج  یگنوگچ  ایند و  هراـبرد  تسرد  يرگ  هبـساحم  هب  توعد  اروشاـع ، گرزب  سرد  هک  تساـجنیا 

راچان ار  وت  هکلب  دنکن ، ادج  تماما  زا  ار  وت  اهنت  هن  رتشیب ، ندیـشک  سفن  زور  دنچ  ای  ير  مدنگ  تشاد  مشچ  دوب  بقارم  دـیاب  ریـسم  نیا 
هب یـشاب ، ماـما  رواـی  راـی و  دوب  رارق  هک  ییوت  دـهدن ؛ رارق  تماـما  ربارب  رد  ار  وت  جـیردت ، هب  و  دـنکن . ینوبز  یتسپ و  هنوگره  لـمحت  هب 

. يدرگن ینامزلارخآ  یهایس  رارمتسا  يارب  یلماع  يوشن و  روهظ  باجح  دوخ ، تاقلعت  هطساو 

اه یگتسباو  اه و  یگتسب  لد  . 5

اه یگتسباو  اه و  یگتسب  لد  . 5

ایند نیب  عمج  هیرظن  اب  یگنرز  شوه و  نایعدم  رظنم  زا  تسا و  فده  دوخ  نایارگایند ، هاگن  زا  تسا و  ترخآ  هعرزم  نید ، هاگن  زا  ایند 
غولب و زا  سپ  هژیو  هب  دـلوت  يادـتبا  زا  دراد و  ناوارف  ياه  تیباذـج  رهاظم و  هک  ییایند  هک  اجنآ  زا  تسا . ترخآ  ضرع  مه  ترخآ ، و 

یناوارف يویند  ياه  ّتیمک  اب  ددرگ و  یم  ور  هبور  يرتشیب  ياـه  تیباذـج  تاـقلعت و  اـب  دوش ، یم  هدوزفا  یمدآ  نس  رب  هچ  ره  فیلکت ،
یم نییعت  اهنآ  هب  شیارگ  عون  اـه و  تیباذـج  ّتیمک  هب  تبـسن  ار  یمدآ  تیعـضو  اـیند ، هب  هاـگن  عون  هک  تساـجنیا  ددرگ ، یم  ور  هبور 

هب شیاه  یگتـسب  لد  هک  دـسر  یم  ییاج  هب  راـک  ددرگ ، عمج  هیرظن  یعدـم  يراـک  بیرف  اـب  هدزاـیند  یمدآ  رگا  هلحرم ، نیا  رد  دـنک .
رهاظم نیرت  کچوک  یتح  هاگ  دراب . یم  وا  يور  رـس و  زا  هک  دراد  هارمه  هب  ار  ییاـه  تراـسا  یگتـسباو ، دوش و  یم  لیدـبت  یگتـسباو 
هدیرفآ اهر  دازآ و  هک  یناسنا  هک  تساجنیا  تسین . نکمم  شیارب  وا  زا  ندش  ادـج  ندـنک و  لد  هک  ددرگ  یم  وا  يارب  یتب  نوچ  يویند 
هلحرم نیرتدب  دنا . هدرک  ریگ  نیمز  ًالماک  ار  وا  هک  دنیب  یم  اه  یگتسب  لد  اه و  تب  عاونا  ریسا  ار  دوخ  دیآ ، یم  دوخ  هب  یتقو  دوب ، هدش 

هب دوخ  عفانم  ظفح  يارب  ددرگ و  دوخ  دننامه  یمدرم  هدرب  ریـسا و  شیاه ، یگتـسب  لد  عمط و  هطـساو  هب  یمدآ  هک  تسا  نآ  یگتـسباو 
راـک ره  هب  نداد  نت  تیاـهن ، رد  ینوبز و  یتسپ و  یگدرب ، اـهراک ، نیا  هرمث  دـشاب . اـهنآ  يارب  یـسولپاچ  اـی  اـهنآ  ندرک  یـضار  لاـبند 

. تسا یتسیاشان 
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ماما هریس  نخس و  رضحم  رد 

اه یگتسب  لد  دروم  رد  ماما  ظعاوم  فلا :

: دومرف یصخش  هب  مالسلا  هیلع  ماما   �

يوجو تسج  رد  اریز  ؛ نکن هیکت  راـیتخا ، یب  هدـننکراذگاو  نوچمه  ردـق  رب  نکم و  شـالت  هنارگ  هزیتس  يزور  ندروآ  تسد  هب  هار  رد 
. دروآ یمن  يزور  يدایز ، صرح  نادب  تسین و  يزور  زا  عنام  تفع  هتبلا  تسا . تفع  زا  ییوج  تعانق  تسا و  تنـس  زا  ندمآرب  يزور 

(1). تسا هانگ  هدنیوج  صرح ، هدنریگراک  هب  تسا و  یمتح  لجا  تسا و  هدش  میسقت  قزر  انامه 

: تشون خساپ  رد  ترضح  امرف ». هاگآ  ترخآ  ایند و  ریخ  زا  ارم  میالوم ، : » هک تشون  همان  ماما  هب  یصخش   �

نابرهم هدنشخب  دنوادخ  مان  هب 

، تسه مدرم  تسد  رد  هک  ییاهراک  زا  ار  وا  دـنوادخ ، سپ  دـبلط ، یم  مدرم  مشخ  اـب  ار  دـنوادخ  يدونـشخ  سک  ره  هک  ًاـقح  دـعب ، اـما 
(2). مالسلاو دنک . یم  راذگاو  مدرم  هب  ار  وا  دنوادخ ، دبلط ، یم  دنوادخ  مشخ  اب  ار  مدرم  يدونشخ  سک  ره  دنک . یم  تیافک 

يزیچ هب  ندیـسر  ددص  رد  دنوادخ  ینامرفان  اب  هک  یـسک  : » تشون شیارب  ماما  دهد . دنپ  ار  وا  هملک ، ود  اب  هک  تساوخ  ماما  زا  یـسک   �
(3) «. دسر یم  وا  هب  رتدوز  دراد ، میب  ار  هچنآ  دهد و  یم  تسد  زا  رتدوز  دراد ، دیما  ار  هچنآ  دیآ ، رب 

، فافک هزادنا  هب  دشاب و  مک  تیاهوزرآ  هکنیا  : » دومرف تسیچ »؟ يزاین  یب  : » دیسرپ نیسح  شدنزرف ، زا  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما   �
(4) «. دیدش ندش  دیمون  نتشاد و  عمط  : » دومرف تسیچ »؟ رقف  : » دیسرپ یشاب ». دونشخ 

نامرد هار  ب :

: دومرف يدرک »؟ حبص  هنوگچ  : » دندیسرپ مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  زا 

ص 103. ج 27 ، راونالاراحب ، ص 428 ؛ نیدلا ، مالعا  - 1
ص 167. قودص ، یلاما  - 2

ص 152. ج 3 ، دیرفلا ، دقع  - 3
ص 401. رابخالا ، یناعم  - 4
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لامعا ورگ  نم  دوب و  مریگارف  دنوادخ  باسح  نم و  لابند  هب  گرم  ور ؛ شیپ  شتآ ، رـس ؛ يالاب  مراگدرورپ ، هک  یلاح  رد  مدرک  حـبص 
تسا يرگید  رایتخا  رد  اهراک  همه  منارب و  مناوت  یم  دوخ  زا  مدنـسپ ، یمن  ار  هچنآ  هن  منک و  یم  ادیپ  مراد ، تسود  ار  هچنآ  هن  مشیوخ .

؟(1) تسا رت  ریقف  نمزا  يریقف  مادک  سپ  درذگ . یم  نم  زا  دهاوخب ، رگا  دنک و  یم  مباذع  دهاوخب ، رگا  هک 

یگتسب لد  یگتسباو و  هجیتن  ج :

؟ دـنا هنوگچ  هفوک ) امـش  رهـش  رد   ) برع ناناوج  درک : لاؤس  نم  زا  ناشیا  متفر . ماما  دزن  هک  دـیوگ  یم  ینادـمه  دـیعج  مان  هب  يدرم   �
. ایند رب  صیرح  ای  ابر  هدنروخ  متفگ : دنا ؟ هنوگچ  یلاوم  دیسرپ  تلاطب . سلاجم  يزاب و  نامک  ریت و  لها  متفگ :

دهاوخ يرای  اهنآ  اب  ار  دوخ  نید  ناحبـس ، يادخ  میتفگ  یم  ام  هک  دندوب  یهورگ  ود  نآ  نانیا  َنوُعِجاَر . ِْهَیلِإ  آَّنِإ  َو  ِهَِّلل  اَّنِإ  : » دومرف ناشیا 
قح و نید  يرای  زا  هجیتن  رد  ات  تسا  هدـش  اهنآ  ياه  یهارمگ  اـه و  یگتـسب  لد  اـه و  یمرگرـس  ثعاـب  هیواـعم  ياـه  تسایـس  و   ) درک

(2) («. دننام زاب  نآ  شرتسگ 

رمع اما  دناشکب ، قح  هار  هب  ار  وا  دیاش  ات  تشاد  دعـس  رمع  اب  يا  هرکاذـم  هسلج  البرک ، رد  تماقا  تدـم  رد  مالـسلا  هیلع  ادهـشلادیس   �
زا ار  نآ  زا  رتهب  نم  : » دومرف ماما  دـنک . یم  ناریو  ای  هرداـصم  ار  اـهنآ  داـیز  نبا  هک  دروآ  هفوک  رد  ار  دوخ  كـالما  هناـخ و  هناـهب  دـعس 

(3). تفریذپن دعس  رمع  مهد ،» یم  وت  هب  زاجح  رد  ملاوما  نیرتهب 

: دومرف دعس  رمع  هب  ماما  اروشاع ، حبص   �

یم هفوک  ياه  هچوک  رد  ین  رب  ار  ترـس  ایوگ  دوب و  یهاوخن  ناـمداش  ترخآ ، اـیند و  رد  نم  زا  سپ  وت  هک  وش  بکترم  یهاوخ  هچ  ره 
(4). تساه هچب  ینارپ  گنس  جامآ  هک  مینیب 

: تفگ اهنآ  زا  یکی  دیـسرپ : هفوک  هرابرد  اهنآ  زا  ماما  دنتـسویپ . ترـضح  نآ  هب  هفوک  زا  ماـما  ناراـی  زا  رفن  دـنچ  قارع ، هار  هناـیم  رد   �
زا دنداد و  گرزب  ياه  هوشر  ار  هفوک  فارشا 

ص 487. قودص ، یلاما  - 1
ص 36. نیسحلا ، مامالا  همجرت  دعس ، نبا  تاقبط  - 2

.225 صاوخلا ، هرکذت  - 3
ص 45. ج 8 ، راونالاراحب ، - 4

اه یگتسباو  اه و  یگتسب  لد  . 5www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 444زکرم  هحفص 387 

http://www.ghaemiyeh.com


294 ص :

. دناوت نمـشد  اهنآ  یگمه  ور ، نیا  زا  دنتخاس . دوخ  هژیو  ار  اهنآ  ياوه  دنا و  هدروآ  تسد  هب  ار  ناشلد  دـنتخاس و  راشرـس  ابیز  یگدـنز 
(1). تسا وت  هیلع  ناشیاه  ریشمش  یلو  وت ، اب  ناشیاه  لد  مدرم  هیقب 

: رح رکشل  ربارب  رد  ماما   �

شیاسآ رد  ناشایند  هک  دـننز  یم  هقلح  اجنآ  ات  شدرگ  رب  هک  تسا  ناشنابز  رب  يزیچان  يزیوآ  نید ، دـنیایند و  ناگدـنب  مدرم ، هک  ًاـقح 
. دندرگ كدنا  ناراد  نید  دنوش ، هدومزآ  الب  اب  هاگره  سپ  دشاب .

باختنا هس  تیعقوم ، کی 

: تسا هدش  هدروآ  نابز  رب  رایسب  هفوک  مدرم  هدوت  تیعضو  لیلحت  رد  فورعم  هلمج  کی  البرک ، هثداح  رد 

«. تسوت هیلع  ناشیاهریشمش  وت و  اب  ناشیاه  بلق  هفوک ، مدرم  مالسلا ،  هیلع  نیسح  يا  »

ددرگ و ناوارف  يویند  ياه  یگتـسب  لد  هک  ددرگ  یم  داجیا  هاگ  نآ  ماما  یلیلحت  یـسانشراک و  رظنم  زا  ضقاـنتم  بیجع و  تیعقوم  نیا 
عفانم و يداصتقا ، يدام و  عفانم  نیمز ، هناخ ، دنزرف ، نز ، دننامه  ییاه  یگتـسب  لد  دـنریگب ، رارق  یمدآ  تاداقتعا  ربارب  رد  دوش و  قیمع 

. یعامتجا رابتعا 

: میوش انشآ  نایفوک  مهم  هژیو و  قلعت  دنچ  اب  رظنم  نیا  زا 

لاملا تیب  هیمهـس  هب  تفالخ  ماظن  یحارط  ساسا  رب  اهنآ  یگدـنز  هک  دـندوب  تاـحوتف  نازابرـس  هفوک ، مدرم  هفوک : يداـصتقا  تیعـضو 
لاس لوا  رد  دوب ، هنایلاس  هک  مه  اهنآ  یلام  دـمآرد  هیمهـس و  عیزوت  نامز  نیرت  مهم  هتبلا  یتلود . يدـنمراک و  ماظن  دـننامه  دوب ، هتـسباو 
(2). دوش یم  مولعم  نایفوک  رتشیب  ندش  ریگ  نیمز  لیلد  دایز ، نبا  یلام  ياه  قیوشت  اه و  دیدهت  ساسا  رب  دوب . مرحم  لوا  ینعی  يرمق 

ياـه ییوـج  هناـهب  وا ، نتـشاذگ  اـهنت  ملـسم و  ترـضح  زا  ییادـج  هفوـک ، رهـش  ياهدادـخر  رد  لـماع  نیا  دـنزرف : نز و  هب  یگتـسباو 
. تسا نایفوک  هناهب  نیرت  مهم  دیآ و  یم  مشچ  هب  ًالماک  هار  نمض  رد  ماما  هب  نتسویپن  يارب  ناگدننکرادید 

ص 38. ج 3 ، يربط ، خیرات  - 1
ص 613. ج 2 ، يربط ، خیرات  - 2
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نآ ياه  باتزاب  يویند و  ياه  یگتسب  لد  یگتسباو و  تیعقوم : کی 

یگدنز لوا  تیولوا  موصعم ، ماما  نید و  دیفس : تیعقوم 

ریشب نب  دمحم 

البرک هب  شهارمه  تسویپ و  ماما  هب  هناقـشاع  اجنآ  رد  دـش و  هکم  یهار  هفوک  زا  دینـش ، ار  ماما  مایق  ربخ  نوچ  هک  دوب  هفوک  مدرم  زا  وا 
ریـشب نب  دمحم  هلمج  زا  دندرک . يرادافو  زاربا  همه  یلو  دـنک ، تجح  مامتا  اهنآ  اب  ات  درک  عمج  ار  شنارای  اروشاع ، بش  رد  ماما  دـمآ .

ربخ دیـسر و  هفوک  زا  شنادنزرف  زا  یکی  ناهگان  تشذگ ، بش  زا  یـساپ  نوچ  درک . دهاوخن  اهر  ار  ماما  يا  هظحل  هک  درک  دای  مسق  هک 
مه شا  هداوناخ  دـنا . هدرک  وا  يدازآ  يارب  لاوما  تساوخرد  اهنآ  تسا و  هدـش  ریـسا  ير  رد  شگرزب ) رـسپ   ) شرگید دـنزرف  هک  دروآ 
یم مه  ار  ماما  نخـس  لاح ، نیا  رد  دشیدنیب . يا  هراچ  شدنزرف  يدازآ  يارب  دیایب و  هفوک  هب  دوش و  ادج  ماما  زا  وا  هک  دنا  هدرک  رارـصا 
یم یمک  دمحم  شوکب ». دوخ  دنزرف  يدازآ  يارب  ورب و  متـشادرب . وت  زا  ار  متعیب  نم  دنک . تتمحر  ادخ  دـمحم ، : » دـیامرف یم  هک  دونش 

«. موش ادج  امش  زا  رگا  دنروخب  هدنز  هدنز  ارم  ناگدنرد  : » دیوگ یم  ماما  هب  ور  هناعطاق  دنک و  یم  دنلبرس  هاگ  نآ  دشیدنا و 

ماما مراد ». رت  مهم  يا  هفیظو  نونکا  منام و  یم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  اب  نم  : » دیوگ یم  ردپ  یلو  دنک ، هچ  هک  دوب  هدنام  ریحتم  شدـنزرف 
ات راپسب  تدنزرف  هب  ار  اهنیا  : » دیامرف یم  دهد و  یم  دمحم  هب  دروآ و  یم  ینامی  درب  هماج  يدادعت  دنیب ، یم  ار  وا  تبالص  نخس و  نوچ 

(1) «. دوب مهرد  رازه  تمیق  هب  درب  هماج  اهنآ 5  . ) دنک دوخ  ردارب  يدازآ  هیدف  هدرب و  ار  اهنآ 

فیلاکت نتخادنا  بقع  يارب  ییوج  هناهب  يرتسکاخ : تیعقوم 

يدع نب  حامرط 

. دندوب هفوک  هموح  رد  نکاس  هک  دوب  ّیط  هلیبق  زا  وا 

هار هنایم  رد  ّیط ، هلیبق  هب  تشگزاب  لاح  رد  نآ  هیهت  تفایرد و  زا  سپ  تفر و  هفوک  هب  هنایلاس  هقوذآ  هیهت  يارب  مرحم  لوا  تبسانم  هب  وا 
دوخ لها  يارب  هفوک  زا  نم  : » دـیوگ یم  یلو  دـناوخ ، یم  ارف  يرای  هب  ار  وا  هفوک ، زا  يریگ  ربخ  زا  سپ  ماـما  دوش . یم  ور  هبور  ماـما  اـب 

«. میایب امش  دزن  هاگ  نآ  مناسرب و  ما  هداوناخ  هب  ار  اهنآ  ات  هدب  یتلهم  نم  هب  مرب . یم  رابراوخ  هقوذآ و 

ص 154. نیسحلا ، مامالا  همجرت  رکاسع ، نبا  - 1
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عادو منایفارطا  هداوناخ و  اب  مدناسر و  ار  هقوذآ  متفر و  نم  سپ  باتـشب ». ییایب ، یتساوخ  رگا  دنک ؛ تتمحر  دـنوادخ  : » دـیامرف یم  ماما 
مدـش و فرـصنم  سپ  تسا . هدـش  هتـشک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هک  مدـش  ربخاـب  هار  هناـیم  رد  یلو  مداـتفا ، هار  هب  ـالبرک  يوـس  هب  مدرک .

(1). متشگزاب

فیلاکت فیاظو و  ییوج ، هناهب  اب  دـنک و  یم  لمع  هنوراو  نانچ  اه  مهم  مها و  اـه و  تیولوا  صیخـشت  رد  هک  تسا  یـسک  قادـصم  وا 
(2) «. دوش مهارف  وا  يارب  شعوضوم  يداقتنا  رذع  درذگب و  زاین  ِنامز  ات  دزادنا  یم  بقع  ار  دوخ 

یگدنز درف  هبرصحنم  لوا و  تیولوا  يویند ، ياه  یگتسباو  هایس : تیعقوم 

یبای تسد  تلاطب و  زج  یفده  هک  دـنوش  یم  تیبرت  نانچ  هفوک  ناوج  لسن  تشاذـگ ، ياجرب  لاس  زا 20  سپ  هیواـعم  هک  يا  هفوک  رد 
: دنرادن یشور  هار و  ره  زا  يویند  عفانم  هب  عیرس 

ياه هلیبق  نادرم  ریپ  هوکـش  دـهد ، یم  خر  البرک  هثداح  زا  لبق  لاس  هک 10  هفوک  رد  شنارای  يدـع و  نبرجح  يریگتـسد  يارجام  رد  ) 
هعیش ياه  هلیبق  ناناوج  دننام  سک  چیه  رجح ، يریگتسد  ندرک و  هرـصاحم  ینیچربخ ، رد  هک  تسا  نیا  نادمه  هلیبق  دننامه  هفوک  هعیش 

. دنوش دنم  هرهب  نآ  زیاوج  زا  ات  دندرکن  يراکمه  دایز  نبا  هاگتسد  اب 

ییالاب يریذپرطخ  اب  ور ، نیا  زا  تسا . تیب  لها  هب  نادـنم  هقالع  زا  دوخ  لد  رد  یفوک : نانز  زا  هعوط  یخیرات  ياه  شرازگ  ساسا  رب  ) 
عفانم و هب  عیرس  یبای  تسد  عمط  هب  ددرگ ، یم  ربخاب  ارجام  زا  ات  شرـسپ  یلو  دریذپ ، یم  راختفا  اب  ار  ملـسم  ینابزیم  دهد ، یم  ماجنا  هک 

یم ملـسم  ترـضح  يریگتـسد  ثعاب  دنک و  یم  ینیچربخ  دور و  یم  هرامالاراد  هب  ملـسم  ترـضح  يریگتـسد  هزیاج  يویند و  یگدـنز 
رارق یگدنز  لوا  تیولوا  ار  ناوارف  زیاوج  هدـعو  لاملا و  تیب  هنایلاس  هیمهـس  يررقم  ندوب  رطخ  رد  مرحم و  هام  ندـش  کیدزن  وا  دوش .

. دوش یم  ملسم  ترضح  يریگتسد  ثعاب  دهد و  یم 

یفارـشا یگدنز  ظفح  يارب  ار  اه  شالت  مامت  هک  دوب  نانچ  شا  يویند  یگدنز  هب  وا  یگتـسباو  یگتـسب و  لد  یمیمت : یعبر  نب  ثبـش  ) 
يراد هگن  شفدـه ، هکلب  دـشاب ، هتـشاد  يداـصتقا  اـی  یـسایس  دـشر  تساوخ  یمن  اـه  لاـس  نیا  ماـمت  رد  هک  تسا  بلاـج  درک . یم  شا 

یگدنز

ص 308. ج 3 ، يربط ، خیرات  - 1
ص 276. اروشاع ، ناثراو  - 2
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وا لاح  حرـش  رد  هک  يا  هنوگ  هب  تشذگ ، موادم  ندروخ  زور  خرن  هب  نان  اب  هک  دوب  یگدـنز  لاس  وا 81  شالت  تیاهن  دوب . شا  یفارشا 
يوگ ناذا  یتدم  دوب ، ربمایپ  رمع  رخاوا  اب  فداصم  هک  شا  یناوج  رد  دش . دـلوتم  تثعب  لبق  لاس  کی  وا  : » دـنا هتـشون  نینچ  راصتخا  هب 

مایق رد  دش و  هفوک  نکاس  سپ  دهد . تاجن  ار  دوخ  ات  دروآ  مالسا  عیرـس  وا  نیغورد ، ناربمایپ  نآ  هب  ناناملـسم  هلمح  اب  دش .  (1) حاجس
، درک تکرش  ناورهن  گنج  رد  دش و  جراوخ  وزج  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  ندمآ  راک  يور  اب  يو  درک . تکرش  نامثع  هیلع  ناناملسم 

يو درک . یم  يراکمه  هفوک  يوما  بزح  اب  دش و  هفوک  فارشا  وزج  هیواعم  تفالخ  نارود  رد  دش و  ادج  جراوخ  زا  گنج  زا  لبق  یلو 
نیشن هناخ  دایز ، نبا  ندمآ  اب  یلو  دسیون ، یم  ماما  هب  يا  همان  رهش  فارـشا  هارمه  مالـسلا  هیلع  ادهـشلادیس  هب  يراگن  همان  جوم  داجیا  اب 
یهار ماما  اب  گنج  يارب  زابرس  رازه  هارمه  تیاهن ، رد  دناشک و  یم  هرامالاراد  رصق  هب  ار  وا  دایز ، نبا  ياه  عیمطت  اه و  دیدهت  دوش . یم 
ندـش فیعـض  اب  ددـنویپ . یم  راتخم  هب  دوش و  یم  ادـج  اهنآ  زا  هرابود  یلو  دوش ، یم  هارمه  نیباوت  تضهن  اب  اـه  دـعب  دوش . یم  ـالبرک 

هب هک  یلاـح  رد  یگلاـس  لاــس 81  رد  ق   . لاس 67 ه رد  ماجنارـس  دـنک . یم  تکرـش  راتخم  لتق  رد  ددـنویپ و  یم  شنانمـشد  هب  راـتخم 
(2). دش هتشک  دیگنج ، یم  راتخم  اب  دوب و  هتسویپ  ریبز  نب  بعصم  نایرکشل 

يدنب عمج  هجیتن و 

؛ دوشن اه  یگتسباو  اه و  یگتسب  لد  بجوم  هک  یطرـش  هب  دشاب  ناسنا  یلاعت  دشر و  يارب  هلیـسو  نیرتهب  دناوت  یم  يویند  ياه  تیباذج 
تمدخ رد  ناوت  مامت  اب  یمدآ  دشاب ، یمدآ  دشر  تمدخ  رد  یتسه  همه  ینآرق ، میلاعت  ساسا  رب  هکنیا  ياج  هب  تروص ، نیا  رد  هک  ارچ 

نیب نداتفا  هلصاف  ثعاب  تیعضو  نیا  داجیا  دنهد . یم  يراک  ره  هب  نت  اهنآ  دشر  ای  اه  ییاراد  ظفح  يارب  دوش و  یم  دوخ  فارطا  طیحم 
موصعم تبیغ  ای  تداهش  لثم  ییاه  دادخر  یتحار  هب  دوش و  یم  يداع  هنیداهن و  هعماج ، رد  رگید  هک  يا  هلصاف  ددرگ ؛ یم  ماما  مدرم و 

. دروآ دهاوخ  لابند  هب  ار 

. درک جاودزا  باذک  هملیسم  اب  دعب  دوب و  يربمایپ  یعدم  هک  ینز  - 1
ص332. ج1 ، بیذهتلا ، - 2
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یعامتجا رابتعا  صصخت و  . 6

یعامتجا رابتعا  صصخت و  . 6

يرهاظ و تایـصوصخ  توافت  تسین و  يرگید  دـننامه  سک  چـیه  یلو  تسا ، كرتشم  اه  ناـسنا  همه  یناـسنا  هرهوج  نآرق ، هدومرف  هب 
دادعتسا دراد ، ار  دوخ  صاخ  تشگنا  رثا  هک  یناسنا  ره  هاگن ، نیا  اب  تسا . يدنوادخ  ياه  هناشن  زا  زین  گنر  نابز و  توافت  یتح  ینطاب 

. تساه ناسنا  یعامتجا  یگدـنز  زاس  هنیمز  هک  تساه  تیفرظ  اه و  دادعتـسا  رد  اه  توافت  نیمه  دراد . زین  ار  دوخ  صاخ  تایقلخ  اـه و 
یم لیدبت  تراهم  صصخت و  هب  دزادرپب ، نآ  هعسوت  دشر و  هب  رگا  هک  دراد  يا  هژیو  دادعتسا  صاخ  يا  هنیمز  رد  یناسنا ، ره  ور ، نیا  زا 

. ددرگ

. دوش مهارف  وا  يارب  نوگانوگ  قرط  زا  تسا  نکمم  هک  تسا  یعامتجا  هاگیاج  رابتعا و  یناسنا ، ياه  دادعتـسا  اه و  زایتما  زا  رگید  یکی 
هرهب تسا  نکمم  هک  تسا  یعامتجا  نأش  رابتعا و  یعون  همه  هعماج  زا  یـشخب  تسرپرـس  ربهر و  یعامتجا ، صاوخ  یعاـمتجا ، ترهش 

. دوش دارفا  یخرب 

مارح نآ ، رفک  مزال و  نآ  تمعن  رکـش  هک  تسا  هژیو  صاخ و  تمعن  یعون  اهزایتما  رابتعا و  اـی  اـه  صـصخت  نیا  همه  نآرق ، هدومرف  هب 
عوضوم نیا  تسا . لطاب  ریسم  رد  اهنآ  ندرک  فرص  اهنآ  نارفک  قح و  ریسم  ریخ و  هار  رد  اهنآ  ندرک  فرـص  اهنآ ، تمعن  رکـش  تسا .

. میوش یم  انشآ  نآ  ییاروشاع  ياهدرکراک  زا  یشخب  اب  هک  تساه  دهعت  اه و  صصخت  نینچمه  صاوخ و  تلاسر  ناونع  نامه  ًابیرقت 

ماما هریس  نخس و  رضحم  رد 

(1). دسر یمن  لامک  هب  قح  يوریپ  هار  زا  زج  لقع  ) 

ناشن یگنتلد  یهلا ، ياه  تمعن  زا  تسامـش . رب  ادـخ  ياه  تمعن  زا  دـنروآ ، یم  يور  امـش  هب  دوخ  ياـه  زاـین  رد  مدرم  هکنیا  دـینادب  ) 
(2). دیوش لیدبت  وا  ياه  بضغ  هب  هک  دیهدن 

(3). دوش یم  ببس  ار  دیدج  تمعن  نیشیپ ، تمعن  يارب  وت  يرازگرکش  ) 

ص 298. نیدلا ، مالعا  - 1
ص 29. ج 2 ، همغلا ، فشک  - 2
ص 183. ج 1 ، دیرفلادقع ، - 3
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هچنآ زا  دـناوخ  یم  ار  وت  سفن ، ياوه  هک  يدراوم  رد  شاب و  ابیکـش  يدنـسپ ، یمن  هچنآ  رب  دزاس  یم  مزلم  ار  وت  قح ، هک  يدراوم  رد  ) 
(1). راد هگن  ار  دوخ  يراد ، تسود 

ار هچنآ  دهد و  یم  تسد  زا  رتدوز  دراد ، دـیما  ار  هچنآ  دـنک ، شالت  يزیچ  ندروآ  تسد  هب  يارب  دـنوادخ  ینامرفان  هار  زا  هک  یـسک  ) 
(2). دسر یم  وا  هب  رتدوز  دراد ، میب 

ناتخرد دـندرک ، رفح  اـه  رهن  دـندرک و  داـبآ  ار  اـیند  هک  ناـنآ  دـنتفر ؟ اـجک  ناراداـیند  ناـهاشداپ و  وگب : شیدـنیب و  مدآ ، دـنزرف  يا  ) 
اهنآ ثراو  رگید  یهورگ  اما  دنتشادن ، شوخ  ار  ییادج  نیا  هک  یلاح  رد  دنتـشگ ، ادج  نآ  زا  ماجنارـس  دندرکاپ و  هب  اه  رهـش  دنتـشاک ،

(3). میدنویپ یم  اهنآ  هب  يدوز  هب  زین  ام  دندش .

انم رد  ماما  هبطخ  زا  ییاه  زارف 

رد دنوادخ  هلیسو  هب  دیفورعم و  یهاوخریخ  یکین و  شناد و  هب  هک  دیتسه  يا  هتسد  امـش  دنمورین ، هورگ  يا  نیعباتو ،) هباحـص  يا   ) امش
اهنآ رب  دنیامش و  هجرد  مه  هک  نانآ  دراد و  یم  یمارگ  ار  امش  ناوتان ، درب و  یم  باسح  امـش  زا  دنمتفارـش  هک  دیراد  یتباهم  مدرم ، لد 

تبیه هب  دـنراد و  یم  غیرد  شناراتـساوخ  زا  هک  دـیتسه  یجیاوح  هطـساو  امـش  دـنراد ، یم  مدـقم  ادـخ  رب  ار  امـش  دـیرادن ، یتـمعن  قح 
مایق ادخ  قح  هب  هکدنراد  دیما  امـش  هب  هک  تسین  ور  نآ  زا  اهنیا  همه  ایآ  دـیراد . یم  رب  ماگ  هار  نایم  رد  ناگرزب  يدـنمجرا  ناهاشداپ و 

رد هک  یناسک  هب  دینک و  یمن  هفیظو  ماجنا  دوخ  تیلوئـسم  روخ  رد  و  دـیا ... هدرک  یهاتوک  يدـنوادخ ، قوقح  رتشیب  زا  هچ  رگا  دـینک ؟
(4). دیا هدوسآ  نارگمتس  اب  شزاس  یسولپاچ و  هب  دوخ  دینک و  یمن  یهجوت  دننک ، یم  شالت  هار  نیا 

ماما هریس  اب  هارمه 

ياراد نادرمناوج  هک  ینامیپ   ) دـش لوضفلا  فلح  ناـمیپ  ناـماد  هب  تسد  هبترم  ود  یکی  هیواـعم ، نارود  رد  شتماـما  نارود  رد  ماـما  . 1
(. دندرک داجیا  نیمورحم  قوقح  قاقحا  يارب  تیلهاج  رد  یعامتجا  رابتعا 

ص 85. رظانلا ، ههزن  - 1
ص 152. ج 3 ، دیرفلا ، دقع  - 2

ص 29. بولقلا ، داشرا  - 3
ص 169. لوقعلا ، فحت  - 4
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وت نیا  ایآ  تسا : نینچ  نآ  زا  یتمسق  هک  دسیون  یم  وا  هب  يا  همان  هیواعم ، نارود  رد  يدع  نب  رجح  تداهش  ربخ  ندینـش  زا  سپ  ماما  . 2
هب رما  دندرمـش و  یم  كانتـشحو  ار  اـه  تعدـب  دـندوب و  دـنوادخ  ربارب  رد  عشاـخ  رگتداـبع و  هک  یتشک  ار  وا  ناراـی  رجح و  هک  يدوبن 

؟(1) دندرک یم  رکنم  زا  یهنو  فورعم 

لصفم يا  هبطخ  اهنآ  يارب  درک و  عمج  ار  نیعبات  هباحـص و  زا  رفن  دصتفه  انم ، رد  تفر و  جح  هب  هیواعم  گرم  زا  لبق  لاس  کی  ماما  . 3
(2). دناوخ تیب  لها  تلاسر  یسانش و  نامز  تیب و  لها  لیاضف  یسانش  زاب  رد 

هک تشون  ملـسم )  ) وا رگا  دوب ...« : هدـمآ  نآ  رد  هک  داتـسرف  هفوک  هب  يا  همان  اب  ار  ملـسم  ترـضح  نایفوک ، ياه  همان  خـساپ  رد  ماما  . 4
دزن يدوز  هب  دنا ، ناتساد  مه  ما  هدناوخ  ناتیاه  همان  رد  دنیوگ و  یم  امش  ناگداتسرف  هچنآ  رب  امـش  نادنمدرخ  نادنمـشیدنا و  ناگرزب و 

: دومرف مالسلا  هیلع  ملسم  ترضح  هب  هاگ  نآ  تسا . هدرک  رهش  صاوخ  ییامزآ  تسار  رب  فقوتم  ار  دوخ  میمصت  ماما  دمآ ». مهاوخ  امش 
(3) «. نیزگ ياج  اجنآ  مدرم  نیرت  قثوم  دزن  يدش ، هفوک  دراو  نوچ  »

ياسؤر هب  باطخ  درکن ، هدـهاشم  هرـصب  زا  ار  یتکرح  نوچ  نایفوک ، تکرح  زاغآ  هکم و  رد  تماقا  زا  سپ  دوخ  مایق  زاـغآ  رد  ماـما  . 5
ياسؤر اهنآ  ياسؤر  هب  هک  دش  یم  میسقت  گرزب  هلیبق  جنپ  هب  یعامتجا  ظاحل  زا  هرـصب  رهـش  دسیون  یم  همان  هرـصب  هناگ ) جنپ   ) سامخا

(4). دنراداو تضهن  تکرح و  هب  قح  ریسم  رد  ار  هرصب  رهش  دهاوخ  یم  اهنآ  زا  ناشیا  دنتفگ . یم  سامخا 

نم هب  هفوک  رهـش  ناگرزب  ياه  همان  نیا  : » دومرف یم  دور ، یم  هفوک  هب  ارچ  هک  دـندرک  یم  لاؤس  ماما  زا  قارع  ریـسم  لوط  رد  هاگره  . 6
«. تسا

باختنا هس  تیعقوم ، کی 

داجیا يا  هعماج  تفالخ  بصغ  اب  یلو  دوب ، يداصتقا  یعامتجا و  تلادع  رب  ینتبم  یعامتجا و  تاقبط  نودب  هعماج  داجیا  ربمایپ ، فدـه 
ياه هقبط  توافت و  زا  هدنکآ  دش 

ص 181. ج 1 ، هسایسلا ، همامالا و  - 1
ص 168. لوقعلا ، فحت  ص 198 ؛ ج1 ، ریدغلا ، - 2

ص 36. ج 5 ، حوتفلا ، ص 278 ؛ ج 3 ، يربط ، خیرات  - 3
ص 280. ج 3 ، يربط ، خیرات  - 4
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. دنراد دوجو  فانصا  یعامتجا و  ياه  هورگ  عاونا  دراد ، ار  نآ  رد  لوحت  دصق  ماما  هک  يا  هعماج  رد  ور ، نیا  زا  یعامتجا .

صاوخ وزج  حالطـصا  هب  دـنراد و  يا  هژیو  صـصخت  اـی  دـنراد  دروخرب  رتشیب  یعاـمتجا  راـبتعا  زا  هکنیا  ظاـحل  هب  یخرب  ناـیم ، نیا  رد 
هتـسباو دوخ  ياسؤر  يا و  هلیبق  ماظن  هب  هک  برع  هعماج  رد  هژیو  هب  اـهنآ  دوعق  اـی  تکرح  نوچ  دنتـسه ؛ ماـما  هژیو  هجوت  دروم  دنتـسه ،

: دننامه يدراوم  دراد ، یصاخ  هژیو و  ياه  همانرب  نانیا  هب  تبسن  ماما  تضهن ، لوط  رد  تشاد . هعماج  رد  يرایسب  ریثأت  دندوب ،

؛ هعماج نتم  رب  يراذگریثأت  يارب  اهرهش  فارشا  لیابق و  ياسؤر  اب  طابترا  داجیا 

؛ یفعج رح  هللادیبع  ریهز و  دننامه  یناسک  دنتسه ؛ یصاخ  یعامتجا  رابتعا  صصخت و  ياراد  هک  یصاوخ  بذج  يارب  هژیو  شالت 

. هکم رد  شا  مایق  ییارچ  یتسیچ و  نییبت  هیجوت و  مالسا و  ناهج  یملع  ياه  هرهچ  اب  طابترا 

. اروشاع حبص  البرک و  رد  تماقا  تدم  رد  هفوک  رکشل  ناهدنامرف  هب  هژیو  هجوت 

تفگ رادـید و  یـسک  ره  اب  هکم  رد  ای  قارع  هار  لوط  رد  ماما  تسین . رگید  یعامتجا  ياه  هدوت  هب  ماـما  ییاـنتعا  یب  ینعم  هب  نخـس  نیا 
رب راذـگرثا  ریغ  صـصختم و  ریغ  هتفایان و  دـشر  یلومعم و  ياهورین  شزیر  ربارب  رد  هنومن ، يارب  دراد . شدوخ  لاـح  روخارف  هب  ییوگو 

یفعج رح  هللادـیبع  تمواقم  ربارب  رد  یلو  دـهد ، یمن  ناشن  صاخ  ياه  شنکاو  ملـسم ، ترـضح  تداهـش  ربخ  ندیـسر  زا  سپ  هعماـج ،
یم قح  ههبج  اب  شا  یهارمه  هک  تسا  هللادیبع  لثم  هژیو  یـصصخت  ای  یعامتجا  رابتعا  ظاحل  هب  همه  نیا  دنک . یم  شالت  وا  بذج  يارب 

. دشاب هتشاد  ناوارف  رثا  هعماج  نتم  رب  دناوت 

. میتسه یعامتجا  صاوخ  هناگ  هس  ياه  تیعضو  دهاش  هعماج ، نیا  رد 

ماما مایق  ربارب  رد  اهنآ  شنکاو  یعامتجا و  رابتعا  ياراد  ای  صصختم  صاوخ  تیعقوم :

هعماج تمدخ  رد  رازبا و  یعامتجا  رابتعا  صصخت و  دیفس : تیعضو 

هورع نب  یناه 

يا هلیبق  ياـسؤر  رگید  اـب  شطباور  لـیلد  هب  يو  تشاد . ار  جـحذم  هلیبق  تساـیر  هک  دوب  یعیـش  يدرم  گرزب  جـحذم و  هلیبق  سیئر  وا 
. دوب هفوک  رهش  رد  يا  هژیو  هاگیاج  شقن و  ياراد  هفوک 
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. تشاذـگ وا  راـیتخا  رد  ار  دوخ  ناوت  ماـمت  هکلب  دزن ، وا  هنیـس  هب  در  تسد  اـهنت  هن  وا  دروآ ، هاـنپ  وا  هب  ملـسم  ترـضح  یتقو  ور ، نیا  زا 
هب ار  جاجح  نب  ورمع  شبیقر ، دزاس ، یثنخ  ار  شرابتعا  هکنیا  يارب  دش ، ملسم  ترضح  اب  وا  یهارمه  هجوتم  یتقو  مه  دایز ) نبا   ) نمشد

رابتعا زا  جـحذم ، هلیبق  مایق  ماگنه  نینچمه  دراد . زاب  ملـسم  يرای  زا  ار  جـحذم  هلیبق  دـناوتب  دوخ  یلیمحت  تسایر  اـب  اـت  دـناشن  وا  ياـج 
یمن تسد  ملـسم  يرای  زا  يا  هظحل  یناه  نیا ، دوجو  اب  دنوش . مارآ  جحذم  مدرم  ات  دـنک  یم  هدافتـسا  یـضاق  حیرـش  یملع  یعامتجا و 

(1). دشک

يدئاص همامث  وبا 

وا دنک ، مایق  ماما و  دورو  هدامآ  ار  نایفوک  دش  رارق  دش و  هفوک  دراو  ملسم  ترضح  یتقو  ور ، نیا  زا  دوب . یسانش  هحلسا  رد  وا  صصخت 
. تخاس هحلسا  هیهت  یلام و  روما  لوئسم  ار 

. دـیآ یم  البرک  هب  ماما  هارمه  دـناسر و  یم  ماما  هب  ار  دوخ  ههاریب ، زا  وا  هفوک ، رد  عاـضوا  یگتفـشآ  ملـسم و  ترـضح  تداهـش  زا  سپ 
ار دعس  رمع  دصاق  نیلوا  هک  يا  هنوگ  هب  تسا ، ماما  يوس  هب  دعس  رمع  ناگداتسرف  یبایزرا  ییاسانش و  البرک ، رد  وا  ياه  همانرب  زا  یکی 
ای دوب  حالس  نودب  رادید  نآ ، تشاذگ و  یطرش  شیپ  ماما  اب  وا  تاقالم  يارب  درک و  ییاسانش  دوب ، كانرطخ  تسپ و  رایـسب  یناسنا  هک 
ار وا  همامثوبا ، تفریذپن و  ار  طرش  نیا  بدا  یب  روسج و  دصاق  نآ  دشاب . وا  ریشمش  هضبق  رب  همامثوبا  تسد  ماما  اب  شرادید  عقوم  هکنیا 

. دتسرفب ماما  دزن  ار  هفوک  حالصلارهاظ  دارفا  زا  یکی  دش  راچان  دعس  رمع  دنادرگرب .

(2). تشاد هارمه  هب  ار  اروشاع  رهظ  رد  زامن  يروآدای  هک  دوب  زامن  تقو  هب  شناد  وا ، صصخت  نیرخآ 

دراوم رگید 

هب تفر ، اطخ  هب  نآ  ریت  طقف 5  هک  دنکفا  ریت  دص  تسـشن و  ماما  يور  شیپ  دوب و  رهام  يزادناریت  البرک ، يادهـش  زا  يدنک  ءاثعـشلاوبا 
(3) «. هدب رارق  تشهب  ار  شباوث  نک و  اج  رباپ  مکحم و  ار  وا  باترپ  اهلا ، راب  : » درک اعد  وا  قح  رد  ماما  هک  يا  هنوگ 

ص 290. ج 3 ، يربط ، خیرات  - 1
. وا لاح  حرش  نیعلا ، راصبا  - 2

ص 198. ج 3 ، فارشالا ، باسنا  - 3
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دروخ یم  كاخ  هک  یتیصاخ  یب  رابتعا  صصخت و  يرتسکاخ : تیعقوم 

بلاغ نب  قدزرف 

رتشیب دوب . هدش  هتخانش  مالسا  ناهج  قارع و  هفوک و  رد  شراعـشا  رابتعا  هب  اه  لاس  نآ  رد  وا  هفوک . نکاس  يرعاش و  قوذ  اب  دوب  یناوج 
هعماج رد  هژیو  هب  تشاد ، يا  هژیو  هاـگیاج  بارعا  رد  يرعاـش  رعـش و  هک  دوب  یلاـح  رد  نیا  دوب . حدـم  اـی  وجه  اـی  يراـبرد  شراعـشا ،

اب تسا ، جح  مزاع  شردام  هارمه  هک  یلاح  رد  قارع ، يوس  هب  ماما  رفس  زاغآ  رد  وا  هیواعم . تیمکاح  هرود  تیلهاج  هب  هتشگزاب  هرابود 
رفس یهار  دوش و  یمن  ماما  یناسر  يرای  هب  رضاح  یلو  دهد ، یم  یناوارف  هناسانشراک  ياهرظن  مه  ماما  ربارب  رد  دوش و  یم  ور  هبور  ماما 

. دوش یم  دوخ  جح 

رتشا کلام  نب  میهاربا 

يا هژیو  هاـگیاج  ياراد  عخن  هلیبق  رد  تسا و  تعاجـش  یناوج و  جوا  رد  اـه  لاـس  نیا  رد  تسا و  هفوک  نکاـس  رتشا و  کـلام  دـنزرف  وا 
یهدنامرف ياطعا  يارب  راتخم  هک  دعب  لاس  ای 7   6 درادن . دوجو  وا  زا  یشرازگ  ًالصا  مالسلا  هیلع  ادهـشلادیس  مایق  ياهدادخر  رد  تسا .

تسا و هارمه  راتخم  اب  لاس  کی  تدم  وا  ددرگ . یم  لیدبت  هفوک  مهم  ياه  تیـصخش  زا  یکی  هب  ناهگان  دور ، یم  وا  غارـس  هب  شهاپس 
. دوش یم  هتشک  نمشد  هاپس  اب  گنج  رد  اهنآ  باکر  رد  ددنویپ و  یم  تیب ) لها  نانمشد  زا   ) نایریبز هب  وا  تداهش  زا  سپ  هاگ  نآ 

دراوم رگید 

. تسا نادرگ  يور  ماما ، زا  دوخ  یعامتجا  هاگیاج  یمزر و  صصخت  اب  هک  یفعج  رح  هللادیبع 

مایق جوا  رد  یلو  تسا ، يراگن  همان  تضهن  نایعاد  زا  هک  تسا  هفوک  رد  هعیش  یعدم  ياسؤر  زا  یکی  ناربهر و  زا  یعازخ  درص  نامیلس 
. تسین اهنآ  زا  يربخ  ًالصا  دنوش و  یم  دیدپان  شا  هلیبق  دوخ و  ناهگان  ترضح ،
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یشورف رابتعا  صصخت و  هایس : تیعضو 

يدسا لهاک  نب  هلمرح 

ار دوخ  تراهم  ات  تسا  ییالط  یتصرف  يوجو  تسج  رد  يو  تسا . هفوک  رهـش  رد  مان  مگ  یمک  دسا و  ینب  هلیبق  رد  رهام  يزادـناریت  وا 
هب هژیو  ياه  تیرومأم  ماجنا  دعس و  رمع  هب  ندش  کیدزن  اب  دبای و  یم  البرک  رد  ار  ییالط  تصرف  نیا  ماجنارـس  دشکب . نارگید  خر  هب 

. دیامیپب ار  راختفا  ياه  هلپ  دنک  یم  یعس  هجو  نیرتهب 

ملسم نب  دیمح 

تبث دهاوخ ، یم  دایز  نبا  هک  هنوگ  نآ  ار  خیرات  ات  دور  یم  دعس  رمع  رکشل  هارمه  وا  تسا . يراگندادیور  يراگن و  خیرات  وا  صصخت 
قباطم هتبلا  لماک و  قیقد و  یـشرازگ  ات  تسا  ساسح  ياـه  هنحـص  هب  دارفا  نیرت  کـیدزن  زا  یکی  اروشاـع  زور  رد  يو  دـنک . تیاور  و 

. دریگب یبوخ  شاداپ  دوخ  همانراک  صصخت و  قباطم  دناوتب  ات  دشاب  دسیونب  دنا ، هتساوخ  وا  زا  هچنآ 

جاجح نب  ورمع 

هب فارـشا  هورگ  رانک  رد  هفوک  ياه  دادـیور  رد  شیاپ  در  هک  تسا  هفوک  فارـشا  زا  جـحذم و  هلیبق  رد  وا  بیقر  هورع و  نب  یناه  داماد 
. تسین وا  يارب  یلاجم  یناه ، دوجو  اب  هک  تسوا  هنیرید  يوزرآ  جحذم ، تسایر  دروخ . یم  مشچ 

جحذم هلیبق  تسایر  تعرـس  هب  دوخ  تارابتعا  فرـص  دایز و  نبا  کمک  اب  هک  دراذگ  یم  وا  رایتخا  رد  ییالط  تصرف  یناه  يریگتـسد 
نآ عطق  زا  لاملا ، تیب  هنایلاس  هیمهـس  لیوحت  دـعوم  ندیـسر  مرحم و  هام  هناتـسآ  رد  ار  شا  هلیبق  مدرم  هک  هاگ  نآ  دریگب . راـیتخا  رد  ار 

ار اهنآ  مایق  مه  دریگ و  یم  هدـهع  هب  ار  هلیبق  تسایر  مه  دایز ، نبا  اب  شطابترا  لیلد  هب  نآ  ندرک  رتشیب  ظفح و  هدـعو  اب  دـنراد ، ساره 
هدهع هب  ار  تارف  هعیرـش  یهد  نامرف  اجنآ  رد  دـنک و  یم  البرک  یهار  ار  اهنآ  رتشیب  تیاهن ، رد  دـنک . یم  لرتنک  یناه  تداهـش  ربارب  رد 

. دریگ یم 
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یضاق حیرش 

هفوک تواضق  ماقم  رد  اه  لاس  دوخ ، شناد  لیلد  هب  هک  تسا  هفوک  رد  یملع  هسردـم  نیلوا  راذـگ  هیاپ  دوعـسم ، هللادـبع  نادرگاش  زا  وا 
هنوگ ره  هب  رـضاح  نآ  ظفح  يارب  مالـسلا ،  هیلع  یلع  ترـضح  تداهـش  زا  سپ  هک  دوش  یم  هتـسباو  ماقم  نیا  هب  نانچ  دنام و  یم  یقاب 
کی اب  دریگ و  یم  رارق  وا  ناهارمه  وزج  دایز  نبا  ندمآ  اب  ور ، نیا  زا  دنریگب . وا  زا  ار  بصنم  نیا  ادابم  ات  دوش  یم  هیما  ینب  اب  يراکمه 

. دنک یم  ارجا  دایز  نبا  هیلع  نایفوک  مایق  یماکان  رد  مهم  یشقن  دایز ، نبا  رصق  ماب  رب  روضح  هظحل 

يدنب عمج  يریگ و  هجیتن 

ناگدـنراد رایتخا  رد  ار  ییالط  ياه  تصرف  هشیمه  دـهد و  یم  رارق  یعاـمتجا  صاوخ  هورگ  رد  ار  دارفا  یعاـمتجا ، راـبتعا  صـصخت و 
شماب سک  ره  هک  اجنآ  زا  تسا . رتشیب  مه  اهنآ  عیمطت  ای  دیدهت  هسوسو و  ياه  هنیمز  دنورگب و  یهایس  ای  يدیفـس  هب  هک  دهن  یم  دوخ 

. اهنآ شاداپ  مه  تسا و  رت  نیگنس  اهنآ  تلاسر  مه  تسا ، رتشیب  مه  شفرب  رتشیب ،

هورگ هب  اهنآ  ندرک  هفاضا  هعماج و  صاوخ  بذـج  يارب  ماما  هژیو  شالت  دـهاش  وس ، کـی  زا  مالـسلا  هیلع  ادهـشلادیس  ماـیق  دادـخر  رد 
دودـحم رح  ریهز و  رهاـظم ، نب  بیبح  نوچمه  یناـسک  بلاـق  رد  نآ  ياـهدروآ  تسد  هتبلا  هک  میتسه  مشاـه  ینب  ناـناوج  هدـش  تیبرت 

لرتنک بذج و  رد  یعس  لوا  هلهو  رد  یلاخ ) وت  عیمطت  دیدهت و   ) يرابتعا ای  یعقاو  رایـسب  ياه  هنیزه  فرـص  اب  نایوما  هجیتن ، رد  تسا .
فانـصا تاقبط و  هیقب  لرتنک  هب  صاوخ  لرتنک  اب  دنک و  یم  ارجا  هفوک  رد  دورو  ودب  رد  دایز  نبا  هک  يا  همانرب  دـننامه  دـنراد ، صاوخ 

. دزادرپ یم  رهش 

تـسا هعماج  صاوخ  هب  دوخ  لیدبت  نآ ، ددرگ و  یم  صخـشم  عماوج  رد  گنرز  هدـیمهف و  ياه  ناسنا  کت  کت  تلاسر  هک  تساجنیا 
ای میقتـسم  دـنزاس و  هارمه  ناـمیا  دـهعت و  اـب  ار  دوـخ  راـبتعا  صـصخت و  تـمعن  نآ ، زا  سپ  اـت  یعاـمتجا .) راـبتعا  ياراد  صــصختم  )

هجرف یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  ياـعد  هب  یلیلحت  یهاـگن  مین  رظنم ، نیا  زا  . ) دـننک مهارف  ار  قح  ربهر  نید و  تیوقت  هنیمز  میقتـسمریغ ،
( تساشگ هار  رایسب  یعامتجا  فانصا  تاقبط  هرابرد  فیرشلا 
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تینابهر و یناسنا ، يرطف  یگژیو  نیا  ساسا  رب  دشاب . هتـشاد  یتسرد  یگدنز  دـناوت  یمن  ییاهنت  هب  هک  تسا  یعامتجا  يدوجوم  یمدآ ،
. تسین یعامتجا  روضح  تکراشم و  هنوگ  ره  ینعم  هب  نیا  یلو  دوش . یم  هدرمش  مومذم  مالسا  رد  هعماج  زا  يریگ  هشوگ  اوزنا و 

وا دشاب . هتـشاد  هعماج  رد  راذگرثا  لاعف و  يروضح  دـیاب  يدرف  بیذـهت  يدرف و  كولـس  زا  سپ  نمؤم  یمالـسا ، ياه  هزومآ  ساسا  رب 
. دشاب نومنهر  تقیقح  قح و  يوس  هب  ار  اهنآ  هتسیاش ، ملاس و  ياه  ناسنا  بذج  اب  دناوتب  ات  دشاب  لاعف  رایـشوه و  گنرز ، باذج ، دیاب 
. درادن یتبسن  یلبنت  یلاعفنا و  تیصخش  فعض و  اب  نامیا  ًالوصا  هک  ارچ  تسا ؛ هدش  شنزرـس  هراومه  فیعـض  نمؤم  ینید ، تایاور  رد 
رکفت و نودب  دنراد و  ور  هلابند  لعفنم و  یعبط  هراومه  دوخ ، تیصخش  یگتفایاندشر  لیلد  هب  هک  يدارفا  دنتـسین  مک  يرـشب ، عماوج  رد 

یلاعف تیصخش  مه  رگا  دنوش . یم  هدیـشک  فرط  نآ  فرط و  نیا  هب  اه  هنتف  نافوت  نایم  رد  یگرب  نوچ  دندرگ و  یم  ءاعر » جمه   » ربدت
و دنـشابن . هرهب  یب  نآ  تاذـل  عفانم و  زا  دوش و  لـطاب  ههبج  رادمدرـس  دـنک  یم  شـالت  تسا ، ناوارف  لـطاب  ياـه  هسوسو  نوچ  دـنراد ،
ای ور  شیپ  تیصخش  نتشاد  رظنم  زا  اه  ناسنا  يدنب  میسقت  ینعی  دهد ؛ یم  ناشن  ار  دوخ  يرشب  مهم  ياه  تیعقوم  زا  یکی  هک  تساجنیا 

ریوصت نایمنهج  یسانش  تیصخش  تشذگرـس و  نآرق ، تایآ  رد  دوش . یم  تفای  نآ  يارب  یناوارف  دهاوش  نآرق ، هعلاطم  اب  هک  ور  هلابند 
افعـض و ربارب  رد  تاداس  اربک و   ) ور هلابند  ورـشیپ و  هتـسد  ود  هب  دنوش ، یم  رقتـسم  اجنآ  رد  نایمنهج  هک  یتقو  هنوگ  نیا  هب  تسا ، هدش 

دندوب ام  ناگرزب  نیا  تسا و  هدوبن  یهارمگ  رب  يریـصقت  ار  ام  لصا ، رد  هک  دنروآ  یم  هناهب  افعـض  هاگ  نآ  دنوش . یم  لیدـبت  نیلـضم )
(1). دندش ام  یهارمگ  ثعاب  هک 

هروس زاغآ  . ) دنوش مضه  لطاب  هعماج  رد  دنهاوخ  یمن  هک  تسا  یناناوج  ناونع  هب  فهک  باحـصا  ناتـساد  تیـصخش و  اهنیا ، ربارب  رد 
( فهک

يدراوم دنتـسه ؛ یعامتجا  ياه  هدوت  رد  يرواب  قح  یـسانش و  قح  جوم  داجیا  يزاس و  نایرج  ددصرد  هک  دنتـسه  یناسک  اهنیا  زا  رترب 
. سی هروس  زاغآ  رد  نیسای  لآ  نمؤم  دننامه :

47 و 48. رفاغ : 38 و 39 ؛ فارعا : - 1
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ماما هریس  نخس و  رضحم  رد 

(1). تسا نادنمدرخ  اب  نیشن  مه  یلوبق  بابسا  ياه  هناشن  زا   �

(2). دسر یمن  لامک  هب  قح  يوریپ  هار  زا  زج  لقع   �

رد دنک ، در  ار  وا  دسرت  یم  هک  یـسک  زا  دوش . یمن  نخـس  مه  درادنپ ، وگ  غورد  ار  وا  دسرت ، یم  هک  یـسک  اب  هک  تسا  یـسک  لقاع   �
(3). ددنب یمن  دیما  تسین ، ینانیمطا  وا  دیما  هب  هک  یسک  هب  دنک و  یمن  هیکت  دبیرفب ، ار  وا  دسرت  یم  هک  یسک  هب  دنک . یمن  یتساوخ 

: یفعج رح  هللادیبع  هب  ماما  نانخس  زا   �

هبوت هب  ار  وت  نونکا  مه  نم  دنک . یم  تساوخزاب  وت  زا  ترمع  هتشذگ  ياهزور  ناهانگ  ربارب  رد  دنوادخ  هک  نادب  رح ، رـسپ  يا  وت  اما  و 
ار ادـخ  دـنداد ، ار  نامقح  رگا  ینک . يرای  ار  ربمایپ  نادـناخ  اـم  هک  مناوخ  یم  ارف  ار  وت  دـیوشب . ار  تناـهانگ  همه  هک  مناوخ  یم  ارف  يا 

(4). دوب یهاوخ  ام  نارای  زا  یهاوخ  قح  رد  دنتشگ ، هریچ  ام  رب  هناملاظ  دنتشاد و  زاب  ار  ام  رگا  مییوگ و  یم  ساپس 

: مشاه ینب  هب  ماما  همان   �

نابرهم هدنشخب  دنوادخ  مان  هب 

مشاه ینب  هب  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  زا 

(5). مالسلاو تفای . دهاوخن  تسد  يزوریپ  هب  دیاین ، نم  اب  سک  ره  دش و  دهاوخ  دیهش  دشاب ، نم  اب  امش  زا  سک  ره  دعب ، اما 

: قارع هار  هنایم  زا  هفوک  مدرم  هب  ماما  مود  همان  زا  يزارف   �

، دهاوخب ادخ  رگا  هک  دینک ؛ شالت  باتش و  رتشیب  هچ  ره  ناتراک  رد  دیسر ، هفوک  هب  ما  هداتسرف  هاگره  مدش . راپـس  هر  امـش  يوس  هب  نم 
(6). دش مهاوخ  دراو  امش  رب  اه  زور  نیمه  رد 

ص 177. لوقعلا ، فحت  - 1
ص 127. ج 78 ، راونالاراحب ، - 2

ص 181. ج 1 ، نیسحلا ، مامالا  هایح  - 3
ص 83. ج 5 ، حوتفلا ، - 4

ص 28. فوهللا ، ص 481 ؛ تاجردلا ، رئاصب  - 5
ص 301. ج 3 ، يربط ، خیرات  - 6
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: انم رد  ماما  هبطخ  زا  ییاهزارف   �

اجنیا زا  نوچ  مهد ؛ یم  دنگوس  مراد ، ربمایپ  اب  هک  نم  يدنواشیوخ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  قح  امـش و  رب  ادخ  قح  هب  ار  امش 
، دـیراد نانیمطا  ناشیا  هب  هک  اهنآ  زا  ناتیاه ، هلیبق  زا  دوخ ، راید  رد  امـش  همهو  دـینک  هضرع  ارم  راتفگ  نیا  دـیتفر ، دوخ ) ياـه  رهـش  هب  )

(1). ددرگ بولغم  دورب و  نیب  زا  قح  دوش و  هنهک  رما  نیا  دور  یم  نآ  میب  هک  ارچ  دیروآ ؛ لمع  هب  توعد 

: لوقعلا فحت  تیاور  هب  انم  هبطخ  زا  رگید  يزارف   �

هب دیا و  هتخاس  هابت  ار  نافیعـض  قوقح  هدرمـش و  کبـس  ار  ناماما  قح  ور ، نیا  زا  دیا . هدرک  یهاتوک  يدنوادخ  قوقحرتشیب  زا  امـش  ... 
هرطاخم هب  تسا ، هدـیرفآ  ار  نآ  هک  ادـخ  يارب  ار  یناـج  هنو  دـیا  هدرک  جرخ  یلاـم  هن  هار ، نیا  رد  امـش  دـیا . هتفرگ  ار  قح  دوخ ، رادـنپ 

زا ندنام  ناما  رد  ناربمایپ و  ینیشن  مه  تشهب و  دنوادخ ، هاگرد  رد  امش  ایآ  دیا . هداتفارد  يا  هریشع  اب  ادخ  ياضر  يارب  هن  دیا . هتخادنا 
؟(2) دیراد وزرآ  ار  وا  باذع 

: رگید زارف   �

دینیب یم  هکنیا  اب  کنیا  اما  دیا . هتفای  يرترب  نارگید  رب  هتفای و  تسد  یتلزنم  هب  ادـخ  تمارک  زا  اریز  میامـش ؛ رب  رفیک  دورف  نارگن  نم  ... 
هار نیا  رد  هک  یناسک  هب  دـینک . یمن  هفیظو  ماجنا  دوخ  تیلوئـسم  روخرد  و  دـیوش و ... یمن  نارگن  دوش ، یم  هتـسکش  ادـخ  ياه  نامیپ 

(3). دیا هتفرگ  سنا  نارگمتس  اب  شزاس  یسولپاچ و  هب  دیناسر و  یمن  يرای  دننک ، یم  شالت 

: رگید يزارف   �

نخس نانآ  دوس  هب  هک  دنراد  ربنم  رب  رونخس  یبیطخ  رهش ، ره  رد  يوما ) نارگمتـس  ) اهنآ نیعبات ،) هباحـص و  امـش  توکـس   ) هجیتن رد  ... 
اب دیناسرن و  يرای  ام  هب  امش  رگا  تسا ... هدنام  زاب  نآ  ياج  همه  رد  نارگمتس  تسد  هدنام و  هانپ  یب  یمالسا ، روشک  رـسارس  دیوگ . یم 

(4) ... . دنشوکب امش  ربمایپ  رون  ندرک  شوماخ  رد  دنریگ و  ورین  امش  رب  نارگمتس  دیشاب ، هتشادن  فاصنا  ام 

ص 198. ج 1 ، ریدغلا ، - 1
ص 168. لوقعلا ، فحت  - 2
ص 168. لوقعلا ، فحت  - 3
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باختنا هس  تیعقوم ، کی 

ماظن لصا و  دـننامه  دوب  هدـش  شالت  دوب ، نایوما  تفـالخ و  ماـظن  شـالت  نرق  مین  زا  هدـمآ  رب  هک  ق   . لاس 60 61 ه یمالـسا  هعماج  رد 
یلوصا وریپ  هک  دـنناشکب  هدـش  فیرحت  یمالـسا  هب  لیـصا ، مالـسا  زا  ندرک  رود  اب  ار  ناناملـسم  ُهوُعاَـطَأَف ،» ُهَمْوَق و  َّفَخَتْـساَف   » ینوعرف

یهن فورعم و  هب  رما  دننامه  یلوصا  هب  یتح  هکنیا  نودـب  تسا  یفرحنم  دـساف و  ماظن  هنوگ  ره  زا  قلطم  يوریپ  هب  لئاق  هک  دـشاب  يربج 
، دنتشادن یتسرد  ینید  تیوه  تیـصخش و  اهنت  هن  هک  دندش  ادیپ  یناناملـسم  جیردت ، هب  هعماج  نیا  رد  ور ، نیا  زا  دنک . رکف  مه  رکنم  زا 

ریـسم رد  یعامتجا  شهج  جوم و  داجیا  يزاـس و  ناـیرج  تیقـالخ  اـهنت  هن  اـهنآ  دـندوب . یعاـمتجا  یگداداو  لاـعفنا و  تیاـهن  رد  هکلب 
يدیمون ییانتعا ، یب  يور ، هلابند  یگ ، هرمزور  یعون  دنتشادن و  ار  تفلاخم  ضارتعا و  يارای  تردق و  یتح  هکلب  دنتـشادن ، ار  تفرـشیپ 

هب ات  درک  یم  کمک  يوما  تموکح  هب  طیارـش  نیا  ندـش  هنیداهن  دز . یم  جوم  ناناملـسم  رد  دوجوم  عضو  ظـفح  ترورـض  هب  رواـب  اـی 
. دننزب ماما  هب  یعامتجا  یمومع و  مظن  هدننز  مه  رب  یجراخ و  ماهتا  مه  دنک و  رود  ماما  زا  ار  نکاس  لفاغ و  تکاس و  مدرم  مه  یتحار 

ای شنک  هک  ییاه  تیـصخش  میتسه ؛ مایق  اب  ههجاوم  رد  نوگانوگ  ياه  تیـصخش  شیادیپ  دـهاش  ماما ، مایق  اب  نامز  مه  طیارـش ، نیا  رد 
. تشاد ناوارف  ریثأت  لطاب  قح و  ياهدادیور  ثداوح و  ریسم  رد  اهنآ  ياه  شنکاو 

لطاب قح و  ریسم  رد  نآ  بات  زاب  ور و  هلابند  ای  ورشیپ  تیصخش  تیعقوم :

قح هنیمز  رد  ورشیپ  تیصخش  دیفس : تیعضو 

يدسا رهاظم  نب  بیبح 

هب اپ  تشذـگ و  یم  وا  رمع  زا  اه  لاس  هکنیا  اب  دوب . هفوک  رهـش  نکاس  ندوب ، یفوک  لـیلد  هب  مالـسلا ،  هیلع  ادهـشلادیس  ماـیق  هناتـسآ  رد 
مالـسلا هیلع  ادهـشلادیس  مایق  زا  ات  یلو  تشاد ، هارمه  هب  ار  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  تفالخ  نارود  تاراختفا  دوب و  هتـشاذگ  یلاس  نهک 

اب ربنق ) ریبج و  نب  دیعس  متاح ، نب  يدع  لیمک ، دننامه   ) مالسلا هیلع  یلع  نانمؤمریما  هتـشاذگ  نس  هب  اپ  نارای  مامت  فالخ  رب  دش ، علطم 
نب بیبح  وا ، تضهن  لوط  رد  هفوک و  رد  ماما  روای  رای و  نیرت  زاس  نایرج  نیرت و  لاعف  تفگ  ناوتب  دیاش  تشاذگ . نادیم  هب  اپ  اوق  مامت 

: تسا نینچ  شیاه  تیلاعف  نیرت  هدمع  شرازگ  هک  دوب  رهاظم 
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(. طقف  ) هفوک نایعیش  نایم  رد  يراگن  همان  تضهن  داجیا   �

. هفوکرد نادنم  هقالع  زا  يریگ  تعیب  يارب  وا  اب  هدرتسگ  يراکمه  مالسلا و  هیلع  ملسم  ترضح  زا  لابقتسا   �

. شمایق ماگنه  هب  مالسلا  هیلع  ملسم  ترضح  ناهدنامرف  زا   �

 . مالسلا هیلع  ملسم  ترضح  تداهش  زا  سپ  البرک  يوس  هب  نتفر  هب  نایعیش  قیوشت  ییاسانش و  يارب  شالت   �

. دوب نکمم  البرک  هب  ندیسر  ناکما  هک  یتاظحل  نیرخآ  رد  البرک  هب  دورو   �

. دندوب البرک  فارطا  رد  هک  دسا  ینب  ریاشع  زا  ورین  يروآ  عمج  يارب  شالت   �

(1). ماما رکشل  پچ  حانج  یهدنامرف   �

دراوم رگید 

هب دناسر و  یم  هکم  هب  ار  دوخ  دنک و  یم  رارف  رایـسب  تمحز  اب  رگید  رفن  دنچ  شدـنزرف و  ود  هارمه  هب  هرـصب  زا  يرـصب  طیبث  نب  دـیزی 
. ددنویپ یم  ماما 

يرتسکاخ تیعضو 

؛ لزلزتم ياه  تیصخش  فلا )

یثنخ انتعا و  یب  ياه  تیصخش  ب )

( یخیرات شرازگ  نیا  دننامه   ) لزلزتم ياه  تیصخش  فلا )

: دسیون یم  يرذالب 

هار هنایم  رد  هیقب  دندیـسر و  یم  ـالبرک  هب  رفن  اهنت 300 400  اهنآ  یلو  درک ، یم  مازعا  ـالبرک  يوس  هب  يرفن  رازه  ياـه  هتـسد  داـیز  نبا 
(2). دندش یم  یفخم  دندرب و  یم  هانپ  ناتسلخن  ای  نابایب  هب  دندش . یم  يراوتم 

: دندرک شزیر  ماما  رکشل  زا  هک  ییاهنآ  مامت  یقرشم و  سیق  نب  كاحض  دننامه 

ات اروشاع  زور  ات  سپ  ددرگن . كانرطخ  عاضوا  هک  دـشاب  ماما  اب  یتقو  ات  هک  طرـش  نآ  هب  تسویپ  ماما  هب  هار  هنایم  رد  سیق  نب  كاحض 
تداهش هب  ماما  باحصا  هک  یعقوم 

. نیسحلا راصنا  یف  نیعلاراصبا  - 1
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رارف هب  اپ  شبسا  رب  راوس  تفرگ و  هزاجا  ماما  زا  شطرـش  يروآدای  اب  دمآ و  ماما  دزن  وا  دنام ، اهنت  ماما  نوچ  دنام و  البرک  رد  دندیـسر ،
(1). تشاذگ

یثنخ انتعا و  یب  ياه  تیصخش  ب )

تحیصن ظعو و  هب  یسانشراک  ماقم  رد  دندرک  یعس  یلحارم  رد  دندرکن و  يرای  دنتشاذگ و  اهنت  ار  ماما  هک  یمـشاه  ینب  یمامت  دننامه 
ماما هارمه  مه  ار  شنادـنزرف  زا  کی  چـیه  هکلب  درکن ، يرای  دوخ  ار  ناـمز  ماـما  اـهنت  هن  هک  ساـبع  نبا  دـننامه  یناـسک  دـنزادرپب . ماـما 

. داتسرفن

هشوگ توکس و  تسا . هدش  فیصوت  رگمتس  یمکاح  هنوگره  وریپ  مارآ و  عیطم و  تکاس و  یتیـصخش  هب  خیرات  رد  زین  رمع  نب  هللادبع 
. تشاد لطاب  ههبج  ار  یغیلبت  دربراک  نیرتهب  وا  يریگ 

هایس تیعضو 

؛ لطاب يارب  زاس  نایرج  ورشیپ و  تیصخش  فلا )

لطاب زا  لماک  ور  هلابند  تیصخش  ب )

لطاب رد  ورشیپ  تیصخش  فلا )

یخرب رد  ددنویپ و  یم  هفوک  نایوما  هورگ  هب  هیواعم  نارود  رد  تشاد ، يرگ  یجراخ  زا  يا  هقباس  هک  وا  نشوجلا : يذ  نب  رمـش  دننامه 
ياه هدازاقآ  دوجو  اب  یمهم  ماقم  هاگ  چیه  یلو  دروخ ، یم  مشچ  هب  شمـسا  يدع  نبرجح  يریگتـسد  دادخر  دننامه  هفوک  ياهدادیور 

ات دوش  یمن  وا  هب  یهجوت  نادـنچ  فارـشا  دوجو  اـب  یلو  ددرگ ، یم  وا  ناـیفارطا  وزج  هفوک  هب  داـیز  نبا  دورو  اـب  دـسر . یمن  وا  هب  رهش 
شقن دنک  یم  یعس  سپ  دیآ . یم  مشچ  هب  وا  دایز ، نبا  رصق  ندش  تولخ  ماما و  گنج  هب  اه  هدازاقآ  فارـشا و  یجیردت  مازعا  اب  هکنیا 

نانخـس اب  دـنک . هچ  تسا  ددرم  دایز  نبا  دـهد . یم  هحلاصم  يوب  هک  دـسر  یم  البرک  زا  دعـس  رمع  همان  هکنیا  ات  دریگب  هدـهع  هب  یلاـعف 
رومأم هاگ  نآ  دوش . یم  ماما  ندش  هتشک  يدوبان و  همان  ندش  هتشون  ثعاب  دنک و  یم  رو  هلعش  ار  دایز  نبا  مشخ  تثابخ و  دوخ ، نیـشتآ 

رد دعسرمع  رگا  ات  دیایب  البرک  هب  هژیو  طایتحا و  رکشل  ناونع  هب  رفن  رازه  هارمه  ددرگ  یم 

ص 329. ج 3 ، يربط ، خیرات  - 1
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یمن يریگ  هرانک  هب  رـضاح  دعـس  رمع  نوچ  دریگب . هدهع  هب  ار  روتـسد  يارجا  یهدـنامرف و  دوخ  وا ، لزع  نمـض  درک ، للعت  رما  يارجا 
(1). ددرگ یم  البرک  رد  اه  تیانج  نیرتشیب  يرجم  ماظن ، هراوس  رادنامرف  ناونع  هب  وا  دوش ،

لطاب هار  رد  لعفنم  ور و  هلابند  تیصخش  ب )

. دنام لطاب  رب  اما  تخانش ، ار  قح  هک  دوب  البرک  رد  ماما  دزن  دعسرمع  دصاق  نیلوا  سیق ، یبا  هرق 

ماما یفوک  نارای  زا  یکی  اب  اج  نامه  وا  دوب . هدروآ  البرک  رد  ار  ماما  فقوت  روتسد  زین  رح  يوس  هب  دایز  نبا  دصاق  يدب ، رصن  نب  کلام 
تعاطا موزل  هناهب  هب  وا  اما  درک ، مامت  وا  رب  ار  تجح  ءاثعشلاوبا  دش . نخس  مه  ور و  هبور  دنتخانش ، یم  ار  رگیدمه  هک  ءاثعشلاوبا  مان  هب 

. دوش یم  البرک  رد  هفوک  رکشل  وزج  دنام و  یم  لطاب  ههبج  رد  هفیلخ  زا 

يریگ هجیتن  يدنب و  عمج 

رگید مهم  شخب  ود  اهوزرآ ، اه و  مالس  مشاه و  ینب  ترـضح و  دوخ  تلیـضف  ترایز و  رانک  رد  مالـسلا  هیلع  ادهـشلادیس  ياه  ترایز 
، هتفایدشر ياه  تیصخش  ناونع  هب  ماما  باحصا  ناونع  هب  ار  یشخب  هک  تسا  ماما  اب  نامز  نآ  ياه  ناسنا  یجنس  تبـسن  نآ ، دراد و  مه 

. میسانش یم  هناهاگآ  وریپ  زاس و  نایرج  لاعف و 

لعفنم و ياه  تیـصخش  ای  لطاب  يارب  يزاس ، نایرج  رد  لاـعف  ياـه  تیـصخش  لـماش  هک  تسا  ییاـه  تراـیز  ینعل ، ياـهزارف  ربارب  رد 
هئارا و زج  درادـن  یفدـه  شخب  ود  نیا  رارکت  يرمق و  نوگانوگ  ياه  تبـسانم  رد  ترـضح  ياه  ترایز  ترثک  تسا . لطاب  هب  یـضار 
، یسانش يدهم  رد  نآ  یلجت  ام  نامز  رد  هک  يروای  ماما  يرواب و  ماما  یسانش ، ماما  ریـسم  رد  ام  هب  تیـصخش  تیعـضو و  نیرتهب  یفرعم 

. تسا يروای  يدهم  يرواب و  يدهم 

( ترهش ات  یمانمگ  زا  : ) اه باختنا  اه و  تصرف  . 8

( ترهش ات  یمانمگ  زا  : ) اه باختنا  اه و  تصرف  . 8

، رظنم نیا  زا  دوش . یم  اه  ناسنا  ندرکن  دشر  ندز و  اج  رد  ثعاب  رما  نیمه  درذگ . یم  رارکت  یگ و  هرمزور  هب  اه  ناسنا  رتشیب  یگدـنز 
رب هک  دنتسه  یناسک  لوا  دنا . هتسد  هس  رب  اه  ناسنا 

. رمش هژاو : راحبلا ، هنیفس  - 1
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زا یناسنا  رگا  دـشابن . ناسکی  ناشزور  ود  ره  دـننک . یم  شالت  دـنزادرپ و  یم  دوخ  هبـساحم  هب  بش  ره  سفن ، هبـساحم  تایاور  ساـسا 
یتیصخش هب  دنک ، یم  مهارف  هعماج  طیارش  هک  یگ  هرمزور  زا  زیرگ  اب  دناوت  یم  تشاد ، همانرب  حرط و  دوخ  يارب  تخیرگ و  یتخاونکی 

دنزب یلپ  اه  نارحب  ای  اه  تسکش  زا  یتح  دنک و  هدافتـسا  دوخ  یقرت  دشر و  يارب  زیچ  ره  هظحل و  ره  زا  ینعی  ددرگ ؛ لیدبت  زاس  تصرف 
. شدوخ فادها  دربشیپ  تیقفوم و  يوس  هب 

ياه شنکاو  اه و  شنک  هک  ارچ  دشاب ؛ گنرز  دیاب  لقادح  تشادـن ، دوخ  يارب  ار  همانرب  حرط و  نیا  رگا  هک  دنتـسه  یناسک  مود  هورگ 
دوخ ياه  شهج  يارب  ار  هنیمز  اهنآ  راکـش  اب  دناوت  یم  هک  دنک  یم  مهارف  وا  يارب  ار  یـساسح  هژیو و  طیارـش  هاگ  هگ  ًاعطق و  یعامتجا 

باتش هب  يراهب  ربا  نوچ  دنتسین و  راگدنام  یگشیمه و  اه  تصرف  تایاور ، هدومرف  هب  هک  دنشاب  رایشوه  دیاب  هورگ  نیا  هتبلا  دنک . مهارف 
. دنرذگ یم  عیرس  دنیآ و  یم 

یم دوجوم  ياه  تصرف  نیمک  دصر و  هب  مود  هورگ  دننامه  هن  دنشاب و  زاس  تصرف  دنتـسه  شالت  رد  هن  هک  دنتـسه  یناسک  موس ، هورگ 
دوخ فارطا  ای  دوخ  رد  لوحت  ینوگرگد و  زا  دـننز و  یم  اپ  تشپ  تسا ، تصرف  هچره  هب  دوخ  یگ  هرمزور  رب  رارـصا  اـب  هکلب  دننیـشن ،

: مینیشن یم  اروشاع  هراظن  هب  هاگن  نیا  اب  لطاب . ریسم  ای  قح  ریسم  رد  دراد ؛ دوجو  درکیور  ود  مه  يزاس  تصرف  ماقم  رد  هتبلا  دننازیرگ .

ماما هریس  نخس و  رضحم  رد 

البرک رد  هنابش  هرکاذم  رادید و  رد  دعس  رمع  اب  ماما  نخس   �

دـصق نم  اب  هک  متـسیک  هک  یـسانش  یم  ار  نم  ایآ  یـسرت ؟ یمن  تسوا ، يوس  هب  تشگ  زاب  هک  ییادـخ  زا  ایآ  وت ! رب  ياو  دعـس ، نبا  يا 
(1). دنک یم  کیدزن  دنوادخ  هب  ار  وت  راک ، نیا  نوچ  شاب ؛ نم  اب  نک و  اهر  ار  نانیا  ایب  يراد ؟ گنج 

یفعج رح  نب  هللادیبع  اب  رادید  رد  ماما  نخس   �

هک مناوخ  یم  ارف  يا  هبوت  هب  ار  وت  نونکا  نم  دنک و  یم  تساوخ  زاب  وت  زا  ترمع  هتـشذگ  ياه  زور  ناهانگ  ربارب  رد  دنوادخ  هک  نادـب 
وت دیوشب . ار  تناهانگ  همه 

ص 189. ج 8 ، هیاهنلا ، هیادبلا و  - 1
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(1). شاب منارای  زا  ام ، یهاوخ  قح  رد  وت  ینک و  يرای  ار  ربمایپ  نادناخ  ام  هک  مناوخ  یم  ارف  ار 

: دومرف درک ، در  ار  ماما  يرای  اهنآ  هک  هاگ  نآ  یقرشم  سیق  نب  ورمع  اب  رادید  رد  ماما  * 

ار ام  یهاوخ  يرای  دایرف  سک  ره  اریز  دـینیبن ؛ ارم  ياه ) همیخ   ) یهایـس دیونـشن و  ار  اـم  یهاوخداد  داـیرف  هک  دـیوش  رود  دـیورب و  سپ 
(2). دنکفا یم  شتآ  رد  تروص  اب  ار  وا  دنوادخ ، دسرن ، ام  دایرف  هب  دیوگن و  خساپ  دنیبب و  ار  ام  یهایس  ای  دونشب 

هنیدم زا  جورخ  عقوم  مشاه  ینب  هب  ماما  همان   �

(3). تفای دهاوخن  تسد  يزوریپ  هب  سپ  دشابن ، نم  اب  سک  ره  دش و  دهاوخ  دیهش  دشاب ، نم  اب  امش  زا  سک  ره  دعب ، اما 

هرصب هب  ماما  همان   �

تعدب دنا و  هتشک  ار  اه  تنس  هک  ارچ  مناوخ ؛ یم  ارف  شربمایپ  تنس  ادخ و  باتک  هب  ار  امش  مداتسرف و  امـش  يوس  هب  ار  ما  هداتـسرف  نم 
(4). داب امش  رب  ادخ  تمحر  مالس و  منک . یم  تیاده  تسار  هار  هب  ار  امش  دیرب ، منامرف  دیونشب و  ار  مراتفگ  رگا  دنا . هدرک  ایحا  ار 

هکم زا  جورخ  عقوم  ماما  هبطخ  ینایاپ  زارف   �

(5). مراپس هر  ادرف  نم  هک  دنادب  تسا ، هدرک  ادخ  رادید  هدامآ  ار  دوخ  دشخب و  یم  ام  هار  رد  ار  شیوخ  نوخ  سک  ره 

: دومرف هار  نایم  رد  مالسلا  هیلع  ملسم  ترضح  تداهش  ربخ  ندینش  زا  سپ  ماما   �

یتعیب هک  ددرگرب ؛ دهاوخ ، یم  سک  ره  امش  زا  دنا ، هدیـشک  تسد  ام  زا  ام  يوریپ  نایعدم  تسا و  هدمآ  ملـسم  تداهـش  ربخ  هک  نونکا 
(6). تسین وا  رب  ام  زا 

ص 83. ج 5 ، حوتفلا ، - 1
ص 84. ج 45 ، راونالاراحب ، - 2

ص 330. ج 44 ، راونالاراحب ، ص 481 ؛ تاجردلا ، رئاصب  - 3
ص280. ج 3 ، يربط ، خیرات  - 4
ص 29. ج 2 ، همغلا ، فشک  - 5

ص 303. ج 3 ، يربط ، خیرات  - 6
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يزاس تصرف  ماقم  رد  ماما  هبطخ  زا  يزارف 

نانیمطا وا  هب  نات  هلیبق  زا  هک  سک  نآ  ره  دینک و  حرطم  ارم  راتفگ  ناتدوخ ، راید  رد  دیتفر ، اجنیا  زا  نوچ  ار ؛ امـش  مهد  یم  دـنگوس  ... 
(1). دیروآ لمع  هب  توعد  وا  زا  دیراد ،

انم هبطخ  رد  يزوس  تصرف  یگنوگچ  ییارچ و  لیلحت 

نافیعض قوقح  هدرمش و  کبـس  ار  ناماما  قح  ور ، نیا  زا  دیدرک . یهاتوک  يدنوادخ  قوقح  زا  نات ) یعامتجا  هاگیاج  هب  هجوت  اب   ) امش
يارب شاک  يا  هک  یلاح  رد  دیدش ، بولغم  املع  تلزنم  ظفح  رد  اریز  تسا ؛ رت  گرزب  مدرم  همه  زا  امـش  تبیـصم  دـیا ... هتخاس  هابت  ار 

لیلد هکنیا  اب  ربمایپ  تنس  رد  امش  فالتخا  قح و  زا  امـش  ییادج  هطـساو  هب  رگم  دشن  هدوبر  امـش  زا  تلزنم  نیا  دیدرک ... یم  شالت  نآ 
یم هدرپس  امـش  هب  ادخ  نید  روما  مامز  دیدرک ، یم  ربص  ادخ  هار  رد  دـیدوب و  ابیکـش  اهرازآ  رب  رگا  هک  یلاح  رد  دـیتشاد ، نآ  رب  نشور 

(2) دننک و . ... ههبش  ات  دیدرپس  اهنآ  هب  ار  دنوادخ  نید  روما  دیدناشن و  دوخ  ياج  هب  ار  نارگمتس  امش ، دش .

باختنا هس  تیعقوم ، کی 

يرایـسب تخیر . مه  هب  دیدج  تیلهاج  رد  ار  ناناملـسم  یگدنز  مظن  درک ، عورـش  ار  دوخ  مایق  تکرح و  یتقو  مالـسلا  هیلع  ادهـشلادیس 
يارب دنتفای  یتصرف  ار  لاجم  نیا  هکلب  دنتساخنرب ، ماما  يرای  هب  اهنت  هن  اهنآ  تسا . هداد  ماجنا  ار  تکرح  نیا  ماما  ارچ  هک  دندوب  تحاران 

ات هک  يدایز  هدع  لباقم ، رد  دننک . فرصنم  شریسم  همادا  زا  ار  وا  دیاش  ات  ماما  يارب  تحیصن  ظعو و  راهظا  یسانشراک و  ياهرظنراهظا 
دندیزخ و رانک  هشوگ و  هب  دندید ، كانرطخ  ار  طیارش  ات  دنتـشاد ، ار  مایق  تساوخ  رد  ماما  زا  هشیمه  دندوب و  ماما  يوریپ  یعدم  زورید 

. دنتشاذگ اهنت  بیرغ و  ار  قح  مه  دندرک و  راتفرگ  ار  دوخ  مه  دوخ  یخیرات  يزوس  تصرف  اب 

ص 198. ج1 ، ریدغلا ، - 1
ص 168. لوقعلا ، فحت  - 2
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ار نیـسح  نوخ  تالوحت و  نیا  دـندوب ، یناهگان  شهج  يارب  یناـبدرن  يوجو  تسج  رد  دوب  اـه  تدـم  هک  مه  ناـبلط  تصرف  زا  یعمج 
ار مایق  نیا  هک  اهنآ  دـندوب  دودـعم  رازاب ، هتفـشآ  نیا  رد  دـنتفای . دوخ  یعامتجا  هاـگیاج  یگدـنز و  رد  رییغت  داـجیا  يارب  تصرف  نیرتهب 

یم اروشاع  دادخر  هار  بجوم  یتحار  هب  هک  دوب  هتفشآ  هنابلط  تصرف  ياه  هاگن  نیمه  دننیبب . لطاب  قح و  فاصم  يارب  یخیرات  یتصرف 
رظنم زا  يرگید  زور و  نآ  هعماج  دازآ  ياه  ناسنا  رظنم  زا  یکی  میرگن : یم  رظنم  ود  زا  ار  يزوس  تصرف  ای  یـسانش  تصرف  نیا  ددرگ .

(. دشاب دناوت  یم  يدنمراک  ماظن  هیبش  يزیچ  هک   ) نامالغ ناگدنب و 

نآ یعامتجا  ياه  تصرف  ینیسح و  مایق  تیعقوم :

يروای قح  ریسم  رد  یسانش  تصرف  ات  يزاس  تصرف  زا  دیفس : تیعضو 

يزاس تصرف  يوادیص و  رهسم  نب  سیق 

يرتمولیک ینالوط 1400  تفاسم  هبترم  دـنچ  نآ ، زا  سپ  ياه  دادـخر  هفوک و  رد  يراگن  همان  زاغآ  زا  سپ  هک  دوب  یفوک  نایعیـش  زا  وا 
ناونع هب  ار  وا  ماما  هار ، هنایم  رد  دـش . قارع  مزاع  ماما  هارمه  دـنام و  ماـما  اـب  هکم  رد  ماجنارـس  دومیپ . ماـما  قشع  هب  ار  هکم  هفوک و  نیب 

ریگتـسد ریمن  نب  نیـصح  یهدـنامرف  هب  ایز د  نبا  ياه  ورین  تسد  هب  هفوک  هموح  رد  وا  یلو  دتـسرف ، یم  هفوک  هب  شا  همان  نیمود  دـصاق 
: دیوگ یم  وا  هب  دنرب ، یم  دایز  نبا  شیپ  ار  وا  نوچ  دروخ . یم  دـنک و  یم  هراپ  هراپ  ار  همان  تعرـس  هب  يریگتـسد  درجم  هب  وا  دوش . یم 

ربنم زارف  رب  دریذپ و  یم  ار  داهنـشیپ  نیا  یگنرز  اب  وا  تفای . یهاوخ  تاجن  ییوگب ، ازـسان  نعل و  ار  شردپ  ار و  ماما  يورب و  ربنم  رب  رگا 
شردپ دایز و  نبا  نعل  هب  هاگ  نآ  دـیوگ . یم  نایفوک  هب  ار  همان  نومـضم  تعرـس ، هب  دـنا ، هدـش  عمج  مدرم  مامت  هک  یلاح  رد  دور . یم 

(1) دناسر . یم  تداهش  هب  دنشک و  یم  نییاپ  ربنم  زا  ار  وا  عیرس  ور ، نیا  زا  دزادرپ . یم 

ص 308. ج 3 ، يربط ، خیرات  - 1
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یسانش تصرف  ریهز و  رسمه  مهلد 

ماما اب  اج  کی  رد  هتـساوخان  دوشن . ور  هبور  ماما  اب  تشاد  شالت  دوب و  هدـش  هاگآ  قارع  يوس  هب  ماـما  رفـس  زا  قارع  هار  ریـسم  رد  ریهز 
: دیوگ یم  دـنک و  یم  شنزرـس  ار  وا  شرـسمه  دـنک . یمن  ییانتعا  ریهز  یلو  دـناوخ ، یم  ارف  دوخ  دزن  ار  وا  ماما ، سپ  دـننک . یم  قارتا 

رادـید هب  دوش و  یم  نیگمرـش  ریهز  یهد ؟ یمن  شخـساپ  وت  دـبلط و  یم  ار  وـت  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  دـنزرف  هللا ، ناـحبس 
يریذپب دیاب  مشاب ، مالسلا  هیلع  نیـسح  اب  نم  یهاوخ  یم  رگا  دیوگ : یم  شرـسمه  هب  ددرگ ، یمرب  ریهز  هک  هاگ  نآ  دور . یم  ترـضح 

یم ار  داهنـشیپ  نیا  تماهـش ، تعاجـش و  اب  لمأت  گنرد و  یمک  اب  دوشن . ماـما  اـب  نم  یهارمه  عناـم  وت  تبحم  اـت  مهد  قـالط  ار  وت  هک 
(1). دربن دای  زا  ترخآ  يارس  رد  ار  وا  تعافش  مه  ریهز  هکنآ  طرش  هب  دریذپ 

دراوم رگید 

. شرسمه یبلک و  ریمع  نب  هللادبع  تیاکح  هوالع  هب  ماما  هب  هرصب  زا  وا  نتسویپ  يرصب و  طیبث  نب  دیزی  تیاکح 

مالغ کی  دیفس  یسانش  تصرف 

هدـیمهف هک  وا  دیـسر . تداهـش  هب  رذوبا  هک  دوب  هدـش  انـشآ  دوخ  یناسنا  تیوه  اب  هزات  رذوبا  هناخ  رد  وا  دوب . رذوبا  مالغ  يوح ، ای  نوج 
سپـس مالـسلا و  هیلع  یبتجم  ماما  هاـگ  نآ  مالـسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  هناـخ  هب  هناقـشاع  دنتـسه ، تیب  لـها  تقیقح  قح و  هار  اـهنت  دوب 

تداهـش نایم  رد  دـنیب . یم  اروشاع  زور  البرک و  رد  ار  دوخ  ات  دـنک  یم  ار  نانآ  تمدـخ  رمع  کی  دـیآ و  یم  مالـسلا  هیلع  ادهـشلادیس 
دریذپ و یمن  دوش و  یم  نایرگ  وا  دورب . تسا و  یضار  وا  زا  هک  دنک  یم  رارـصا  ماما  دیآ . یم  ماما  دزن  دربن  نذا  نتفرگ  يارب  باحـصا ،

(2). دناد یم  ناشن  مان و  یب  مانمگ و  ندرب  کی  ترهش  یگنادواج و  زمر  دوخ و  یگدنز  تصرف  نیرتهب  ار  هظحل  نآ 

ص 371. ج 44 ، راونالاراحب ، - 1
ص 22. ج 45 ، راونالاراحب ، - 2
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یپایپ ياه  يزوس  تصرف  يرتسکاخ : تیعضو 

نب همثره  دننامه  یناسک  دنتـشاذگ ، رارف  هب  اپ  دنتـشادن و  ار  وا  يرای  لمحت  یلو  دنتخانـش ، ندید و  ار  ماما  ای  دندوب  ماما  اب  هک  يدارفا  ) 
. یفعج رح  نب  هللادیبع  يدع ، نب  حامرط  یقرشم ، سیق  تب  كاحض  نیعا ،

یم همان  توعد  ماـما ، يارب  هک  نیباوت  نارـس  زا  یمیمت  لاو  نب  هللادـبع  یعازخ و  درـص  نب  نامیلـس  دـننامه  دـندوب ، هفوک  رد  هک  اـهنآ  ) 
اه هناخ  جـنک  هب  ناشلاوما  دوخ و  ناج  سرت  زا  دـش ، قارع  راپـس  هر  ماما  نوچ  یلو  دـننک ، شا  يرای  اهنآ  ات  دـیایب  هفوک  هب  ات  دنداتـسرف 

. دندیزخ

؛ يدسا درم  ود  نآ  تیاکح  ) 

نیسح هب  ات  میدش  قارع  یهار  میداد و  ماجنا  تعرـس  هب  ار  دوخ  جح  دنیوگ : یم  يدسا  لعّمـشم  نب  يرذم  يدسا و  میلـس  نب  هللادبع  ) 
، میدید ار  ماما  ناوراک  رود ، زا  هک  میدوب  تکرح  رد  ناباتـش  دوخ ، نارتش  اب  دش . دهاوخ  هچ  هک  مینیبب  ار  وا  ماجنارـس  میـسرب و  یلع  نب 

ریـسم دوب ، هدش  ور  هبور  ماما  ناوراک  اب  نوچ  ماما .) ناوراکو  ام  ریـسم  فالخ  رد   ) دـیآ یم  ام  يوس  هب  قارع  زا  مه  يدرم  میدـید  یلو 
ات میدرک  فرحنم  وا  فرط  هب  ار  دوخ  ریسم  مه  ام  میدید ، نینچ  نوچ  دوش . ور  هبور  ماما  اب  ادابم  ات  درک  فرحنم  یلصا  هداج  زا  ار  دوخ 
رد يا  هلیبق  مه  یتقو  دوب . يدـسا  هبعثم  نب  ریکب  میدیـسرپ . ار  شمـسا  میدـش ، ور  هبور  هک  وا  اـب  دراد . قارع  زا  ربخ  هچ  تسیک و  مینیبب 

ار اهنآ  ياهاپ  دنا و  هتـشک  ار  یناه  ملـسم و  هک  مدـید  مدوب ، رهـش  رد  هک  يرخآ  زور  تفگ : وا  میدیـسرپ . هفوک  رابخا  زا  وا  زا  میدـمآ ،
. مداهن رارف  هب  اپ  هفوک  رهش  زا  مدید ، نینچ  نوچ  دنشک . یم  رازاب  رد  دنا و  هتفرگ 

مالـسلا هیلع  ترـضح  هب  میدیـسر ، ماما  هب  هیبلعث )  ) دـعب لزنم  رد  میدرک و  یظفاحادـخ  وا  زا  میدینـش ، ار  ربخ  نیا  ات  دـنیوگ : یم  ود  نآ 
تداهش ربخ  سپ  منک . یمن  ناهنپ  يزیچ  مناهارمه  زا  نم  دومرف : ماما  ناهنپ ؟ ای  مییوگ  اراکشآ  میراد . امـش  يارب  مهم  يربخ  هک  میتفگ 
ناهارمه هب  ماما  نآ ، زا  سپ  دوش . یم  مکاح  ماما  تیب  لها  ماـما و  رکـشل  رب  هودـنا  نزح و  دـنیوگ . یم  ار  مالـسلا  هیلع  ملـسم  ترـضح 

زا هدماین ) ، ) میدـید نینچ  نوچ  مه  ام  دـنیوگ  یم  مه  يدـسا  درم  ود  نآ  دـنور . یم  يرایـسب  دـهد . یم  ار  نتفر  ییادـج و  هزاجا  دوخ ،
(1). میتفر دوخ  هار  هب  میدش و  ادج  مالسلا  هیلع  نیسح 

ص 302. ج 3 ، يربط ، خیرات  - 1
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مالغ کی  يرتسکاخ  يزوس  تصرف 

مایق و ماگنه  تشادـن ، ار  ییاج  دوب و  مالغ  هکنیا  ياضتقا  هب  وا  دوب . مالـسلا  هیلع  ادهـشلادیس  نارـسمه  زا  یکی  مـالغ  ناعمـس ، نب  هبقع 
ياه همان  رادرابنا  يا  هنوگ  هب  لزانم  یخرب  رد  ریـسم ، لوط  رد  هک  يا  هنوگ  هب  دوب ، شنادـناخ  ماما و  اب  هراومه  ـالبرک ، اـت  ماـما  تکرح 

. دوب ماما  دزن  نایفوک 

دهد ناشن  دوخ  زا  يرگید  تمه  ای  راک  يرازگ  تمدخ  زج  هکنیا  نودب  دـنام  یم  ماما  هاگرکـشل  رد  اه  هظحل  نیرخآ  ات  اروشاع  زور  وا 
اب ددرگ ، یم  زاغآ  اه  همیخ  يوس  هب  هفوک  رکـشل  موجه  دیـسر و  تداهـش  هب  ماما  هکنیا  زا  سپ  دـیایب . نوریب  اه  همیخ  زا  هکنیا  نودـب  و 

شیب یمالغ  هکنیا  دوخ و  یفرعم  اب  وا  یلو  دنراد ، ار  وا  نتـشک  دصق  دـننک و  یم  شریگتـسد  دـنبای و  یم  اه  همیخ  نایم  رد  ار  وا  بجعت 
هکم زا  نوچ  هک  تسا  نیا  خیرات  رد  وا  نسح  اهنت  . ) دور یم  هفوک  هب  دـبای و  یم  تاجن  گرم  زا  نایفوک  یخرب  تعافـش  هب  تسا ، هدوبن 

(1) «. ددرگ یم  اروشاع  هعقاو  يوار  اه  دعب  هدوب ، ماما  اب  اروشاع  زور  ياهتنا  ات 

لطاب يارب  يزاس  تصرف  هایس : تیعضو 

يدنک سیق  نب  ثعشا  نب  دمحم 

یم هدرمـش  هفوک  فارـشا  زا  دوب و  هفوک  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  تموکح  نامز  ناقفانم  گرزب  سیق ، نب  ثعـشا  دشرا  دنزرف  وا 
يراگن همان  جوم  داجیا  هیواعم و  گرم  زا  سپ  درک . یم  شالت  هفوک  رد  اهنآ  تموکح  تیوقت  يارب  هیواـعم  تموکح  لاـس  رد 20  دش .

يوما یلاو  ریـشب ، نب  نامعن  فعـض  یتسـس و  اب  هک  وا  هدرتسگ  يریگ  تعیب  هفوک و  هب  ملـسم  ترـضح  دورو  اـب  نآ ، زا  سپ  هفوک و  رد 
. دسیون یم  دـیزی  هب  يا  همان  رگید  رفن  دـنچ  دعـس و  نبرمع  یهارمه  هب  دوب ، يوما  تموکح  دوخ و  عفانم  نارگن  هک  وا  دوب ، هارمه  هفوک 

نبا هب  دـیزی  نداد  تیرومأم  اهنآ  همان  رثا  دـنک و  یم  قیوشت  نایفوک  ربارب  رد  لمع  تدـش  هب  ار  وا  هفوک ، زا  یـشرازگ  هئارا  نمـض  اـهنآ 
وا زا  تیامح  نمضو  دنور  یم  شرادید  هب  عیرس  یصاخ ، زابرـس  رکـشل و  نودب  هفوک  هب  دایز  نبا  ندمآ  اب  دوب . هفوک  هب  وا  مازعا  دایز و 

یلیخت هاپس  هرابرد  ار  دوخ  ییامن  هایس  تاغیلبت  دیزی ، ياه  هوشر  ایاده و  تفایرد  زا  سپ  يو  روتسد  هب 

ص 80. ج 4 ، لماکلا ، - 1
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دمحم هعوط ، هناخ  رد  ملسم  ترضح  هاگیفخم  نتفر  ول  زا  سپ  دننک و  یلاخ  ار  ملسم  فارطا  نایفوک  ات  دنزادنا  یم  هار  هب  رهـش  رد  ماش 
ثعاب نیغورد  یناما  نداد  اب  وا  دوخ  تیاهن ، رد  هک  دوش  یم  وا  يریگتـسد  يریگرد و  رومأـم  دوخ ، نازابرـس  زا  رفن  دـنچ  اـب  ثعـشا  نب 

نب سیق  شردارب ، هک  دوش  یم  نانچ  دایز  نبا  يارب  دمحم  ياه  يزاس  تصرف  ماجنارس  دوش . یم  ملسم  ترـضح  تداهـش  يریگتـسد و 
وت : » دهد یم  خساپ  ماما  دهد ، یم  هحلاصم  داهنشیپ  ماما  هب  سیق  اروشاع ، حبص  رد  نوچ  دتـسرف و  یم  ماما  گنج  هب  البرک  هب  ار  ثعـشا 

(1) «. دنشاب تبلاط  لیقع ، نب  ملسم  نوخ  زا  شیب  مشاه  ینب  یهاوخ  یم  ایآ  یثعشا ؟ نب  دمحم  تردارب ، ردارب 

همان زا  ثعشا  نب  دمحم  دننامه  وا  دوب . هدش  هفوک  نکاس  هک  دوب  هیما  ینب  نادنزرف  هفوک و  يوما  بزح  زا  هبقع : نب  هرامع  دراوم : رگید 
نبا جاودزا  هب  ار  شرتخد  درک ، هک  يراک  نیلوا  دمآ ، هفوک  هب  وا  داد و  دایز  نبا  هب  ار  هفوک  تیرومأم  دـیزی ، نوچ  دوب . دـیزی  هب  ناراگن 

(2). دروآ رد  دایز 

شوخ يارب  دـندوب و  البرک  رد  اهنیا  هس  ره  دـندوب . دایز  نبا  دایز و  ياه  مـالغ  راـسی ، ملاـس و  رمـش و  مـالغ  متـسر ، ناـمالغ : دروم  رد 
(3). دندش هتشک  ماما  نارای  تسد  هب  رخآ  رفن  ود  دندمآ . ماما  فاصم  هب  دوخ  ياه  بابرا  هب  یتمدخ 

يدنب عمج  هجیتن و 

، اه تصرف  داجیا  ای  ییاسانش  اب  ریـصب  تسا . نآ  ربارب  رد  ریخأت  فیوست و  هک  تسا  قفوم  ياه  ناسنا  هتـسجرب  تافـص  زا  یکی  تریـصب 
هطـساو هب  هارمگ  دارفا  دننک . یم  يزوس  تصرف  ییوج  هناهب  نتخادنا و  بقع  اب  رـصنع  تسـس  دارفا  دراد و  ار  اهنآ  زا  يرو  هرهب  نیرتهب 

هب مالسلا  هیلع  ادهشلادیس  هک  هنوگ  نامه  هتبلا  دنسرب ، يویند  عفانم  هب  يراوس  جوم  اب  دوخ  لایخ  هب  ات  دنتسه  اه  تصرف  نیمک  رد  یتسپ 
«. دبای تسد  يزوریپ  تیقفوم و  هب  دناوت  یمن  قح  نتشاذگ  اپ  ریز  ای  يرای  كرت  اب  سک  چیه  : » دومرف نایفوک 

ص 318. ج 3 ، يربط ، خیرات  صص 77 79 ؛ ج 3 ، فارشالا ، باسنا  - 1
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اه تمرح  اه و  میرح  . 9

اه تمرح  اه و  میرح  . 9

نیا رد  تسا . دودـحم  مه  یمدآ  رمع  یگدـنز و  تسا ، دودـحم  یتسه  یتقو  هک  ارچ  تسا ؛ یگدـنز  دودـحم  مزاول  زا  یکی  يدـنب  زرم 
رد تسا و  هاگ  نومزآ  دودـحم ، ياـیند  دـمآ . دـهاوخن  تسد  هب  یـشور  هار و  هزادـنا و  زرم و  دـح و  نودـب  یلاـعت  تداعـس و  تروص ،

هدودحم لمع و  یگدـنز ، رد  تیقفوم  هار  سپ  تساه . لمعلاروتـسد  هدودـحم  رد  يرادـهگندوخ  تیقفوم ، زمر  نیرت  مهم  هاگ ، نومزآ 
زا ار  هار  يویند ، رمع  هدودـحم  رد  هک  ییاه  لمع  هعومجم  ینعی  تسا ؛ تعیرـش  ینامـسآ ، عیارـش  یلـصا  نکر  ور ، نیا  زا  تسا . لـمع 

نیا دوخ  تسا ، يورخا  يویند و  دـنلب  فادـها  يوس  هب  لمع  هار  اهنت  ینعم  هب  تعیرـش  هک  کـنیا  دراذـگ . یم  یمدآ  يور  شیپ  ههاریب 
مان تازاوم  هب  ور ، نیا  زا  دـنوش . یم  رادروخرب  تیونعم  سدـقت و  یعون  زا  دـنراد ، دوخ  راذـگ  نوناـق  اـب  هک  يدـنویپ  ظاـحل  هب  لاـمعا 

تـشذگرس هعلاطم  دراد . یمدآ  تشونرـس  رد  یناوارف  ریثأت  اهنآ  اب  یمدآ  ههجاوم  عون  هک  دوش  یم  هدـیمان  ریاعـش »  » اهنآ عمج  تعیرش ،
رارق ای  لوحت  هطقن  زاس  هنیمز  دارفا ، هدـنورپ  رد  هایـس  هکل  کی  ای  دیفـس  هطقن  کی  دوجو  هک  تساعدـم  نیا  هاوگ  اـه  ناـسنا  زا  يرایـسب 
سرد نیرت  مهم  زا  یکی  اهنآ  ياه  تمرح  ظفح  ینید و  ياه  شزرا  ریاعـش و  میرح  تیاـعر  تسا . هدوب  طوقـس  هاـگترپ  رد  اـهنآ  نداد 

. میوش یم  انشآ  تیعقوم  نیا  اب  تسا . ییاروشاع  ياه 

ماما هریس  نخس و  هرضحم  رد 

رترب ار  وا  هکنآ  رگم  ینکن ، دروخرب  سک  چـیه  اب  ییآ و  نوریب  دوخ  هناخ  زا  هک  تسا  نیا  : » دومرف تسیچ »؟ بدا  : » دندیـسرپ ماما  زا   �
(1) «. ینیبب دوخ  زا 

درک یمن  ینارنخس  تفگ و  یمن  نخس  وا  روضح  رد  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  مارتحا  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما   : » مالسلا هیلع  رقاب  ماما   �
(2) «. تفر یمن  هار  وا  زا  رتولج  زگره  و 

شتماما نارود  رد  هیواعم  هب  ماما  همان  زا  یتمسق   �

زیچان دنوادخ و  هب  هک  یتئرج  یخاتسگ و  هطـساو  هب  يدرک ، نینچ  نوچ  دوش و  میلـست  ات  يداد  رجح  هب  دکؤم  مکحم و  ياه  قاثیم  وت  »
وا و يراد ، دنوادخ  ياه  نامیپ  ندرمش 

ص 99. ، 7 نیسحلا مامالا  ناوید  - 1
ص 319. ج 43 ، راونالاراحب ، - 2

اه تمرح  اه و  میرح  . 9www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 444زکرم  هحفص 416 

http://www.ghaemiyeh.com


322 ص :

رب نایفـسوبا  دـنزرف  ار  هدازانز  هیبا  نب  دایز  مالـسا ، رد  هبترم  نیلوا  يارب  هک  يدوبن  وت  ایآ  یتشک و  هنارگزواجت  هنارگمتـس و  ار  شناراـی 
(1) «. تسا راسگنس  راکانز ، يارب  رهوش و  نآ  زا  دنزرف  دومرف : مکح  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هکنآ  اب  يدرمش 

«. دیراد یمن  یمارگ  ماما ،)  ) دوش یم  هتخانش  ادخ  هلیسو  هب  هک  ار  یسک  امش  : » نیعبات هباحص  يارب  انم  رد  ماما  ياه  هبطخ  زا   » �

. دیوش یمن  نارگن  یلو  دوش ، یم  هتسکش  ادخ  ياه  نامیپ  هک  دینیب  یم  امش  دیراد ، مارتحا  مدرم  نایم  رد  ادخ  رطاخ  هب  دوخ  هکنیا  اب   » �
... هدش و زیچان  راوخ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نامیپ  هک  دینیب  یم  دیتفا ، یم  ساره  هب  دوخ  ناردپ  زا  نامیپ  ضقن  يارب  هکنیا  اب 

(2) «. دینک یمن  هفیظو  ماجنا  دوخ  تیلوئسم  روخرد 

دنک یم  هانگ  اراکـشآ  هک  تسا  قساف  يدرم  وا  هکنیا  اب  منک  تعیب  دیزی  اب  نم  ایآ  : » مایق هناتـسآ  رد  هنیدـم  یلاو  دـیلو ، هب  باطخ  ماما   �
(3) ...«. درک دهاوخن  تعیب  وا  لثم  اب  نم  لثم  سپ  و ...

(4) «. دنا هدرک  ایحا  ار  تعدب  هدرب و  نیب  زا  ار  دنوادخ  تنس  انامه  : » هرصب هب  ماما  همان  زا   �

هاتوک ایند  زا  امش  هرهب  نآ ، هطـساو  هب  دیدرک و  کته  ار  دنوادخ  ياه  تمرح  امـش  : » نایفوک نایم  رد  البرک  رد  شیاه  هبطخ  رد  ماما   �
«. دش دهاوخ  امش  لاح  لماش  ریگارف  یتلذ  يدوز ، هب  دوب . دهاوخ 

موش هتـشک  مرح  لخاد  هکنیا  زا  تسا  رتهب  میارب  موش ، هتـشک  بجو  کی  هب  یتح  مرح )  ) هکم زا  جراخ  رگا  دنگوس ، ادخ  هب  : » ماما هریس 
(5) «. دوش هتسکش  مرح  تمرح  ادابم  ات  )

باختنا هس  تیعقوم ، کی 

تمرح هک  تساوخ  زین  ناناملسم  زا  دوخ . ترتع  دنوادخ و  باتک  تشاذگ ؛ ياج  هب  دوخ  زا  مهم  راگدای  ود  شتلحر ، هناتـسآ  رد  ربمایپ 
ربمایپ و زا  سپ  دنراد . ساپ  ار  اهنآ 
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اهنآ تشگ . هنیداهن  مالـسا  ناـهج  رد  مهم  لـصا  ود  نآ ، تازاوم  هب  هک  دـش  ماـجنا  هلاـس  ییاه 50  همانرب  هلـسلس  کی  تفـالخ ، بصغ 
جاور یمالـسا  هعماج  رد  ار  يا  هیرظن  هاگ  نآ  یمالـسا . تعیرـش  رد  ناوارف  يراذگ  تعدب  تیب و  لها  ینکـش  تمرح  زا  دندوب  ترابع 
لمع راتفر و  یناملـسم ، يارب  هک  دوب  نیا  زین  نآ  هدـیکچ  دوب . تعیرـش  هب  تبـسن  يرگ  هحاـبا  نآ ، هجیتن  هک  يرگ  هئجرم  ماـن  هب  دـنداد 

اه و تمرح  هب  ار  تیساسح  نیرتمک  هک  دوب  يا  هعماج  داجیا  تیعضو ، نیا  هجیتن  دنک . یم  تیافک  ییاهنت  هب  ینابز  رارقا  تسین و  طرش 
. دوب هدش  گنهرف  نآ  رد  يراگنلو  ییانتعا و  یب  دوب و  هدش  هدنار  هیشاح  هب  نآ  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  تشاد ، ریاعش 

رگید هک  تشذـگ  یمن  يدـنچ  تفای ، یم  رارمتـسا  نانچمه  نایوما  ياه  همانرب  دوب و  یمن  مالـسلا  هیلع  ادهـشلادیس  مایق  رگا  ور ، نیا  زا 
حور تشگزاب  زاس  هنیمز  مالـسا و  لصا  ظفح  نماض  مالـسلا ،  هیلع  ادهـشلادیس  مایق  هک  تسور  نیمه  زا  دنام  یمن  یمان  مالـسا  زا  یتح 

. دوب دعب  ياه  لاس  رد  یمالسا  قالخا  میلاعت و 

اه تراسج  اه و  تناها  نیرت  تخـس  لمحت  طحنم ، هنامز  نآ  رد  دوخ  مایق  لوط  رد  مالـسلا  هیلع  ادهـشلادیس  بیاـصم  نیرت  مهم  زا  هتبلا 
. دوب نایوما  يوس  زا  هتفای  جاور  يراگنلو  نامه  زا  یشان  هک  دوب 

نامز نآ  هعماج  رد  نآ  هاگیاج  اه و  تمرح  میرح  تیعقوم :

نآ کین  ماجنارس  يراد و  تمرح  دیفس : تیعضو 

یحایر دیزی  نب  رّح 

. تسا هدش  هدرمش  وا  يریخ  هب  تبقاع  ببس  لماع  نیمه  اهنت  هک  تسا  روهشم  نانچ  ّرح  يراد  تمرح 

دراوم تسین و  نآ  هب  رـصحنم  هک  یلاح  رد  تسا ، هدش  روهـشم  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  ماقم  تمرح  ظفح  رد  اهنت  وا  يراد  تمرح 
: هکنیا زا  دنترابع  هک  دراد  مه  يرگید 

ماما ناذا ، مامتا  زا  سپ  دیوگب . ناذا  داد  روتسد  قورسم  نب  جاجح  هب  ماما  دیـسر ، ارف  زامن  عقوم  دش و  هارمه  ماما  اب  هکنآ  زا  سپ  رّح  . 1
یم تکرـش  امـش  تعامج  رد  ام  هکلب  هن ، داد : خـساپ  رّح  دراد ؟ اپ  هب  تعامج  زاـمن  دوخ  يارب  هورگ  ره  یتسه  لـیام  اـیآ  دومرف : رّح  هب 

زامن رد  دنک  یم  فلکم  ار  شنازابرس  دوخ و  دوب ، ماما  اب  هک  يزور  تدم 2 3  رد  وا  سپ  مینک .
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هاگ چـیه  یلو  تسا ، نایفوک  ياه  همان  هرابرد  رتشیب  هک  دـنهد  ارف  شوگ  ماما  ياـه  هبطخ  هب  نآ  زا  سپ  دـننک و  تکرـش  ماـما  تعاـمج 
(1). دهد یمن  هنابدا  یب  دنت و  باوج 

يورین دیابن  هک  دوش  یم  عنام  رح  یلو  دنراد ، ار  ماما  هب  نتـسویپ  دـصق  هفوک  زا  نایعیـش  زا  رفن  راهچ  هبترم ، کی  یهارمه ، تدـم  رد  . 2
نتسویپ هب  رارصا  تسا ، هدوب  ام  اب  لوا  زا  هک  تسا  نیا  لثم  دشاب ، ام  اب  شلد  سک  ره  هکنیا  هب  لالدتسا  اب  ماما  ددنویپب . امش  هب  يدیدج 

. دیآ یم  هاتوک  دنک و  یمن  يرتشیب  تمواقم  دنیب ، یم  ار  ماما  رارصا  نوچ  رح  دراد . ار  اهنآ 

دراوم رگید 

اب دـنتفرگ و  یم  هزاجا  نذا و  ماما  زا  نایفوک  ربارب  ینارنخـس  ظعو و  يارب  یتح  هک  دوخ  ياه  همانرب  مامت  رد  ماما  ناراـی  يراد  هگن  بدا 
. دندوب بدا  تعاطا و  لامک  ماقم  رد  ماما  تمظع  ماقم و  كرد 

هب تبقاع  ریهز و  يراد  تمرح  دـهد و  یمن  خـساپ  ار  ربماـیپ  دـنزرف  توعد  تمرح  ارچ  هک  ریهز  ندرک  شنزرـس  رد  ریهز  رـسمه  راـتفر 
. وا يریخ 

ماما تمرح  میرح  هب  یهجوت  یب  ییانتعا و  یب  يرتسکاخ : تیعضو 

دننامه يدراوم 

ات درک  جک  ار  دوخ  هار  دید ، رود  زا  ار  ماما  ناوراک  نوچ  دوب ، هفوک  زا  مالـسلا  هیلع  ملـسم  ترـضح  تداهـش  ربخ  لماح  هک  یفوک  درم 
(2). دوش ور  هبور  ماما  اب  ادابم 

یمن ماما  زا  ینادنچ  لابقتـسا  دور ، یم  وا  يوس  هب  ماما  یتقو  یتح  هک  يا  هنوگ  هب  وا ، زا  ماما  توعد  هب  ییانتعا  یب  یفعج و  رح  هللادیبع 
(3). دوش یم  ور  هبور  ماما  اب  دوخ  یقطنمریغ  درس و  ياه  خساپ  اب  دنک و 

ای تحیصن  هظعوم و  مسا  هب  دنتشاد  دصق  هکلب  دندوب ، دوخ  جح  لامعا  مرگرس  اهنت  هن  جح ، هناتـسآ  رد  هکم ، رد  زاجح و  رد  هک  ییاهنآ 
راپس هر  زا  ار  ماما  یسانشراک ، رظن  راهظا 

ص 306. ج 3 ، يربط ، خیرات  - 1

ص 302. ج 3 ، يربط ، خیرات  - 2
ص 83. ج 5 ، حوتفلا ، - 3
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هب هکم  رد  دوب ) هشیاع  نادرگاش  زا  تشاد و  شناد  ياعدا  هک   ) نمحرلادـبع رتخد  هرمع  لثم  یناسک  دـنراد ، زاب  قارع  يوس  هب  شندـش 
هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  مدینش  هشیاع  زا  هک  تشون  تعاطا ، تعامج و  اب  یهارمه  هب  ماما  ندرک  هیصوت  نمـض  تشون و  همان  ماما 

(1) («. دشاب نامه  هثداح  نیا  هک  سرتب  سپ  . ) دش دهاوخ  هتشک  لباب  نیمزرس  هب  نیسح  : » دوب هدینش  هلآ 

تقیقح قح و  ربارب  رد  تراسج  تئرج و  تناها و  تیاهن  هایس : تیعضو 

: دننامه يدراوم  دوب ، هجاوم  شنانمشد  ددعتم  عونتم و  ياه  ینکش  تمرح  اه و  تراسج  هوبنا  اب  مایق  لوط  رد  ماما 

؛ تضهن زاغآ  رد  هنیدم  رد  ناشیا  اب  مکح  نب  ناورم  تناها  تراسج و 

زا يوریپ  هب  ار  وا  دنداد و  یم  ییاز  هقرفت  ینکـش و  نامیپ  تبـسن  ماما  هب  رمع  نبا  هکم و  یلاو  دیعـس  نب  ورمع  دـننامه  هکم  رد  هک  اهنآ 
. دندرک یم  توعد  تعیب  تعامج و 

ینیب شیپ  ار  شا  هدنیآ  ماما  درک و  یم  ییوج  هناهب  ماما  ياه  داهنـشیپ  لباقم  رد  نوچ  ماما  اب  دوخ  یـصوصخ  هرکاذم  رد  دعـس  نب  رمع 
رارـصا هکنیا  اـت  دـهدب  تلهم  ماـما  هب  بـش  کـی  تساوـخ  یمن  ًالـصا  اـعوسات  رـصع  رد  يو  تـخادرپ . ماـما  رخـسمت  وـجه و  هـب  درک ،

. درک شریذپ  هب  روبجم  ار  وا  شناهدنامرف ،

ار ماما  دوخ ، ياه  یکاته  اب  درک  یم  یعـس  دش ، یم  کیدزن  ماما  هب  ای  تشاد  یناوخ  هبطخ  هصق  ماما  هاگره  البرک  هب  دورو  زا  سپ  رمش 
. دنک هدرزآ 

؛ ماما هب  نایفوک  یبدا  یب  زا  ددعتم  يدراوم  بآ و  ندش  هتسب  يارجام 

هزوجرا نب  هللادبع  تیاکح 

هزیاج مالسلا ،  هیلع  یلع  نب  نیسح  رس  هب  یبای  تسد  اب  ات  مدوب  هدمآ  البرک  هب  هک  مدوب  يدارفا  نیلوا  زا  نم  دیوگ : یم  لئاو  نب  قورسم 
، رکـشل ود  ییورایور  عقوم  حبـص  نامه  دـش . البرک  زا  نم  رارف  ثعاـب  هک  داد  خر  ییارجاـم  اروشاـع  حبـص  منک . دوخ  لاـم  ار  نآ  هژیو 
وا یهاوخ ؟ یم  هچ  هک  داد  خساپ  ماما  دز . ادـص  ار  ماما  راب  دـنچ  تفر و  نیـسح  يور  هبور  هزوجرا  هللادـبع  مان  هب  هفوک  رکـشل  زا  يدرم 

ماما شتآ ، هب  ار  وت  داب  هدژم  تفگ :

ص 58. ، 7 نیسحلا مامالا  دعس ، نبا  - 1

اه تمرح  اه و  میرح  . 9www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 444زکرم  هحفص 420 

http://www.ghaemiyeh.com


326 ص :

نبا دـنتفگ : تسیک ؟ وا  دیـسرپ : شنارای  زا  هاگ  نآ  موش . یم  دراو  دـنرب  یم  شنامرف  هک  عیفـش  نابرهم و  راـگدرورپ  رب  نم  هکلب  دومرف :
. نکفا رد  شتآ  هب  ار  وا  اهلا ، راب  دومرف : تسا . هزوجرا 

بـسا زا  وا  درک و  ریگ  بسا  باکر  رد  شیاپ  دش و  نوگژاو  دوخ  بسا  زا  وا  درک و  مر  وا  بسا  مدید  ناهگان  سپ  دیوگ : یم  قورـسم 
هب اـت  دـش  هتفوک  يا  هتوب  گنـس و  ره  هب  شرـس  بسا ، نتخیرگ  لاـح  رد  سپ  تفرگ . یم  نیمز  هب  شرـس  هک  يا  هنوگ  هب  دـش ، نازیوآ 

(1). متشاذگ رارف  هب  اپ  تشحو  سرت و  زا  مدید ، ار  نیا  نوچ  دیسر . تکاله 

يدنب عمج  يریگ و  هجیتن 

زا سپ  تیب  لها  ياه  ماقم  اـهرازم و  تمرح  يرادـساپ  تمرح و  هب  نداد  یهاوگ  فارتعا و  تیب ، لـها  ياـه  تراـیز  ياـهزارف  زا  یکی 
وـضو نودب  ای  وضو  اب  نیموصعم  مان  سمل  یهقف  مکح  باب  نیمه  زا  تساهنآ . ندوب  هدنز  ماگنه  هب  يراد  تمرح  دـننامه  اهنآ  تداهش 

اوقت یلجت  تقیقح ، رد  تسا و  قیمع  يا  هطبار  یبلق ، ياوقت  يراد و  تمرح  ریاعش و  تیاعر  نیب  هک  تسا  نآ  زا  یکاح  همه  نیا  تسا .
تمرح اب  میـسرب و  يراد  تمرح  هب  اوقت  هب  همه  هیوس ، ود  يا  هطبار  رد  هک  دـشاب  تساه . تمرح  ریاعـش و  ظـفح  نآرق ، هیآ  حیرـصت  هب 

. مییازفیب دوخ  تاقیفوت  بسک  اوقت و  قیمعت  هب  يراد 

يروای قح  بتارم  داعبا و  . 10

يروای قح  بتارم  داعبا و  . 10

، اه دادعتـسا  عونت  روخ  ارف  هب  تسا ، ناسکی  یمالـسا  میلاعت  لوصا  هچ  رگا  ور ، نیا  زا  تسا . توافتم  یناسنا  ياهدادعتـسا  اـه و  تیفرظ 
ریظن تابجاو  خارف  نامز  دننامه  يدراوم  دشاب ، هدـشن  فاحجا  ملظ و  یـسک  هب  ات  تسا  هدـش  هیبعت  ینید  ماکحا  رد  يریغتم  زاب و  ياضف 

رد تقیقح  نیا  يایوگ  نوگانوگ ، ياه  قوذ  قباطم  تابحتـسم  یگدرتسگ  عونت و  اـی  باـتفآ  بورغ  اـت  رهظ  لاوز  زا  رـصعو  رهظ  زاـمن 
تیعماج ماقم  رد  هک  دنتسه  مالسا  نید 

ص 322. ج 3 ، يربط ، خیرات  - 1
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دناوت یم  یناسنا  ره  لمع ) نامیا ، تبحم و  تخانـش ،  ) هبترم هس  رد  ور ، نیا  زا  تسا . هدرکن  تلفغ  اهدادعتـسا  عونت  زا  دوخ ، تیلماـک  و 
رذوبا و ای  ناملس  هبتر  ای  هجرد  فالتخا  هک  تساجنیا  رد  دبای . تسد  یلاعت  بتارم  زا  هبترم  ره  هب  شالت  رانک  رد  شدادعتـسا  روخارف  هب 

هجرد عونت  اب  دادعتسا  عونت  نیا  رگا  دشاب . هتـشاد  دناوت  یم  هجیتن  ود  دادعتـسا ، عونت  نیا  هتبلا  دبای . یم  ریـسفت  دنک و  یم  ادیپ  انعم  رامع 
رذوبا ناملـس و  نامیا  هجرد  هبترم و  توافت  نامه  نآ  هنومن  دراد . هارمه  هب  ار  اوقت  نامیا و  تاجرد  تواـفت  عونت و  دوش ، هارمه  شـالت 

. تسا

ياه هار  تسا  نکمم  تروص ، نیا  رد  دشاب ، ناسکی  شالت  هجرد  یلو  دـشاب ، هارمه  شالت  يوگلا  عونت  اب  دـناوت  یم  دادعتـسا  عونت  نیا 
مالسلا هیلع  ادهشلادیس  یمشاه  ینبریغ  باحصا  رتشیب  هرابرد  هک  يزیچ  دشاب ؛ ناسکی  هجرد  هبترم و  یلو  دشاب ، ددعتم  هجرد  هب  لوصو 

. ددرگ یم  تیعضو  نیا  داجیا  ثعاب  دنک و  یم  قدص 

ماما هریس  نخس و  رضحم  رد 

(1) «. دیریگ یشیپ  مه  زا  یتشهب  يونعم و  ياه  دوس  رد  دینک و  تباقر  مه  اب  الاو  هتسیاش و  قالخا  رد  مدرم ، يا  ناه   » �

ام اب  تسا  هدرک  ادـخ  رادـید  هدامآ  ار  دوخ  دـشخب و  یم  ام  هار  رد  ار  شیوخ  نوخ  سک  ره  : » هکم زا  جورخ  عقوم  ماما  ياه  هبطخ  زا   �
(2) «. دوش راپس  هر 

: هیواعم گرم  زا  لبق  لاس  کی  انم  رد  ماما  هبطخ  ینایاپ  زارف   �

یم امـش  ربمایپ  رون  ندرک  شوماخ  رد  دنوش و  یم  دنمورین  امـش  رب  نارگمتـس  دیـشابن ، ام  تمدـخ  رد  دـیناسرن و  يرای  ار  ام  رگا  امـش  و 
(3). دنشوک

: داتسرف رهسم  نب  سیق  تسد  هب  هار  نایم  زا  هک  نایفوک  هب  ماما  مود  همان  ینایاپ  شخب   �

دراو امش  رب  اهزور  نیمه  رد  دهاوخب ، ادخ  رگا  هک  دینک  شالت  باتش و  رتشیب  هچ  ره  ناتیاهراک  رد  دیسر ، هفوک  هب  نم  هداتـسرف  هاگره 
(4). موش یم 

ص 29. ج 2 ، همغلا ، فشک  - 1

ص 29. ج 2 ، همغلا ، فشک  - 2
ص 169. لوقعلا ، فحت  - 3
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دـصق رح  دندمآ . ماما  يوس  هب  نتـسویپ  دـصق  هب  هفوک  زا  رفن  ناـهگان 4 درک ، یم  یهارمه  ار  ماـما  هاپـس  رّح ، هک  ـالبرک  زا  یلزنم  رد   �
(1) «. دنا هدمآ  هکم  زا  نم  اب  هک  دنتسه  یناسک  هلزنم  هب  دنتسه و  نم  نارای  نانیا  : » دومرف ماما  یلو  تشاد ، تعنامم 

رطاخ هب  ام  دـنتفگ  دـنتفر و  هنیدـم  هب  ماـما  دزن  یعمج  دـندوب ، ماـش  یهار  شیاـهرانید  اـه و  مهرد  عمط  هب  همه  هک  هیواـعم  ناـمز  رد   �
ببـس هب  هن  يدـنواشیوخ و  ببـس  هب  هن  درادـب ، تسود  ار  ام  سک  ره  : » دومرف ثکم  يا  هظحل  زا  سپ  ماما  میا . هدـمآ  امـش  دزن  ناـمنید 

(2) «. دوب دهاوخ  ام  اب  تمایق  زور  رد  دراد ، تسود  ار  ام  شناربمایپ ، ادخ و  يارب  اهنت  میا و  هدرک  وا  هب  هک  یناسحا 

نامرف رتافواب و  رت و  راکوکین  ینادناخ  دوخ و  نارای  زا  رتهب  رتافواب و  ینارای  نم  دعب ، اما  : » اروشاع بش  رد  شنارای  هرابرد  ماما  نخس   �
(3) «. دهد کین  شاداپ  امش  همه  هب  دنوادخ  مرادن . غارس  دوخ  نادناخ  زا  رتدنب  ياپ  محر  هلص  هب  رترادرب و 

باختنا هس  تیعقوم ، کی 

، تشاد هکم  يوس  هب  ار  رهش  زا  جورخ  دصق  هنیدم  رد  دیزی  اب  تعیب  تساوخرد  اب  مالـسلا  هیلع  ادهـشلادیس  هک  یعقوم  ق   . لاس 60 ه رد 
هکم هب  ماما  هکنیا  ات  تشادن  ینادـنچ  روایو  رای  دـندوب و  وا  هارمه  شمالغ  دـنچ  هباحـص و  زا  رفن ) 5 4  ) كدنا يدادـعت  مشاه ، ینب  اهنت 

ره هتبلا  دنزیخ . یمرب  وا  يرای  هب  وا  مدق  تباث  صلاخ و  نایعیش  نامز ، نیا  رد  تسا . هکم  نکاس  زور  هد  هام و  راهچ  دنک و  یم  ترجاهم 
شذوفن تردق  یشخبرثا و  نازیم  هب  دراد و  شا  هعماج  زا  هک  یتخانش  دوخ ، ياه  تیفرظ  يدنم و  ناوت  دادعتـسا و  نازیم  بسح  رب  سک 

رد نآ  زا  هبترم  اب 3 هک  دریگ  یم  لکـش  يروای  قح  نوگانوگ  بتارم  هک  تسا  هنوگ  نیا  هب  دـنز . یم  تسد  لمع  مادـقا و  هب  هعماـج  رد 
: میوش یم  انشآ  یتیصخش  پیت  بلاق 3 

ص 307. ج 3 ، يربط ، خیرات  - 1
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یعامتجا ذوفن  يدرف و  دادعتسا  نازیم  هب  يروای  قح  داعبا  تیعقوم :

دودحم يدرف  يدنم  ناوت  هلحرم  رد  يروای  قح  دیفس : تیعضو 

لوا هبترم 

يزور يدوز  هب   » دوب هدینـش  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  زا  هاگ  نآ  ربمایپ و  زا  هک  دوب  لاس  نهک  هباحـص  زا  وا  يدـسا : ثراـح  نب  سنا 
«. دیسر دهاوخ  تداهش  هب  قارع  رد  درک و  دهاوخ  مایق  مالسلا  هیلع  نیسح  مدنزرف ، هک  دیسر  دهاوخ 

رد ترضح  دوب  هدید  تشذگ ، یم  البرک  ریسم  زا  هفوک  رکـشل  هک  نیفـص  دربن  ماگنه  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  باکر  رد  وا  نینچمه 
هب هنیدم  زا  مایق  هلحرم  نیزاغآ  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ق ، . . لاس 60 ه رد  ات  تشذـگ  اه  لاس  تسا . هتـسشن  متام  نزح و  هب  البرک 

هلصوح و هن  هک  الاب  ینـس  اب  دوب  هفوک  رد  یلو  درک ، ماما  يرای  دصق  سپ  تسا . دوعوم  مایق  نامه  نیا  تسناد  یم  وا  درک . ترجه  هکم 
ناوـت رهـسم  نب  سیق  اـی  ریـضخ  نب  ریرب  لـثم  هـن  تـشاد و  ناـیفوک  هـب  يدـیما  هـن  تـشاد و  ار  رهاـظم  نـب  بیبـح  نوـچ  یتیلاـعف  ناوـت 

، عاضوا ندـش  كانرطخ  ماـگنه  دـیاش  دـنامب ، هفوک  رد  رگا  دیـسرت  یم  مه  وس  نآ  زا  تشاد . ار  هکم  هب  هفوک  زا  رتمولیک   1400 ندومیپ
راظتنا هب  البرک  کشخ  نابایب  رد  دـش و  البرک  یهار  تسب و  رفـس  راب  وا  دیـسر . یبلاج  لح  هار  هب  هشیدـنا  یمک  اب  سپ  دوش . ریگ  نیمز 

. تسشن مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح 

يروآدای

هک تسا  هدمآ  رکاسع  نبا  خیرات  دعس و  نبا  تاقبط  مان  هب  تنـس  لها  ربتعم  نتم  ود  رد  اهنت  البرک  رد  ماما  نارای  زا  یکی  راظتنا  تیاکح 
، البرک هب  ماما  دورو  زا  لبق  یتدم  دننیب  یم  اهنآ  دنتـسه . البرک  نیمزرـس  فارطا  رد  دسا  ینب  ریاشع  زا  ناپوچ  يرـسپ  ردـپ و  نآ ، يوار 

هدومرف هب  هک  تسا  هتـسشن  نیـسح  راظتنا  هب  اجنآ  رد  دیوگ  یم  دنـسرپ ، یم  شتنوکـس  تلع  زا  نوچ  تسا . هدش  البرک  نکاس  يدرمریپ 
(1). دش دهاوخ  دیهش  اجنیا  رد  ربمایپ 

هدوب يدسا  یباحـص و  درمریپ ، نآ  هک  تسا  هدش  حیرـصت  الاب  تایاور  رد  تسا و  صخـشم  دودحم و  البرک  يادهـش  دادعت  هک  اجنآ  زا 
اهنت رهاظم ، نب  بیبح  رانک  رد  وا  یعیش ، عبانم  قبط  دراد . تقباطم  يدسا  لهاک  نب  سنا  اب  اهنت  البرک  يادهش  اب  تایصوصخ  نیا  تسا ،

. تسالبرک درف  نیرت  لاس  نهک  دیهش و  یباحص 

ص 211. ج 14 ، رکاسع ، نبا  خیرات  - 1
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قارع رد  ادهشلادیس  تداهش  ییوگ  شیپ  يوبن  ثیدح  يوار  وا  یعیش ، نوتم  یخرب  تنـس و  لها  نوتم  زا  هباغلادسا  باتک  شرازگ  قبط 
(1) (. هفوک رد  ریدغ  ثیدح  نایوار  زا  مه  و   ) تسا مه 

. تفای تسد  الاب  یبیکرت  ناتساد  هب  ناوت  یم  یخیرات  شرازگ  تیاور و  نیدنچ  نیا  بیکرت  زا  ور ، نیا  زا 

رتشیب شالت  اب  يدرف  يروای  قح  مود : هبترم 

هب ار  هفوک  یعیش  لیابق  یگنهرف  هلاحتسا  حرط  هیواعم  هک  ینامز  رد  دوب . نادمه  یعیـش  هلیبق  زا  هفوک و  مدرم  زا  وا  ینادمه : ریـضخ  ریرب 
درک شالت  دوخ  هلیبق  زا  یـشخب  نآرق  ملعم  شقن  رد  وا  دوب ، نادـمه  هلیبق  ناناوج  زا  يرایـسب  یهارمگ  شا ، هرمث  هک  دوب  هتـشاذگ  ارجا 
(2). دنک تیبرت  مالسلا  هیلع  یلع  نید  رب  ار  شنادرگاش  دراد و  هگن  هدنز  دوخ  ناوت  هدودحم  رد  ار  اهنآ  ثیداحا  تیب و  لها  فراعم 

رد ای  دنک  نایفوک  لطعم  ار  دوخ  دیدن  حالـص  تشادن ، نایفوک  هفوک و  هب  يدـیما  سنا ، دـننامه  هک  وا  هکم ، هب  هنیدـم  زا  ماما  ترجه  اب 
رد رتمولیک ، تحاسم 1400  هب  يرفس  جنر  ندیرخ  ناج  هب  اب  وا  تفرگ . تخس  مهم و  یمیمـصت  ور ، نیا  زا  دنیـشنب . ماما  راظتنا  هب  هفوک 
رد تمدخ  هب  هدامآ  يورین  هشیمه  دـنک  یم  یعـس  دـناسر و  یم  ماما  باکر  هکم و  هب  ار  دوخ  ماجنارـس ، زاجح ، قارع و  غاد  ياه  نابایب 
رد ای  تسا  هفوک  رکشل  نارگ  هظعوم  نانارنخس و  زا  یکی  ترضح ، نآ  زا  هزاجا  بسک  ای  ماما  روتـسد  اب  سپ ، نآ  زا  دشاب . ماما  رـضحم 

(3). دوش یم  لیدبت  ماما  باحصا  ناوراک  رد  دارفا  نیرت  خوش  هب  اروشاع  بش 

یعامتجا جوم  داجیا  یهورگ و  يروای  قح  دیفس : تیعضو 

لوا هبترم 

ماما يرای  هب  ار  مدرم  اهنآ  ات  دسیون  یم  يا  همان  هرصب  رهـش  هلیبق  هناگ  ياسؤر 5 هب  هکم  زا  مالسلا  هیلع  ادهشلادیس  يرصب : طیبث  نب  دیزی 
ای دندنویپ  یم  دایز  نبا  هب  ای  اهنآ  یلو  دنناوخ ، ارف 

ص 270. ج 1 ، هباصالا ، ص 123 ؛ ج 1 ، هباغلادسا ، - 1
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. دچیپ یم  رهش  رد  همانربخ  لاح  ره  هب  یلو  دننک ، یم  لمع  فیعض 

سک ره  و  دـنزادرپ . یم  ییوج  هراچ  هب  نآ  هرابرد  دنونـش  یم  ار  همانربخ  نوچ  دـندش ، یم  عمج  هیرام  مان  هب  ینز  هناخ  رد  هک  ناـیعیش 
ای للعت  زا  ار  رضاح  عمج  هک  تسا  يرصب  يدبع  طیبث  دیزی  مان  هب  یـصخش  اهنت  اهنآ  نایم  رد  یلو  دنک ، یم  ییاعدا  دیوگ و  یم  ینخس 
ود سپ  دنک ؟ یم  یهارمه  ارم  یسک  هچ  متسه . ماما  هب  نتسویپ  مزاع  کنیا  مه  دیوگ  یم  دراد و  یم  زاب  نتسشن  رهـش  ياسؤر  راظتنا  هب 
هب هرصب  زا  هنایفخم  تعرس و  هب  اهنآ  هارمه  وا  دنیوگ . یم  کیبل  وا  هب  شناتسود  زا  نت  ود  هللادیبع و  هللادبع و  مان  هب  شرسپ  دنچ  زا  رسپ 

رادید يارب  هاگ  نآ  دنز و  یم  رداچ  دـنک و  یم  قارتا  حـطبا  هقطنم  رد  رهـش  هموح  رد  دـسر ، یم  اجنآ  هب  نوچ  دـتفا . یم  هار  هکم  يوس 
اب وا  تسا . هتفر  شناراـی  دـیزی و  ندـید  يارب  حـطبا  هب  تسین و  لزنم  رد  ماـما  دـنیوگ  یم  وا  هـب  یلو  دوـش ، یم  ناـشیا  لزنم  یهار  ماـما 

(1). دنیب یم  دوخ  راظتنا  هب  ار  ماما  ددرگ و  یم  زاب  دوخ  رداچ  هب  یتفگش 

مود هبترم 

یخیراـت و ماـیق  زاـغآ  هجوتم  بیبح  هفوک ، هب  مالـسلا  هیلع  ادهـشلادیس  زیمآ  ضارتعا  ترجه  ربخ  ندیـسر  اـب  يدـسا : رهاـظم  نب  بیبح 
هدـش نوگرگد  ًالماک  هعماج  هیواعم ، یعامتجا  یگنهرف و  یـسایس ، ياه  شالت  لاـس  هطـساو 20  هب  دـناد  یم  وا  ددرگ . یم  ماما  دوعوم 

يدیما رگید  ياج  چیه  هب  تسا و  هنوگ  نیمه  تسا ، نآ  رد  ماما  هب  عیـشت  يدنم و  هقالع  زا  ییاه  هگر  زونه  هک  يرهـش  اهنت  یلو  تسا ،
. تسین

ریز حرـش  هب  هک  دنک  یم  زاغآ  يروای  ماما  هنیمز  رد  ار  دوخ  ياه  تیلاعف  تیاهن  ماما ، ترجه  ربخ  ندیـسر  ياه  هظحل  نیلوا  نامه  زا  وا 
: تسا

؛ رهش نایعیش  نایم  رد  يراگن  همان  تضهن  داجیا  يارب  شالت  ) 

؛ ناشیا يارب  نایفوک  زا  يریگ  تعیب  ناشیا و  اب  ندرک  تعیب  مالسلا و  هیلع  ملسم  ترضح  زا  لابقتسا  ) 

؛  مالسلا هیلع  ملسم  ترضح  مایق  رد  يراکمه  ) 

ص 281. ج 3 ، يربط ، خیرات  - 1
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؛ البرک هب  صلاخ  نایعیش  هدنامزاب  نداتسرف  مایق و  تسکش  زا  سپ  ندش  ناهنپ  ) 

؛ البرک رد  ماما  ندش  هرصاحم  زا  لبق  مرحم )  6  ) زور نیرخآ  رد  رفن  نیرخآ  ناونع  هب  ماما  هب  نتسویپ  ) 

؛ البرک هقطنم  رد  رضاح  دسا  ینب  ریاشع  زا  ورین  يروآ  عمج  يارب  شالت  ) 

. ماما رکشل  پچ  حانج  یهدنامرف  ) 

دراوم رگید 

دصاق رهسم ، نب  سیق  هرصب و  هب  ماما  دصاق  نامیلـس ، ینعی  دنداد ، ماجنا  ار  ماما  روتـسد  الاب ، يریذپرطخ  اب  هک  ماما  ياه  همان  ياه  کیپ 
. هفوک هب  ترضح 

. دندناسر البرک  هب  ار  دوخ  دوب ، لماک  هرصاحم  رد  یماظن و  تموکح  راچد  هک  هفوک  زا  نوگانوگ  ياهدرگش  هب  هک  ماما  نارای 

يریگ هجیتن  يدنب و  عمج 

زا باحصا  هک  اهنآ  يالاو  هبترم  هب  رارقا  ماقم  لوا ، دراد . دوجو  ماقم  ود  ماما ، دیهش  باحصا  هب  تبـسن  رئاز  يارب  ادهـش  ياه  ترایز  رد 
مالسلا امهیلع  نینسح  مالسلا و  هیلع  یلع  ترضح  نارای  ربمایپ و  نیتسار  هباحص  هک  ینعم  نیا  هب  دنوش ، یم  هدرمش  ادهـشلادیس  ات  ربمایپ 
تیاهن رد  هناصلاخ و  يرادافو  نآ ، دنراد و  حیرـصت  نآ  هب  ماما  هک  یگژیو  نامه  رگم  تسین  نیا  دنتـسه و  ناراوگرزب  نیا  تقیقح ، رد 

. تسا دوخ  هبترم 

وزرآ نیا  البرک و  يادهـش  اب  يدـننامه  يارب  شالت  ینعی  نیا  تساهنآ . یهارمه  هجرد  هبترم و  هب  ندیـسر  يارب  يدـنموزرآ  مود ، ماقم 
ياه هتساوخ  اهزاین و  ریسم  رد  نآ  ندرک  فورصم  یعامتجا و  ياه  يدنم  ناوت  يدرف و  ياه  دادعتسا  تخانـش  اب  رگم  دوش  یمن  ققحم 

 . فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما 

( نارسمه و   ) نانز . 11

( نارسمه و   ) نانز . 11

، یمـسج ياه  توافت  شریذپ  ساسا ، نیا  رب  دوب . نانز  تلزنم  تمارک و  يایحا  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  مالـساربمایپ  ياه  تلاسر  زا  یکی 
شنکاو شنک و  نودب  ای  ود و  هجرد  یناسنا  هب  نز  ندش  لیدبت  ینعم  هب  نیا  اما  دراد ، لابند  هب  ار  یفیلکت  یعـضو و  ماکحا  ياه  توافت 

یعامتجا
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یم تکراشم  یعامتجا  ياه  تیلاعف  رد  طباوض  دودح و  تیاعر  اب  دـنروآ ، یم  نامیا  هنالقتـسم  يوبن  هعماج  رد  نانز  ور ، نیا  زا  تسین .
. دوش یم  هداد  رارق  اهنآ  هدهع  هب  اهدربن  رد  ینامرد  روما  یتح  دننک و 

ات دوش  یم  هژیو  يدـیکات  نآ  رب  هکلب  هدـشن ، شومارف  هاگ  چـیه  هداوناخ  ِداهن  ینوناـک  هطقن  ناونع  هب  نز  هاـگیاج  شقن و  ناـیم ، نیا  رد 
هجوتم دعب  ياه  لسن  یلصا  ناملعم  ناونع  هب  ای  دنزادرپب  نادرم  رانک  رد  لّمکم  شقن  يافیا  هب  يردام  هاگ  نآ  يرـسمه و  ماقم  رد  نانز 

. دنشاب دوخ  هژیو  تلاسر 

ساسحا تیریدم  عون  یلو  دشاب ، هتشاد  لاعف  ای  میقتسم  روضح  یعامتجا  ياه  هنحص  زا  يرایسب  رد  دناوتن  نز  تسا  نکمم  رظنم ، نیا  زا 
ار نز  مه  دراد و  هعماج  تشونرس  رد  ازسب  يریثأت  اهنآ ، تیریدم  دنتـسه و  طبترم  وا  اب  هک  ینادرم  اب  شطباور  عون  شدوخ و  فطاوع  و 

. دنک یم  میهس  هنادرم  ياه  شنکاو  شنک و  باقع  ای  بوشآ  رد 

ماما هریس  نخس و  رضحم  رد 

یم هراشا  زجوم  مهم و  يدراوم  هب  هک  دراد  یخیرات  مهم و  يا  هبطخ  زامن ، هماقا  زا  سپ  هضیب  لزنم  رد  رح  اـب  ییوراـیور  ماـگنه  ماـما   �
ار نادناخ  مشاب و  امش  اب  امـش و  رانک  رد  ات  هدمآ  نم  هوسا ؛ یف  مکلف  مکیلها  عم  یلها  مکـسفنا و  عم  یـسفن  : » دیامرف یم  هلمج  زا  دنک .

(1) «. دیریگب قشمرسو  وگلا  نم  زا  سپ  دنشاب . امش  لایع  لهاو و  هداوناخ  اب  اهدادیور ) مرگو  درس  رد  ات   ) ما هدروآ 

. مشاه ینب  ناوناب  اب  نانز  نآ  ندرک  هارمه  دنتسویپ و  یم  ماما  هب  ناشنارسمه  اب  هک  ینارای  شریذپ  رد  ماما  هریس   �

هب ای  لیلد  یب  نانز  هاگ  چیه  دوب و  صخـشم  نانز  نادرم و  فیاظو  مه  دوب ، هدنز  ات  هک  يا  هنوگ  هب  شنادناخ  تیریدم  رد  ماما  هریـس   �
هک دوش  یم  هتشاذگ  نانآ  هدهع  هب  یصخشم  تیرومأم  عون  تیرومأم و  مه  دنوش و  یمن  هدید  اهدادیور  رد  ای  نادرم  نایم  رد  يا ، هناهب 

. ددرگ یم  عورش  مه  یصخشم  نامز  زا 

نیرت گرزب  هب  هنیدـم  هب  ناوراک  تشگزاب  زا  سپ  ات  درپس  ربمایپ  رـسمه  هملـس ، ما  هب  ار  دوخ  يایاصو  هنیدـم ، زا  جورخ  ماـگنه  ماـما   �
(2). دنادرگ زاب  شنادنزرف 

ص 306. ج 3 ، يربط ، خیرات  - 1
ص 118. هبیغلا ، یسوط ، - 2
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باختنا هس  تیعقوم ، کی 

یعامتجا ود  هجرد  ياه  تیـصخش  هب  هرابود  ییوس  زا  نانز  دوب ، هدـش  ایحا  هرابود  هعماج  ياه  شزرا  هک  هدز  يوما  یمالـسا  هعماج  رد 
، دش یم  غیلبت  اهنآ  لاذتبا  ای  یناوهش  ياه  هنیمز  رب  رگید ، ییوس  زا  دنتشاد . هعماج  رد  ار  يریثأت  ای  روضح  نیرت  مک  دندوب و  هدش  لیدبت 

عورـشمان نادنزرف  هک  نانز  یخرب  نایم  رد  یقالخا  داسف  تشگزاب  ای  زاجح  رد  هژیو  هب  مالـسا  ناهج  رد  هینغم  ياه  زینک  جـیورت  دـننامه 
اهنآ تایحور  زا  اه  هداوناخ  هعماج و  رد  ییارگ  لمجت  یگدزایند و  هیحور  جـیورت  يارب  نینچمه  دـندوب . البرک  هثداـح  رادـمچرپ  اـهنآ 

ماـظن اـنتعا ، یب  نکاـس و  یثـنخ و  ياـه  رهـش  هب  هفوـک  هنیدـم و  یبهذـم  ياهرهـش  لیدـبت  يارب  هک  يا  هنوـگ  هب  دـش ، یم  هدافتـساءوس 
ره زا  مه  نآ  يویند  دـمآرد  رتشیب  بسک  يارب  ناـناوج  نادرم و  هارمه  هک  دـش  یم  یهد  تهج  ییوس  هب  راد  هناـخ  ناـنز  یگداوناـخ و 

هنوگ هب  دش ، ادهشلادیس  مایق  لوط  رد  یفوک  نادرم  زا  يرایسب  ندش  ریگ  نیمز  ثعاب  لماع  نیمه  و  دندیشوک . یم  یتمیق  ره  هب  یهار و 
تبرغ و رد  لماع  نیرت  مهم  دنتـشاد ، همهاو  يریذـپرطخ  زا  هک  هفوک  هدزایند  ياـه  هداوناـخ  هنیدـم و  ياـنتعا  یب  ياـه  هداوناـخ  هک  يا 
یعاـمتجا و ياـه  شنکاو  شنک و  زا  ناـنز  هدرتسگ  نتفر  هیـشاح  هب  یلک ، هاـگن  کـی  رد  دـندوب . شماـیق  لوط  رد  ادهـشلادیس  ییاـهنت 

. تشاد اروشاع  هثداح  شیادیپ  رد  یمهم  شقن  هدزایند  یگدنز  هب  اهنآ  ندش  لوغشم 

اهنآ یعامتجا  تیلاعف  باتزاب  مایق و  هناتسآ  رد  یمالسا  هعماج  نانز  تیعقوم :

. دریگ یم  هدهع  هب  لاعف  یشقن  نادرم  يارب  راوشد  طیارش  رد  هک  ینز  دیفس : تیعضو 

یبلک ریمع  نب  هللادبع  رسمه  فلا 

عنام یفوک  ناردام  نانز و  هنوگچ  دوب  هدـید  هکنیا  اب  دراد ، ار  البرک  هب  نتفر  دـصق  شرـسمه  دـش  هجوتم  یتقو  دوب ، هیناه  شماـن  هک  وا 
وا قیوشت  نمض  هکلب  دشن ، وا  عنام  ًالصا  اهنت  هن  دنا ، هدش  مالـسلا  هیلع  ادهـشلادیس  ای  مالـسلا  هیلع  ملـسم  ترـضح  هب  ناشنادرم  نتـسویپ 

دنناسر و یم  البرک  هب  هفوک  زا  ار  دوخ  ماجنارس  هرـصاحم ، رد  هار  یتخـس  لمحت  اب  رفن  ود  نآ  ددرگ . شهارمه  مه  شدوخ  درک  شالت 
هب وا  يرای  يارب  دسر ، یم  تداهش  هب  دوش و  یم  ریگرد  هفوک  هاپس  اب  هللادبع  شرسمه ، هک  یتقو  دربن  يریگ  جوا  ماگنه  اروشاع  زور  رد 

. تسالبرک هدیهش  اهنت  وا  هنوگ  نیا  هب  دسر و  یم  تداهش  هب  متسر ) مان  هب   ) رمش مالغ  تسد  هب  نز  نیا  دور . یم  نادیم 
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هیدعس هیرام  ب :

تنوشخ و اب  رهش  رد  دایز  شردپ ، زا  سپ  هک  تسا  رهش  یلاو  دایز ، نبا  هک  ینامز  دوب . هرصب  رهـش  رد  یعامتجا  تیعقوم  ياراد  ینز  وا 
رارق رهش  نایعیـش  هنایفخم  همین  عمجت  زکرم  ار  شا  هناخ  وا  تسین ، عیـشت  نالعا  اعدا و  ناکما  ار  يدرم  چیه  دنک و  یم  تموکح  ناقفخ 

. دهد یم 

نیا رد  اهنت  همان  نآ  باتزاب  دتسرف ، یم  یبلط  يرای  همان  هرـصب  ياسؤر  هب  هکم  هب  ترجه  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  ادهـشلادیس  هک  ینامز  رد 
يارب هرصب  هار  زا  ار  رگید  رفن  دنچ  يرـصب و  طیبث  نب  دیزی  دوش و  یم  ببـس  جوم  نیمه  دنک . یم  داجیا  کچوک  یجوم  هک  تسا  هناخ 

(1). دنوش هکم  یهار  ماما  يرای 

دراوم رگید 

یعس دوخ  قالط  شریذپ  اب  یتح  ندش ، ینیسح  يارب  وا  قیوشت  نمض  دیآ و  یم  شرسمه  يرای  هب  تخس  طیارش  رد  ریهز  رسمه  مهلد ،
. دربب نیب  زا  ماما  هب  ار  شرسمه  نتسویپ  عناوم  دنک  یم 

. دش البرک  یهار  وا  هارمه  هک  هجسوع  نب  ملسم  زینک  ای  رسمه 

دندوب ماما  مایق  لوط  رد  ناشنادرم  يریگ  هشوگ  ییانتعا و  یب  لماع  هک  ینانز  يرتسکاخ : تیعضو 

اه و هچب  اه و  نز  هارمه  تیب  لها  ناوراک  جورخ  هدهاشم  ماگنه  اهنآ  توکس  هژیو  هب  ناشنادرم ، یهارمه  هب  اهنآ  توکس  هنیدم و  نانز 
. اهنآ اب  یظفاحادخ  عادو و  ماجنا  ای  ندرکن  يدردمه  ای  ندرکن  یهارمه 

يوس هب  هکم  زا  ماما  تکرح  عنام  دوخ  یـسانش  راک  رظنراـهظا  هظعوم و  اـب  دـنک  یم  شـالت  هشیاـع  درگاـش  نامحرلادـبع و  رتخد  هرمع 
(2). دوش قارع 

زا دـندرک  شالت  ناشنادـنزرف  ای  نارـسمه  رتشیب  زور  دـنچ  نتـشاد  هارمه  يارب  دـندش ، نیباوت  وزج  ناشنارـسمه  اه  دـعب  هک  یفوک  ناـنز 
يراددوخ مایق  هب  اهنآ  نتسویپ  یهارمه و 

ص 281. ج 3 ، يربط ، خیرات  - 1
ص 85. دعس ، نبا  - 2

( نارسمه و   ) نانز . 11www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 444زکرم  هحفص 430 

http://www.ghaemiyeh.com


336 ص :

تکرح دننام  میتسه ، اهنآ  یبالقنا  ياه  تکرح  یخرب  دهاش  اه  دعب  دنهد . ناشن  یهارمه  توکـس و  اهنآ  ندش  ناهنپ  لباقم  رد  ای  دننک 
دزمان ار  دعـس  رمع  فارـشا ، یخرب  یتقو  هفوک . رد  تردق  ألخ  داجیا  دیزی و  گرم  زا  سپ  هفوک  دجـسم  رد  نادـمَه  نانز  یعمج  هتـسد 

نینچ ماجنا  عنام  دعـس  رمع  زا  دوخ  راـجزنا  راـهظا  هفوک و  دجـسم  رد  یعمج  يراوگوس  ماـجنا  اـب  فارـشا  ناـنز  دـندرک ، هفوک  تراـما 
(1). دندش یمیمصت 

دندوب میهس  البرک  عیاجف  رد  هک  ینانز  هایس : تیعضو 

البرک و تایانج  دادخر  تدم  مامت  رد  دش و  دایز  نبا  رسمه  شردپ ، داهنشیپ  اب  هفوک  هب  دایز  نبا  دورو  زا  سپ  هبقع  تنب  هرامع  رتخد  ) 
. دوب وا  سنوم  مدمه و  دوب ، هفوک  رد  دایز  نبا  هک  یتدم  ات  نآ ، زا  سپ 

(2). دنک یم  لابقتسا  شرسمه  زا  دروآ ، یم  هفوک  هب  ار  ماما  رس  شرسمه  یتقو  یلوخ  رسمه  ) 

: دننامه یناسک  دندوب  البرک  نایناج  ناردام  هک  يا  هراکدب  نانز  ) 

، دایز نبا  ردام 

، مشاه ینب  نالتاق  رمش و  ردام 

، دعس رمع  ردام 

. ماما رهطم  رکیپ  رب  نازات  بسا  زا  رفن  ردام 10 

يدنب عمج  يریگ و  هجیتن 

نز شقن  يواکزاب  هب  هرابود  ات  دوب  شالت  رد  يوما  هدرم  هدولآ و  هعماج  رد  دوخ  نادناخ  یمامت  ندرک  هارمه  اب  مالسلا  هیلع  ادهشلادیس 
اهیلع بنیز  ترـضح  ار  تلاسر  نیا  دـنک . ایحا  ار  نآ  یعامتجا  روضح  عون  هاگیاج و  عون  تسرد  فیرعت  دزادرپب و  هداوناخ  ناملـسم و 

هموصعم ترـضح  زا  تیب  لها  نانز  يوگلا  اه  دعب  هک  تشاذگ  هیاپ  ار  یـشور  درک و  افیا  هجو  نیرتهب  هب  اروشاع  مایق  دادتما  رد  مالـسلا 
روضح و باتزاب  نآ ، دادـتما  تشگ . ناملـسم  دـهعتم  نارتخد  نانز و  ماـمت  اـت  مالـسلا  اـهیلع  نوتاـخ  همیکح  ترـضح  مالـسلا و  اـهیلع 

. تسا فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  نارای  وزج  رد  نز  تیرومأم 50 

ص 93. ج 3 ، بهذلا ، جورم  - 1
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یتبیـصم نآ ، رد  هک  يا  هعماج  نوچ  تسا ؛ راوگان  هدـننکدیماان و  نآ  یعامتجا  ياـه  باـتزاب  تخـس ، مهم و  ثداوح  نداد  خر  زا  سپ 
هب دـشابن ، هتفایدـشر  ینید و  هعماج  رگا  دنـشاب ، میهـس  يا  هنوگ  هب  نآ  رد  مدرم  زا  يا  هدـمع  شخب  رگا  هژیو  هب  تسا ، هداد  خر  گرزب 

ياه نافرع  تیناـبهر و  زا  یفارحنا  ياـه  اـضف  یعون  هب  نتـسب  لد  زا  یجوم  دوش و  یم  داـجیا  نآ  رد  تراـقح  يدـیمون و  جوم  تعرس ،
دایرف و هب  ناهگان  دـنرادن ، ار  یگ  هرمزور  نوکـس و  نیا  لمحت  هک  مه  يا  هدـع  هتبلا  ددرگ . یم  مدرم  یمرگلد  نیکـست و  هیام  یفارحنا 
یگتخیر و مه  هب  ثعاـب  مه  دـننک و  یم  راـتفرگ  ار  دوخ  مه  رگید  يا  هنوگ  هب  هراـبود  دـنروآ و  یم  ور  یفدـه  یب  شروش  ضارتـعا و 

. دنوش یم  هدروخ  هبرض  هعماج  رتشیب  يدوبان 

تراقح و ساسحا  یعون  راچد  هک  هدز  نارحب  هدـید و  بیـسآ  هعماج  نامرد  يارب  هار  نیرتهب  تیب ، لها  هریـس  ینید و  میلاـعت  ساـسا  رب 
لوحتم اهنآ  یگنهرف  یناـمیا و  تیـصخش  تیوه و  اـت  تسا . یناـمیا  یملع و  یگنهرف و  يزاـسزاب  یباـیزاب و  تسا ، هدـش  یگدروخرس 
نیرتمک ياراد  هعماج  نیا  رد  لوحت  بذـج و  داجیا  يارب  مه  ماگ  نیلوا  تسین . اهنآ  ياه  نارحب  اه و  بیـسآ  ناـمرد  يارب  یهار  دوشن ،

سپ هاگن ، نیا  اب  تسا . زیگناربرکفت  هدنهد و  هبوت  حیحص و  ياهاعد  نافرع و  ترایز و  گنهرف  داجیا  لالدتـسا ، رکفت و  يارب  یگدامآ 
یم لکش  ییاروشاع  ياهدروآ  تسدو  اه  شزرا  رتسب  رب  داجس  ماما  يربهر  تماما و  نارود  اروشاع ، راب  نوخ  تخس و  رایـسب  هثداح  زا 

. دریگ

ماما هریس  نخس و  رضحم  رد 

(1) «. دیریگ دنپ  تسا ، هداد  دنپ  نآ  هب  ار  دوخ  يایلوا  دنوادخ  هچنآ  زا  مدرم ، يا  : » انم رد  ماما  هبطخ  زا   �

: نیعبات هباحص و  هب  باطخ  انم ، رد  ماما  هبطخ  زا  رگید  يزارف   �

امش ایآ  دیا ... هتخاس  هابت  ار  نافیعض  قوقح  هدرمش و  کبس  ار  ناماما  قح  ور ، نیا  زا  دیا . هدرک  یهاتوک  دنوادخ  قوقح  رتشیب  زا  امـش  »
زا يرفیک  مسرت  یم  ادخ ! هاگرد  هب  نادنموزرآ  يا  دیدنموزرآ ؟ وا  باذـع  زا  ناماما  ناربمایپ و  ینیـشن  مه  تشهب و  دـنوادخ ، هاگرد  هب 

(2) ...«. دیآ دورف  امش  رب  وا  ياه  رفیک 

ص 168. لوقعلا ، فحت  - 1
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اب ربمایپ  تنس  رد  امش  فالتخا  قح و  زا  امش  ییادج  هطساو  هب  رگم  دوبن  نآ  لیلد  دندوبر و  امش  زا  ار  تلزنم  نیا  و  رگید ...« : يزارف   �
(1) «. دیتشاد نآ  يارب  نشور  لیلد  هکنیا 

: هکم يوس  هب  هنیدم  زا  جورخ  عقوم  مشاه  ینب  هب  ماما  همان   �

(2) «. مالسلاو تفای . دهاوخن  تسد  يزوریپ  هب  زگره  دشابن ، سک  ره  دش و  دهاوخ  دیهش  دشاب ، نم  اب  امش  زا  سک  ره  اما  »

: هرصب مدرم  هب  ماما  همان  ینایاپ  زارف   �

(3) «. منک یم  تیاده  تسار  هار  هب  ار  امش  دینک ، تعاطا  ارم  دیونشب و  ارم  نخس  رگا  »

ام يدونشخ  ادخ ، يدونشخ  تسین . يزیرگ  تسا ، هدروخ  مقر  یهلا  ریدقت  ملق  اب  هچنآ  زا  : » هکم زا  جورخ  ماگنه  ماما  هبطخ  زا  يزارف   �
(4) «. دنک اطع  ام  هب  ار  نارباص  لماک  شاداپ  وا  ات  میروبص  ابیکش و  وا  يالب  رب  ام  تسا و  ربمایپ  نادناخ 

نوریب زین  ارم  نیریز  نهاریپ  نیا  هکنیا  ات  دـنراذگ  یمن  دوخ  لاح  هب  ارم  نانآ  دـنگوس ، ادـخ  هب  : » نایوما ناـیفوک و  فیـصوت  رد  ماـما   �
(5) «. دنادرگب اه  تما  نیرت  لیلذ  ار  اهنآ  هک  دنک  طلسم  نانآ  رب  ار  یسک  دنوادخ ، دننک ، نینچ  نوچ  سپ  دنروآ .

: رهسم نب  سیق  تداهش  ربخ  ندینش  زا  سپ  ماما   �

.« دندرکن لیدبت  ار  دوخ  هدیقع  نامیا و  زگره  دـنراظتنا و  رد  یخرب  دندیـسر و  تداهـش  هب  یخرب  : » درک توالت  ار  بازحا  هیآ 23  ادتبا 
ار نانآ  ام و  دوخ  شاداپ  ینتـساوخ . ياه  هریخذ  هژیو و  تمحر  هاگرارق  هدـب و  رارق  اهنآ  ام و  هاگیاج  ار  تشهب  اهلاراب ، : » دومرف هاگ  نآ 

(6) «. رآ مه  درگ 

(7) «. دش دهاوخ  كاله  دنکن ، يرای  ار  ام  دونشب و  ار  ام  هثاغتسا  سک  ره  : » یفعج رح  هللادیبع  هب  باطخ  ماما   �

: اروشاع حبص  رد  ماما  هبطخ  زا   �

ص 168. لوقعلا ، فحت  - 1
ص 481. تاجردلا ، رئاصب  - 2

ص280. ج 3 ، يربط ، خیرات  - 3
ص 26. فوهلا ، ص 29 ؛  ج 2 ، همغلا ، فشک  - 4

ص 549. ج 2 ، لماکلا ، ص 223 ؛ داشرا ، - 5
ص 308. ج 3 ، يربط ، خیرات  - 6
ص 309. ج 3 ، يربط ، خیرات  - 7
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بایـسآ شخرچ  هکنآ  رگم  درک  دـیهاوخن  گنرد  رتشیب  دوش ، بسا  راوس  هداـیپ  هک  يا  هزادـنا  هب  زج  اـم  نتـشک  زا  سپ  امـش  هک  ناـه  »
(1) ...«. دیآ زاب  امش  رس  رب  گرم 

باختنا هس  تیعقوم ، کی 

رد 13 مالسلا  هیلع  داجس  ماما  تبسانم  هک  یلاح  رد  دنسانش ، یم  رثا  ریثأت و  مک  یماما  رامیب و  ماما  ار  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  يرایـسب ،
مالسلا هیلع  داجس  ماما  تامدخ  تامحز و  نوهرم  مالسا  هرابود  يایحا  اروشاع و  یـسانش  زاب  هک  تسا  مهم  رایـسب  یمایپ  روآدای  مرحم ،
يدارفا لد  زا  دیدج  يزاسورین  تیبرت و  هدنکارپ و  هدنامزاب و  نارای  كدـنا  يروآدرگ  يارب  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  ياه  شالت  تسا .

ناریا و قارع و  رد  تیب  لها  رادتـسود  ناناوج  يارب  هرابود  هبذاج  داجیا  تیاهن ، رد  تشادـن و  اهنآ  هب  يدـیما  سک  چـیه  هک  ناـمالغ ) )
نیا اب  دیـشخب . یمالـسا  رکیپ  هب  هرابود  یقمر  مالـسلا ،  هیلع  قداص  ماما  مالـسلا و  هیلع  رقاب  ماما  ياه  هاگ  شناد  يارب  اهنآ  يزاس  هدامآ 
یتیب لها  نامیا  تفرعم و  ملع و  هدنیوج  ییاه  ناسنا  يوما ، نارود  هدرم  هعماج  لد  زا  تشگ و  لیدـبت  تصرف  هب  اهدـیدهت  یمامت  راک ،

. دندش تیبرت 

هک دوب  اروشاع  يارب  ترضح  نآ  هلاس  تسیب  ياه  هیرگ  هودنا و  نزح و  اروشاع و  هثداح  ریسم ، نیا  رد  مالسلا  هیلع  داجـس  ماما  هناوتـشپ 
. دش عیشت  گنهرف  راذگ  هیاپ 

اهنآ اب  ههجاوم  عون  اه و  تبیصم  اه و  نارحب  تیعقوم :

مالسلا مهیلع  ناموصعم  ياهدومنهر  ساسا  رب  هرابود  يزاس  گنهرف  دیفس : تیعضو 

يراصنا هللادبع  رباج  لوا : هبترم 

. درک لوحم  اروشاع  زا  سپ  وا  هب  یخیرات  شقن  ود  وا ، هدـنیآ  ینیب  شیپ  اـب  ربماـیپ  هک  دوب  ربماـیپ  دـهع  زا  اـنیبان  توترف و  يا  هباحـص  وا 
زا یخیرات  نیدامن و  تکرح  کی  رد  دینش ، یم  ار  ربمایپ  دنزرف  تداهـش  ربخ  ات  دیاب  وا  دش . یم  زاغآ  اروشاع  زا  سپ  تسرد  اهنآ  نیلوا 

اجنآ هب  ماما  تداهش  نیعبرا  ینعی  صخشم  يزور  رد  هک  هدش  باسح  نانچ  مه  نآ  دوش ، مالسلا  هیلع  ادهشلادیس  هاگلتق  راپـس  هر  هنیدم 
نتشاذگ اپ  ریز  اب  یخیرات  یترایز  اب  دسرب و 

ص 8. ج 45 ، راونالاراحب ، - 1
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هژیو هب  دشاب . مالسلا  هیلع  ادهـشلادیس  ترایز  مه  نآ  ترایز  یخیرات  گنهرف  راذگ  هیاپ  رفـس ، فوخ  ندیرخ  ناج  هب  اه و  دیدهت  مامت 
. ددرگ هنادواج  نآ  هنایلاس  يارجا  اب  عیشت  ات  دنک  لیدبت  عیشت  يارب  هژیو  يا  هناشن  هب  نیعبرا  زور  رد  ار  مالسلا  هیلع  ادهشلادیس  ترایز 

یلباک دلاخ  وبا  مود : هبترم 

یسک رتمک  رگید  دوب و  هدیچیپ  ناسارخ  رد  مالسلا  هیلع  ادهـشلادیس  تداهـش  ربخ  یناوج ، رد  دوب . گرزب  ناسارخ  لباک و  زا  یناوج  وا 
نیا زا  هدافتـساءوس  نیمک  رد  اه  هقرف  اه و  هورگ  زا  يرایـسب  دوب و  رطخ  رد  كاپ  تاـساسحا  نیا  هنافـسأتم  یلو  تشاد ، ناـیوما  هب  لـیم 

. دندوب هتسشن  ناسارخ  رد  هدنیآزف  تاساسحا 

ینعم شور و  هار و  اـما  دـشاب ، يدـیزی  تساوخ  یمن  تسناوت و  یمن  رگید  وا  تشاداو . تکرح  هب  ار  وا  ماجنارـس  شرگ  شـسرپ  ترطف 
؛ دش رفس  یهار  دیرخ و  ناج  هب  ار  كولس  ریس و  سپ  تسناد . یمن  دوخ  هنامز  رد  ار  نآ  یلجت  نآ و  یگنوگچ  ندوب و  ینیـسح  ریـسفت 

یناشن مادک  چیه  رد  یلو  دـش ، نوگانوگ  ياه  هقرف  راتفرگ  ریـسم  نیا  رد  یتدـم  یتح  زاجح . زکرم  ات  ناریا  قرـش  زا  راو  ناملـس  يرفس 
ار البرک  اروشاع و  ینعم  هزات  هک  دوب  اجنآ  دش . ههجاوم  هکم  هنیدم و  رد  داجـس  ماما  اب  هک  هاگ  نآ  رگم  دیدن  اروشاع  دادـتما  زا  نیتسار 
اب لمع  یهاگآ و  شنیب و  اب  هکلب  تسین ، راگزاس  وا  رب  رخأت  مدـقت و  اب  مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  رب  طیرفت  طارفا و  اب  ـالبرک  هک  دـیمهف 

. تسا هارمه  تریصب 

موصعم رب  هضرع  نودب  داینب و  دوخ  یساسحا  ياهراتفر  يرتسکاخ : تیعضو 

يربهر ألخ  یعون  اب  ار  یمالـسا  هعماـج  ناـهگان  وا  هنارگمتـس  تموکح  ياـه  خـی  ندـش  بآ  دـیزی و  گرم  یعازخ : درـص  نب  ناـمیلس 
ناروف نامیلس  تاساسحا  هرابود  دوبن ، راک  رد  یقانتخا  يدیدهت و  هک  نامز  نیا  رد  درک . هجاوم  یعامتجا  یسایس  جرم  جره و  یسایس و 

. دش دنلب  نایفوک  زا  رفن  رازه  هدزناش  ات  راهچ  وا و  ینامیشپ  دایرف  درک و 

یم شوگ  هب  ینزرب  يوک و  ره  رد  نیـسح ) هب  يراگن  همان  جوم  دـننامه   « ) مالـسلا هیلع  نیـسح  نوخ  ماقتنا  ماقتنا ، ماقتنا ،  » دایرف ناهگان 
هب درک  یمن  تئرج  سک  چیه  یلو  دیسر ،
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هابتـشا یخرب  یعون ، هب  راتخم  هتبلا  . ) ینک یم  رارکت  ار  یلبق  ياه  هابتـشا  نامه  هرابود  ارچ  یتسه ، نامیـشپ  ًاعقاو  رگا  وت  دـیوگب  نامیلس 
هنحص هب  نیباوت  یطارفا  یساسحا و  نایرج  اب  نامیلس  نامه  هرابود  تشادن .) ییاونش  شوگ  یلو  دوب ، هدش  رکذتم  وا  هب  ار  نامیلـس  ياه 
هدیشک یتسین  يوس  هب  تعرس  هب  همانرب  حرط و  نودب  یمایق  اب  دیشیدنین و  هتشذگ  هب  درکن و  تروشم  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  اب  دمآ و 

. دش

خیرات تربع  یلاها  هایس : تیعضو 

نآ زا  يرایـسب  ماما ، هدومرف  هب  تسویپ . عوقو  هب  تفر ، یم  روصت  هچنآ  زا  رت  عیرـس  رایـسب  نایفوک  هفوک و  رکـشل  هرابرد  ماما  ینیب  شیپ 
: هک هنوگ  نیا  هب  دندش ، خیرات  ناد  هلابز  رد  هایس  ياه  تربع  همه  دنتفاین و  مه  ار  قارع  مدنگ  ندروخ  تصرف  نایناج 

. دش نایناج  زا  يرایسب  ریگ  نابیرگ  سوباک  اروشاع ، دادخر  يادرف  زا 

. دیشاپ ورف  اهنآ  زا  یضعب  یگداوناخ  یگدنز 

. دوب هدنامن  یسک  چیه  يارب  ییوربآ  هک  ارچ  دش ؛ زیچان  رایسب  نیسح  لتق  يایاده  زیاوج و 

. دنتشادن دیزی  رابرد  رد  یعامتجا  رابتعا  چیه  مادک  چیه 

. دز مقر  ار  اهنآ  زا  يرایسب  يدوبان  راتخم  مایق  اروشاع ، هثداح  زا  دعب  لاس  شش  زا  رتمک  دش و  یشالتم  دعب  لاسود  دیزی  تموکح 

. دندیشچ ار  تلذ  يراوخ و  معط  یعون  هب  نایفوک  مامت  جاجح ، هلاس  تموکح 20  رارقتسا  اب  تیاهن ، رد 

يدنب عمج  يریگ و  هجیتن 

یعامتجا و نارـسخ  مه  يدرف و  نارـسخ  مه  نآ  رب  رخأت  مدقت و  هک  تسا  موصعم  زا  يوریپ  تسین ، رتشیب  مه  یکی  هک  تداعـس  هار  اهنت 
هب رجنم  يدرف  يزاسدوخ  زا  سپ  هب  هک  يوریپ  عون  نآ  تسا ؛ هناقشاع  هناملاع و  يوریپ  اهنت  مه  هار  نیا  ققحت  دراد . لابند  هب  ار  یخیرات 

. دسرب روهظ  رهش  نامرآ  هب  ار  دوخ  تیبولطم  تیاهن ، رد  دوش و  یعامتجا  يزاس  ندمت  يزاس و  گنهرف 
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همان باتک 

هراشا

همان باتک 

اه لصف  ریز 

باتک فلا )

یتنرتنیا هاگیاپ  ب )

رازفا مرن  ج )

باتک فلا )

باتک فلا )

. حلسم ياهورین  ییایفارغج  نامزاس  پاچ  هعیش ، سلطا  لوسر ، نایرفعج ،

.1377 یمالسا ، تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  مق ، ناینافس ، نداتفا  رب  ات  مالسا  ندمآرب  زا  تفالخ : تلود و  لوحت  خیرات  ، 

1381 ق ،  . 1423 ه نایراصنا ، مق ، اروشاع ، تضهن  رد  یلمأت  ، 

، لوا پاـچ  امیـسوادص ، یمالـسا  ياـه  شهوژپ  زکرم  مق ، مالـسلا ،  هیلع  نیـسح  ماـما  هماـن  ملیف  قیقحت  حرط و  نارگـشهوژپ ، زا  یعمج 
.1388

.1378 مالسلا ،  هیلع  نیسح  ماما  هاگشناد  نارهت ، یمالسا ، نیتسخن  نورق  رد  نآ  شقن  هفوک و  نیسحدمحم ، یناود ، یبجر 

.1380 یمزراوخ ، تاراشتنا  نارهت ، یهاشمرخ ، نیدلاءاهب  همجرت : رصاعم ، مالسا  رد  یسایس  هشیدنا  دیمح ، تیانع ،

، فورعم رـشن  مق ، مالـسلا ،  هیلع  نیـسح  ماما  نانخـس  عماج  گنهرف  مولعلارقاـب ، هدکـشهوژپ  ثیدـح  هورگ  نارگید ، یفیرـش و  دومحم 
.1385

تاعلاطم رتفد  هجراخ ، ترازو  نارهت ، اه ، دـنور  اه  هیرظن  هنایمرواخ : رد  یعامتجا  ياه  شبنج  یـسایس و  ياـه  نارحب  دومحم ، یظعاو ،
.1391 للملا ، نیب  یسایس و 

یتنرتنیا هاگیاپ  ب )
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یتنرتنیا هاگیاپ  ب )

.http:/ / www.modiriran.ir

ناریا یسانش  هعماج  نمجنا  هاگیاپ   http:/ / www.isa.org.ir

.http:/ / fa.wikipedia.org/ wiki
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رازفا مرن  ج )

رازفا مرن  ج )

باتک و دلج  نتم 750  يواح  هاجنلا  هنیفـس  رازفا  مرن  نیموصعم ، يرازفا  مرن  هعومجم  ناهفـصا ، هیملع  هزوح  يا  هنایار  تاـقیقحت  زکرم 
 . مالسلا هیلع  ادهشلادیس  نوماریپ  هلاقم 

. مالسا ناهج  يایفارغج  رازفا  مرن 

. مق مالسلا ،  مهیلع  ناموصعم  هریس  رازفا  مرن  ، 

. مق رون ، تایاور  هنیجنگ  رازفا  مرن  ، 

. مق يرئاح ، ییافص  یلع  داتسا  راثآ  هعومجم  رازفا  مرن  ، 

. مق مالسا ، خیرات  عبانم  عماج  هریسلا 2  رون  رازفا  مرن  ، 
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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
سدق  ) یماما هیقف  نسح  دیـس  جاح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

ياه هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاـعف  اـب  فیرـشلا ،) هرس 
. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یـسرتسد  عیرـست  لیهـست و  ياتـسار  رد  ناهفـصا  هیمئاق  يا  هناـیار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رود 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  یمالـسا ،
زا هتفای  راشتنا  هدش و  دیلوت  راثآ  تیریدم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یسایس ، یعامتجا ، تانایرج  تابـصعت و  زا 

بلاطم و و  نیـصصختم ، يارب  یـشهوژپ  تالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعومجم  ات  دـیامن  یم  شالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوس 
هب يزاجم  ياضف  رد  دـیلوت و  نوگانوگ  ياه  تمرف  اب  فلتخم و  ياه  نابز  هب  یمدرم  تاقبط  مومع  ناگتخیهرف و  يارب  اشگهار  یثحابم 

. دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص 

: 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

یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

زکرم www.Ghaemiyeh.comهرابرد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 444زکرم  هحفص 441 

http://www.ghaemiyeh.com


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
... يرگشدرگ و 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

... ینارنخس و یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

... SMS و 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  هارمه و ... نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
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
یناراوگرزب همه  نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراشتنا ، اهداهن ، اه ، نامزاس  نینچمه  دیلقت و  مظعم  عجارم  رتافد  نوچمه  ییاهداهن  زکارم و  زا 

. مییامن یم  رکشت  ریدقت و  دنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يرای  فده  نیا  هب  یبایتسد  رد  ار  ام  هک 

: يزکرم رتفد  سردآ 
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