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مجرتم تشاددای 

یگدـنز تفگ  دـیاب  تشادرب  نیرت  ییادـتبا  رد  .تسین  هدیـشوپ  یـسک  چـیه  رب  زورما  يایند  رد  ًاصوصخم  یکـشزپ  شناد  تیمها 
، تفرـشیپ هک  هزادـنا  ره  هب  رگید  يوـس  زا  .تسا  بیط  نارتـکاد  یکـشزپ و  موـلع  نویدـم  دـنوادخ ، ریدـقت  اـضق و  زا  دـعب  ناـسنا 
رتراکـشآ و وا  يارب  زین  يدنوادخ  تمکح  تردق و  دوش ، یم  رت  فرژ  رت و  شیب  مولع ، هعومجم  نیا  رب  رـشب  طلـست  یـصصخت و 
رتافـصاب و رت ، ناسآ  وا  يارب  زین  تیلاعف  راک و  طیارـش  یگدنز و  طیحم  رتابیز و  رت و  انعمرپ  وا  يارب  نآ  رارـسا  یگدـنز و  هفـسلف 

.دوش یم  رتریذپلد 

« نید ملع   ) نیرق ار  نآ  هک  هدش  هداد  تیمها  دح  نآ  ات  یکـشزپ  شناد  هب  زین  مالـسا  نید  میلاعت  رد  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  دیاش 
يوادت يارب  تسا  یملع  یکی  نادبا ، ملع  يرگید  نایدا و  ملع  یکی  تسا : ملع  ود  ملع ، هک  تسا  هدمآ  یثیدـح  رد  .تسا  هتـسناد 

وا و يرکف  يونعم و  ياه  یگنشت  ندناشنورف  رشب و  یناور  یحور و  ياهیرامیب  نامرد  و 
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رامیب و هشیمه  ود  ره  ناسنا ، حور  نت و  ملع ، ود  نیا  نودب  ایوگ  وا ، یکیزیف  یمـسج و  یـضارما  نامرد  يارب  تسا  یملع  يرگید 
.دوب دهاوخ  یگدناماو  یگدنامرد و  يدوبان ، جنر ، درد ، یضرعم  رد 

اجنآ زا  اما  تسا ، یکـشزپ  تایلمع  عون  ره  عوضوم  دـنچره  ناـسنا  نت »  » هک نیا  نآ  دراد و  زین  رگید  هبنج  ملع  ود  نیا  ندوب  نیرق 
ره هدش ، هدیمد  وا  رب  دنوادخ  حور  زا  تسا و  دنوادخ  ریدقت  دروم  هدوب و  تامارک  مارتحا و  ياراد  وا  حور )  ) دننام ناسنا  نت »  » هک

دیاب زین  نید  هاگن  زا  نینچمه  .دریگ  رارق  هجوت  دروم  دیاب  یقوقح  هاگن  زا  هک  تسا  یفیلاکت  قوقح و  ياراد  دشاب ، مه  رامیب  دـنچ 
ندـب اب  دـنناوت  یمن  رگید ، یناسنا  ره  بط و  نادنمـشناد  و  نادـبا » ملع   ) رگید ترابع  هب  .دوش  تیاعر  ظفح و  وا  تمارک  مارتحا و 
يزاب دوخ  تایح  اب  هک  درادن  قح  مه  ناسنا  دوخ  یتح  .دنیامن  دروخرب  دنهاوخب  هک  یمـسق  ره  هب  دشاب ، مه  تابیم  دنچره  ناسنا ،

قلاخ و ماکحا  و  نایدا » ملع   » طباوض اهرایعم و  هکلب  .دنیبب  همدص  وا  تایح  هک  دنک  لمع  يا  هنوگ  هب  دوخ  ندب  ياضعا  اب  ای  .دنک 
نیا رد  زین  ار  تعیرش  ماکحا  تفر و  دیاب  زین  نید »  » غارس هب  ندب »  » يوادت رد  ور ، نیا  زا  .ددرگ  تیاعر  دیاب  زین  وا  یلصا  هدننیرفآ 

، دوخ یهقف  داهتجا  یملع و  داهج  وترپ  رد  ات  دوش  یم  هدناشک  بط »  » هب زین  هیقف »  » ياپ هک  تسا  اج  نیا  زا  .درک  تیاعر  دیاب  دروم 
.دیامن طابنتسا  جارختسا و  تعیرش ، یلصا  عبانم  زا  ار  یبط  هثدحتسم  ادیپون و  لئاسم  ًاصوصخم  تبابط  یعرش  ماکحا 
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لئاسم غارـس  هب  باتک ، نیا  رد  راـب و  نیا  یهقف ، نیون  لـئاسم  ریاـس  راـنک  رد  ضاـیف ، یمظعلا  هللا  تیآ  ترـضح  اـم  روآ  ماـن  هیقف 
هیبش یفاکـشدبلاک ، اضعا ، دـنویپ  دـننام : یکـشزپ  هصرع  تالاوس  نیرت  هدـیچیپ  نیرت و  مهم  هب  هتفاتـش و  بط  رد  یهقف  هثدحتـسم 

ماکحا ینیلاـب و  گرم  يروراـب ، نینج ، هب  طوبرم  لـئاسم  يداـینب ، ياـه  لولـس  يزاسادـج  جارختـسا و  تاـیلمع  کـیتنژ ، يزاـس 
.تسا هتفگ  خساپ  یهقف  یعرش و  هاگن  زا  رگید ، عوضوم  اه  هد  یکشزپ و  تایلمع  رد  هید  یصاصق و 

دنمـشزرا ياه  تیلاعف  لامعا و  هرهچ ي  هک  ام  ناکـشزپ  نارتکد و  يارب  مه  تسا  یمنتغم  تصرف  لـئاسم ، نیا  هعلاـطم  ییانـشآ و 
هک اـم  ینید  ناـملاع  ناـناد و  قوقح  ناـهیقف ، يارب  مه  دـننیبب و  ناـیدا ،» ملع   » ینعی تعیرـش ، هنییآ  رد  ار  نادـب » ملع   ) ینعی دوـخ 
ات دـح  هچ  اـت  یهقف  نیرتـکد  یقوـقح و  هقف و  هنماد  هک  دـننادب  دـنبایرد و  ار  دوـخ  تهاـقف  يزرو و  نوناـق  يزرو ، شناد  هرتـسگ 

هدـش اسرف  تقاط  نیگنـس و  دـح  هچ  ات  اتـسار  نیا  رد  نانآ  هفیظو  هتفاـی و  شرتسگ  رـشب  نیزورما  هتفرـشیپ  شناد  ياـهزرم  نیرخآ 
؟ تسا

هب یکـشزپ  جـیار  تاحالطـصا  زا  هدافتـسا  اب  لاح  نیع  رد  هداس و  نایب  اب  باتک  یلـصا  دـصاقم  هک  هدـش  شـشوک  همجرت  نیا  رد 
هب زاین  هک  مهبم  تاعوضوم  زا  يا  هراپ  ات  هدش  هدوزفا  مجرتم  فرط  زا  ییاه  یقرواپ  یکدـنا  دراوم  رد  اهنت  دـبای و  لاقتنا  هدـنناوخ 

.دوش هداد  حیضوت  یکشزپ ، عبانم  زا  هدافتسا  اب  دراد  حیرشت 

ماقم هب  يراذگ  جرا  هار  رد  یکدنا  تم  لاح  همج  رت  نیا  مراودیما 

ص:15

یمالسا هقف  هاگن  زا  یبط  www.Ghaemiyeh.comلئاسم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 175زکرم  هحفص 21 

http://www.ghaemiyeh.com


هیقف گنـسنارگ  راثآ  اه و  هشیدـنا  رـشن  نییبت و  ریـسم  رد  دـشاب  یکچوک  ماگ  دوش و  بوسحم  تهاـقف  هقف و  عیفر  عینم و  خـماش ،
شناد هدافتـسا  يارب  دـشاب  يا  هـنیمز  نـینچمه  و  هـلظ ) ماد   ) ضاـیف قاحـسا  دـمحم  یمظعلا  هللا  تـیآ  ترــضح  اـم  هناـمز  رادـمان 

.نادبا ملع  نایدا و  ملع  نادنم  هقالع  ناگتخومآ و 

لباک شناد -  رورس 

اب ربارب  یسمش  دسا 1392   15

يرجه كرابملا 1434  ناضمر   27
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همدقم

(! یلاعت هللا  هظفح   ) ضایف قاحسا  دمحم  خیش  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح 

.هتاکرب هللا و  تمحر  مکیلع و  مالسلا 

تسا يروما  ققحت  اهدرواتسد  نیا  هلمج  زا  .تسا  هدوب  یکشزپ  شناد  ياهدرواتسد  نیرت  مهم  ققحت  دهاش  متـسیب ، نرق  مود  همین 
یتنس و ياهزرم  راوشد ، نمزم و  ياه  يرامیب  نامرد  رد  یکشزپ  نیون  ینف  ياهرازبا  روهظ  اب  هک  ناسنا ، تحص  تایح و  هب  تبسن 
اب هک  یگرزب  يزوریپ  زا  دعب  ًاصوصخم  .دیـشخب  تاجن  یمتح  گرم  زا  ار  ناسنا  نارازه  ناج  دیدرون و  رد  ار  یکـشزپ  کیـسالک 

ياود هک  داتفا  قافتا  ینامز  يزوریپ  نیا  .تسویپ  عوقو  هب  اضعا » دـنویپ  تایلمع  یباـیماک  هب  یهتنم  ياـه  هویـش  اـهرازبا و  تخاـنش 
.دش یم  عنام  هناگیب  وضع  نتفریذپن  زا  ار  ندب  تمواقم  هاگتسد  هک  دیدرگ  فشک  يدیدج 

دیاب هک  درک  داجیا  ار  ینوناق  یقوقح و  ءالخ  کی  اه  یبایماک  نیا  اما 

اریز دش ؛ یم  ُرپ  عوضوم ، اب  انشآ  رظن و  دروم  صاخشا  طسوت  ءالخ  نیا 
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يا هلسلس  دروآ و  دیدپ  ار  یقوقح  یملع و  همهمه  اغوغ و  کی  ناسنا ، ندب  رد  تافرصت  عون  نیا  تیعورشم  هرابرد  تیعضو ، نیا 
تسا و یبرغ  ندـمت  زا  یـشان  لصا ، رد  هک  وسکی  زا  ضحم  يدام  ملع  نیب  درک  داجیا  ار  تافالتخا  اه و  شکمـشک  تاـباهتلا ، زا 
هب اناد  ناحبس ، دنوادخ  اهنت  نآ  ساسارب  تسا و  یهلا  یحو  زا  یشان  دوخ ، داینب  رد  هک  رگید  يوس  زا  یمالـسا  تعیرـش  ياهرایعم 

.تسا ناگدنب  حلاصم 

هدش ماجنا  یتاعلاطم  هدیدرگ و  فیلأت  يدایز  ياه  باتک  هدـش و  رازگرب  اه  سنارفنک  اه و  عمجم  اه ، ثحب  نونکات  هطبار  نیا  رد 
ياملع زا  يرایـسب  يوس  زا  نینچمه  و  اـهروشک ، ریاـس  ندرا و  تیوک ، يدوعـس ، ناتـسبرع  رـصم ، رد  یمالـسا  زکارم  بناـج  زا  و 
.تسا هدیدرگ  رداص  ییاهاوتف  یقوقح ، یهقف و  هاگن  زا  هطوبرم ، لئاسم  ناسنا و  ياضعا  دنویپ  تیعورشم  هرابرد  یمالـسا  بهاذم 
هیماما هعیـش  ياملع  اهقف و  تایرظن  ارآ و  يرفعج و  بهذـم  ماکحا  رکذ  زا  نیناوق  اه و  ثحب  تاعلاطم ، همه  فسأت ! لامک  اـب  اـما 

تایرظن اهنت  یخرب  یلب ! .تسا  هدشن  یضرعتم  کیدزن  رود و  زا  يرگوجتـسج  چیه  هدرک و  تلفغ  عوضوم ، نیا  هرابرد  يرـشعانثا 
عون چیه  دروم  نیا  رد  نایعیش  فرط  زا  اما  .دنا  هتشادنپ  هعیـش  هقرف  لثمم  هدنیامن و  ار  نآ  دیاش  هک  دنا  هدش  ضرعتم  ار  هیدیز  هقرف 
نیا لئاسم  زا  یخرب  رد  اهنت  هعیش  ياهقف  تسا و  هدیدرگن  هیارا  یملع  ياه  یسررب  تاعلاطم و  حطس  رد  یلالدتـسا  ثحب و  هیرظن ،

یلالدتسا یهقف  باتک  چیه  زونه  دراد و  يرتشیب  لیصفت  هب  زاین  عوضوم  نیا  یلو  دنا ؛ هتشون  ار  دوخ  يارآ  عوضوم ،
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.دشاب هدرک  حرطم  ناهرب  تجح و  اب  ثحب و  لیالد  اب  ار  عوضوم  نیا  هک  هدشن  فیلأت 

دـنویپ و  » عوضوم رد  يرتسام ، هجرد  هب  یلاع  تالیـصحت  حطـس  رد  یتاعلاطم  هب  متـسه و  يوزوح  ینید  مولع  بـالط  زا  یکی  نم 
تروص هب  عوضوم  نیا  هتبلا  .مشاب  هتشاذگ  يرفعج  بهذم  هشیدنا  رشن  راوید  ياه  تشخ  رب  ار  یتشخ  ات  مزادرپ  یم  اضعا » يادها 

یم رارق  قیقحت  دروم  رگید  يوس  زا  قوقح  شناد  وـس و  کـی  زا  يرفعج  بهذـم  اـهنآ  سأر  رد  یمالـسا و  بهاذـم  نیب  یقیبـطت 
عبانم و ناکما ، تروص  رد  دییامرفب و  هیارا  خساپ  عوضوم  نیا  رد  هطوبرم  تائاتفتسا  هب  هک  مراد  شهاوخ  امش  بانج  زا  نم  .دریگ 

دوخ ياهباتک  رگا  دوب  دهاوخ  وکین  هچ  .دریگ  رارق  هدافتسا  دروم  رگید ، تایرظن  یسررب  ماگنه  رد  ات  دوشرکذ  زین  ماکحا  كرادم 
نارگید مدوخ و  يارب  عبنم  ناونع  هب  عوضوم  نیا  یـسررب  ماـگنه  رد  دوش و  هعجارم  اـهنآ  هب  اـت  دـییامنرکذ  زین  ار  عوـضوم  نیا  رد 

.ددرگ حرطم 

.دربب الاب  نیقیدص  ایبنا و  اب  ار  امش  هجرد  درادب و  قفوم  فینح  نید  نیا  هب  تمدخ  يارب  ار  امش  دنوادخ 

.هتاکرب هللا و  تمحر  مکیلع و  مالسلاو 
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ینیلاب گرم 

لاوس 1:

زا صخـش  سفنت  تسین و  تشگرب  لباق  يزغم  گرم  هک  نیا  هب  هجوت  اب  دوشیم ؟ هدرمـش  هدرم  يزغم ، گرم  ماگنه  رد  ناسنا  اـیآ 
ره هب  یلو  .تشاد  دهاوخن  دوجو  مه  یسفنت  دوش ، فقوتم  ای  دشاب  هتشادن  دوجو  هاگتـسد  رگا  دریگ و  یم  تروص  هاگتـسد  قیرط 

؟ تسا زیاج  هاگتسد  ندومن  فقوتم  ایآ  اما  .ددرگ  عطق  سفنت  ات  دوش  هتشادرب  هاگتـسد  هک  نیا  رگم  ددرگ ؛ یمن  فقوتم  بلق  لاح 
شوه هب  زگره  يزغم ، گرم  رطاـخ  هب  صخـش  هک  یلاـح  رد  اـیآ  دوش ؟ یم  بوسحم  لـتاق  هدـنهد  فقوت  اـیآ  دـشابن ، زیاـج  رگا 

رب دشاب ، هتـشادن  یلام  رامیب  رگا  ایآ  تسا ؟ زیاج  غلابان  لافطا  تیدوجوم  اب  رامیب  لام  زا  اه  هاگتـسد  ترجا  تخادرپ  دمآ ، دهاوخن 
؟ دوش لمحتم  ار  فراصم  نیا  هک  تسا  بجاو  وا  یلو 

: باوج

هب دوش و  یم  بوسحم  هدرم  یعیبط  روط  هب  يزغم ، گرم  اب  ناسنا 
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اریز .دـهد  خر  دـنوادخ  بناج  زا  يا  هزجعم  هک  نیا  رگم  تسین ، وا  تاـیح  يارب  ییوزرآ  چـیه  یکـشزپ ، دـعاوق  نیناوق و  بجوم 
ياه هاگتـسد  هلیـسو  هب  یلو  تسا ؛ هدرم  هداتـسیازاب و  هدـنز ، دوجوم  کی  يداع  تاـکرح  یعیبط و  فیاـظو  ماـجنا  زا  وا  ياـضعا 

ار هاگتـسد  رتکاد  رگا  هک  يا  هنوگ  هب  دهد ، یم  ماجنا  هاگتـسد  قیرط  زا  ار  دوخ  فیاظو  دـنک و  یم  راک  وا  بلق  یکـشزپ ، یتعنص 
هاگتـسد نتـشادرب  هک  تسا  نیا  رهاظ  لاح  نیع  رد  یلو  دوش ؛ یم  دروخرب  تیم  ناونع  هب  وا  اب  اذل  فقوتم  ًاروف  زین  وا  بلق  درادرب ،

؟ تسا هید  ای  صاصق  وا  رب  ایآ  دیامن ، فقوت  ییاهن  روط  هب  وا  بلق  دنک و  مادقا  هاگتسد  نتشادرب  هب  یسک  رگا  اما  .تسین  زیاج 

رب لـتق  موـهفم  تسا و  نم  ؤـم  يداـمع  لـتق  نآ  عوـضوم  هک  تسین  تهج  نیدـب  صاـصق  نآ ، هن  نیا و  هن  هـک  تـسا  نـیا  باوـج 
هک یلاح  رد  دشاب ، هتشاد  دوجو  یعیبط  تایح  ياضتقا  هک  دنک  یم  قدص  ییاج  رد  موهفم  نیا  .دنک  یمن  قدص  هاگتسد  نتـشادرب 

تکرح زا  وا  ياضعا  هتفای و  نایاپ  یعیبط  یگدـنز  رثا  نوچ  .تسا  یفنتم  یعیبط  تایح  یـضتقم  دروم ، نیا  رد  هک  تسا  نیا  ضرف 
هک یـسک  رب  ور ، نیا  زا  .دریگ  یم  تروص  هاگتـسد  طـسوت  اـهنت  تسین و  یعیبط  وا  بلق  تکرح  .تسا  هدرم  هداتـسیازاب و  یعیبط ،

هلیسو هب  وا  بلق  تکرح  زا  اهنت  وا  هکلب  تسا ، هدناسر  لتق  هب  ار  وا  هک  دنک  یمن  قدص  تسا ، هتشادرب  ار  هاگتسد 
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یعیبط لتاق  رب  صاصق  هک  یلاـح  رد  یعیبط ؛ لـتاق  هن  دوش  یم  بوسحم  یعانـص  لـتاق  وا  سپ  .تسا  هدـش  عناـم  یتعنـص  هاگتـسد 
.تسین صاصق  یعانص  لتاق  رب  دشاب و  هتفرگ  تروص  دمع  يور  زا  هک  یتروص  رد  مه  نآ  تسا ،

، هاگتسد نتشادرب  یلو  ضحم ، ياطخ  ای  دمع  هبـش  ياطخ  زا  معا  تسا ، نمؤم  ییاطخ  لتق  رب  بترتم  هید  اریز  تسا ؛ نینچ  زین  هید 
.تسین لتق  قادصم  دش ، هتفگ  هک  نانچ 

رامیب رگا  .تسا  هتفاین  لاقتنا  هثرو  هب  زونه  وا  لام  اریز  تسا ؛ زیاج  ریغص ، لافطا  دوجو  اب  دنچره  رامیب ، لام  زا  ترجا  تخادرپ  اما 
تیب ای  نیملـسم  رب  ترجا ، تخادرپ  تروص ، نیا  ریغ  رد  .دـنک  تخادرپ  ار  ترجا  هک  تسا  بجاو  وا  یلو  رب  دـشاب ، هتـشادن  یلام 

.تسا لاملا 

لاوس 2:

.دنک یم  راک  یعیبط  روط  هب  وا  بلق  سفنت و  یلو  تسا ، هدنامزاب  نتفگ ، نخـس  تکرح و  زا  يزغم  هتکـس  رثا  رد  هک  مراد  يردام 
یکمک چیه  بلق ، ای  سفنت  زا  یکی  فقوت  تروص  رد  هک  دنک  اضما  ای  هک  تساوخ  مردارب  زا  رتکاد  هناخافـش ، هب  دورو  ماگنه  رد 

وا هب  هطوبرم  ياههاگتـسد  طـسوت  تلاـح  نیا  رد  هک  نیا  اـی  دریم و  یم  وا  دوش  نینچ  رگا  کـش  نودـب  هک  یلاـح  رد  دوشن ؛ وا  هب 
رد مردارب  تلاح  نیا  رد  ایآ  .دریگن  تروص  یکمک  چیه  هک  ینعی  درک ، اضما  ار  لوا  هنیزگ  مردارب  .دنامب  هدـنز  ات  دوش  تدـعاسم 

قح
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؟ تسیچ یعرش  مکح  تروص  ره  رد  تسه ؟ يا  هرافک  وا  رب  ایآ  دوش و  یم  بوسحم  ملاظ  مردام 

: باوج

.دوش یم  بوسحم  تازاجم  قحتسم  ملاظ و  وا  یلب !

اضعا دنویپ  ادها و 

لاوس 3:

یکناب دوشیم ، هدز  دـنویپ  هداد و  لاقتنا  رگید  ناسنا  هب  یناسنا  زا  هک  ناـسنا  ياـضعا  يرادـهگن  ظـفح و  يارب  هک  تسا  زیاـج  اـیآ 
؟ ددرگ سیسأت 

: باوج

.تسا زیاج  دشاب ، تیرشب  هب  یتمدخ  راک  نیا  رد  هک  یتروص  رد 

لاوس 4:

هک نیا  هب  ملع  اب  رگید ، ناسنا  تایح  تاجن  يارب  هیر ، ای  هیلک  دننام  هدننکادها ، هدنز  صخش  ندب  زا  يوضع  لاقتنا  تسا  زیاج  ایآ 
ثعاب ادـها  نیا  رگا  دوش ؟ هجاوم  هدـنیآ  رد  یلامتحا  تارطخ  اب  وا  تسا  نکمم  اـهنت  درادـن و  وا  تاـیح  هب  یمتح  ررـض  ادـها  نیا 

؟ دراد یمکح  هچ  دوش ، وا  یمسج  فعض 

: باوج

زیاج قلطم  روط  هب  ضوع  لباقم  رد  ای  ناگیار و  هبه  تروص  هب  هچ  نآ ، دـننام  هیلک و  لثم  یـسییر  ریغ  ياضعا  لاقتنا  ادـها و  یلب !
؛ تسا
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، لمحت لباقریغ  هجرد  هب  ًاتداع  لاقتنا  نیا  هک  نیا  رب  طورـشم  .دـشابن  نآ  هب  فقوتم  مه  رگید  ناسنا  تایح  تاـجن  رگا  یتح  ینعی 
تروص لاقتنا  نیا  رگا  هک  يا  هنوگ  هب  دـشاب ، هتـشاد  فقوت  لاقتنا  نیا  هب  رگید  ناسنا  تایح  تاجن  هاگره  یلب ! .دـشابن  روآ  ناـیز 

هدـننکادها دوخ  تکـاله  بجوم  هک  نیا  رب  طورـشم  تسا ، بجاو  ینیع  اـی  ییاـفک و  تروـص  هب  ادـها  دُرم ، دـهاوخ  يو  دریگن ،
رب طورشم  دهد ، ماجنا  ار  یفرصت  عون  ره  دناوت  یم  تسا و  دوخ  ياضعا  رب  طلسم  ناسنا  هک  تسا  نیا  عوضوم  نیا  رب  یلیلد  .دوشن 

: لیذ روما 

.دوشن وا  تکاله  بجوم  فرصت  نیا  . 1

.دوشن هجوت  لباق  ررض  هب  رجنم  . 2

.ددرگن وا  مادنا  ندش  تشز  هراوقدب و  بجوم  . 3

.درادن زاوج  لاقتنا  ادها و  دشابن ، دوجوم  طیارش  نیا  رگا  اما 

لاوس 5:

غلبم تسا ، هدش  هدیـشک  وا  مشچ  هک  يا  هناوید  هثرو  هب  ای  هدش و  هداد  لاقتنا  يرگید  هب  وا  مشچ  هک  یـسک  هثرو  هب  تسا  زیاج  ایآ 
ای هدـش و  هدز  دـنویپ  هدـش و  هداد  لاقتنا  وا  هب  وضع  نیا  هک  یـسک  طسوت  هراسخ ، ناربج  ناونع  هب  لماک  ناسنا  هید  فصن  لداـعم 

؟ تسیچ هلأسم  نیا  مکح  دوش ؟ تخادرپ  وا  لثمم 

: باوج

ياضعا کلمت  رب  هن  تسا  تیانج  رب  هید  اریز  .تسین  زیاج  لمع  نیا 
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.دنک یمن  عفر  ار  تمرح  ینعی  فیلکت  هید ، رگید  فرط  زا  ندب 

لاوس 6:

زا رظن  عطق  لاقتنا و  ضرف  رب  تسا ؟ زیاج  نآ  دـنویپ  رگید و  يدرم  هب  وا ، گرم  زا  دـعب  ای  تایح  رد  يدرم ، هضیب  ود  ره  لاقتنا  ایآ 
، دوـشیم هدرمـش  وا  ندـب  وـضع  دوـش و  یم  قـحلم  مود  درم  هب  يروراـب ، تراـهط و  لـثم  يروـما  رد  هضیب  ود  نیا  اـیآ  نآ ، مـکح 
رد نز ، نادمخت  هب  تبـسن  نینچمه  دشاب ؟ یم  هضیب  بحاص  یثوروم  تافـص  لماح  لفط ، هک  نارتکد  هتفگ  هب  هجوت  اب  ًاصوصخم 

؟ تسیچ نآ  مکح  هدرم ، ای  دشاب  هدنز  لوا  نز  هک  نیا  زا  معا  دوش ، هداد  لاقتنا  رگید  نز  هب  ینز  زا  هک  یتروص 

: باوج

بجوم ود  نآ  زا  یکی  ای  ود  ره  لاقتنا  ات  تسین  ندب  یسییر  ياضعا  زا  نیتضیب  اریز  درادن ؛ یلاکشا  دوخ  تاذ  رد  لمع  نیا  یلـصا 
زیاج تهج  نیا  زا  دوشیم ، نآ  هب  ندرک  هاگن  تروع و  فشک  مزلتـسم  لمع  نیا  هک  اجنآ  زا  اما  .دوش  هرهچ  اـی  مادـنا  ندـش  تشز 

یلصا نیتضیب  مکح  رد  دوش و  یم  هدش ) هدز  دنویپ  وا  هب  هک  یسک   ) مود یصخش  ندب  ءزج  هضیب ، ود  ره  لاقتنا ، زا  دعب  اما  .تسین 
زیاج ّتیم  ندـب  زا  نیتضیب  لاقتنا  .تسا  مود  صخـش  زا  لفط  نیتضیب ، نیا  طسوت  يروراب  ای  لـسن  دـیلوت  تروص  رد  اذـل  .تسا  وا 

مکح .تسا  مارح  تیم  ندب  رد  فرصت  تروع ، هب  ندرک  هاگن  تمرح  رب  هوالع  اریز  تسین ؛
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.دراد ار  مکح  نیمه  زین  نز  زا  نادمخت  لاقتنا 

لاوس 7:

ندب زا  دوشیم ، مادنا  ندش  تشز  ندش و  هراوقدـب  بجوم  یلو  درادـن ، يریثأت  ناسنا  تایح  رب  هک  مشچ  دـننام  يوضع  يادـها  ایآ 
؟ تسا زیاج  درم 5 ، ای  دنز 5 

: باوج

تسین و زیاج  نآ  لاثما  اپ و  تسد ، مشچ ، دننام  دوش ، یم  مادنا  ندش  تشز  ای  ناسنا  صقن  بجوم  اهنآ  لاقتنا  هک  ییاضعا  يادها 
مارح هب  تیـصو  اریز  تسین ؛ ذفان  شگرم  زا  دـعب  اه  نآ  يادـها  دروم  رد  صخـش  تیـصو  اذـل  .تسین  مه  هدرم  هدـنز و  نیب  یقرف 

، يرگید هب  ای  دناسرب  بیـسآ  دوخ  هب  ناسنا ، هک  نیا  نیب  تسین  یقرف  ناسنا ، مادـنا  نتخاس  تشز  ندـش و  هیرک  تمرح  رد  تسا و 
نآ لاقتنا  هک  يوضع  نآ  ای  اه و  نآ  لثم  بلق و  رـس و  دـننام  دراد ، فقوت  اهنآ  هب  وا  تایح  هک  تسین  ییاضعا  کـلام  ناـسنا  اریز 
زیاج اه  نآ  لاقتنا  اضعا  ریاـس  دروم  رد  اـما  .اـپ  تسد و  مشچ ، دـننام  دوش ، یم  وا  مادـنا  ندـش  تشز  تقلخ و  رد  بیـسآ  بجوم 
لباق ررـض  هب  هک  نیا  رب  طورـشم  اهنآ ، دـننام  تسوپ و  نوخ ، هیلک ، لثم  یلاـم  ضوع  لـباقم  رد  اـی  ناـگیار  تروص  هب  هچ  تسا ،

.تسین زیاج  مه  زاب  هنرگ  ددرگنرجنم و  هجوت 

ص:27
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لاوس 8:

نمزم و ياهیرامیب  مه  زاب  تسا ، هدـمآ  دـیدپ  دـیدج  یکـشزپ  شناد  رد  یهلا ، تمعن  لـضف و  هب  هک  یملع  گرزب  لوحت  مغریلع 
تفاب  ) یجاسنا اضعا و  اب  رگم  تسا  ناوتان  ماکان و  قفوم ، ناـمرد  يارب  اـهنآ  لاـبق  رد  دـیدج  ملع  هک  دراد  دوجو  یجـالعلا  بعص 

یم هدز  دنویپ  رامیب  صخـش  ندب  هب  ناگدننکادها ، زا  اضعا  نیا  .هریغ  هینرق و  هیلک ، دبک ، لثم  دراد ؛ دوجو  ناسنا  ندـب  رد  هک  اه )
زا دعب  افوتم  صخش  ندب  زا  ینعی  نانآ  گرم  زا  دعب  ای  هدننک و  ادها  هب  ررـض  مدع  زا  نانیمطا  زا  دعب  نانآ ، تایح  نامز  رد  ای  دوش 

فقوت تروص  رد  هک  دهد  یم  هزاجا  نارتکاد  هب  هک  دوخ  تیصو  نمـض  رد  وا  یلبق  هقفاوم  زا  دعب  ای  یعیبط  روط  هب  وا  یلو  هقفاوم 
ریذـپ ناکما  دـنویپ  نیا  نودـب  وا  تاجن  هک  نیا  هب  طورـشم  هتبلا  .دـنهد  ماجنا  ار  دـنویپ  نیا  اضعا ، نیا  هب  رگید  ناسنا  ناج  تاـجن 

امـش باـنج  زا  تسا ، هجاوم  یگدـیچیپ  ماـهبا و  اـب  مه  زونه  دـنویپ ، ینعی  یبـط ، لاـمعا  عوـن  نیا  تیعورـشم  هک  اـجنآ  زا  .دـشابن 
.داب دنوادخ  اب  امش  شاداپ  .دیهد  حیضوت  دروم  نیا  رد  هدومن  فطل  مدنمشهاوخ 

: باوج

تـسا ییاضعا  نآ  اضعا  نیا  زا  روظنم  .دنک  ادها  رامیب  هب  ار  دوخ  یـسییر  ریغ  ياضعا  زا  يوضع  ره  هک  تسا  زیاج  يدرف  ره  يارب 
وا مادنا  هرهچ و  ندش  هراوقدب  ندش و  تشز  بجوم  يرگید  هب  نآ  لاقتنا  نینچمه  .دشاب  هتشادن  فقوت  اه  نآ  هب  ناسنا  تایح  هک 

.دوشن
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فقوت اضعا  دـنویپ  لاقتنا و  هب  رامیب  تایح  رگا  .دـشاب  هتـشادن  شورف  لـباقم  رد  هک  تسا  زیاـج  ًاعرـش  یـصخش  ره  يارب  نینچمه 
.دنیامن هیهت  ار  اضعا  نیا  وا  یگدنز  تاجن  يارب  تمیق ، نیرت  نارگ  هب  دنچره  تسا  وا  هداوناخ  ای  رامیب  رب  دشاب ، هتشاد 

لاوس 9:

؟ تسا زیاج  نانآ  نذا  نودب  ای  هثرو  نذا  اب  رامیب  ندب  هب  نآ  ندز  دنویپ  تیم و  ندب  زا  طوبرم  وضع  لقن  ًاعرش  ایآ 

: باوج

رب تیم  رگا  یلب  .دنرادن  تیم  ندب  رب  فرـصت  رب  یتیالو  نانآ  اریز  تسین ؛ زیاج  مه  هثرو  نذا  اب  یتح  تیم  ندب  زا  وضع  نآ  لاقتنا 
.دنرادن ار  تیصو  يارجا  زا  تعنامم  قح  وا  هثرو  تروص  نیا  رد  .تسا  بجاو  وا  تیصو  يارجا  دشاب ، هدرک  تیصو  راک  نیا 

لاقتنا رامیب  ندب  هب  تیم  ندـب  زا  ار  طوبرم  وضع  هک  تسا  بجاو  رتکاد  رب  دـشاب ، هتـشاد  فقوت  دـنویپ  نیا  رب  رامیب  تایح  هاگ  ره 
هلیـسو ره  اب  ناسنا  تایح  نداد  تاـجن  رتکاد  هفیظو  اریز  درادـن ؛ يرثا  زین  هثرو  تعناـمم  هکلب  .دـنهدن  هزاـجا  هثرو  دـنچره  دـهد ؛

ار هید  هک  تسا  مزال  دنویپ ، رشابم  رتکاد  رب  ددرگ و  یمن  طقاس  هید  اما  .تسا  نکمم 
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همرتحم سفن  يایحا  زا  ترابع  هک  ار  یناسنا  لمع  کی  تسا و  راکوکین  نسحم و  دروم  نیا  رد  رتکاد  هک  اـجنآ  زا  .دـنک  تخادرپ 
همه .دـنیامن  تخادرپ  ار  هید  وا ، ناسحا  ضوع  رد  رتکاد و  ياـج  هب  وا  ياـیلوا  اـی  راـمیب  هک  تسا  هتـسیاش  تسا ، هداد  ماـجنا  تسا 

رصحنم وضع ، نآ  دوجو  هدوبن و  رسیم  هدنز ، یصخش  ندب  زا  دنویپ  لاقتنا و  یلیلد  ره  هب  هک  تسا  نیا  هب  طورـشم  دش  هتفگ  هچنآ 
.ملاعلا هللاو  .دشاب  تایم  هب 

لاوس 10:

يارب ایآ  دوش ؟ هدز  دـنویپ  رگید  ناسنا  ناج  تاجن  يارب  گرم  زا  دـعب  وا  ندـب  ياضعا  هک  دـنک  تیـصو  ناسنا  هک  تسا  زیاج  ایآ 
؟ دننکادها ناگیار  روط  هب  ار  تیم  ياضعا  هک  تسا  زیاج  هثرو 

: باوج

.درادن زاوج  هنرگ  تسا و  زیاج  دوشن ، وا  هلثم  تیم و  ندش  هیارک  تشز و  بجوم  اهنآ  لقن  هک  یـسییر  ریغ  ياضعا  دروم  رد  یلب !
بجاو ادها  دشاب ، هتشاد  فقوت  نآ  هب  رگید  ناسنا  ناج  تاجن  رگا  یلب ! .تسا  زیاج  دوخ  تاذ  رد  هثرو  يارب  اضعا  ناگیار  يادها 

.تسا

لاوس 11:

هب درادـن ، اهنآ  هب  فقوت  ناسنا  تایح  هک  ییاضعا  ریاس  ای  تسوپ و  ای  ناوختـسا  نتفرگ  اـب  تیم  ندـب  رد  فرـصت  تسا  زیاـج  اـیآ 
هب ندز  دنویپ  روظنم 

ص:30

یمالسا هقف  هاگن  زا  یبط  www.Ghaemiyeh.comلئاسم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 175زکرم  هحفص 36 

http://www.ghaemiyeh.com


قح هثرو  ایآ  تیـصو  مدـع  تروص  رد  نارامیب ؟ نامرد  يارب  وا  ياضعا  ندز  دـنویپ  رب  ینبم  تافو  زا  لبق  تیم  هزاـجا  اـب  يرگید ،
مه تیم  دوخ  دـشاب و  تیم  ندـب  رد  فرـصت  زاوج  یعرـش ، مکح  هک  یتروص  رد  دـنراد ؟ ار  ندز  دـنویپ  يارب  تیم  ياضعا  نداد 

؟ دنوش عنام  دنناوت  یم  تیم  هثرو  ایآ  دشاب ، هدرک  تیصو 

: باوج

دنرادن قح  مه  هثرو  تسا و  زیاج  یسییر  ریغ  ياضعا  يادها  تیصو ، تروص  رد  .درادن  زاوج  تیصو  نودب  تیم  ندب  رد  فرصت 
.دنوش عنام  تیصو  يارجا  زا 

لاوس 12:

زا ردـپ  ای  دوش ، هدز  دـنویپ  وا  تایح  تاجن  يارب  شردـپ  ای  ردارب  هب  غلابان  ردارب  ندـب  زا  يوضع  هک  دـنهد  هزاجا  هداوناخ  هاـگ  ره 
، دشاب هتـشاد  تیاضر  وضع  بحاص  یـصخش  هک  یتروص  رد  ایآ  دیامن ؛ یفرـصت  نینچ  وا  ندب  رب  دـهاوخب  دـنزرف ، رب  تیالو  باب 
رب تسیک ؟ رب  هید  اـی  صاـصق  و  دراد ؟ هید  اـی  صاـصق  اـیآ  دـهدن ، زاـجا  وضع  بحاـص  رگا  دـنراد ؟ ار  یفرـصت  نینچ  قـح  ناـنآ 

؟ تسا هدش  ادها  وا  يارب  وضع  هک  یسک  ای  رتکاد و  هداوناخ ،

: باوج

نیا رگم  دیامن ؛ عطق  شردپ  ای  ردارب  هب  ندز  دنویپ  يارب  ار  غلابان  ردارب  وضع  هک  دهد  هزاجا  رتکاد  هب  هک  تسین  زیاج  هداوناخ  يارب 
هک
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یم تایم  هداوناخ  هک  تسا  تروص  نیا  رد  اهنت  دشاب و  هتـشاد  فقوت  وضع  نیا  هب  دص ، رد  دص  یعطق و  روط  هب  رامیب  ناج  تاجن 
: لیذ طیارش  هب  طورشم  دیامن ، مادقا  لمع  نیا  هب  رامیب  ناج  تاجن  يارب  دناوت 

رگا اـما  .دوشن  عقاو  دـیفم  غلاـب  یـصخش  وضع  دـنویپ  هک  يا  هنوگ  هب  دـشاب ؛ غلاـبان  ردارب  وضع  هب  رـصحنم  لـمع  نیا  هک  نیا  لوا :
.دننزب دنویپ  ار  غلاب  وضع  غلابان ، ردارب  وضع  ياج  هب  دیاب  هکلب  درادن ؛ ار  راک  نیا  قح  هداوناخ  دشابن ، وا  هب  رصحنم 

نآ هب  تایح  هن  هک  ینعم  نیدـب  .دـشابن  دـش  نایب  ًالبق  هک  ییاـنعم  ود  زا  یکی  هب  یـسییر  ياـضعا  زا  هدـش  هداد  وضع  هک  نیا  مود :
.دوش مادنا  هرهچ و  ندش  تشز  ثعاب  نآ  عطق  هن  دشاب و  هتشاد  فقوت 

.دشاب هتشادن  غلابان  ریغص  هدنیآ  يارب  يدج  رطخ  لمع ، نیا  هک  نیا  موس :

نیمه زین  شدنزرف  هب  تبـسن  ردـپ  تلاح  نینچمه  .دـنهد  هزاجا  ار  غلابان  وضع  عطق  دـنناوت  یم  تیم  هداوناخ  قوف  طیارـش  ققحت  اب 
.دشاب یم  هدشرکذ  طیارش  هب  طونم  لمع  نیا  زاوج  سپ  .درادن  تیالو  یتافرصت  نینچ  يارب  زین  ردپ  اریز  دراد ؛ ار  مکح 

، قوف طیارش  ققحت  نودب  رگا  یلو  رگید ، یسک  هن  دشاب  دنویپ  تایلمع  رشابم  هک  تسا  یـسک  شود  رب  ددرگ و  یمن  طقاس  هید  اما 
هزاجا اب  دنچره  دوش ، یم  صاصق  دنزب ، غلابان  وضع  عطق  هب  تسد  رتکاد 
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! یلب .دوش  هداد  هید  دیاب  دشاب ، هتـشادن  ناکما  صاصق  رگا  .درادن  تیالو  یفرـصت  نینچ  يارب  مه  هداوناخ  اریز  دـشاب ؛ مه  هداوناخ 
لفط يارب  يا  هدسفم  هید ، ای  صاصق  ندیشخب  رد  هک  نیا  رب  طورشم  دنک ، رظن  فرـص  هید  صاصق و  زا  دناوت  یم  تیم  لافط  یلو 

.تسین زیاج  هنرگ  دشاب و  هتشادن  دوجو 

لاوس 13:

تاجن يارب  دنـشاب ، هدرکن  وفع  ار  وا  مد  يایلوا  هک  يدمع  لتاق  دترم و  یبرح ، رفاک  دننام  مدلارودهم  یـصخش  ياضعا  دـنویپ  ایآ 
مشچ و تسوپ ، دـننام  تاـیح  يارب  يرورـض  ریغ  ياـضعا  نتفرگ  تسا  زیاـج  اـیآ  زاوج  ضرف  رب  تسا ؟ زیاـج  نمؤم  ناـسنا  ناـج 

؟ نمؤم صخش  هب  اهنآ  دنویپ  ناوختسا و 

: باوج

نمؤم و یـصخاش  وضع  دیدج ، وضع  دنویپ ، زا  دعب  درادن و  یعنام  چیه  تسا و  زیاج  دترم  یبرح و  رفاک  ياضعا  ندز  دـنویپ  یلب !
کلام وا  اریز  تسا ؛ صاصق  هب  موکحم  هک  يدـمع  لتاق  ياضعا  ندز  دـنویپ  تسا  زیاج  نینچمه  .دـشاب  یم  وا  ماـکحا  هب  موکحم 

یم وا  .دوشن  شمادنا  تروص و  ندش  تشز  بجوم  اهنآ  عطق  هک  نیا  ای  دشاب و  هتشادن  فقوت  اه  نآ  هب  شتایح  هک  تسا  ییاضعا 
اب تافرـصت  نیا  زا  کـی  چـیه  .تسا  زیاـج  زین  وا  يرورـض  ریغ  ياـضعا  نتفرگ  نینچمه  .دـنک  ادـها  ار  شیاـضعا  عوـن  نیا  دـناوت 

؛ درادن تافانم  صاصق  هب  وا  تیموکحم 
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.تسین شیاضعا  رب  فرصت  زا  ار  وا  تیعونمم  یضتقم  صاصق  هب  تیموکحم  نوچ 

لاوس 14:

ای رفاک  زا  اهنآ  نتفرگ  ایآ  تسا ؟ زیاج  تسوپ  نوخ و  دـننام  دـیور ، یم  ون  زا  دوشیم و  دـیدجت  هک  ناسنا  ياـضعا  نآ  يادـها  اـیآ 
؟ تسا زیاج  رفاک  هب  اهنآ  يادها 

: باوج

دوخ تاذ  رد  مه  رفاـک  هب  تسوپ  نوخ و  يادـها  .تسا  زیاـج  مه  رفاـک  زا  اـهنآ  نتفرگ  نینچمه  .تسا  زیاـج  اـه  نآ  يادـها  یلب !
.درادن یلاکشا 

لاوس 15:

رد دنزب ؟ دنویپ  دهد و  لاقتنا  رگید  ناسنا  ناج  تاجن  يارب  تیم ، تیـصو  تروص  رد  ار  تیم  وضع  هک  تسا  زیاج  رتکاد  يارب  ایآ 
؟ تسا زیاج  هثرو  نذا  اب  ایآ  دشاب ، هدرکن  تیصو  هک  یتروص 

: باوج

لاقتنا و نیا  هب  رامیب  تایح  هاگره  تیـصو ، مدـع  تروص  رد  اما  .تسا  زیاج  ناملـسم  ناسنا  ناج  تاجن  يارب  تیـصو  تروص  رد 
هید یلو  تسا ، زیاج  ندز  دـنویپ  مه  زاب  دُرم ، دـهاوخ  ًاعطق  راـمیب  دوشن ، راـک  نیا  رگا  هک  يا  هنوگ  هب  دـشاب ، هتـشاد  فقوت  دـنویپ 

.تسین زیاج  دشابن  نینچ  رگا  .دراد 

ص:34
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لاوس 16:

ار مزال  وضع  شدوخ  تاجن  يارب  هک  تسا  زیاج  ضیرم  دوخ  يارب  ایآ  تیصو ، ای  هبه  تروص  هب  وضع  يادها  زاوج  مدع  ضرف  رب 
لاح رد  شتایح و  تاجن  يارب  دـناوت  یم  مه  زاب  ایآ  دـنادن ، مه  ار  وا  هثرو  ای  تیم  تیاـضر  رگا  دـنک ؟ لوبق  ناملـسم  اـی  رفاـک  زا 

؟ دنک لوبق  ار  تیم  وضع  رارطضا ،

: باوج

زا ای  دشاب  رفاک  زا  وضع  هک  درادـن  یقرف  .دـشاب  هتـشاد  فقوت  راک  نیا  هب  وا  تایح  هک  یتروص  رد  تسا ؛ بجاو  هکلب  زیاج و  یلب !
.دشاب هتشاد  فقوت  راک  نیا  هب  وا  تایح  هک  نیا  رب  طورشم  دنادن ، ای  دنادب  ار  وا  هثرو  ای  تیم  تیاضر  ناملسم و 

لاوس 17:

دشاب هیلک  هس  ياراد  دوخ ، تقلخ  هاگن  زا  یصخش  هک  نیا  لثم  دوش ، عطق  صاخ  یحاص  تلاح  ای  صاصق و  تهج  هب  يوضع  رگا 
نآ دناوت  یم  وضع  بحاص  ایآ  دشاب ، هدش  نآ  ندرک  ادج  هب  روبجم  تهج  نیدب  هدرک و  داجیا  ار  یتالکشم  وا  يارب  تلاح  نیا  و 

؟ دنک ادها  ای  دشورفب  ار 

: باوج

.درادن یلاکشا  تسا و  زیاج  نآ  نتخورف  یلب !

لاوس 18:

اهنآ زا  یلیلد  ره  هب  هک  ار  شیاضعا  زا  یخرب  دناوت  یم  هدنز  صخش  ایآ 

ص:35
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هیکبش ای  هینرق  یلو  تسا ، ییانیب  دقاف  هک  یسک  هینرق  هیکبش و  لثم  اه  مشچ  يازجا  دننام  دنک ، ادها  يرگید  هب  دنک ، یمن  هدافتـسا 
اهنآ يادـها  هب  دوخ  تافو  زا  دـعب  يارب  هک  تسا  زیاج  ایآ  دـنک ؟ هدافتـسا  نآ  زا  دـناوت  یم  رگید  یـصخش  تسا و  ملاـس  وا  مشچ 

؟ دهد هزاجا  راک  نیا  هب  هک  تسا  زیاج  وا  یلو  يارب  ایآ  دنک ؟ تیصو 

: باوج

وا یـسییر  ياضعا  زا  هک  یتروص  رد  دشورفب ، ای  دنک  ادها  ار  دوخ  ندب  ياضعا  زا  یخرب  هک  تسا  زیاج  هدـنز  یـصخش  يارب  یلب !
يازجا يادها  لقن و  .دوشن  يو  مادنا  ندش  تشز  صقن و  بجوم  نآ  عطق  ای  دـشاب و  هتـشادن  فقوت  نآ  هب  وا  تایح  ینعی  دـشابن ؛

نآ يادها  هن  هنرگ ، دوشن و  وا  مادنا  هلثم  هرهچ و  ندش  تشز  بجوم  هک  نیا  رب  طورشم  درادن ، یلاکشا  هیکبـش  هینرق و  لثم  مشچ 
.تافو زا  دعب  يارب  نآ  تیصو  هن  تسا ، زیاج 

لاوس 19:

هتفای ماجنا  عیب  تروص  هب  وضع  نآ  لاقتنا  هک  یتروص  رد  تفرگ ، ضوع  هدش ، تیصو  ای  هدش  ادها  وضع  لباقم  رد  تسا  زیاج  ایآ 
؟ دنیامن تفایرد  ار  یلام  تیم ، ندب  رد  فرصت  هب  نذا  لابق  رد  هک  تسا  زیاج  هثرو  يارب  ایآ  دشاب ؟

: باوج

ای هبه  تروص  هب  هچ  تسا ، زیاج  وضع  لباقم  رد  لام  نتفرگ  یلب !

ص:36
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تسین و زیاج  لام  هبلاطم  دشاب ، هدش  تیـصو  نآ  ناگیار  يادـها  هب  رگا  دـشاب ، هدـش  تیـصو  نآ  هب  هک  يوضع  لباقم  رد  اما  .عیب 
.ملاعلا هللاو  .تسا  زیاج  لام  ذخا  دشاب ، هبه  تروص  هب  رگا 

نوخ يادها 

لاوس 20:

: دوش ماجنا  رتعیرس  هچره  رامیب  هب  نوخ  لاقتنا  دنک  یم  باجیا  هک  يرارطضا  تالاح  زا  یخرب  رد 

؟ دوش ادها  نوخ  ناملسم ، ناسنا  ناج  تاجن  يارب  تسا  زیاج  ایآ  . 1

: باوج

.تسا بجاو  دشاب ، هتشاد  یگتسب  نوخ  هب  ناملسم  ناسنا  ناج  تاجن  رگا  هکلب  تسا ؛ زیاج  یلب !

؟ تسا زیاج  رفاک  ناسنا  ناج  تاجن  يارب  نوخ  يادها  ایآ  . 2

: باوج

.درادن لاکشا  راک  نیا  یلب !

؟ تسا زیاج  نوخ  يادها  لباقم  رد  تمیق  نتفرگ  ایآ  . 3

: باوج

.تسا زیاج  یلب !

نوخ زا  هک  يرامیب  اب  یطابترا  چـیه  هک  ثلاث  صخـش  طسوت  شنوخ ، يادـها  لباقم  رد  نوخ  هدـننکادها  يارب  تمیق  نداد  ایآ  . 4
درادن دنک ، یم  هدافتسا 

ص:37
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زا شراک  نیا  يارب  ایآ  دوش ؟ یم  بوسحم  تاقدص  زا  هدننکادها ، يارب  صخـش  نیا  يوس  زا  هدـش  تخادرپ  لوپ  ایآ  تسا ؟ زیاج 
؟ دراد شاداپ  باوث و  ناحبس  دنوادخ  فرط 

: باوج

دزن بوبحم  ریخ و  راک  کی  لمع  نیا  دش و  دهاوخ  هداد  وکین  شاداپ  لاعتم  دنوادخ  بناج  زا  دراد و  مه  باوث  تسا و  زیاج  یلب !
.ملاعلا هللاو  .تسا  دنوادخ 

يرادراب زا  يریگشیپ 

لاوس 21:

نتشاذگ زا  دعب  يرادراب  زا  يریگشیپ   (1) ياه هناوتسا  ای  اه  هقلح  نتشادرب  ایآ 

ص:38

IUS متسیس (  مان  هب  هک  دوش  یم  هدرب  راک  هب  يرادراب  زا  يریگشیپ  يارب  یمحر ، نورد  متـسیس  کی  ناونع  هب  هویـش  نیا  ( 1 - ) 1
یم هتشاذگ  هام  هد  ای  جنپ  يارب  نز  محر  لخاد  رد  یسیلگنا   T لکش هب  ياهناوتسا  ای  هقلح  هویش ، نیا  رد  .دوش  یم  دای   ( IUD ای

دروم رد  هدـش -  هراشا  زین  نتم  رد  هکنانچ  مادـکره -  هک  یـسم  هقلح  ینومروه و  هقلح  تسا : مسق  ود  رب  ًـالومعم  هقلح  نیا  .دوش 
تـسا یکچوک  ءیـش  ینومروه  هقلح  : ینومروه ياههقلح.تسا  يراثآ  ياراد  یکـشزپ  هاگن  زا  يرادراـب ، زا  يریگولج  یگنوگچ 
ًالومعم یتحاران  اما  دـشاب ، هدـننک  تحاراـن  یمک  تسا  نکمم  هقلح  ندادرارق  .دوش  یم  هدادرارق  نز  محر  رد  کـشزپ  طـسوت  هک 

مرپسا تکرح  زا  عنام  نینچمه  .ددرگیم  نآ  هب  مرپسا  ذوفن  محر و  یناقوف  تفاب  دشر  زا  عنام  ینومروه  هقلح  .دبای  یم  نیکست  دوز 
محر رد  ینومروه  هقلح  دننام  یـسم  هقلح  : یـسم ياه  هقلح.تسا  رثؤم  لاس  نیدنچ  تدـم  هب  ینومروه  هقلح  .ددرگ  یم  محر  رد 

ینومروه هقلح  .ددرگ  یم  محر  رد  مرپسا  تکرح  زا  عنام  نینچمه  محر و  هب  مرپسا  ندـیبسچ  زا  عنام  هقلح  .دوش  یم  هدادرارق  نز 
( مجرتم  ) .دنوش رجنم  درد  اب  مأوت  ًاضعب  رتدیدش و  ياهدویرپ  هب  تسا  نکمم  یسم  ياه  هقلح  .تسا  رثؤم  لاس  هد  ات  جنپ  تدم  هب 
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؟ تسا تمرح  عفر  باب  زا  نز ، محر  رد  نآ 

: باوج

.تسا مارح  دشاب ، مارح  سمل  ای  مارح  هاگن  مزلتسم  هاگتسد  نتشادرب  رگا 

لاوس 22:

: دراد تمسق  ود  نم  لاوس 

یم کمخت  هب  مرپسا  ندیـسر  زا  عنام  هک  نیا  ای  ار  نز  کمخت  ای  دربیم  نیب  زا  ار  مرپسا  يرادراـب ، زا  يریگـشیپ  ياـه  هقلح  اـیآ  . 1
؟ دوش

؟ نآ لوصو  عنام  ای  دشاب  کمخت  ای  مرپسا  لتاق  هک  نیا  زا  معا  تسا ، زیاج  نز  يوس  زا  هاگتسد  نیا  مادختسا  ایآ  . 2

: باوج

دربیم نیب  زا  محر  رادج  رد  رارقتسا  زا  دعب  ار  هفطن  هاگتـسد  نیا  هک  دنیوگ  یم  یخرب  .دنراد  رظن  فالتخا  دروم  نیا  رد  نارتکد  . 1
تهج نیا  زا  هاگتسد  نتشاذگ  تسا ، یعوضوم  ههبش  هک  اجنآ  زا  .دوش  یم  محر  رد  هفطن  رارقتسا  عنام  هک  دندقتعم  رگید  یخرب  و 

یلاکشا عنام و 

ص:39
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.درادن

رگم تسین  زیاج  تسا ، تروع  فشک  مزلتسم  نآ  نتشاذگ  هک  اجنآ  زا  یلو  درادن ، یعنام  دوخ  تاذ  رد  هاگتـسد  نیا  نتـشاذگ  . 2
.دشاب نز  رهوش  نآ  رشابم  رتکاد  هک  نیا 

لاوس 23:

هدام تایلمع  نیا  زا  دـعب  .دوش  یم  ماجنا  درم  مرپسا  هتـشر  عطق  يارب  یبط  تاـیلمع  يرادراـب ، زا  يریگولج  اـی  يروراـبان  روظنم  هب 
: درادن مرپسا  ای  هفطن  یلو  درادن  توافت  ینم ، اب  دوخ  یجراخ  میالع  تافص و  رد  هک  دوشیم  جراخ  یلایس 

؟ دوشیمن بوسحم  ینم  درادن ، هفطن  نوچ  هک  نیا  ای  دوش  یم  يراج  یعیبط  ینم  ماکحا  لایس  هدام  نیا  رب  ایآ  . 1

؟ تسا بجاو  وا  رب  تبانج  لسغ  دهد ، ماجنا  ار  انمتسا )  ) يرس تداع  درم  هک  یتروص  رد  ایآ  مرپسا ، عطق  زا  دعب  . 2

: باوج

.دوش یم  يراج  ینم  مکح  دشاب ، هتشاد  ار  ینم  تفص  هک  یتروص  رد  دوش ، یم  جراخ  هچنآ  رب  یلب !

لاوس 24:

تروع فشک  مزلتسم  نآ  نتشاذگ  هک  نیا  هب  ملع  اب  دنک ، هدافتسا  يرادراب  عنام  هاگتسد  ای  اه  هقلح  زا  هک  تسا  زیاج  نز  يارب  ایآ 
؟ تسا

ص:40
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: باوج

.دـشاب نز  رهوش  دـهد ، یم  ماجنا  ار  راک  نیا  هک  يرتکاد  هک  نیا  رگم  تسین ؛ زیاج  تسا  تروع  فاشک  مزلتـسم  هک  نیا  ناونع  هب 
، دربب نیب  زا  نآ  داقعنا  زا  دعب  ار  هفطن  هک  یتروص  رد  اما  دوش ؛ هفطن  داقعنا  عنام  هاگتـسد  نیا  هک  تسا  یتروص  رد  دش  هتفگ  هچنآ 

.تسین زیاج  ًالصا  نآ  نتشاذگ 

لاوس 25:

؟ دریگب هزاجا  شرهوش  زا  يرادراب ، زا  يریگشیپ  هاگتسد  نتشاذگ  زا  لبق  تسا  بجاو  نز  رب  ایآ 

: باوج

.دشاب هتشادن  تافانم  رهوش  قوقح  اب  هک  یتروص  رد  تسین ، بجاو  رهوش  زا  هزاجا  دشاب ، زیاج  هاگتسد  نیا  نتشاذگ  رگا 

یلاوس 26:

؟ تسا بجاو  تعاطا  نز  رب  ایآ  دهد  روتسد  هاگتسد  نتشادرب  هب  شرهوش  هک  یتروص  رد 

: باوج

.ملاعلا هللاو  .تسین  بجاو  دروم  نیا  رد  رهوش  زا  تعاطا 

ص:41
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لاوس 27:

هک دوشیم  بجوم  دریگ ، یم  ماجنا  اه  هناخافـش  رد  دوش و  یم  هدناوخ  محر » هلول  نتـسب   » مان هب  هک  يرادراب  زا  يریگولج  تایلمع 
: دریگرارق یحارج  لمع  تارطخ  ضرعم  رد  دوشزاب و  نز  مکش 

؟ دهد ماجنا  يرادراب  زا  يریگولج  هار  کی  ناونع  هب  ار  تایلمع  نیا  هک  تسا  زیاج  نز  رتکاد  يارب  ایآ  . 1

: باوج

مزلتـسم هک  یتروص  رد  تسین ، زیاـج  لـمع  نیا  هب  مادـقا  نز ، رتکاد  رب  سپ  بجاو ، ًاعرـش  هن  تسا و  يرورـض  هن  لـمع  نیا  نوچ 
.دشاب تروع  فشک 

؟ تسا بجاو  رهوش  هزاجا  نتفرگ  تایلمع  نیا  يارب  ایآ  . 2

: باوج

.تسین بجاو  يو  هزاجا  نتفرگ  دشاب ، هتشادن  تافانم  رهوش  قح  اب  تایلمع  نیا  هک  یتروص  رد 

: دنک تعاطا  رهوش  زا  یتآ  تالاح  رد  هک  تسا  بجاو  نز  رب  ایآ  . 3

؟ يرادراب زا  يریگشیپ  تایلمع  يارجا  مدع  هب  رهوش  رما  فلا )

؟ يرادراب زا  يریگشیپ  تایلمع  يارجا  هب  رهوش  رما  ب )

: باوج

.ملاعلا هللاو  .تسین  بجاو  رهوش  زا  تعاطا  نز  رب  قوف ، تلاح  ود  ره  رد 
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یعونصم يروراب 

لاوس 28:

نز کمخت  اب  درم ، تافو  زا  سپ  اهلاس  یتح  تسا  نکمم  هک  درم  هفطن  داوم  ظـفح  يارب  ینم » ياـه  کـناب   » ماـن هب  تسا  ینکاـما 
: نیاربانب .دوش  حیقلت 

کمخت هب  وا  تافو  زا  دـعب  هک  تسا  زیاج  اـیآ  دراذـگب ، اـه  کـناب  نیا  رد  ار  دوخ  ینم  تاـفو ، زا  لـبق  دریمب و  يدرم  هاـگ  ره  . 1
؟ دوش حیقلت  شرسمه 

: باوج

.دراد لاکشا  رهوش ، تافو  زا  دعب  رسمه  محر  رد  حیقلت  زاوج 

؟ تسا بجاو  نآ  يارجا  ایآ  دشاب ، هدمآ  تیم  تیصو  رد  حیقلت  عون  نیا  رگا  . 2

: باوج

.تسا ذفان  ریغ  عورشم  ریغ  زیچ  رد  تیصو 

؟ در ای  دنک  لوبق  ار  یتیصو  نینچ  تسا  بجاو  نز  رب  ایآ  . 3

: باوج

.دنک در  تسا  بجاو 

نیا تبسن  هن ؟ ای  تسا  یعرش  لفط  ایآ  دوش ؛ دلوتم  یلفط  یعونصم ، حیقلت  نیا  اب  رهوش  تافو  زا  دعب  دوش و  ماجنا  راک  نیا  رگا  . 4
؟ دراد دوجو  یقوقح  ود  نآ  نیب  ایآ  تسیچ ؟ تیم  یصخش  اب  لفط 
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: باوج

تیعوضوم هلأسم  نیا  ضرف  رد  يرـسپ  يردـپ و  قوقح  اما  .تسا  ّتیم  دـنزرف  ًاتقیقح  وا  دوش و  یمن  بترتم  وا  رب  انزلا  دـلو  ماکحا 
.ملاعلا هللاو  .درادن 

ندب يازجا  مکح 

لاوس 29:

زا جراخ  رد  یـسررب  هعلاطم و  روظنم  هب  ار  ناسنا  هب  طوبرم  ياهناوختـسا  اـه و  همجمج  بط ، ياههدکـشناد  نایوجـشناد  زا  یخرب 
: دننک یم  يرادیرخ  هدکشناد ،

؟ تسا زیاج  تسا ، ناملسم  ناسنا  زا  هک  اه ، همجمج  اهناوختسا و  نیا  لثم  ندیرخ  ایآ  . 1

: باوج

زا هک  نیا  نیب  تسین  یقرف  چـیه  درادـن و  لاکـشا  اهنآ  زا  هدافتـسا  اهنآ و  يور  هعلاـطم  روظنم  هب  اـهنآ  ندـیرخ  تسا و  زیاـج  یلب !
.رفاک زا  ای  دشاب  ناملسم  ناسنا 

؟ تسا زیاج  دشاب  ناملسم  ریغ  ناسنا  زا  هک  یتروص  رد  اهنآ  ندیرخ  ایآ  . 2

: باوج

.ددرگ یم  نشور  دش  هتفگ  هچنآ  زا  نآ  باوج 

ص:44
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؟ تسیچ هدش  هتفرگ  هلماعم  نیا  زا  هک  یلام  مکح  . 3

: باوج

.درادن یلاکشا  هدش ، هتفرگ  ندب  يازجا  لباقم  رد  هلماعم  نیا  رد  هک  یلام 

؟ تسا زیاج  ناملسمریغ ، ای  تسا  ناملسم  زا  هک  دشاب  مولعمان  هک  یتروص  رد  اهنآ  ندیرخ  ایآ  . 4

: باوج

.ددرگ یم  نشور  لوا  هلأسم  زا  نآ  باوج 

ره زا  دعب  ایآ  .منزب  تسد  شکتسد ، نودب  اه  همجمج  اهناوختـسا و  نیا  هب  دیاب  هک  دنک  یم  باجیا  اهنآ ، يور  قیقحت  هعلاطم و  . 5
؟ دوش یم  بجاو  نم  رب  تیم  یسم  لسغ  ندز  تسد  راب 

: باوج

.ملاعلا هللاو  .دوش  یمن  بجاو 

لاوس 30:

هک نیا  ای  تسا  بجاو  اهنآ  نتـشادرب  لحم  نتخود  ایآ  دشاب ، هدش  هتـشادرب  تیم  نز  نادمخت  ای  تیم  صخـش  هضیب  هک  یتلاح  رد 
؟ درک نفد  نادمخت ، ای  هضیب  لحم  نتخود  نودب  ار  تیم  ناوت  یم 

: باوج

.تسین زیاج  تیم  رب  فرصت  عون  نیا 

ص:45

یمالسا هقف  هاگن  زا  یبط  www.Ghaemiyeh.comلئاسم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 175زکرم  هحفص 51 

http://www.ghaemiyeh.com


لاوس 31:

تروص نآ  دننام  ناطرس و  لثم  یصخشم  ياه  يرامیب  رطاخ  هب  وضع  کی  ءزج  ای  وضع  نتـشادرب  يارب  یحارج  تایلمع  زا  یخرب 
صیخـشت روظنم  هب  هدور ) ای  اعما  هدعم ، يازجا  ارفـص ، هسیک  یلوب ، هناثم  لاحط ، محر ، لثم :  ) اه نآ  يازجا  ای  اضعا  نیا  .دریگ  یم 

: دنام یم  یقاب  اضعا ، رتشیب  يازجا  اما  دوش ، یم  هداتسرف  هطوبرم  زکارم  هب  یجیسن )  ) یتفاب ياه  یسررب  يارب  يرامیب ، رت  قیقد 

؟ ددرگ هیارا  بط  هدکشناد  نایوجشناد  هب  هدش و  يرادهگن  اه  هشیش  رد  هدنامیقاب  يازجا  اضعا و  هک  تسا  زیاج  ایآ  . 1

: باوج

.درادن یعنام  تسا و  زیاج  یلب !

؟ هن ای  دوش  هتخادنا  رود  اه  هلافت  اه و  هلابز  اب  هک  تسا  زیاج  ایآ  . 2

: باوج

.تسا زیاج 

نامه ولیک  کـی  نزو  اـب  يوضع  کـی  اـیآ  هک  ینعم  نیدـب  دراد ؟ یـشقن  زاوج ، رد  وضع  عون  وضع و  عزج  اـی  وضع  مجح  اـیآ  . 3
؟ تسین رتشیب  مرگ  کی  زا  نآ  نزو  هک  نیا  اب  دراد  نآ  ءزج  کی  هک  دراد  ار  یمکح 

: باوج

يراج تابیم  ماکحا  وضع ، رب  لاح  ره  هب  درادـن و  یعرـش  زاوج  مدـع  اـی  زاوج  رد  یـشقن  یگرزب  یکچوک و  هاـگن  زا  وضع  مجح 
.ملاعلا هللاو  .ددرگ  یمن 
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نینج هرابرد  یلئاسم 

لاوس 32:

رمع دـنا و  هدـش  هتفرگ  ردام  محر  رد  اهنآ  هیلوا  لحارم  زا  هک  دراد  دوجو  یناسنا  ياـه  نینج  بط  ياههدکـشناد  ياـه  میزوم  رد 
رطاخ هب  نیلامروف »  » مان هب  يا  هدـنرادهگن  هدام  اب  هارمه  هک  تسا  ناملـسم  ناردام  زا  اه  نینج  نیا  .تسا  هام  دـنچ  ات  کـی  زا  اـهنآ 

نایوجشناد هدهاشم  يارب  هدش و  يرادهگن  اهلاس  يارب  دنوش و  یم  هتشاذگ  يا  هشیش  ياهقودنص  رد  ندش ، یـشالتم  زا  يریگولج 
: دنوش یم  هتشاذگ  شیامن  هب  دوش ، یم  رازگرب  اه  هاگشناد  رد  نوگانوگ  ياهتبسانم  رد  هک  ییاه  هاگشیامن  رد  ای  بط و  هدکشناد 

؟ تسا زیاج  اشامت  هدهاشم و  يارب  اه  قودنص  نیا  رد  ناملسم  ناردام  ياهنینج  نتشاذگ  ایآ  . 1

: باوج

ندیمد زا  دعب  ًاصوصخم  مراهچ و  هام  زا  لبق  دنچره  نآ ، زا  دعب  اما  .تسا  زیاج  اهنآ  تقلخ  ندـش  هتـسارآ  ندـش و  لیمکت  زا  لبق 
.دنک باجیا  یمومع  تحلصم  کی  هک  نیا  رگم  تسین ، زیاج  اشامت  يارب  اهقودنص  نیا  رد  اهنآ  نتشاذگ  دنوش و  نفد  دیاب  حور ،

؟ تسا زیاج  دشاب ، ناملسم  ریغ  ردام ، رگا  ایآ  . 2

: باوج
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.درادن لاکشا 

؟ هن ای  تسا  بجاو  تیم  یسم  لسغ  دراذگ ، یم  اه  قودنص  نیا  رد  ار  اه  نینج  نیا  هک  یصخش  رب  ایآ  . 3

: باوج

.تسین بجاو  وا  رب  تیم  سم  لسغ  دشاب ، حور  ندیمد  زا  لبق  رگا 

؟ تسا زیاج  راک  نیا  دوش ، هتفرگ  نینج  رما  یلو  هزاجا  هک  یتروص  رد  ایآ  . 4

: باوج

.ملاعلا هللاو  رگید ، زیچ  هن  دراد  یگتسب  نفد  بوجو  مدع  ای  بوجو  هب  لمع ، نیا  زا  وج  مدع  ای  زاوج 

کیتنژ يزاس  هیبش  تایلمع 

لاوس 33:

؟ تسیچ  (1) کیتنژ يزاس  هیبش  هویش  اب  ناسنا  قلخ  تایلمع  هرابرد  سدقم  تعیرش  رظن 
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یکـشزپ عبانم  زا  هدافتـسا  اب  تسا  مزال  يدعب ، ثحابم  رد  مه  ثحبم و  نیا  رد  مه  يزاس  هیبش  عوضوم  تیمها  هب  هجوت  اب  ( 1 - ) 1
ملع هنیمز  رد  رـشب  ياـه  هتفاـی  تسد  نیرت  هتفرـشیپ  زا  یکی  ( cloning  ) يزاـس هیبش.دوش  هداد  دروم  نیا  رد  یکدـنا  تاحیـضوت 

ناسنا يزاس  هیبش  ناکما.دراد  هارمه  هب  ار  يدایز  رایـسب  ياهلاجنج  نآ  تفرـشیپ  هلحرم  ره  هک  تسا  کیتنژ  یـسدنهم  یکـشزپ و 
ترهش هدنفسوگ » یلاد   » هب هک  یلاد »  » .دندرک دیلوت  ار  یلاد » ، » نیلسور هسـسؤم  رد  يدنلتاکـسا  نادنمـشناد  هک  دش  حرطم  ینامز 

نآ دیلوت  هک  دوب  يدنفسوگ  تشاد 
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: باوج

هک دشاب  هتشاد  یعون  دسافم  یفنم و  ياه  هبنج  هک  نیا  رگم  درادن ، یلاکشا  تسا و  زیاج  تعیرـش  هاگن  زا  دوخ  تاذ  رد  لمع  نیا 
طوقـس و هجیتن  رد  یحاص و  یملع و  یگنهرف ، يداصتقا ، هاگن  زا  نآ  طاطحنا  عاـمتجا و  لـالتخا  هب  دـنز و  مهرب  ار  هعماـج  نزاوت 

.تسین زیاج  تلاح  نیا  رد  هک  دماجنایب  نآ  یشاپورف 

لاوس 34:

هلزنم هب  وا  ایآ  دراد ؟ یتبسن  هچ  درم ، ای  نز  زا  معا  هدش ، هتفرگ  وا  زا  لولـس  هک  یـصخش  اب  هدمآ ، دیدپ  هویـش  نیا  اب  هک  یناسنا  . 1
؟ تسا هناگیب  وا  اب  یعرش  رظن  زا  ًالصا  ای  ردارب و  ای  تسا  دنزرف 
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: باوج

باوج باوج ، نیا  زا  .دراد  ار  ردپ  هب  دنزرف  تبـسن  هدش ، هتفرگ  وا  زا  لولـس  هک  یـصخش  اب  هدـمآ ، دـیدپ  هویـش  نیا  اب  هک  یناسنا 
.ملاعلا هللاو  .ددرگ  یم  نشور  زین  يدعب  ياهلاوس 

؟ دراد دوجو  یقوقح  لولس  بحاص  ناسنا و  نیا  نیب  ایآ  . 2

؟ تسا لولس  بحاص  نید  عبات  هک  نیا  ای  رفاک ؟ ای  دوش  یم  هدرمش  ناملسم  ینید ، رظن  زا  تیلوفط  هرود  رد  ناسنا  نیا  . 3

یحارج تایلمع  ماکحا 

لاوس 35:

یتسـس و تلاح  اما  دوشن ، جراخ  وا  زا  ینم  یـسنج ، شزیمآ  ماـگنه  رد  هک  دـنک  ادـیپ  یتلاـح  یحارج ، تاـیلمع  رثا  رد  يدرم  رگا 
: دشاب هتشاد  دوجو  تسا ، فورعم  یسنج  یلومعم  شزیمآ  نایاپ  رد  ینم  جورخ  اب  هک  يروما  همه  تذل و 

؟ تسا زیاج  يرس  تداع  ای  انمتسا  درم  نیا  يارب  تلاح  نیا  رد  ایآ  . 1

؟ تسا بجاو  وا  رب  تبانج  لسغ  دیامن ، انمتسا  رگا  ایآ  . 2

: باوج

.تسین زیاج  وا  يارب  لمع  نیا  . 1

.تسین بجاو  لسغ  دوشن ، جراخ  وا  زا  ینم  هک  ینامز  ات  لسغ ، دروم  رد  اما  . 2
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لاوس 36:

ببس رما  نیمه  دنک و  عطق  ار  ندب  ملاس  نایرـش  هک  يا  هنوگ  هب  هدشاطخ ، بکترم  تایلمع  ماگنه  رد  صـصختم  حارج  رتکاد  رگا 
؟ دوب دهاوخ  لتق  عون  هچ  گرم  نیا  .ددرگ  رامیب  توف 

: باوج

هب ینعی  تسا ؛ بجاو  وا  رب  زین  هرافک  نینچمه  .دـهدب  هید  دـیاب  لتاق  دوش و  یم  بوسحم  ییاطخ  لتق  کی  لـتق  هلأـسم ، ضرف  رد 
.دنک ماعطا  ار  نیکسم  ای 90  دریگب و  هزور  یلاوتم  هام  ود  ای  يرییخت  روط 

لاوس 37:

هدرکن ییاطخ  ای  ریـصقت  هنوگ  چیه  تایلمع  يانثا  رد  تسا و  هداد  ماجنا  یحارج  تایلمع  يرامیب  يور  رب  صـصختم ، حارج  رتکد 
زا رامیب  توف  تلاح  نیا  ایآ  .تسا  هدرک  توف  نآ  ندوب  كاـنرطخ  یـضرم و  تدـش  رطاـخ  هب  تاـیلمع  زا  دـعب  راـمیب  یلو  تسا ،

؟ ضحم ياطخ  ای  دمع و  هبش  ای  تسا ، يدمع  ایآ  دوش  هدرمش  لتق  رگا  دوش ؟ یم  هدرمش  لتق  تالاح 

: باوج

وا توف  رگا  اما  .تسین  يزیچ  رتکاد  رب  یحارج ، تایلمع  هب  هن  دـشاب و  يرامیب  تدـش  هب  دنتـسم  راـمیب ، توف  رگا  هلأـسم  ضرف  رد 
یم گرم  هب  رجنم  تایلمع  هک  دهدن  لامتحا  ًاتداع  وا  هک  نیا  رب  طورشم  ییاطخ ، لتق  اب  تسا  لتاق  رتکاد  دشاب ، تایلمع  هب  دنتسم 

.دوب دهاوخ  يدمع  لتق ، نیا  هنرگ  دوش و 
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لاوس 38:

هک دنیب  یم  اما  دنک ، یم  زاب  ار  رامیب  مکـش  حارج ، سیدناپآ )  ) روک هدور  نتـشادرب  تایلمع  دـننام  یتاحارج  تایلمع  زا  یخرب  رد 
وا هک  لیلد  نیا  اب  دنک  یم  مادقا  نآ  نتشادرب  هب  حارج  یلو  درادن ؛ نتـشادرب  ای  یحارج  هب  یجایتحا  تسا و  ملاس  ًالماک  روک  هدور 
هک تسا  زیاج  یعرـش  هاگن  زا  ایآ  .دوش  داجیا  هدـنیآ  رد  تسا  نکمم  نوچ  درادرب ؛ ار  روک  هدور  دـیاب  سپ  تسا  هدوشگ  ار  مکش 

؟ درادرب تسین ، ضرم  هب  التبم  هک  ار  یضیرم  ندب  زا  يزیچ  حارج 

: باوج

.تسا عرش  مکاح  اب  نآ  رادقم  نییعت  تسا و  هید  وا  رب  هکلب  .تسین  زیاج  یلبق  هزاجا  نودب  یعرش  هاگن  زا 

لاوس 39:

؟ دیامن ربخاب  تقیقح  نیا  زا  ار  رامیب  تایلمع ، زا  دعب  هک  تسا  مزال  رتکاد  رب  ایآ 

: باوج

.تسا بجاو  نآ ، ندیشخب  ای  هید  تخادرپ  همدقم  ناونع  هب  یلب !

لاوس 40:

؟ دریگب ار  رامیب  هقفاوم  تایلمع ، زا  لبق  تسا  مزال  رتکاد  رب  تلاح ، نیا  زورب  لامتحا  رطاخ  هب  ایآ 
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: باوج

.ملاعلا هللاو  .دشاب  ییالقع  لامتحا ، نیا  هک  یتروص  رد  تسا ، بجاو  راک  نیا  وا  رب  یلب !

یکشزپ ياه  صصخت 

لاوس 41:

؟ تسا زیاج  ییاسان ) يدالو و   ) نامیاز نانز و  هتشر  رد  صصخت  نتفرگ  درم ، نارتکد  يارب  ایآ 

: باوج

، دوش بکترم  یعرـش  مارح  لامعا  نآ ، لامعا  صـصخت و  عون  نیا  اب  هک  نیا  رگم  .درادن  لاکـشا  دوخ  تاذ  رد  تسا و  زیاج  یلب !
.صاخ تالاح  رد  رگم  تسین  زیاج  ماگنه  نیا  رد  هک  وا  حیرشت  سمل و  ای  نز  هاگمرش  هب  هاگن  دننام 

لاوس 42:

؟ تسا بجاو  لمع  نیا  كرت  ایآ  دشاب ، هتشاد  نامیاز  نانز و  صصخت  يرتکاد ، هاگ  ره 

: باوج

دنک یم  تمدخ  هعماج  يارب  دزادرپب ، یکشزپ  راک  هب  رگا  هک  دشاب  هتشاد  نانیمطا  دوخ  هب  هک  یتروص  رد  تسین  بجاو  نآ  كرت 
و
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هتـشاد دیدش  زاین  يرتکاد  نینچ  هب  هعماج  هک  یتروص  رد  ًاصوصخم  دـشخب ، یم  تاجن  تقـشم  ای  تکاله  زا  ار  يدایز  ياه  ناج 
.دشاب

صصخت نودب  تابابط 

لاوس 43:

لغـش کی  يدام ، بسک  يارب  ار  نآ  دنزادرپ و  یم  یکـشزپ  فلتخم  ياه  تیلاعف  هب  هک  دـنراد  دوجو  يدایز  صاخـشا  هعماج  رد 
يا همان  تداهـش  هدـناوخن و  یکـشزپ  سرد  کیمداکا ، تروص  هب  دنتـسین و  رتکاد  ناـنآ  هک  یلاـح  رد  دـنهد ، یم  رارق  دوخ  يارب 

تـسد هب  ار  تاعالطا  زا  ياهراپ  هلاس ، دـنچ  یلمع  هبرجت  قیرط  زا  اهنت  هکلب  دـهد ؛ هزاجا  ار  بط  هفرح  ماجنا  ناـنآ  هب  هک  دـنرادن 
یگتسکش ناوختسا  نانیا  .دنوشیم  دای  دنب » هتسکش   » مدرم حالطصا  رد  هک  دنتسه  یـصاخشا  عوضوم ، نیا  لاثم  نیرتهب  .دنا  هدروآ 

رد یگتـسکش  ناوختـسا و  صـصختم  نارتکد  یلعف ، طیارـش  رد  هک  نیا  اب  دـننک ، یم  نامرد  ار  ناوختـسا  ياه  يرامیب  زا  یخرب  و 
دوخ لامعا  نماض  ایآ  دـنراد ؟ ار  يدـنب ) هتـسکش   ) یلامعا نینچ  ماجنا  قح  يدارفا  نینچ  ایآ  .دـنراد  دوجو  ینوکـسم  قطاـنم  رثکا 

؟ دریگیم قلعت  نانآ  رب  هید  ایآ  نانآ ، لامعا  رثا  رد  رامیب  توف  تلاح  رد  دنتسه ؟

: باوج

يراک دوخ  هبرجت  یهاگآ و  دـح  زا  جراخ  رگا  اما  رتشیب  هن  تسا  زیاـج  دـنراد ، هک  يا  هبرجت  یهاـگآ و  هزادـنا  هب  ناـنآ  يارب  یلب 
.تسا مزال  هید  نانآ  رب  دماجنیب ، ضیرم  توف  هب  هک  دننک 
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ضرم سمیخشت  رد  اطخ 

لاوس 44:

ای اود  نیا  هدافتـسا  رثا  رد  رامیب  و  دـهد ، یم  ماجنا  ار  یحارج  لمع  کـی  اـی  دـهد  یم  ییاود  دوخ ، ناراـمیب  زا  یکی  يارب  يرتکاد 
؟ تسیچ دشاب  رصاق  هک  یتروص  رد  رتکاد  مکح  دنک ، یم  توف  یحارج  لمع 

: باوج

سپس هدناروخ و  ار  اود  ای  هدرک  قیرزت  ار  يراکچیپ )  ) لوپمآ میقتـسم  روط  هب  دوخ  هک  ینعم  نیدب  دشاب ؛ نامرد  رـشابم  رتکاد  رگا 
قحتسم دشاب ، رصقم  رگا  هک  یلاح  رد  .تسین  تازاجم  قحتسم  یلو  دشاب  رصاق  دنچره  تسا  هید  رتکاد  رب  تسا ، هدرک  توف  رامیب 

.دشاب یم  زین  تازاجم 

وا رب  هید  تسا ، هدرک  فرـصم  ار  نآ  دوخ  راـیتخا  هدارا و  اـب  راـمیب  هداد و  وا  هب  دوـخ  تسد  اـب  اـی  هدرک  یفرعم  ار  اود  رتـکاد  رگا 
.درادـن هنرگ ، دراد و  هید  دـشاب ، تایلمع  هب  دنتـسم  وا  توف  هاگره  دریمب ، میقتـسم  روط  هب  رتکاد  تایلمع  رثا  رد  رامیب  رگا  .تسین 

.ملاعلا هللاو 

لاوس 45:

اب ًاصوصخم  دراد ؟ تیلوئـسم  رگید  تبرـش  ياج  هب  یتبرـش  ای  رگید  هملک  ياج  هب  هملک  کی  نتـشون  رد  اـطخ  دروم  رد  رتکد  اـیآ 
.دراد دوجو  وا  يارب  هشیمه  اطخ  لامتحا  تسا و  اطخ  زا  موصعم  ریغ  ناسنا  کی  رتکاد  هک  نیا  هب  هجوت 
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: دشاب یم  لیذ  تلاح  ود  رد  اهاطخ  لوئسم  یعرش  هاگن  زا  رتکاد  ایآ  نیاربانب ،

؟ تسا هدرک  اطخ  نامرد ، هخسن  نتشون  رد  رتکاد  نآ  رثا  رد  هدوب و  يدیدش  ماحدزا  ادصورس و  رتکاد  نیعجارم  نایم  رد  . 1

: باوج

هدوب رتکاد  يراگنا  لهس  حماست و  زا  یشان  رگید  تبرش  ياج  هب  یتبرش  ای  رگید  هملک  ياج  هب  هملک  کی  نتـشون  رد  اطخ  هاگ  ره 
رب هوالع  دوش ، یهتنم  رامیب  گرم  هب  لمع  نیا  رگا  .تسا  هدوب  نیعجارم  دایز  ماحدزا  رطاخ  هب  اطخ  دنچره  تسا ؛ رـصقم  وا  تسا ،

.دریگ یم  قلعت  هید  وا  رب  یلو  درادن  هانگ  دشابن ، وا  يراگنا  لهس  ریصقت و  زا  یشان  رگا  .دراد  هید  هانگ ،

ياهاود فرـصم  هب  هک  هتـشون  یهابتـشا  ار  هخـسن  هدوب و  راگنا  لهـس  دوخ  راک  رد  رتکاد  دوخ  یلو  دـشابن  دـیدش  ماـحدزا  رگا  . 2
؟ تسا هدش  رجنم  هابتشا 

: باوج

.ددرگ یم  نشور  تشذگ  هچنآ  زا  نآ  باوج 

لاوس 46:

هک تسا  اناوخان  حضاو و  ریغ  نم  طختسد  هک  تسا  نیا  لکـشم  یلو  مسیون ، یم  نارامیب  يارب  ار  ییاه  هخـسن  متـسه و  رتکاد  نم 
يارب نم  دناوخب و  تسرد  ارم  طخ  دناوت  یمن  شورفاود  اریز  دوش ؛ یم  رجنم  هناخاود  طسوت  طلغ  ياهاود  نداد  هب  تاقوا  يرایـسب 

یلو مدرک ، ششوک  دایز  مطخ  ندش  بوخ 
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زا يریگولج  يارب  اهـششوک  نیا  مغر  یلع  نم  ایآ  هک  تسا  نیا  ملاوس  .تسا  اناوخان  نانچمه  نم  طـخ  دیـشخبن و  يا  هدـیاف  چـیه 
؟ متسه یکشزپ  ياه  هخسن  نتشون  رد  دوخ  تاهابتشا  لوئسم  یعرش  هاگن  زا  مه  زاب  هابتشا ،

: باوج

یتروص رد  هدوب و  لمع  نیا  لوئسم  وا  ددرگ ، وا  يرامیب  دیدشت  ای  رامیب  گرم  هب  رجنم  یکشزپ  ياه  هخسن  نتشون  رد  هابتـشا  رگا 
اود ندیرخ  زا  دعب  دـنک  هیـصوت  دوخ  نارامیب  هب  هک  تسا  نیا  یتلاح  نینچ  رد  رتکاد  هفیظو  .دراد  مه  هید  دوش ، گرم  هب  رجنم  هک 

.دوش لصاح  نانیمطا  هدش  هدیرخ  ياود  تحص  زا  ات  دننک  هعجارم  وا  هب  هناخا ، ود  زا 

لاوس 47:

نامرد لاـثم  روط  هب  هک  تسا  هدـناوخ  هدکـشناد  رد  لیـصحت  ماـگنه  رد  هدـش و  غراـف  بط  هدکـشناد  زا  لاـس  هد  زا  لـبق  يرتکاد 
هدرک نامرد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ياود اب  ار  س )  ) يرامیب هب  التبم  رامیب  زورما  تسا و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ياود س )  ) يرامیب
ياود هک  دـباییم  رد  دـیدج  یبط  ياه  باـتک  هب  هعجارم  زا  دـعب  رتکاد  .تسا  هدرک  توف  اود  نیمه  ببـس  هب  راـمیب  نیا  یلو  تسا ،
يارب هک  هدـش  فشک  یـضوع ، رد  دراد و  يدایز  یبناج  ضراوع  اریز  تسا ؛ بساـنمان  س )  ) يراـمیب يارب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )

هیلع  ) ياود زا  هدافتسا  هب  ریخا  ياه  هرود  رد  یکـشزپ  ياهداهن  ور  نیا  زا  .تسا  بسانم  مالـسلا ) هیلع   ) ياود س )  ) يرامیب نامرد 
مدع و  مالسلا )
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هدافتسا رثا  رد  هک  تسا  يرامیب  نماض  رتکاد  نیا  ایآ  هک  تسا  نیا  لاوس  .دنا  هدرک  هیصوت  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ياود زا  هدافتسا 
؟ تسا بجاو  وا  رب  هید  ایآ  تسا ؟ هدرک  توف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ياود زا 

: باوج

.تسا مزال  هید  رتکاد  رب  هلأسم ، ضرف  رد  یلب !

لاوس 48:

قیمع و تاـعلاطم  اهوجتـسج و  هجیتـن  ناونع  هب  هک  دـشاب  یناـمرد  هویـش  هب  مزتـلم  هک  تسا  بجاو  رتـکاد  رب  یعرـش  هاـگن  زا  اـیآ 
زیاج وا  يارب  هک  نیا  ای  تسا  هدیدرگ  نایب  هدش ، فیلأت  یناهج  یبط  ياهداهن  يوس  زا  هک  دامتعا  دروم  یبط  ياهباتک  رد  ینالوط ،

هک نیا  ای  درادن ، تعانق  اهباتک  نآ  هب  ای  هک  لیلد  نیدب  دـنک ؛ لمع  دوخ  داهتجا  هب  نامرد ، رد  یبط  ياه  باتک  فالخرب  هک  تسا 
، اه یـسررب  رب  ینتبم  وا  هویـش  نیا  هک  نیا  هب  ملع  اب  هتبلا  .تسا  هدوب  مه  قفوم  راب  ود  ای  کی  هدرک و  هبرجت  ار  يرگید  نامرد  دوخ 

رطخ اب  ار  ناناملـسم  ياه  ناج  دوخ ، لمع  نیا  اب  هک  تسا  وا  یـصخش  داهتجا  اهنت  دـشاب و  یمن  یملع  قیقد  ياه  هیاپ  تاـعلاطم و 
؟ دنادرگ یم  هجاوم  يدج 

: باوج

هجاوم گرم  رطخ  اب  ار  رامیب  تسا  نکمم  هویش  نیا  اریز  دنک ؛ لمع  دوخ  یصخش  داهتجا  هب  نامرد ، يارب  تسین  زیاج  رتکاد  يارب 
اه و شیامزآ  همه  زا  نارامیب  نامرد  رد  هک  تسا  فلکم  يرتکد  ره  .دنادرگ 
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.دنک هدافتسا  تسا ، مزال  نامرد  رد  هچنآ  ره  مزال و  تافاشتکا 

لاوس 49:

کمک یساسا  یبط  ياهرازبا  همه  زا  و  هریغ ) جاسنا و  نوخ ، ياهشیامزآ   ) يراوتاربال ياهتست  یعاعش و  ياهـشیامزآ  زا  رتکاد  رگا 
اب وا  اما  تسا ؛ هتـسناد  یمن  رتکاد  هدوب و  هابتـشا  لصا  رد  اه  شیامزآ  نیا  یلو  دـنک ، دامتعا  اهنآ  هب  يرامیب  صیخـشت  رد  دریگب و 
هک تسا  نیا  لاوس  .تسا  هدـش  وا  گرم  بجوم  هک  هدومن  قیرزت  رامیب  هب  گر  قیرط  زا  ار  ییاهاود  اـه ، شیاـمزآ  نآ  هب  داـمتعا 

؟ تسا بجاو  هید  وا  رب  ایآ  تسا ؟ نماض  تلاح  نیا  رد  رتکاد  ایآ 

: باوج

.تسا ییاطخ  لتق  دروم  نیا  رد  لتق  تسا و  مزال  رتکاد  رب  هید  هلأسم ، ضرف  رد  یلب !

لاوس 50:

يارب ار  یقیرزت  ياود  هخسن  درادن ، ملع  نآ  ندوب  هابتـشا  هب  هک  هابتـشا  یعاعـش  یهاگـشیامزآ و  ياه  تست  هب  دامتعا  اب  رتکاد  رگا 
اهنت هک  نیا  ای  دهدب  هید  دـیاب  تسا و  نماض  رتکاد  ایآ  دـنک ، توف  رامیب  نآ ، رثا  رد  دـنک و  قیرزت  ار  نآ  راتـسرپ  زیوجت و  يرامیب 

؟ ود ره  ای  دهدب و  هید  دیاب  هدوب و  نماض  راتسرپ 

: باوج

راتسرپ تسا و  راتسرپ  رمآ  وا  اریز  دشاب ؛ رتکاد  رب  هید  هک  تسین  دیعب 
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رد ناراتـسرپ  هک  تسا  نیا  اه  هناخافـش  رد  جـیار  متـسیس  هیور و  دـنک و  یم  قیرزت  ار  هدـش  نییعت  لبق  زا  کلهم و  ياود  وا  رما  هب 
.دننک یم  لمع  رتکاد ، روتسد  هب  نانآ  هب  اود  نداد  نارامیب و  نامرد 

لاوس 51:

زا یخرب  اریز  دـنک ؛ هابتـشا  صیخـشت  رد  یلو  دـشاب ، هتـشادن  ریـصقت  هدومن و  ار  دوـخ  شـشوک  يراـمیب  صیخـشت  رد  رتـکاد  رگا 
نارتکاد زا  يرایـسب  يارب  یتـح  دوشیم ؛ تسرد  صیخـشت  عناـم  نیا  دنتـسه و  رگیدـمه  هباـشم  دوخ ، ینیلاـب  ضراوع  رد  اـهیرامیب 
يدـیرو تاـقیرزت  رتکاد ، فرط  زا  هک  دوشیم  بجوم  صیخـشت  رد  اـطخ  نیا  .دـنراد  مه  يداـیز  هبرجت  یهاـگآ و  هک  صـصختم 

؟ تسا بجاو  وا  رب  هید  ایآ  تسا ؟ نماض  رتکاد  ایآ  .ددرگ  وا  گرم  ثعاب  هک  دوش  زیوجت 

: باوج

.تسین رصقم  هدوب و  روذعم  وا  اریز  تسین ؛ راکهنگ  لاوس  یضرف  رد  دنچره  تسا ؛ هید  نماض  رتکاد  یلب !

اود شورف  دیرخ و  لامعتسا و 

لاوس 52:

.یحارج تایلمع  ياهدرد  تشپ و  درد  هدنهد  نیکست  ياه  صرق  دننام  دوش  یم  هداد  ییاهاود  نارامیب  زا  یخرب  هب 
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هک نیا  هب  هجوت  اب  تسا ؟ زیاج  هدننکریدخت  ياه  صرق  ناونع  هب  ای  اود  ناونع  هب  اهنآ  هدافتسا  يارب  نارگید  هب  اهنآ  نتخورف  ایآ  . 1
نوناق فلاخم  لمع  نیا  مینک ، یم  یگدـنز  برغ  رد  اـم  هک  اـجنآ  زا  دوش و  یم  دروخرب  یلکلا  تابورـشم  دـننام  اـه  صرق  نیا  اـب 

.دوشیم یقلت 

؟ تسیچ لمع  نیا  لابق  رد  نینمؤم  تیلوئسم  تسیچ و  عرش  قالخا و  هاگن  زا  امش  هناردپ  تحیصن  . 2

: باوج

فلاخم هک  نیا  ای  .دوش  بترتم  نآ  رب  هجوت  لباق  ررـض  هک  نیا  رگم  درادـن ، یعنام  دوخ  تاذ  رد  تیلباـت )  ) اـه صرق  نیا  نتخورف 
.تسین زیاج  تالاح  نیا  رد  هک  دوش  میقتسم -  ریغ  روط  هب  دنچره  مالسا -  نید  هب  نیهوت  بجوم  دشاب و  نوناق 

لاوس 53:

، سفن یگنت  لـثم  دراد  يداـیز  هدافتـسا  دراوم  دوـش و  یم  هدـیمان  اهدـیئوریتس » اوـکیتروک   » ماـن هب  هک  دراد  دوـجو  یبـط  ياـهاود 
زین یمهم  یبناج  ضراوع  اها  ود  نیا  رگید ، ياه  یضیرم  ینوخ و  یضارما  زا  یخرب  یناور ، یبصع -  ضراوع  يدلج و  تیساسح 

نییاپ ضراوع  نیا  هلمج  زا  .دوش  یم  رهاظ  دـننک  یم  فرـصم  داـیز  رادـقم  اـب  ینـالوط و  تدـم  يارب  هک  یناراـمیب  يارب  هک  دراد 
ریخأت تاباهتلا ، يارب  دایز  یگدامآ  نوخ ، زوکولگ  هجرد  تارییغت  نوخ ،) رد  دوجوم  یلارنم  داوم  زا  یکی   ) نوخ مویـساتوپ  ندمآ 

هدعم و حورق  مخز و  مایتلا 
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شـشخرد ثعاب  هک  تروص ، رد  یلایـس  هدام  عمجت  نینچمه  .تسا  ناوختـسا  یکوپ  فیعـضت و  مشچ و  ياه  يرامیب  رـشع ، ینثا 
فیعـضت و اـها  ود  نیا  یبناـج  ضراوع  نیرت  مهم  زا  .دوـش  یم  هدـیمان  ور » هاـم   » ناـناوج نیب  جـیار  تاریبـعت  رد  هدـش و  تروـص 
ود نیا  رسپ  رتخد و  ناناوج  زا  يدایز  هدع  .دوشیم  رجنم  زین  صخش  توف  هب  یهاگ  هک  تسا  لانردا )  ) هیلک قوف  هدغ  داح  ییاسران 

.دننک یم  هدافتسا  نآ ، یبناج  یضراوع  ینعی  ور ،» هام   » هب نتفای  تسد  رطاخ  هب  دایز ، رادقم  اب  ینالوط و  تدم  يارب  ار  اها 

ود نیا  یـصخش  نآ  هک  دـناد  یم  وا  هک  نیا  هب  هجوت  اب  دـشورفب ؟ روظنم  نامه  اب  ار  هیودا  نیا  هک  تسا  زیاج  هناخا  ود  يارب  ایآ  - 
.دنک یم  يرادیرخ  ندش ، ورهام  ینعی  فده ، نامه  يارب  ار  اها 

: باوج

قلطم روط  هب  هک  تفگ  ناوت  یم  هکلب  دایز و  رادـقم  اب  ینـالوط و  تدـم  يارب  نآ  زا  هدافتـسا  تارطخ  مـالعا  اـب  تسا ، زیاـج  یلب !
طورـشم تسا ، زیاج  دشاب  مه  هجوت  لباق  نآ  ررـض  رگا  هکلب  .دشاب  هجوت  لباق  ریغ  كدنا و  نآ  ررـض  هک  یتروص  رد  تسا ، زیاج 

.دنادب ار  نآ  يرتشم  هک  نیا  رب 

؟ دننک لامعتسا  ضارغا  نیا  يارب  ار  اها  ود  نیا  تسا  زیاج  ناناوج  يارب  ایآ  - 

: باوج
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.دشاب هجوت  لباق  ریغ  كدنا و  نآ  ررض  هک  یتروص  رد  تسا  زیاج  یلب !

؟ دهدب هخسن  ضارغا  نیا  يارب  ار  اهاود  عون  نیا  هک  تسا  زیاج  رتکاد  يارب  ایآ  - 

: باوج

.تسا زیاج  قلطم  روط  هب  هکلب  اه و  نآ  لامعتسا  تارطخ  مالعا  اب  تسا  زیاج  یلب !

هک یسک  ای  شورف  ود  ایآ  دریمب ؛ تسا ، اود  نیا  لامعتسا  زا  یشان  هک  لانرد )  ) هیلک قوف  هدغ  داح  ییاسران  رطاخ  هب  یناوج  رگا  - 
؟ تسا هدش  هانگ  بکترم  هداد  ار  ود  نیا 

: باوج

.ملاعلا هللاو  .تسا  هداد  ار  اود  هک  یسک  هن  تسا ، راکهنگ  شورفا  ود  هن 

کشزپ هب  نامرد  هزاجا 

لاوس 54:

؟ دنک عورش  رامیب  نامرد  هب  ات  دراد  ار  رتکاد  يارب  ءاربا  هزاجا و  ياطعا  تیحالص  یسک  هچ  یعرش  هاگن  زا 

: باوج

.ملاعلا هللاو  .تسا  وا  یلو  نذا  كالم  دشاب ، غلابان  رگا  تسا و  وا  دوخ  هزاجا  كالم  دشاب ، لقاع  غلاب و  رامیب  رگا 
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لاوس 55:

؟ تسیچ دریگ  یم  نامرد  زاغآ  زا  لبق  رامیب ، زا  رتکاد  هک  هزاجا ي  زا  روظنم 

: باوج

.ملاعلا هللاو  .تسا  نامرد  يارب  وا  یلو  ای  رامیب  تیاضر  روظنم 

لاوس 56:

؟ دشاب ذغاک  يور  هتشون  يریرحت و  تروص  هب  ًامتح  هک  نیا  ای  تسا  یفاک  نامرد  زاغآ  يارب  یهافش  هزاجا  ایآ 

: باوج

لثم لاعف  ماجنا  مه  یهاگ  هتشون و  مه  یهاگ  .تسا  نخس  ظفل و  نآ ، زا  فشاک  یهاگ  هک  تسا  نامرد  يارب  یبلق  تیاضر  رایعم 
.ملاعلا هللاو  رتکاد ، هب  رامیب  هعجارم 

لاوس 57:

؟ دراد ینیعم  صاخ و  بلاق  یعرش  هاگن  زا  ایآ  تسیچ ؟ هزاجا  یعرش  هغیص 

: باوج

.ملاعلا هللاو  .درادن  یصاخ  لکش  هغیص و  هزاجا ،

لاوس 58:

؟ تسیچ دریگ  یم  ضیرم  زا  نامرد ، زا  لبق  رتکاد  هک  ءاربا  زا  روظنم 

: باوج
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.ملاعلا هللاو  .تسا  تایلمع  ماگنه  رد  مخز  هید  نامض و  زا  رتکاد  همذ  تئارب  ای  هئربت  ءاربا ، زا  روظنم 

لاوس 59:

؟ دوش هتشون  ذغاک  يور  دیاب  دشاب ، ذفان  یعرش  هاگن  زا  هک  نیا  يارب  ءاربا  ایآ 

: باوج

هتشون ای  دشاب  لعف  اب  هک  نیا  زا  معا  دوش ، هداد  زورب  جراخ  رد  هک  دراد  زاین  يزیچ  هب  اهنت  هکلب  درادن ؛ یصاخ  هغیـص  بلاق و  ءاربا 
.ملاعلا هللاو  .نخس  راتفگ و  ای  و 

لاوس 60:

؟ تسیچ عاربا  یعرش  هغیص 

: باوج

.ملاعلا هللاو  .درادن  یصاخ  هغیص  ءاربا  هک  دش  هتفگ  ًالبق 

لاوس 61:

یحارج تایلمع  هب  گرم ، زا  ضیرم  ناج  تاـجن  هک  نآ  دـننام  دـیدش و  يزیرنوخ  یکیفارت ، ثداوح  لـثم  هبقرتم  ریغ  تـالاح  رد 
: تسا روصت  لباق  تلاح  ود  درادن ، دوجو  يرگید  هار  یحارج  لمع  زا  ریغ  وا  تاجن  يارب  دراد و  جایتحا  عیرس  یلیخ 

تایلمع هب  شناج  تاجن  يارب  دراد و  رارق  یکانرطخ  تلاح  رد  ضیرم  لوا :
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ای حارج  رتکاد  هب  تعانق  مدع  دـننام  دـهد ؛ یمن  ار  یحارج  تایلمع  هزاجا  یقطنم  ریغ  لیالد  هب  وا  یلو  یلو  دراد ، جایتحا  یحارج 
ای صصخت  یکشزپ  لئاسم  رد  وا  هک  نیا  اب  وا ، دوخ  یصخش  تشادرب  ساسارب  یحارج  تایلمع  هب  ترورض  مدع  ای  هناخافـش و  هب 

؟ ددرگ یم  طقاس  تایلمع ، ماجنا  يارب  ضیرم  یلو  زا  هزاجا  نتفرگ  یتلاح  نینچ  رد  ایآ  .درادن  ار  مزال  عالطا 

: باوج

هک تسا  نارتکاد  رب  دـشاب ، هتـشاد  زاین  یحارج  تایلمع  هب  شناج  تاجن  يارب  هتـشاد و  رارق  كانرطخ  تلاح  رد  یـضیرم  هاـگره 
مه عنم  یحارج  لمع  زا  یلو  رگا  یتح  هکلب  .دنرادن  یضیرم  رما  یلو  نذا  هب  جایتحا  دنزادرپب و  یحارج  تایلمع  هب  وا  تاجن  يارب 

بیترت ره  هب  تایلمع ، ماجنا  اب  رامیب  ناج  تاجن  لاعتم ، دنوادخ  ربارب  رد  نارتکاد  هفیظو  اریز  درادـن ؛ يرثا  شزرا و  وا  عنم  دـیامن ،
.تسا نکمم 

یلو نودب  هدیسر  هناخافش  هب  هک  یماگنه  یلو  دراد ، یحارج  لمع  هب  جایتحا  هتشاد و  رارق  كانرطخ  رایسب  تلاح  رد  ضیرم  مود :
یلو زا  هزاجا  نتفرگ  یعرـش  هاگن  زا  ایآ  .تسین  رتسیم  مه  هزاجا  نتفرگ  هداوناخ و  اب  سامت  هدوب و  شا  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  ای 

؟ ددرگ یم  طقاس  یحارج  لمع  يارب  رامیب 

: باوج

.درادن يرثا  دنک ، مه  عنم  رگا  دش  هتفگ  هک  روطنامه  هکلب  ددرگ و  یم  طقاس  هزاجا  یلب !
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رامیب نامرد  قیرط  زا  بط  يوجشناد  نیرمت  شزومآ و 

لاوس 62:

نیا رد  .دـنک  هدـهاشم  ار  یتالاح  نینچ  وجـشناد  تسا  نکمم  رتمک  هک  دـتفا  یم  قافتا  يردان  یـضرم  تالاح  هناخافـش  رد  یهاگ 
؟ تسیچ یتآ  تالاح  یعرش  مکح  تروص 

؟ دهدن هزاجا  دزرو و  عانتما  یبط ) ژاتسا  هرود  رد   ) وا هلیسو  هب  نایوجشناد  شزومآ  نیرمت و  زا  هک  تسا  زیاج  رامیب  يارب  ایآ  . 1

: باوج

.دیامن ّدر  ار  دوخ  رب  وجشناد  نیرمت  دناوت  یم  وا  یلب !

؟ دنیامن راک  نیا  هب  روبجم  داتسا ، يوس  زا  ار  وا  هک  تسا  زیاج  ایآ  دیامن ، ّدر  رامیب  رگا  . 2

: باوج

یممع تحلـصم  رامیب ، يور  رب  شزومآ  رد  هک  نیا  رب  طورـشم  تسا ، زیاج  ناداتـسا  نارتکاد و  يوس  زا  راک  نیا  هب  وا  رابجا  یلب !
.دنوش یم  التبم  يرامیب  عون  نیا  هب  هک  ینانآ  ناج  تاجن  لثم  دشاب ؛ هتفهن  یحص  هصرع  رد  هعماج 

؟ دننیبب شزومآ  دننک و  نیرمت  وا  يور  رب  هک  تسا  زیاج  نایوجشناد  يارب  ایآ  رامیب  رابجا  تلاح  رد  . 3

: باوج

.دیدرگ رکذ  هک  یطرش  هب  طورشم  تسا  زیاج  یلب !
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لاوس 63:

هک تسا  زیاج  وا  يارب  ایآ  دیامن ؟ يراکمه  وا  شزومآ  دروم  رد  بط  يوجشناد  اب  ناکما  تروص  رد  هک  تسا  بجاو  رامیب  رب  ایآ 
؟ یشزومآ ریغ  ای  دشاب  يردک )  ) یشزومآ هناخافش  هک  نیا  زا  معا  دنک  تفایرد  ترجا  راک ، نیا  لابق  رد 

: باوج

یـشزومآ و هناخافـش ، هک  درادـن  قرف  ترجا و  لباقم  رد  ای  ناگیار  روط  هب  دـنک  يراکمه  وجـشناد  اب  هک  تسا  زیاـج  راـمیب  يارب 
.یشزومآ ریغ  ای  دشاب  يردک 

لاوس 64:

نایوجـشناد نیرمت  شزومآ و  لوبق  هب  طورـشم  اه  نآ  رد  رامیب  دورو  هک  دراد  دوجو  یـصاخ  ياه  قاطا  اه  هناخافـش  زا  یخرب  رد 
؛ دزرو عانتما  وجـشناد  نیرمت  لوبق  زا  هک  تسا  زیاج  رامیب  نیا  يارب  ایآ  .دشاب  یم  وا  هنیاعم  سیف  ای  ترجا  لباقم  رد  ژاتـسا ) هرود  )

؟ دنیب یم  نایز  ای  دوش و  یم  تحاران  راک  نیا  زا  يو  هک  نیا  لیلد  هب 

: باوج

شزومآ رامیب  دورو  يارب  هناخافش ، کلام  هک  یصوصخ  هناخافش  رد  اما  .دنکن  لالتخا  دنک و  تیاعر  ار  هناخافـش  ماظن  دیاب  رامیب 
.تسین زیاج  رامیب  يارب  نآ  زا  عانتما  تسا ، هدرک  طرش  ار  وجشناد 
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لاوس 65:

ار يو  دریگب ، وا  يرامیب  زا  یفاک  تاـمولعم  هتفر و  ناراـمیب  زا  یکی  نیلاـب  رب  هک  دوشیم  هتـساوخ  وجـشناد  زا  ینیلاـب  تاـناحتما  رد 
زا تسا  زیاج  وجـشناد  يارب  ایآ  دوش - : یم  حرطم  لاوس  ود  اج  نیا  رد  .دنک  صخـشم  ار  نآ  نامرد  يرامیب و  عون  دیامن و  هنیاعم 

؟ دوش ناسآ  وجشناد  يارب  ناحتما  ات  تسا ، هدوب  هچ  نانآ  نامرد  وا و  يرامیب  هرابرد  نارتکاد  صیخشت  هک  دسرپب  رامیب 

: باوج

.نانآ نامرد  عون  نارتکاد و  یصیخشت  زا  دسرپب و  رامیب  زا  هک  تسا  زیاج  وا  يارب  یلب !

تقو زا  هک  تسا  زیاج  وا  يارب  اـیآ  دـیامن ، ریخأـت  نآ  زا  رتشیب  وجـشناد  دـشاب و  تعاـس  مین  ناـحتما  يارب  هدـش  نییعت  تقو  رگا  - 
؟ دنک هدافتسا  یفاضا 

: باوج

اه هدکشناد  اه و  توتیتسنا  اه ، هاگشناد  رد  يراج  ماظن  فالخ  رب  هک  نیا  رگم  دنک ؛ هدافتسا  تاقو  زا  هک  تسا  زیاج  وا  يارب  یلب !
.دوش یلمع  لومعم  ماظن  قباطم  دیاب  تروص  نیا  رد  هک  دشاب 

لاوس 95:

؟ دبایب شزومآ  دنک و  نیرمت  وا  رب  دـهاوخ  یم  هک  دـهد  عالطا  وا  هب  دـنک و  یفرعم  رامیب  هب  ار  دوخ  هک  تسا  مزال  وجـشناد  رب  ایآ 
نکمم اسب  هچ  اریز 
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مـسا نآ  رد  هک  یتراک  دوجو  ایآ  .دـهد  هزاجا  وا  هب  تهج  نیا  زا  تسا و  رتکاد  عقاو  رد  وجـشناد  نیا  دـنک  روصت  راـمیب  هک  تسا 
؟ تسا یفاک  وا  یفرعم  يارب  تسا ، نازیوآ  وا  هنیس  يور  رب  هدش و  هتشون  وجشناد 

: باوج

یفرعم وا  هب  ار  دوخ  هک  تسا  بجاو  دشاب ، هتشادن  دوجو  يرگید  هار  وجشناد  شزومآ  دروم  رد  رامیب  تیاضر  زارحا  يارب  هاگ  ره 
.دشاب تفتلم  نآ  هب  رامیب  هک  یتروص  رد  تسا ، یفاک  مه  وا  هنیس  يور  رب  وجشناد  مان  رب  لمتشم  تراک  دوجو  دیامن و 

لاوس 67:

یـشزومآ ینامرد و  هناخافـش  هدرک ، هعجارم  نآ  هب  وا  هک  يا  هناخافـش  ًاصوصخم  دزرو ؛ عانتما  لـمع  نیا  زا  دـناوت  یم  راـمیب  اـیآ 
؟ نارامیب نامرد  يارب  مه  تسا ، نایوجشناد  شزومآ  يارب  يردک و  مه  هک  تسا  يا  هناخافش  ینعی  تسا ؛

: باوج

رد رگم  تسین ؛ مه  هناخافـش  ندوـب  یـشزومآ  ریغ  یـشزومآ و  نیب  یقرف  دزرو و  عاـنتما  راـک  نیا  زا  یـضیرم  هک  تسا  زیاـج  یلب !
.یمومع تحلصم  دوجو  یشزومآ و  روما  يارب  هناخافش  راصحنا  ضرف 

لاوس 68:

دب وا  تلاح  شزومآ  يانثا  رد  یلو  دنک ، هقفاوم  شزومآ  يارب  رامیب  رگا 
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؟ دنک فقوتم  ار  دوخ  راک  هک  تسا  مزال  وجشناد  رب  ایآ  ددرگ ، دایز  وا  درد  ای  دوش ،

: باوج

هدوب و يرگید  لیلد  هب  رگا  اـما  .تسا  بجاو  نداد  فقوت  دـشاب ، درد  داـیدزا  اـی  وا  تلاـح  ندـشدب  بجوم  نیرمت  شزومآ و  رگا 
شیب وا  ندب  رد  فرصت  بجوم  راک  نیا  هک  نیا  رب  طورشم  تسا ، زیاج  راک  همادا  دشاب ، ناسکی  وا  هب  تبسن  نیرمت  مدع  نیرمت و 

.صاخ تالاح  رد  رگم  تسین  زیاج  هنرگ  دشابن و  مزال  دح  زا 

لاوس 69:

؟ غلابان ای  دشاب  غلاب  رامیب  هک  یتروص  رد  تسا ، مزال  نیرمت  شزومآ و  يارب  مه  رامیب  ناهارمه  هقفاوم  ذخا  یضیرم ، رب  هوالع  ایآ 

: باوج

، دشاب غلابان  لفط و  رگا  دـشاب و  غلاب  رگا  تسا  یـضیرم  دوخ  نذا  كالام ، .درادـن  يرثا  دروم  نیا  رد  ناهارمه  هزاجا  .تسین  مزال 
دناوت یمن  مه  یلو  هنرگ  دـشاب و  هتـشادن  ررـض  لفط  يارب  نیرمت  هک  یتروص  رد  دـهد ، هزاجا  نیرمت  يارب  وا  یلو  هک  تسا  زیاج 

.دهد هزاجا 

لاوس 70:

: تسا زیاج  لیذ  تالاح  رد  شوه  یب  روعش و  دقاف  رامیب  رب  شزومآ  نیرمت و  ایآ 
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؟ دشاب هدش  هتفرگ  هزاجا  یشوهیب  زا  شیپ  وا  زا  هک  یتلاح  رد  - 

: باوج

.دنک یمن  تیافک  ندش ، شوهیب  روعش و  نادقف  زا  دعب  نیرمت ، زاوج  رد  هزاجا ، نیا 

؟ دشاب هدشن  هتفرگ  هزاجا  قلطم  روط  هب  وا  زا  ًالصا  هک  یتلاح  رد  - 

: باوج

.ددرگ یم  نشور  تشذگ  هچنآ  زا  نآ  مکح 

؟ دوش هتفرگ  هزاجا  وا  ناهارمه  زا  یشوهیب ، زا  سپ  رگا  - 

: باوج

.نآ زا  دعب  ای  ندش  شوهیب  زا  لبق  هچ  درادن  يرثا  ناهارمه  نذا  هک  دش  هتفگ  ًالبق 

؟ ندش شوهیب  زا  دعب  وا  ناهارمه  زا  دوش و  هتفرگ  هزاجا  یشوهیب  زا  لبق  رامیب  دوخ  زا  رگا  - 

: باوج

.ددرگ یم  نشور  تشذگ  هچنآ  زا  نآ  مکح 

نارامیب رب  یکشزپ  ياهشیامزآ  ماجنا 

لاوس 71:

رد یکشزپ و  شناد  یملع  حطـس  نتفرالاب  روظنم  هب  نیون و  ینامرد  ياه  هار  نتفای  دیدج و  ياهاود  ندوبرثؤم  تابثا  يارب  هزورما 
حطس نتفرالاب  هجیتن ،
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ماجنا نارامیب  يور  رب  ییاهـشیامزآ  یگدـنز ، رد  یناسنا  ياهجنر  مالآ و  فیفخت  مومع و  روط  هب  اه  ناسنا  يارب  یناـسر  تامدـخ 
: تسیچ لیذ  تالاح  رد  اه  شیامزآ  نیا  مکح  .دوش  یم 

يدـلج شوج  هداس و  دردرـس  دـننام  هداس  ضراوع  تالاح و  نامرد  يارب  تسا و  شیاـمزآ  تحت  نونکا  هک  يدـیدج  ياـهاود  - 
ملع و نودب  اه  شیامزآ  نیا  یلو  درادـن ، رامیب  يارب  يا  هدنـشک  گرزب و  ررـض  هنوگ  چـیه  دریگ و  یم  رارق  هدافتـسا  دروم  هداس 

؟ دریگ یم  تروص  رامیب  هقفاوم 

: باوج

.تسین زیاج  وا  هقفاوم  نذا و  نودب  دشاب ، یضیرم  ندب  رد  فرصت  مزلتسم  هک  یتروص  رد  اه ، شیامزآ  نیا  ماجنا 

يدـلج شوج  هداس و  دردرـس  دـننام  هداس  ضراوع  تالاح و  نامرد  يارب  تسا و  شیاـمزآ  تحت  نونکا  هک  يدـیدج  ياـهاود  - 
اب اه  شیامزآ  نیا  رگید  يوس  زا  درادـن و  رامیب  يارب  يا  هدنـشک  گرزب و  ررـض  هنوگ  چـیه  دریگ و  یم  رارق  هدافتـسا  دروم  هداس 

اهنآ ضراوع  راثآ و  همه  لمحت  اـه و  شیاـمزآ  نیا  اـب  هقفاوم  رب  ینبم  وا  طـخ  تسد  هب  راـمیب و  يریرحت  یهافـش و  هقفاوم  ملع و 
؟ دوش یم  ماجنا 

: باوج

.درادن لاکشا  لاوس  یضرف  رد  رامیب  هزاجا  اب 

یبلق و یناطرـس ، ضارما  دـننام  يا  هدـیچیپ  راوشد و  تالاح  ناـمرد  يارب  تسا و  شیاـمزآ  تحت  نونکا  هک  يدـیدج  ياـهاود  - 
هدرب راک  هب  یبصع 
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هدنـشک یتح  تسا  نکمم  مه  یهاگ  .تسا  روصتم  شیامزآ  تحت  رامیب  رب  یگرزب  ررـض  لامتحا  اه ، شیامزآ  نیا  رد  دوش و  یم 
؟ دوش یم  ماجنا  رامیب  هقفاوم  ملع و  نودب  اه  شیامزآ  نیا  رگید  يوس  زا  دشاب و  مه 

: باوج

.تسین زیاج  ًاعطق  گرم ، هب  ندشرجنم  لامتحا  اب  ًاصوصخم  شیامزآ  عون  نیا 

یبلق و یناطرـس ، ضارما  دـننام  يا  هدـیچیپ  راوشد و  تالاح  ناـمرد  يارب  تسا و  شیاـمزآ  تحت  نونکا  هک  يدـیدج  ياـهاود  - 
نکمم مه  یهاگ  .تسا  روصتم  شیامزآ  تحت  رامیب  رب  یگرزب  ررـض  لامتحا  اه ، شیامزآ  نیا  رد  دوش و  یم  هدرب  راک  هب  یبصع 

اه و شیامزآ  ماجنا  اب  وا  هقفاوم  رب  ینبم  رامیب  يریرحت  یهافش و  هقفاوم  ملع و  اب  اه  شیامزآ  نیا  اما  .دشاب  مه  هدنشک  یتح  تسا 
؟ دوش یم  ماجنا  نآ ، ياهدمایپ  راثآ و  همه  لمحت 

: باوج

سپ .دهد  هزاجا  دماجنایب ، وا  گرم  هب  تسا  نکمم  هک  یشیامزآ  نینچ  ماجنا  هب  هک  تسین  زیاج  يرامیب  چیه  يارب  یعرـش  هاگن  زا 
رد دـماجنایب ، یـضیرم  گرم  هب  دـهد و  ماجنا  ار  نآ  دـمع  يور  زا  ملع و  اب  یـسک  هاگ  ره  .تسین  زیاـج  شیاـمزآ  عون  نیا  ًاـعرش 

.دراد صاصق  دشاب ، دوب ه  لمتحم  وا  گرم  ییالقع  هاگن  زا  هک  یتروص 

لاوس 72:

هب ینیعم ، نارامیب  رب  یکشزپ  ياه  شیامزآ  ماجنا  لباقم  رد  هک  تسا  زیاج  ایآ 
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ررـض هدوب و  ناـسآ  هداـس و  اـه  شیاـمزآ  دوش - : هداد  ناـنآ  هب  یلاـم  ضوع  لـیذ  تلاـح  ود  رد  دـیدج ، ياـهاود  فشک  روـظنم 
؟ دماجنا یمن  شیامزآ  تحت  یصخش  گرم  هب  ًاتداع  هتشاد و  يدودحم 

: باوج

هقفاوم و اب  دوشن و  رجنم  یـضیرم  گرم  ای  هجوت و  لباق  ررـض  هب  هدوب و  هداس  اه  شیامزآ  هک  نیا  رب  طورـشم  اما  تسا  زیاـج  یلب !
.تسین زیاج  دوش ، رجنم  وا  گرم  هب  ای  هتشاد و  دایز  ررض  هدوب و  هدیچیپ  شیامزآ  هک  یتروص  رد  .دریگ  تروص  وا  هزاجا 

؟ دماجنایب شیامزآ  تحت  ضیرم  گرم  هب  تسا  نکمم  هتشاد و  دایز  ررض  هدوب و  هدیچیپ  راوشد و  اه  شیامزآ  - 

: باوج

.ددرگ یم  نشور  تشذگ  هچنآ  زا  نآ  باوج 

لاوس 72:

دننام یجالعلا  بعـص  ضارما  هب  ـالتبم  ناراـمیب  يور  رب  یبط ، ياـهاود  فشک  يارب  یکـشزپ  ياهـشیامزآ  ماـجنا  تسا  زیاـج  اـیآ 
هزاجا نتفرگ  ایآ  زاوج  تروص  رد  دوش ؟ یم  رجنم  ناـنآ  توف  هب  یتدـم  زا  دـعب  تسین و  ناـنآ  دوبهب  هب  يدـیما  ًاـبلاغ  هک  ناـطرس 

؟ تسا مزال  وا  یلو  ای  رامیب 

: باوج

هاگره اه ، شیامزآ  عون  نیا  رد  هک  ددرگ  یم  نشور  تشذگ  هچنآ  زا 
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ماجنا دشاب ، هتشاد  وا  يارب  يدایز  ررـض  ای  دوش  رجنم  وا  گرم  هب  تسا  نکمم  هک  نیا  رب  ینبم  دشاب  هتـشاد  دوجو  ییالقع  لامتحا 
.دنادرگ لالح  ار  مارح  دناوت  یمن  هزاجا  اریز  رامیب ؛ هزاجا  اب  یتح  تسین ، زیاج  اهنآ 

( حیرشت  ) یفاکشدبلاک ماکحا 

لاوس 73:

؟ دنک هنیاعم  ار  وا  هک  تسا  زیاج  وجشناد  يارب  ایآ  دشابن ، یهارمه  چیه  روعش  دقاف  شوهیب و  ضیرم  اب  رگا 

: باوج

.تسا زیاج  نامرد  دصق  هب  وا  هنیاعم 

لاوس 74:

اب دزادرپ ، یم  تیم  دسج  حیرـشت )  ) یفاکـش دبلاک  هب  گرم ، تلع  فشک  روظنم  هب  یـضاق ، ای  سیلوپ  روتـسد  هب  یلدع  بط  رتکد 
؟ تسیچ وا  لمع  یعرش  مکح  دنک ، فشک  قیرط  نیا  زا  ار  میارج  زا  يرایسب  هتسناوت  وا  هک  نیا  هب  هجوت 

: باوج

كوکـشم ای  رفاک  ّتیم  دـسج  حیرـشت  هتبلا  .تسا  زیاج  دـشاب  هتـشاد  لمع  نیا  ماجنا  هب  یگتـسب  نآ ، تابثا  مرج و  فشک  هاـگ  ره 
رد مالسالا 
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.درادن یلاکشا  تسا و  زیاج  دوخ  تاذ 

؟ تسا زیاج  ایآ  ناملسم  تیم  دسج  حیرشت  اما 

یکشزپ شناد  زا  دناوت  یمن  رـصاعم ، يایند  رد  يا  هعماج  چیه  هک : نیا  نآ  دراد و  یهاتوک  همدقم  هیارا  هب  زاین  لاوس  نیا  هب  خساپ 
رـصع رد  دوب و  دهاوخ  هیلوا  نورق  يودب  عماوج  وزج  هدنام و  بقع  رامیب ، هعماج  کی  هنرگ  دـشاب و  زاین  یب  دوخ ، رـصع  بسانتم 

دارفا و هب  تبسن  هدنام ، بقع  هعماج  نینچ  راشقا  دارفا و  نایم  رد  ریم  گرم و  تبـسن  ور ، نیمه  زا  .تشاد  دهاوخن  یـشزرا  رـضاح 
.دوب دهاوخ  دایز  رایسب  رصاعم  ندمتم  هتفرشیپ و  عماوج  راشقا 

هب ات  ددنب  راک  هب  ار  دوخ  موادم  ریگیپ و  ششوک  تمه و  مامت  دیاب  یلک  روط  هب  یمالسا  هعماج  تفگ  دیاب  همدقم ، نیا  هب  هجوت  اب 
ورین و اریز  .دبای  تسد  نآ  ياه  هخاش  عاونا و  همه  اب  یکشزپ  شناد  هلمج  نآ  زا  نردم و  يژولانکت  رصاعم و  هتفرشیپ  ياه  شناد 

نآ هتفرشیپ  ياهکینخت  شناد و  ناوت  ورین و  هب  طونم  يا ، هعماج  ره  يونعم  يدام و  یگنهرف ، یعامتجا ، یسایس ، يداصتقا ، تردق 
ياهـشناد اهکینخت و  هب  ات  دـنریگ  راک  هب  ار  نکمم  ياهرازبا  لیاسو و  همه  هک  تسا  یمالـسا  ياهروشک  همه  رب  ور ، نیا  زا  .تسا 

.دنوش عنام  دوخ  یلخاد  روما  رد  ناگناگیب  هلخادم  زا  دنناوتب  بیترت  نیدب  ات  دننک  ادیپ  تسد  رصاعم 

دبلط یم  ناناملسم  زا  مالسا  يایلع  تحلصم  دش ، هتفگ  هچنآ  ساسارب 
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، نآ ياهصصخت  همه  اب  تسا  بط  شناد  هلمج  نآ  زا  هک  هتفرشیپ  يژولانکت  هب  ندیسر  يارب  ار  دوخ  شالت  نکمم  دح  نیرخآ  هک 
.دنریگ راک  هب  رصاعم ، هعماج  ياهزاین  تایضتقم و  هب  قباطم 

ياـهروشک رد  ناملـسم  تیم  دـسج  یفاکـشدبلاک  حیرـشت و  هب  ًـالمع  هتفرـشیپ ، بط  هب  ندیـسر  هک  تسا  یعیبـط  رگید ، يوـس  زا 
دسافم حلاصم و  هک  تسا  حضاو  یلو  .تسا  مارح  نآ  سمل  نآ و  هب  هاگن  هچنآ  هب  ندرک  هاگن  هب  نینچمه  .دراد  یگتـسب  یمالـسا 

هب لامعا  نیا  ماجنا  نیا ، رب  انب  .دشاب  هتـشاد  محازت  یـضراعت و  روشک  رد  نیملـسم  مالـسا و  یمومع  حلاصم  اب  دناوت  یمن  یـصخش 
شناد رگا  اریز  .تسا  زیاج  دوش  یم  ناـگناگیب  هلخادـم  عناـم  مالـسا و  رادـتقا  تکوش و  ثعاـب  هک  یمومع  حـلاصم  نیمأـت  روظنم 

نیا یعیبط  روط  هب  دشاب ، نانآ  ياهزاین  يوگخساپ  دناوتن  هک  يا  هنوگ  هب  دشاب ، هتفرشیپ  ریغ  فیعض و  یمالسا  هعماج  رد  یکـشزپ 
هب نانآ  هک  ینامز  تسا  نشور  .ددرگ  زاب  یحاص  تامدـخ  هیارا  يارب  روشک  هب  ناگناگیب  دورو  يارب  هار  هک  دوشیم  ثعاـب  تلاـح 
زا دوخ  لذتبم  گنهرف  هدننک و  هارمگ  راکفا  رشن  هب  نآ  شـشوپ  رد  دنوش ، دراو  یمالـسا  روشک  رد  روکذم ، تامدخ  هیارا  روظنم 

.دنزادرپ یم  رگید  يوس  زا  نیملسم  مالسا و  ندرک  ماندب  وس و  کی 

اما .دنیامن  نیمأت  ار  یکشزپ  شناد  هب  دوخ  ياهزاین  دنزرو و  مامتها  اه  هصرع  همه  رد  بط  هب  هک  تسا  مزال  نیملسم  رب  ور ، نیا  زا 
( حیرشت  ) قوف لامعا  دناوتب  دزادرپ ، یم  بط  شناد  هب  هک  یناملسم  ره  هک  نیا 
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: دراد لیذ  طیارش  هب  یگتسب  دهد ، ماجنا  مه  ار 

.دشاب هتشاد  یبط  لئاسم  لیلحت  رب  یتاذ  ییاناوت  هک  نیا  لوا ،

ریگیپ يدج و  ششوک  مامتها و  يرـصع ، ره  رد  هعماج  ياهزاین  اب  بسانتم  هنوگ  هب  یکـشزپ  شناد  هب  ندیـسر  يارب  هک  نیا  مود ،
.دشاب هتشاد 

كانرطخ و ضارما  گرم و  زا  نانآ  تاجن  تحـص و  هصرع  رد  یناسنا  یمالـسا و  هعماج  هب  تمدخ  هیارا  وا  فدـه  هک  نیا  موس ،
.دشاب رضاح  رصع  اب  بسانتم  حطس  رد  نانآ  نامرد  يوادت و 

ماجنا نیملسم  مالـسا و  يایلع  تحلـصم  نیمأت  همدقم  ناونع  هب  ار  روکذم  لامعا  دناوت  یم  دشاب ، قوف  طیارـش  دجاو  هک  يدرف  ره 
.دشاب هتشادن  دوجو  يرگید  نیزگیاج  هک  نیا  رب  طورشم  دهد ،

.ددرگ یم  نشور  زین  مود  لاوس  باوج  دش  هتفگ  هچنآ  زا 

لاوس 75:

؛ تسین ناگدرم  حیرشت  هب  رصحنم  اهنت  صصخت  نیا  هک  نیا  هب  هجوت  اب  تسا ، زیاج  نآ  يارجا  و  حیرـشت )  ) هتـشر نیا  لیـصحت  ایآ 
؟ تسا هدافتسا  لباق  زین  هریغ  ناتشگنا و  راثآ  اه ، يدوبک  اه ، مخز  یسررب  لثم  ناگدنز  دروم  رد  هکلب 

: باوج

.ددرگ یم  نشور  دش  هتفگ  هچنآ  زا  لاوس  نیا  باوج 
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لاوس 76:

: تسا حرطم  لاوس  ود  اج  نیا  رد  .دنک  هنیاعم  ار  تراکب  هدرپ  هک  دوشیم  هتساوخ  یلدع  بط  رتکاد  زا  یسنج  زواجت  میارج  رد 

هک نیا  دروم  رد  مکح  ایآ  دـنک ؟ هنیاعم  ار  نآ  نز  صـصختم  رتکاد  دوجو  مدـع  تروص  رد  هک  تسا  زیاج  درم  رتکاد  يارب  ایآ  . 1
؟ دنک یم  قرف  هدرم ، ای  دشاب  هدنز  هدش  عقاو  زواجت  دروم  صخش 

: باوج

تاجن لثم  دـشاب  هتـشاد  دوجو  یمهم  تحلـصم  اج  نیا  رد  هک  نیا  رگم  نز ، رتکاد  هن  درم و  رتکاد  يارب  هن  تسین ؛ زیاج  لـمع  نیا 
.تسین هدرم  هدنز و  نیب  یقرف  دروم  نیا  رد  .همرتحم  سفن 

؟ تسا زیاج  تروع  هب  ندرک  هاگن  نتخومآ ، لیلد  هب  نایوجشناد  يارب  ایآ  . 2

: باوج

.دشرکذ ًالبق  هک  یطیارش  اب  رگم  تسین  زیاج  راک  نیا  نانآ  يارب 

لاوس 77:

؟ تسا زیاج  دسج  حیرشت  ماگنه  رد  یلدع  بط  داتسا  هب  ندرک  کمک  نایوجشناد  يارب  ایآ 

: باوج

رد مزال  ياهرازبا  اه و  هاگتسد  ندرک  هدامآ  دننام  تسا  زیاج  یلب !
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.دنشاب هتشادن  تکرش  تایلمع  دوخ  رد  نانآ  هک  اجنآ  ات  حیرشت ، تایلمع 

لاوس 78:

هتفرگ يرهز  داوم  هنیاعم  روظنم  هب  هدـعم  ای  هیلک و  دـبک ، زا  ییاه  هنومن  یهاگ  یلدـع ، بط  رتکد  طسوت  دـسج  حیرـشت  ماگنه  رد 
؟ تسیچ دوشیمن  هداد  تدوع  دسج  هب  رگید  هک  ییاضعا  نیا  مکح  تسیچ ؟ لمع  نیا  مکح  .دوش  یم 

: باوج

رت و عیسو  لکش  هب  هعماج  هب  تمدخ  هیارا  لامعا  نیا  زا  یضرغ  ینعی  .تشذگ  ًالبق  هک  یطیارش  هب  طورـشم  تسا ، زیاج  لمع  نیا 
.تسین بجاو  دسج  هب  اهنآ  هداعا  درادن و  یمکح  هداس  ياضعا  .دشاب  رتشیب  تقد  اب 

فلاخم سنج  اب  راتفر 

لاوس 79:

؟ تسا زیاج  شکتسد  يور  زا  سمل  ایآ  دشابن ، زیاج  فلاخم  سنج  سمل  سامت و  هک  یتروص  رد 

: باوج

.ددرگ یم  نشور  تشذگ  هچنآ  زا  نآ  باوج 
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لاوس 80:

تسا وا  سمل  بجوم  وا  هنیاعم  هک  یلاح  رد  دنک ، هنیاعم  ار  نز  رامیب  هک  دوشیم  هتـساوخ  وجـشناد  زا  ینیلاب  تاناحتما  زا  یخرب  رد 
؟ تسا زیاج  وا  یسمل  تلاح  نیا  رد  ایآ  سپ  .ددرگ  ماکان  ناحتما  رد  تسا  نکمم  دنک  يراددوخ  سمل  زا  هاگ  ره  و 

: باوج

اب هک  تسا  زیاـج  نینچمه  .تسا  زیاـج  دوش ، وا  تقـشم  بجوم  هدوـب و  یجرح  سمل ، كرت  رگا  یلب  .تسین  زیاـج  دوـخ  تاذ  رد 
.دشابن زیگنا  توهش  هک  نیا  رب  طورشم  دنک ، سمل  شکتسد 

لاوس 81:

؟ دنک ادیپ  یصصخت  يدالو ) ییاسان و   ) نامیاز نانز و  ضارما  هتشر  رد  درم  رتکاد  هک  تسا  زیاج  ایآ 

: باوج

.دش نایب  ًالبق  هک  تسا  یطیارش  هب  طونم  لمع  رد  اما  تسا ، زیاج  يرظن  هاگن  زا 

لاوس 82:

دراو هاگـشیاز )  ) يدـالو ياـه  قاـطا  هب  تدـالو ، تاـیلمع  يارجا  تیفیک  نتخومآ  روظنم  هب  بط  هدکـشناد  نایوجـشناد  زا  یخرب 
نکمم يو  هک  نیا  هب  هجوت  اب  تسا ، زیاج  لمع  نیا  ایآ  .تسا  تروع  هب  رظن  مزلتسم  هک  دنوشیم 
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نیب دروم  نیا  رد  ایآ  تاهد ؟ اهاتـسور و  رد  راک  تروص  رد  ًاـصوصخم  دزادرپب ، وا  ناـج  تاـجن  نز و  ناـمیاز  هب  هدـنیآ  رد  تسا 
؟ دراد دوجو  یقرف  رتخد  رسپ و  يوجشناد 

: باوج

زیاج دشاب ، هدنیآ  رد  نانز  زا  يدایز  دادعت  ناج  تاجن  تحـص و  هصرع  رد  یمالـسا  هعماج  هب  تمدخ  ندرک ، هاگن  زا  فدـه  رگا 
.تسین رتخد  رسپ و  يوجشناد  نیب  یقرف  تروع ، هب  ندرک  هاگن  تمرح  رد  درادن و  زاوج  هنرگ  تسا و 

لاوس 83:

ناش یعرـش  باجح  هب  راـمیب  ناـنز  بلغا  هک  نیا  هب  هجوت  اـب  دـنک ، نیرمت  نز  راـمیب  رب  هک  تسا  زیاـج  رـسپ  يوجـشناد  يارب  اـیآ 
درم رامیب  سمل  رتخد  يوجـشناد  يارب  ایآ  ضبن ؟ نتفرگ  لثم  تسا  نانآ  ندب  سمل  بجوم  نیرمت ، هک  یلاح  رد  دـنرادن ، یهجوت 

؟ تسا زیاج  نتخومآ  نیرمت و  روظنم  هب 

: باوج

یسمل .تسین  رتخد  رسپ و  يوجـشناد  نیب  یقرف  نینچمه  .تسین  نز  ای  درم  رامیب  نیب  یقرف  تسا و  زیاج  وا  هزاجا  اب  رامیب  رب  نیرمت 
توهش يور  زا  هک  نیا  رب  طورـشم  درادن  یلاکـشا  ندرک  هاگن  اما  شکتـسد ، يور  زا  رگم  تسین  زیاج  سکعلاب  درم و  طسوت  نز 

.ددرگ یم  نشور  زین  مهد  لاوس  باوج  دش  هتفگ  هچنآ  اب  .دشابن 
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لاوس 84:

اب ایآ  .درادن  دوجو  يرگید  یسک  یشوهیب ، صصختم  نز  رتکاد  زج  وا  هارمه  دنک و  یم  راک  تایلمع  قاطا  لخاد  رد  حارج  رتکاد 
؟ دوش یم  هدرمش  مارح » تولخ   » تالاح زا  تلاح  نیا  تسا ، هتسب  ًالماک  تایلمع  قاطا  هک  نیا  هب  هجوت 

: باوج

.ملاعلا هللاو  .دشاب  مارح  رد  عوقو  ضرعم  رد  تولخ  نیا  هک  نیا  رگم  تسین ، مارح  دوخ  تاذ  رد  هناگیب ، مرحمان و  نز  اب  تولخ 

لاوس 85:

دهاوخن هانگ  مثا و  رب  نواعت  عون  کی  نیا  ایآ  دـشاب  زیاج  رگا  تسا ؟ زیاج  سرتنادـخ  اسراپ و  ریغ  اـما  رهاـم  رتکاد  هب  هعجارم  اـیآ 
؟ دوب

: باوج

هدرمـش هانگ  هب  کمک  هعجارم  عون  نیا  دـشاب و  هتـشادن  دوجو  وا  زا  ریغ  يرهام  رتکاد  هک  یتروص  رد  ًاصوصخم  تسا ؛ زیاج  یلب !
تناعا یتروص  رد  رتکاد  هب  هعجارم  نیا  نینچمه  .تسا  هانگ  رب  نارگید  اب  يراکمه  نواـعت و  تسا  مارح  هچنآ  اریز  درادـن ؛ دوجو 

یم فرصم  مارح  هار  رد  قلطم  روط  هب  ار  نیعجارم  زا  هدش  هتفرگ  ياه  لوپ  لاوما و  روکذم  رتکاد  دنادب  هک  دوش  یم  هدرمش  مئارب 
.ملاعلا هللاو  .دنک 
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لاوس 86:

یعرـش عناوم  هک  یتروص  رد  تروع ، فشک  تمرح  عفد  يارب  دوخ  نز  رامیب  اب  یعرـش ، لئاسم  هب  تفتلم  حارج  نارتکاد  زا  یخرب 
؟ تسیچ تقوم  دقع  نیا  مکح  .دننک  یم  يراج  عطقنم  ای  تقوم  دقع  هغیص  دشاب ، هتشادن  دوجو 

: باوج

.ملاعلا هللاو  .دشاب  هتشادن  دوجو  نز  نآ  اب  تقوم  دقع  يارب  یعنام  هک  یتروص  رد  تسا ، نیمه  هار  اهنت  هکلب  درادن و  لاکشا 

لاوس 87:

خر يدیدج  دادیور  تایلمع ، ماگنه  رد  دزادرپ و  یم  دوخ  رامیب  نانز  زا  یکی  رب  هنانز  یحارج  تایلمع  هب  هک  تسا  يرتکاد  مناخ 
ماجنا ار  نآ  درم  حارج  دیاب  یمومع و  یحارج  ای  یلوب  یحارج  صـصخت  دننام  تسا ، هنانز  رتکاد  صـصخت  زا  جراخ  هک  دهد  یم 

هک تسا  یلاح  رد  نیا  تسیچ ؟ تروع  فشک  هب  هجوت  اب  رامیب  تلاح  يریگیپ  يارب  درم  رتکاد  دورو  مکح  تلاـح ، نیا  رد  .دـهد 
وا یلو  ای  رامیب  نز  زا  هک  تسا  بجاو  درم  رتکاد  رب  ایآ  .دـهد  یم  همادا  ار  تاـیلمع  درم ، رتکاد  هک  نیا  زا  تسا  ربخ  یب  راـمیب  نز 

دوخ لاح  هب  ار  رامیب  هک  تسا  زیاج  درم  رتکد  يارب  راـمیب ، نز  هداوناـخ  هزاـجا  مدـع  تروص  رد  اـیآ  دریگب ؟ هزاـجا  دورو  زا  لـبق 
؟ دریمب ات  دراذگب 

: باوج

وا گرم  بجوم  رامیب ، نتشاذگ  دوخ  لاح  هب  رگا  هلأسم  ضرف  رد 
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وا هداوناخ  هزاجا  هب  جایتحا  دـهد و  تاجن  ار  رامیب  ناج  اـت  دوش  دراو  تاـیلمع  قاـطا  هب  دـیاب  هک  تسا  یـصصختم  رتکاد  رب  دوش ،
دوخ يارب  .دنوش  عنام  تایلمع  دورو و  زا  تلاح  نیا  رد  هک  تسین  زیاج  وا  هداوناخ  يارب  هکلب  .تایلمع  رد  هن  دورو و  رد  هن  درادن ،

وا رگا  دوش ، یمن  وا  گرم  بجوم  دوخ  لاح  هب  رامیب  نتـشاذگ  رگا  یلب ! .دزروب  عاـنتما  نداد  هزاـجا  زا  هک  تسین  زیاـج  زین  راـمیب 
یگناوید هک  دشاب  يا  هناوید  ای  غلاب  ریغ  رگا  .دوش  هتفرگ  هزاجا  تایلمع  ماجنا  رد  شا -  هداوناخ  هن  وا -  زا  دیاب  تسا ، لقاع  غلاب و 

جرح تایلمع ، نودب  وا  ندنام  یقاب  هک  نیا  رب  طورـشم  دوش ، هتفرگ  هزاجا  وا  يردپ  دج  ای  ردپ  زا  دیاب  دراد ، همادا  شتیلوفط  زا  وا 
.ملاعلا هللاو  .دشاب  تقشم  ثعاب  و 

لاوس 88:

: دنیامن هعجارم  لیذ  تالاح  رد  درم  صصختم  رتکاد  هب  هک  تسا  زیاج  ناملسم  نانز  يارب  ایآ 

؟ دنهد ماجنا  ار  نآ  دنناوت  یم  زین  نز  صصختم  نارتکد  هک  يا  هداس  تالاح  - 

: باوج

.تسین زیاج  دوش ، نز  ندب  فشک  بجوم  نامرد ، هک  یتروص  رد 

؟ تسا نامرد  يوادت و  تیقفوم  يارب  رتشیب  تاناکما  رت و  عیسو  هبرجت  ياراد  درم ، رتکاد  اهنت  هک  يا  هدیچیپ  تالاح  - 

: باوج

.ملاعلا هللاو  .دشاب  ندب  فشک  مزلتسم  دنچ  ره  تسا ، زیاج 
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یعرش هید  بجوم  یکشزپ  لامعا 

لاوس 89:

توف ندروخن ، اذغ  رطاخ  هب  وا  .مدوب  وا  رانک  رد  اذغ ، زا  ناگدننک  باصتعا  زا  یکی  یحص  تلاح  تبقارم  يارب  متسه و  رتکاد  نم 
ایآ .مهد  شتاجن  گرم  زا  منک و  هیذـغت  هب  راداو  ار  وا  قیرزت ، قیرط  زا  يرابجا و  روط  هب  هک  دوب  نکمم  میارب  هک  یلاـح  رد  درک ،

؟ دوش یم  بجاو  نم  رب  هید  ایآ  متسه ؟ اذغ  زا  هدننک  باصتعا  صخش  نیا  توف  نماض  نم 

: باوج

نآ هب  رداق  هک  یسک  ره  رب  ناملسم  کی  تایح  تاجن  هک  يا  هتشاد  یهاگآ  تافتلا و  رگا  یلو  تسین ؛ هید  امش  رب  هلأسم  ضرف  رد 
.باقع دروم  یتسه و  لوئسم  لاعتم  دنوادخ  دزن  رد  تسا ، یعرش  بجاو  کی  دشاب ،

لاوس 90:

روظنم هب  رتکاد  دشاب و  موادم  ياهدرد  اب  هارمه  دوبهب و  لباق  ریغ  ای  جالعلا  بعص  ضارما  زا  یکی  هب  التبم  يرامیب  هک  یتروص  رد 
: صاصق ای  تسا  هید  اهنت  رتکاد  رب  ایآ  لیذ  تالاح  رد  تسیچ ؟ شمکح  دهد ، نایاپ  شتایح  هب  وا ، هب  تقفش 

نایاپ شیگدنز  هب  هک  دشاب  هتساوخن  رتکاد  زا  رامیب  دوخ  هک  یتروص  رد  - 

؟ دهد
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: باوج

يرثا رامیب  هزاجا  هبلاطم و  اریز  هن ؛ ای  دـهد  ناـیاپ  شتاـیح  هب  هک  دـشاب  هتـساوخ  وا  زا  راـمیب  دوخ  هک  درادـن  یقرف  دراد و  صاـصق 
.درادن

؟ تسا قفاوم  رتکاد  طسوت  شتایح  نداد  نایاپ  هب  هک  دسیونب  دوخ  طخ  اب  دهاوخب و  شنابز  اب  رامیب  دوخ  هک  یتروص  رد  - 

: باوج

.ددرگ یم  نشور  باوج  دش  هتفگ  هچنآ  زا 

؟ ضحم ای  اطخ  ای  دمع  هبش  تسا ، دمع  لتق  ایآ  تسا ؟ عون  مادک  زا  تلاح  نیا  رد  لتق  - 

: باوج

.لمع هیبش  هن  تسا ، دمع  لتق  یلب !

لاوس 91:

؟ دوش یم  صاصق  سکعلاب  پچ و  نادمخت  هب  تسار  نادمخت  ایآ  یصاصق ، دروم  رد 

: باوج

هب نآ  رادـقم  نییعت  اما  .دراد  شرآ  اهنت  تسا ، هدـشن  نییعت  نآ  هید  یعرـش  هاگن  زا  هک  تسا  یتیانج  نادـمخت  ود  عطق  هک  اجنآ  زا 
.تسا عرش  مکاح  رایتخا  رد  دنتسه ، يانصصختم  نارتکاد  زا  ًالومعم  هک  قوثو  دروم  هربخ  لها  هب  عوجر  اب  هدراو و  مخز  بسح 
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لاوس 92:

یم صاصق  ایآ  دوش ؟ دروخرب  دیاب  هنوگچ  صخش  نیا  اب  .تسا  هدرک  تقرس  ار  صخش  نیدنچ  ياه  هضیب  يرتکاد  ضرف ، باب  زا 
؟ دنک تخادرپ  هید  دیاب  ای  دوش 

: باوج

.دنریگ یم  هید  وا  زا  هیقب  دنک ، صاصق  وا  زا  صاخشا  نآ  زا  یکی  رگا 

لاوس 93:

؟ هید هبلاطم  ای  دراد  صاصق  قح  هضیب ، بحاص  صخـش  ایآ  .تسا  هدرک  عطق  ار  روراب  یـصخش  هضیب  تسا ، روراـبان  هک  یـصخش 
مکح نیا  ایآ  دراد ، لماک  هید  دشاب ، هتـشاد  دوجو  تفج  کی  ینعی  ددع  ود  ناسنا ، ندب  رد  نآ  زا  هک  يوضع  ره  هک  مییوگب  رگا 

؟ دراد نایرج  زین  نز  رد  دوجوم  نادمخت  ود  دروم  رد 

: باوج

، دوش یم  صاـصق  تسار  هضیب  دوـش ، عـطق  تسار  هضیب  رگا  سپ  .تسا  صاـصق  ود ، نآ  زا  یکی  نینچمه  هضیب و  ود  ره  عـطق  رد 
رد هید  رادقم  .فرط  ود  ره  تیاضر  هحلاصم و  اب  رگم  دوش  یمن  تباث  هید  دوش و  یم  صاصق  پچ  هضیب  زا  دشاب ، پچ  هضیب  رگا 

.هضیب کی  عطق  رد  تسا  هید  فصن  ودره و  عطق  رد  تسا  لماک  هید  توبث ، تروص 
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لاوس 94:

لمع نیا  رگا  درادن ، صصخت  یمومع  یحارج  رد  نوچ  هک  هتسناد  یم  وا  هداد و  ماجنا  یحارج  تایلمع  يرامیب  مکش  رد  يرتکاد 
.تسا هدرک  توف  تایلمع  نیا  رثا  رد  رامیب  هدرک و  مادـقا  راک  نیا  هب  لاح  نیع  رد  دراد ، راـمیب  يارب  یگرزب  رطخ  دـهد ، ماـجنا  ار 

: هک تسا  نیا  لاوس 

؟ ضحم ای  اطخ  ای  دمع و  هیبش  ای  تسا  دمع  لتق  ایآ  تسا ؟ عون  هچ  زا  تلاح  نیا  رد  لتق  - 

: باوج

یم وا  گرم  هب  رجنم  لمع  نیا  هک  هداد  یم  لامتحا  ییالقع  هاگن  زا  هک  یتروص  رد  لتاق  رب  تسا و  يدـمع  لتق  هلأـسم ، ضرف  رد 
.تسا یصاصق  دوش ،

؟ هید ای  تسا  صاصق  رتکاد  رب  ایآ  - 

: باوج

.ددرگ یم  نشور  تشذگ  هچنآ  زا  باوج 

لاوس 95:

مادـنا و ییابیز  یحارج  لثم  دوخ  یـصصخت  زا  جراخ  یحارج  تایلمع  هب  اما  دراد ، یـصصخت  یلوب  یحارج  رد  هک  تسا  يرتکاد 
لمع نیا  رگا  .تسا  وا  یصصخت  هدودحم  زا  جراخ  اریز  تسین ؛ لمع  نیا  هب  رداق  دناد  یم  هک  یلاح  رد  تسا ، هتخادرپ  اهیگتخوس 

رامیب تایح  رب  یگرزب  رطخ  دنک  ارجا  ار 
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: هک تسا  نیا  لاوس  نونکا  .دریم  یم  نآ  رثا  رد  رامیب  دنک و  یم  مادقا  لمع  نیا  هب  یلو  دماجنایب ؛ وا  گرم  هب  تسا  نکمم  دراد و 

؟ ضحم ياطخ  ای  دمع و  هیبش  ای  تسا  دمع  لتق  عون  کی  لمع  نیا  ایآ  - 

: باوج

لامتحا تسا و  وا  یـصصخت  زا  جراخ  لمع  نیا  هک  هتـسناد  یم  یلمع  هدنهد  ماجنا  هک  یتروص  رد  تسا ، دـمع  لتق  عون  کی  نیا 
تسا و دمع  لتق  نیا  .تسا  هدـش  وا  گرم  ثعاب  هدرک و  مادـقا  لاح  نیع  رد  دـماجنایب و  رامیب  گرم  هب  تسا  نکمم  هک  هداد  یم 
ار صاصق  دناوت  یم  لوتقم  یلو  هتبلا  .دهدب  هید  دیاب  دشاب ، هتـشادن  ناکما  یـصاصق  یلیلد  ره  هب  رگا  .دراد  صاصق  لوا  هلحرم  رد 

.دریگب هید  نآ  ضوع  رد  دشخبب و 

؟ صاصق ای  تسا  هید  رتکاد  رب  ایآ  - 

: باوج

.ددرگ یم  نشور  تشذگ  هچنآ  زا  نآ  باوج 

لاوس 96:

: دیا هدومرف  نایب  نینچ  ار  هید  توبث  دراوم  هلأسم 1151  ءزج 3 ص 384 ، دوخ ، نیحلاصلا » جاهنم   » باتک رد  امش  بانج 

صاصق نآ  رد  هک  ییاج  رد  نینچمه  دـمع و  هیبش  ای  ضحم  ياطخ  دراوم  رد  یلـصا ، مکح  ناونع  هب  ینعی  هلاـصالاب ، روط  هب  هید  »
یم تباث  دشاب ، هدشن  لعج 
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.هلاصالاب هن  دوب  دهاوخ  تیلدـب  وحن  هب  ینعی  یـضرع  روط  هب  هید  توبث  درادـن ، ناکما  یلیلد  ره  هب  صاصق  هک  ییاج  رد  اما  .دوش 
نیا زا  معا  نیفرط ، تیاضر  هحلاصم و  اب  رگم  دوش  یمن  تباث  هید  دوش ، یم  تباث  يزیچ  در  نودـب  نآ  رد  صاصق  هک  يدراوم  رد 
ریخم تشذـگ -  ًالبق  هکنانچ  یلو -  تسا ، يزیچ  در  مزلتـسم  صاـصق  هک  يدراوم  رد  .نآ  ریغ  رد  اـی  دـشاب  سفن  رد  صاـصق  هک 

« .هید صاصق و  نیب  تسا 

ثحب رد  هلأسم  نیا  اریز  دوش ؛ ناسآ  نآ  مهف  همه  يارب  ات  دیهد  حیضوت  رتشیب  تایئزج  اب  ار  هلأسم  نیا  مدنمشهاوخ  امـش  بانج  زا 
.مراذگساپس ًالبق  .دراد  تیمها  رایسب  ام 

: باوج

تباث تعیرـش  لوزن  عیرـشت و  زاغآ  زا  مکح  نیا  هک  تسا  ینعم  نیدب  دمع ، هیبش  ییاطخ و  لتق  دروم  رد  هید  توبث  ندوب  هلاصالاب 
لوتقم ردپ  لتاق ، هک  نیا  لثم  دشاب ؛ هدش  لعج  هید  اهنت  هدشن و  لعج  یصاصق  عرش  فرط  زا  هک  يدراوم  رد  تسا  نینچمه  .تسا 

یلو نیب  هک  دوش  یم  تباث  هید  یتروص  رد  اهنت  هید و  هن  هدش  لعج  یصاصق  هلاصالاب  يدمع ، لتق  رد  .دشاب  هناوید  لوتقم  ای  دشاب 
هدـعاق نیا  ساسارب  یـصاصق  یلیدـب  ناونع  هب  دوش  یم  تباث  ضرعلاب  هید  یلب ! .دریگب  تروص  یـضارت  هحلاصم و  لتاق ، لوتقم و 
يرارف لتاق  هک  نیا  ای  ام و  نامز  لثم  دشاب  هتشادن  ناکما  یصاصق  هک  تسا  يدراوم  رد  نیا  دور و  یمن  رده  هب  ناملـسم  نوخ  هک 

لتاق لام  زا  تروص  نیا  رد  .دشاب 
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.دوش یم  هتفرگ  هید 

یـصاصق هک  یلتاق  يایلوا  هب  يزیچ  نداد  ینعی  يزیچ ، در  لتاق ، صاصق  زا  دعب  لوتقم  یلو  رب  هک  تسا  ییاج  رد  دـش  هتفگ  هچنآ 
نداد دـنک ، صاصق  ار  لـتاق  رگا  لوتقم  یلو  دـشاب ، هتـشک  ار  ینز  نز ، اـی  ار و  يدرم  درم ، رگا  هک  نیا  لـثم  دـشابن  بجاو  هدـش ،

زا هلاـسعالاب  لوعجم  تسا ، بجاو  لوتقم  یلو  رب  يزیچ  نداد  لـتاق ، صاـصق  زا  دـعب  هک  ییاـج  رد  اـما  .تسین  بجاو  وا  رب  يزیچ 
نیب تسا  ریخم  نز  یلو  دـشاب ، هتـشک  ار  ینز  يدـمع  روـط  هب  درم ، هک  نیا  لـثم  تسا ؛ هـید  یـصاصق و  نـیب  عماـج  عراـش ، فرط 

یصاصق هک  یلتاق  یلو  هب  ار  درم  هید  فصن  دیاب  دنیزگرب ، ار  یصاصق  هک  یتروص  رد  یلو  وا ، زا  هید  ذخا  ای  لتاق و  درم  یصاصق 
.دنادرگرب هدش ،

لاوس 97:

ایآ .منک  تخادرپ  واگ  سأر  دص  ود  لکش  هب  ار  نآ  مهاوخ  یم  تسا و  هتفرگ  قلعت  یعرش  هید  نم  رب  متـسه و  حارج  رتکاد  نم  - 
سأر دص  ود  ندرک  ادیپ  اریز  منک ؟ تخادرپ  دقن  لوپ  تروص  هب  ار  هید  هدروآ و  تسد  هب  یلعف  نامز  رد  ار  واگ  تمیق  تسا  زیاج 

هب نآ  تمیق  تخادرپ  دنفـسوگ و  هرقن و  ـالط ، اـی  رتش  تمیق  مکح  تسا ؟ يراوشد  رایـسب  راـک  لوتقم  یلو  هب  نآ  ياـطعا  واـگ و 
؟ تسیچ نآ  اب  هلماعم  تلوهس  يارب  دقن  لوپ  لکش 

: باوج

لتاق نینچمه  .لوتقم  یلو  هن  تسا  لتاق  تسد  هب  هید  عون  نییعت 
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اما .دـیامن  اـهنآ  زا  یکی  تخادرپ  هب  روبجم  ار  وا  دـناوت  یمن  لوتقم  یلو  نآ و  تمیق  اـی  هید  نیع  دوخ  زا  تخادرپ  نیب  تسا  ریخم 
، هرقن ـالط ، رتـش ، تمیق  دروم  رد  .تسا  لوـتقم  یلو  تیاـضر  هب  طوـنم  هعفد ، کـی  رد  نآ  تخادرپ  ناـکما  اـب  یجیردـت  تخادرپ 

.دوش هعجارم  هربخ  یلاها  هب  دیاب  واگ ، دنفسوگ و 

؟ دوش یم  بجاو  نم  رب  هرافک  ایآ  - 

: باوج

دشاب نیا  تایلمع ، رد  ریصقت  زا  روظنم  هک  یتروص  رد  تسا ؛ عمج  هرافک  نآ ، دوشیم و  بجاو  هرافک  امش  رب  هلأسم  ضرف  رد  یلب !
نیا رد  .تسا  هدرک  مادـقا  نآ  عطق  هب  لاـح  نیع  رد  دوـش و  یم  رجنم  گرم  هب  ًـالومعم  ملاـس  نایرـش  عـطق  هک  هدوـب  تفتلم  وا  هک 
لتق تسا ، هتـشادن  ار  وا  لتق  دـصق  وا  هدـش و  یمن  رجنم  گرم  هب  ًالومعم  نآ  عطق  رگا  یلب  .دوش  یم  بوسحم  يدـمع  لـتق  ضرف ،

.تسین عمج  هرافک  نآ  هرافک  دوب و  دهاوخ  دمع  هیبش 

؟ هن ای  متسه  هید  ظیلغت  قحتسم  نم  ایآ  - 

: باوج

.دیتسین هید   (1) ظیلغت قحتسم  هلأسم ، یضرف  رد 
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هب هک  دوش  یم  هتفگ  يا  هید  هب  هقف  رد  اما  .تسا  نتخاس  ظیلغ  دـیکأت و  دـیدشت ، ياـنعم  هب  تغل  رد  یبرع و  هملک  ظـیلغت ، ( 1 - ) 1
.تسا هدـش  نییعت  هکم  مرح  رد  اـی  مارح  ياـههام  رد  لـتق  نوـچ  يدراوـم  يارب  تسا و  یلوـمعم  هـید  زا  نوزفا  موـس  کـی  رادـقم 

.تسا مرحم  هجحلا و  يذ  هدعقلا ، يذ  بجر ، ياه : هام  زا  ترابع  مارح  ياههام 
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ياههام هید  ایآ  دشاب ، هدرک  توف  بجر  هام  لوا  رد  رامیب  هداتفا و  قافتا  بجر  هام  زا  شیپ  زور  کی  هلأسم  نیا  رد  تایلمع  رگا  - 
؟ توف نامز  ای  تسا  ررض  داجیا  نامز  رایعم  ایآ  رگید  ترابع  هب  مارح ؟ ریغ  ياههام  هید  ای  دوش  هداد  دیاب  مارح 

: باوج

.تسا توف  نامز  رایعم  هک  تسا  نیا  رهاظ 

لاوس 98:

تایلمع رد  مداد و  ماـجنا  مرحم  هاـم  زور  نیرخآ  رد  ناراـمیب  زا  یکی  رب  ار  یحارج  تاـیلمع  متـسه و  صـصختم  حارج  رتکاد  نم 
هید نم  رب  ایآ  .دنک  توف  رفص  هام  زور  نیلوا  رد  رامیب  هک  دش  ثعاب  نیا  مدرک و  عطق  رامیب  ندب  زا  ار  ملاس  نایرش  متشاد و  ریصقت 

؟ مارح ياههام  هید  ای  تسا  يداع  ياههام 

: باوج

رد نآ  عوقو  مارح ، ياـههام  رد  لـتق  زا  یفرع  مهاـفتم  اریز  تسا ؛ يداـع  ياـه  هاـم  هید  هلأـسم ، یـضرف  رد  هید  هک  تسا  نیا  رهظا 
.اهنآ ریغ  رد  هن  تسا  مارح  ياههام 
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لاوس 99:

همه ي زا  ًاـبیرقت  هک  دـننک  یم  هعجارم  یحارج  يارب  نم  هب  یناراـمیب  متـسه و  یموـمع  یحارج  رد  صـصختم  حارج و  رتـکاد  نم 
رطاـخ هب  .ددرگ  یم  بجاو  نم  رب  یعرـش  هید  تاـیلمع ، ياـنثا  رد  نم  ریـصقت  اـطخ و  رثا  رد  تاـقوا  زا  یخرب  رد  دنتـسه و  ناـیدا 

زا ریغ  نایدا  نیرت  مهم  زا  کی  ره  رد  هید  رادـقم  هب  هک  میدنمـشهاوخ  امـش  باـنج  زا  مناراـکمه ، نم و  يارب  عوضوم  نیا  تیمها 
نارتکاد ام  يالتبا  دروم  عوضوم  نیا  .دییامرفب  هراشا  اه  ییادوب  دونه و  اهکیس ، اه ، يدیزی  هئباص ، تیحیسم ، صوصخ  هب  مالـسا و 

.تسا

: باوج

زا تسا  ترابع  هک  یبرح  رفاک  اما  .تسا  ناملـسم  هید  راهظا -  رب  انب  یـسوجم -  نایحیـسم و  دوهی ، دـننام  باتک  لـها  ناـیماذ  هید 
مالسا نیناوق  تحت  ناناملـسم و  روشک  رد  هک  تسا  یـسک  یمذ  زا  روظنم  .یـصاصق  هن  دراد  هید  هن  وا  لتق  تسین ، یمذ  هک  يرفاک 

نیمزرـس رد  هنادازآ  هک  تسا  یـسک  یبرح  رفاـک  .دراد  لوـبق  ار  همذ  درادـن و  نآ  اـب  یتفلاـخم  ینلع  روـط  هب  دـنک و  یم  یگدـنز 
زا دوش و  یم  هتفریذپ  باتک  لها  زا  اهنت  مه  همذ  .تسین  مالـسا  همذ  تحت  ینعی  درادن ؛ لوبق  ار  همذ  دنک و  یم  یگدـنز  ناناملـسم 

هچنآ صاصق ، هن  تسا و  هید  هن  وا  لتق  رد  دوش و  یمن  لوبق  همذ  اهنآ  ریغ  يدـیزی و  اهکیـس ، ودـنه ، ییادوب ، لثم  باـتک  لـها  ریغ 
توافت تیعـضو  یمومع ، مظن  ظفح  يارب  مالـسا و  رد  يوناث  مکح  بسح  هب  اما  .تسا  مالـسا  رد  هیلوا  مکح  بسح  هب  دـش  هتفگ 

تروص رد  ار  لتاق  دناوت  یم  عرش  مکاح  دنک و  یم  ادیپ 
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.دیامن تمارغ  هب  موکحم  یمومع ، تحلصم  ياضتقا 

لاوس 100:

بکترم مدرک و  اـطخ  تاـیلمع  ياـنثا  رد  یلو  مدوـمن ، یحارج  لـمع  ار  یثـنخ  صخـش  متــسه و  حارج  صــصختم و  رتـکاد  نـم 
؟ تسا دنچ  یثنخ  لتق  رب  بترتم  هید  رادقم  .دریمب  تایلمع  ماگنه  رد  یثنخ  هک  دش  ثعاب  ریصقت  اطخ و  نیا  مدشریصقت و 

: باوج

هید دشاب ، هتشاد  ار  نز  ياه  هناشن  رگا  درم و  هید  دشاب ، هتـشاد  ار  درم  ياه  هناشن  تایـصوصخ و  صخـش  نآ  رگا  هلأسم  ضرف  رد 
لوتقم یلو  اـب  دـیاب  رگید  فصن  هب  عجار  تسا و  هید  فصن  وا  رب  دـشاب ، سنج  ود  ره  تایـصوصخ  دـقاف  رگا  دوش و  یم  هداد  نز 

.دوش هحلاصم 

لاوس 101:

؟ تسیک درادن ، هید  وا  لتق  هک  یبرح  رفاک  زا  روظنم 

: باوج

، دننک لوبق  ار  هیزج  دننک و  یگدنز  یمالـسا  ماظن  مالـسا و  مچرپ  تحت  دـنریذپب و  ار  همذ  رگا  یمالـسا  ياهروشک  رد  باتک  لها 
رتشیپ هکنانچ  مالسا -  رد  هیلوا  مکح  بسح  هب  وا  لتق  رد  هدوب و  یبرح  هنرگ  تسا و  نوصم  ناشلام  نوخ و  هدش و  بوسحم  یمذ 

.درادن دوجو  هید  دش -  نایب  زین 
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لاوس 102:

! فسأت لامک  اب  .مدـناوخ  ار  هرامـش 1168  هلأسم  تاید ، باتک  موس ، ءزج  امـش ، نیحلاصلا » جاهنم   » باـتک رد  متـسه و  رتکاد  نم 
هچ دـنک  یم  هعجارم  نانآ  هب  شرا  نییعت  رد  مکاح  هک  يا  هربخ  لها  هک  نیا  مدـیمهفن و  ار  هلقاـع )  ) و شرا )  ) تاحالطـصا ياـنعم 

اهنت اـی  دوخ ؟ یـصصخت  هتـشر  رد  مادـک  ره  صـصختم و  نارتکاد  اـی  دنتـسه ؟ مومع  روط  هب  نارتکاد  ناـنآ  اـیآ  دنتـسه ؟ یناـسک 
لمع رد  اوتف  نیا  نوچ  دیهد ؛ حیضوت  هداس  تارابع  اب  ار  تاملک  امـش  بانج  مراودیما  دنتـسه ؟ تعیرـش  هب  لماع  نینمؤم  ناگربخ 

.دراد تیمها  رایسب  یبط  ردک  ناونع  هب  ام 

: باوج

زا نآ  نییعت  دراد و  شرا  دـشاب ، هدـشن  نییعت  نآ  هید  عرـش  رد  هک  یتیانج  ره  اریز  تسا ؛ تمارغ  اهقف  تاملک  رد  شرا »  » زا روظنم 
ناربتکاد ًالومعم  هک  نانیمطا  دروم  دارفا  زا  هربخ  لها  هب  عوجر  اب  هدراو و  مخز  باسح  هب  تسا  عرـش  مکاح  تسد  هب  رادقم ، هاگن 

.تسا هدش  رکذ  لیصفت  هب  هلأسم 1391  نیحلاصلا ،» جاهنم   » رد هلقاع »  » ریسفت .دنتسه  صصصختم 

لاوس 103:

هجیتن رد  مدرک و  یم  هنیاعم  ار  نز  نارامیب  زا  یکی  .متـسه  يدالو ) ییاسان و   ) ناـمیاز ناـنز و  روما  رد  صـصختم  نز و  رتکاد  نم 
نیا مریصقت  لامها و 
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؟ تسا دنچ  نآ  رادقم  و  تسا ؟ بجاو  هید  نم  رب  ایآ  .دش  رجنم  هزیشود  رامیب  تراکب  هدرپ  ندش  هراپ  هب  هنیاعم 

: باوج

زا روظنم  دشاب و  شنأش  بسانم  لاح و  هب  قیال  هک  وا  لاثما  رهم  زا  تسا  ترابع  هک  تسا  بجاو  هید  امش  رب  هلأسم ، ضرف  رد  یلب !
.تسا هرکابریغ  هویب  رهم  نآ و  لثم  هرکاب  رهم  نیب  توافت  رادقم  نآ ،

لاوس 104:

ریصقت لامها و  رثا  رد  تاقوا  یخرب  .مراد  راکورس  یعرش  غولب  نس  زا  رتمک  لافطا  اب  متسه و  لافطا  یحارج  صـصختم  رتکاد  نم 
؟ رتمک ای  تسا  ربارب  رادقم  رظن  زا  غلاب  ناسنا  هید  اب  غولب  زا  لبق  لفط  هید  ایآ  .دریگ  یم  قلعت  هید  نم  رب 

: باوج

رد هک  نیا  رب  طورـشم  دراد ، ار  مکح  نیمه  زین  تدالو  زا  لـبق  نینج  هکلب  .تسین  ود  نآ  نیب  یقرف  تسا و  ربارب  ود  ره  هید  رادـقم 
.تسا لماک  هی  بجوم د  حور ، ندیمد  زا  دعب  نینج  ندرک  طقاس  اذل  .دشاب  هدش  هدیمد  حور  وا 

لاوس 105:

تایلمع زا  سپ  رامیب  نم ، ریـصقت  لامها و  رثا  رد  مداد و  ماجنا  ار  یلمع  هناوید  صخـش  يارب  متـسه و  صـصختم  حارج  رتکاد  نم 
نم رب  ایآ  .دومن  توف 
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: تسا تلاح  ود  هلأسم  نیا  رد  دریگیم ؟ قلعت  یعرش  هید 

؟ تسیچ شمکح  دشاب  یقابطا  نونج  عون  رگا  - 

؟ تسیچ شمکح  دشاب ، يراودا  رگا  - 

: باوج

.تسین یقابطا  ای  يراودا  نونج  نیب  یقرف  دراد و  لماک  هید  دشاب ، یحارج  تایلمع  هب  دنتسم  گرم  رگا 

لاوس 106:

ناملسم ریغ  حارج  رتکاد  کی  طسوت  یحارج  تایلمع  دیدرگ ، یم  غلاب  لاس  هب 20  شرمع  هک  مرسپ  رب  متسه و  ناملسم  ناسنا  نم 
زا ای  متسه ؟ هید  هبلاطم  قحتسم  ًاعرـش  نم  ایآ  .تسا  هدش  رجنم  مرـسپ  توف  هب  وا ، دوخ  فارتعا  بسح  هب  رتکاد  ریـصقت  .دش  ماجنا 

لتق عون  نیا  لابق  رد  دنادن ، عورشم  ار  هید  رتکاد ، نید  رگا  متسین ؟ هید  قحتـسم  نم  تسا ، مالـسا  زا  ریغ  رتکاد  نید  هک  تهج  نیا 
؟ تسیچ لح  هار 

: باوج

هک تسین  یقرف  ینک و  هبلاطم  ار  لماک  هید  يراد  قح  تسا ، تایلمع  رد  رتکاد  ریصقت  هب  دنتسم  میقتسم ، روط  هب  ترسپ  گرم  رگا 
یم نشور  باوج  نیا  زا  .هن  ای  دشاب  عورشم  هید  وا  نید  رد  هک  تسین  یقرف  مود  تروص  رد  .ناملـسم  ریغ  ای  دشاب  ناملـسم  رتکاد ،

دشاب و فالتا  بجوم  رتکاد  هک  تسا  نیا  میقتسم ) روط  هب   » زا روظنم  هک  ددرگ 
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دـصق رگا  اما  دـشاب ؛ هتـشادن  ار  فالتا  لتق و  دـصق  وا  هک  تسا  یتروص  رد  دـش  هتفگ  هچنآ  .دـبای  یم  ققحت  هید  فالتا ، ققحت  اب 
تیاضر هید  هب  یـصاصق  ياج  هب  دناوت  یم  لوتقم  یلو  یلو  نامـض ، هن  دریگ  یم  قلعت  یـصاصق  قح  هدـش ، گرم  ثعاب  هتـشاد و 

.دش دهاوخ  رکذ  تائاتفتسا  بلاق  رد  زین  يرگید  یبط  ياه  لاثم  فالتا ، رد  ترشابم  يانعم  نییعت  دروم  رد  .دهد 

لاوس 107:

صـصختم رتکاد  زا : تسا  بکرم  میت  نیا  .دـنزادرپ  یم  تایلمع  ماـجنا  هب  كرتشم ، روط  هب  یکـشزپ  میت  کـی  تاـیلمع  قاـطا  رد 
هچ لتق  رشابم  لیذ  تالاح  رد  .حارج  راکمه  راتـسرپ  یـشوهیب و  راکمه  حارج و  راکمه  رتکاد  یـشوهیب ، صـصختم  رتکاد  حارج ،

: تسا یسک 

هدیماجنا وا  گرم  هب  عطق  نیا  هک  يا  هنوگ  هب  هدومن ، عطق  یحارج  تایلمع  ماگنه  رد  رامیب  ندـب  زا  ار  ملاس  نایرـش  حارج  رتکاد  - 
؟ تسا

: باوج

یشوهیب راک  هک  یسک  هن  تسا ، هتخادرپ  رامیب  ندب  زا  ملاس  نایرش  عطق  هب  میقتسم  روط  هب  هک  تسا  یسک  رشابم  لاوس ، یضرف  رد 
رب هید  یحارج ، لمع  هن  دشاب  یـشوه  یب  يا  ود  ندوب  دایز  هب  دنتـسم  رامیب  گرم  رگا  یلب  يراکمه  رتکاد  هن  هتـشاد و  هدهع  رب  ار 

روط هب  نایرش  عطق  رگا  نینچمه  .دوب  دهاوخ  یشوه  یب  صصختم  رتکاد 
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.دوب دهاوخ  وا  شود  رب  مه  هید  دشاب ، هتفرگ  تروص  راکمه  رتکاد  طسوت  میقتسم 

؟ تسا هدش  تایلمع  ماگنه  رد  وا  گرم  بجوم  لمع  نیا  هداد و  رامیب  هب  یشوهیب  دایز  ياود  یشوهیب  صصختم  رتکاد  - 

: باوج

: رما ود  ققحت  رب  طورشم  تسا  یشوه  یب  رتکاد  رب  هید  هلأسم ، ضرف  رد 

.دشاب یشوهیب  لمع  رشابم  وا  فلا )

.یحارج لمع  هن  دشاب ، وا  راک  هب  دنتسم  رامیب  گرم  ب )

هدـش رجنم  رامیب  گرم  هب  هک  هتخادرپ  نایرـش  عطق  هب  حارج ، صـصختم  رتکاد  تیادـه  اـب  اـطخ و  باـب  زا  حارج  راـکمه  رتکاد  - 
: تسا تلاح  ود  مه  دروم  نیا  رد  .تسا 

رتکاد هب  تبـسن  یمومع  روط  هب  راکمه  رتکاد  اریز  تسا ؛ تسرداـن  لـمع  نایرـش  عطق  هک  هتـسناد  یمن  حارج  راـکمه  رتکاد  فلا )
؟ تسا رتمک  هبرجت  یهاگآ و  ياراد  صصختم 

رتکاد هک  نیا  نودـب  یلو  دوش ، یم  یهتنم  راـمیب  گرم  هب  تسا و  یتسرداـن  لـمع  نایرـش  عطق  هک  هتـسناد  یم  راـکمه  رتکاد  ب )
؟ تسا هدرک  توف  رامیب  هدرک و  عطق  ار  نایرش  دنک ، ربخاب  ار  صصختم  حارج 

: باوج

دیعب دشاب ، صصختم  حارج  روتسد  هب  نایرش  عطق  رگا  لوا  تلاح  رد 

ص:105

یمالسا هقف  هاگن  زا  یبط  www.Ghaemiyeh.comلئاسم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 175زکرم  هحفص 111 

http://www.ghaemiyeh.com


ناونع هب  هناـهاگآان و  روط  هب  صـصختم و  رتکاد  رماوا  قبط  رب  وا  اریز  راـکمه ؛ رتکاد  هن  دـشاب  صـصختم  رتـکاد  رب  هید  هک  تسین 
عطق هب  تسا ، تایلمع  تامدـقم  زا  راک  نیا  هک  نیا  لایخ  هب  صـصختم و  رتکاد  رما  نودـب  وا  رگا  یلب ! .دـنک  یم  لـمع  رازبا  کـی 

هک هتـسناد  یم  وا  اریز  دـشاب ؛ هدرک  وا  رما  هب  دـنچره  رتکاد ، هن  تسا  راکمه  رب  هید  مود  تلاح  رد  .تسا  وا  رب  هید  دزادرپب ، نایرش 
هدرک نآ  عطق  هب  مادقا  دـمع ، ملع و  يور  زا  لاح و  نیع  رد  اما  دوشیم  رجنم  یـضیرم  گرم  هب  تسا و  تسردان  لمع  نایرـش  عطق 

.دوش یم  لیدبت  هید  هب  تسین ، روسیم  ًابلاغ  صاصق  نوچ  تسا و  صاصق  تلاح  نیا  مکح  .تسا 

دروم نیا  رد  .تسا  هدش  وا  گرم  هب  رجنم  هداد و  سضیرم  هب  یشوهیب  دایز  ياود  یشوهیب ، رتکاد  تراظن  تحت  یشوهیب  راکمه  - 
: تسا تلاح  ود  زاین 

هچ هک  نیا  اریز  ددرگ ؛ یم  رجنم  ضیرم  گرم  هب  تسا و  دایز  یـشوهیب  ياود  رادـقم  نیا  هک  هتـسناد  یمن  یـشوهیب  راکمه  فلا )
.راکمه هن  تسا  یشوهیب  رتکاد  فیاظو  زا  دوش  هداد  یشوهیب  ياود  رادقم 

: باوج

اود رادقم  وا  هدوب و  یشوهیب  صصختم  رتکاد  رما  هب  دایز ، یشوه  یب  ياود  نداد  هدوب و  تلاح  نیا  هب  الهاج  یـشوهیب  راکمه  رگا 
تسا ضیرم  نیا  نینچمه  .تسا  رازبا  کی  ناونع  هب  راکمه  اریز  دشاب ؛ یشوهیب  رتکاد  رب  هید  هک  تسین  دیعب  دشاب ، هدرک  نییعت  ار 

هک
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اود رادقم  راکمه ، هک  لایخ  نیا  اب  تسا  هدرک  رما  ار  راکمه  دشاب و  هدرکن  نییعت  ار  اود  رادقم  وا  رگا  یلب ! .دنک  یم  برـش  ار  اود 
رتکاد هن  تسا  راکمه  رب  هید  تروص  نیا  رد  تسا ، هدرک  داـیز  ار  اود  رادـقم  یـشوهیب ، رتکاد  زا  لاوس  نودـب  وا  یلو  دـناد  یم  ار 

وا هک  یتروص  رد  دـشاب ، یـشوه  یب  رتـکاد  رما  هب  دنتـسم  راـمیب  گرم  هک  تسین  دـیعب  فرع  رظن  زا  هک  نیا  هجیتـن  سپ  یـشوهیب ،
یم گرم  هب  رجنم  تسا و  داـیز  رادـقم  نیا  هک  هتـسناد  یمن  راـکمه  تـسا و  هدرک  نآ  نداد  هـب  رما  هدرک و  نـییعت  ار  اواد  رادـقم 

.ددرگ

نودـب هدادـن و  ربخ  ار  یـشوهیب  رتکاد  یلو  دوش ، یم  رجنم  گرم  هب  تسا و  دایز  رادـقم  نیا  هک  هتـسناد  یم  یـشوهیب  راکمه  ب )
؟ تسا هدرم  وا  هداد و  یضیرم  هب  ار  اود  وا  عالطا 

: باوج

.تسا راکمه  رب  هی  تلاح د  نیا  رد 

لاوس 108:

رتکاد زا  تسا  بکرم  هک  دریگ  یم  تروص  یکـشزپ  میت  کی  طسوت  نارامیب  نامرد  اه ، هناخافـش  لـجاع  تـالاح  ياـه  قاـطا  رد 
رد تروص  نیا  رد  .تسا  عیام  داوم  بیکرت  قیرزت و  اود و  نداد  وا  هفیظو  هک  يراتسرپ  سانشاود و  رتکاد  میقم ، رتکاد  صصختم ،

: دوش یم  هدرمش  لتق  رشابم  یسک  هچ  لیذ  تالاح 
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هتشون صصختم  رتکاد  ییامنهار  ساسا  رب  ار  نآ  میقم  رتکاد  هدرک و  یفرعم  یضیرم  يارب  اطخ  يور  زا  ار  اود  صـصختم  رتکاد  - 
ضیرم هجیتن  رد  هداد و  یـضیرم  هب  ار  هابتـشا  ياود  نآ  زین  راتـسرپ  هدرک و  هیهت  ار  نآ  میقم  رتکاد  هخـسن  ساسارب  مه  شورف  ود  و 

؟ تسا هدرک  توف 

: باوج

کی هلزنم  هب  تسا  کلهم  ياود  ندناروخ  رـشابم  هک  یـسک  اریز  دشاب ؛ یـصصختم  رتکاد  رب  لاوس  یـضرف  رد  هید  هک  تسین  دیعب 
راک نیا  هب  روبجم  ار  دوخ  درادـن و  يرایتخا  دوخ  زا  فرع  رظن  زا  دـنک و  یم  راک  يرایتخا  ریغ  روط  هب  رماوا  بسح  هک  تسا  رازبا 

، هید رب  هوالع  دشاب ، رصقم  رگا  هک  تسا  نیا  رد  توافت  اهنت  رصقم ، ای  دشاب  رصاق  یـصصختم  رتکاد  هک  تسین  ماه  یقرف  .دنیب  یم 
.دشاب یم  زین  راکهنگ 

ياود تسرد ، ياود  ياـج  هب  هدرک و  هابتـشا  هخـسن  نتـشون  رد  میقم  رتکاد  اـما  هدرک ، یفرعم  ار  یتسرد  ياود  صـصختم  رتکاد  - 
ثعاب هدـناروخ و  ضیرم  هب  ار  نآ  زین  راتـسرپ  هدرک و  هدامآ  میقم  رتکاد  هخـسن  ساسا  رب  ار  نآ  مه  زاـساود  هتـشون و  ار  یتسرداـن 

؟ تسا هدش  وا  گرم 

: باوج

.تسا هدرک  هابتشا  هخسن  نتشون  رد  هک  تسا  میقم  رتکاد  رب  هید  یضرف ، نیا  رد 

هب هک  هداد  ار  یطلغ  ياود  زاساود ، اما  هتشون  تسرد  ار  هخـسن  مه  میقم  رتکاد  هدرک و  یفرعم  ار  یتسرد  ياود  صـصختم  رتکاد  - 
ثعاب دوبهب ، ياج 
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؟ تسا هدش  وا  گرم  هب  رجنم  هک  هداد  ضیرم  هب  ار  اود  نامه  زین  راتسرپ  دوش و  یم  ضیرم  گرم 

: باوج

.دشاب زاساود  رب  ضرف  نیا  رد  هید  هک  تسین  دیعب 

هب تسردان  هویـش  هب  ار  اود  راتـسرپ  اما  هداد ، ماجنا  یتسرد  هب  ار  دوخ  راـک  رفن  هس  ره  زاـساود  میقم و  رتکاد  صـصختم و  رتکاد  - 
؟ تسا هداد  یضیرم 

: باوج

.تسا راتسرپ  رب  ضرف  نیا  رد  هید 

لاوس 109:

رد رتکاد  ندوبرصاق  هدش ، هدرب  راک  هب  دشاب » رـصاق  رتکاد  رگا   » ترابع لئاسملا  حیـضوت  ياه  هلاسر  نینچمه  یهقف و  ياهباتک  رد 
؟ تسا ینعم  هچ  هب  یکشزپ  لامعا  هصرع 

: باوج

ریغ هک  تسا  یسک  رصقم  تسا و  رنصقم  لباقم  رد  رصاق  .تسا  روذعم  رامیب  نامرد  رد  دوخ  ياطخ  رد  هک  تسا  نیا  رـصاق  يانعم 
صیخشت ار  وا  يرامیب  اه ، شیامزآ  سکع و  تانیاعم و  زا  دعب  دزادرپب و  یضیرم  هنیاعم  هب  رتکاد  رگا  لاثم  ناونع  هب  .تسا  روذعم 

.رّصقم هن  تسا  رصاق  ینعی  روذعم  وا  دنک ، هابتشا  یلمع  ای  يرظن  هاگن  زا  تامدقم  زا  یخرب  رد  رگا  تلاح  نیا  رد  دهد و 
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لاوس 110:

راـمیب گرم  هب  رجنم  هابتـشا  نیا  دـش و  هابتـشا  بکترم  یحارج  تاـیلمع  ماـگنه  رد  حارج  نارتـکاد  زا  یکی  هـک  مدوـب  دـهاش  نـم 
تلاح رد  هن ؟ ای  مهدـب  ربخ  ار  رامیب  هداوناخ  هک  تسا  بجاو  نم  رب  ایآ  .تخاسن  علطم  ار  رامیب  هداوناخ  حارج  رتکاد  یلو  دـیدرگ ،

؟ دشاب یم  هچ  حارج  رتکاد  مکح  تسیچ ؟ نم  مکح  توکس 

: باوج

رب اما  تسین ؛ بجاو  امـش  رب  رامیب  هداوناخ  نداد  ربخ  .تسا  هید  حارج  رتکاد  رب  دـشاب ، یحارج  تایلمع  هب  دنتـسم  رامیب  گرم  رگا 
وفع تیاضر و  ای  دـهدب و  هید  نانآ  هب  هدومن و  هعجارم  لوتقم  هداوناـخ  هب  دـیاب  هکلب  دـنک ، توکـس  هک  تسین  زیاـج  حارج  رتکاد 

.ملاعلا هللاو  .دروآ  تسد  هب  ار  نانآ 

یلاوس 111:

، هیداحتا نیا  رد  تیوضع  نارتکاد و  هیداحتا  زا  یلغش  زاوج  نتشاد  یمومع و  یحارج  يوجلاعم و  بط  یلیـصحت  دنـس  نتـشاد  ایآ 
.تسا طرش  زین  یلمع  هبرجت  تیوربخ و  هک  نیا  ای  یکشزپ  ياهتیلاعف  ماجنا  يارب  تسا  یفاک  یعرش  هاگن  زا 

: باوج

تحص و اریز  دراد ؛ یصاخ  تیمها  تعیرش  هاگن  زا  یکشزپ  شناد 
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ندمتم ریغ  هدـنام و  بقع  رامیب ، هعماج  نآ  دـشاب ، هتـشادن  دوجو  بط  رگا  يا  هعماج  ره  رد  تسا و  نآ  هب  هتـسباو  هعماج  تمالس 
رگم دهدن  ماجنا  ار  یکشزپ  لغش  هک  تسا  يرتکاد  ره  یعرـش  هفیظو  نیا ، رب  انب  .تسا  ملاس  ندب  رد  میلـس  لقع  اریز  دوب ؛ دهاوخ 

.تسین زیاج  دشاب ، هتشادن  ار  نآ  تیلها  هک  یسک  يارب  یکشزپ  تیلاعف  ماجنا  نآ و  زا  رتشیب  هن  دوخ و  تیوربخ  دح  رد 

لاوس 112:

نامرد رد  يریـصقت  هنوگ  چیه  رتکاد  هک  یلاح  رد  دوش ، یم  طقاس  رتکاد  زا  نامـض  ضیرم ، زا  ءاربا  هزاجا و  نتفرگ  تلاح  رد  ایآ 
دوبن دـننام : تسا  دایز  لیالد  نیا  دوش ، فلت  شیاضعا  زا  یکی  ای  دریمب  یلیـالد  هب  یقاـفتا و  روط  هب  وا  یلو  دـشاب  هتـشادن  ضیرم 

نوخ و لاقتنا  ياه  هسیک  یکیرتکلا ، كوش  دـننام  تاجن  يارب  عیرـس  لیاسو  دوبن  ای  یفاک  ياود  دوبن  یفاک ، لیاسو  اههاگتـسد و 
نیا دیاب  هناخافش  هرادا  هکلب  تسین ؛ رامیب  يارب  لیاسو  نیا  هیهت  وا  هفیظو  هدوب و  رتکاد  تیلوئـسم  زا  جراخ  هک  يروما  زا  نآ  لاثما 

؟ دیامن هیهت  ار  اه  هاگتسد  لیاسو و 

: باوج

مه رـصقم  رتکاد  دـنچره  دـشاب ، رتکاد  تایلمع  هب  دنتـسم  وا  گرم  هک  یتروص  رد  دوشیمن ، طقاس  هید  یـضیرم  زا  ءاربا  هزاجا و  اب 
عون نیا  نوچ  .دهد  هزاجا  تایلمع  هب  دوش ، یهتنم  وا  گرم  هب  هک  يا  هنوگ  هب  قلطم و  روط  هب  دناوت  یمن  یـسک  چـیه  اریز  دـشابن ؛

شدوخ رب  ناسنا  طلست 
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تباث هید  دوش ، گرم  هب  رجنم  تایلمع  رگا  هکلب  .درادن  یـشزرا  رامیب  طسوت  هید  زا  رتکاد  همذ  ياربا  نیا ، رب  انب  .تسا  هدشن  تباث 
مه زاب  دشاب  یسییر  ياضعا  زا  وضع  رگا  هک  تفگ  دیاب  اضعا  ندش  فلت  هب  تبـسن  .دشاب  هتفرگ  ماهاربا  یـضیرم  زا  دنچره  تسا ؛

.دشابن رـصقم  مه  رتکاد  دشاب و  هداد  ءاربا  هزاجا و  هک  یتروص  رد  تسین  هید  رتکاد  رب  دشابن ، یـسییر  ياضعا  زا  رگا  اما  .دراد  هید 
.ملاعلا هللاو 

لاوس 113:

يور زا  یهاگ  یبط و  تخانش  ای  تامولعم  نتـشاد  ياعدا  اب  یهاگ  هک  دنتـسه  اه  هناخافـش  رد  ینف  نانکراک  ناراتـسرپ و  زا  یخرب 
عقاو رد  هک  یصاخشا  نیا  ياه  یفرعم  نداد و  هخسن  هجیتن  رد  رگا  تروص  نیا  رد  .دنزادرپ  یم  ناضیرم  هب  اود  یفرعم  هب  یلوضف ،

دنتسین و رتکاد  نانآ  هک  دنادب  مه  ضیرم  هک  ًاصوصخم  دنزادرپب  هید  دیاب  دنتـسه و  نماض  نانآ  ایآ  دریمب ، يرامیب  دنتـسین ، رتکاد 
؟ دنرادن ار  نارامیب  نامرد  يوادت و  يارب  تیلها 

: باوج

هک دنادب  ضیرم  رگا  .دنتـسه  رتکاد  نانآ  هک  دشاب  دقتعم  هدوب و  تیعـضو  هب  لهاج  ضیرم  هک  یتروص  رد  تسا  هید  نانآ  رب  یلب !
شگرم هب  رما  نیا  دـنک و  فرـصم  ار  اود  دوخ  هدارا  رایتخا و  هب  هدرک و  لمع  ناـنآ  نخـس  هب  لاـح  نیع  رد  دنتـسین و  رتکاد  ناـنآ 

.تسین هید  نامض و  نانآ  رب  دوش ، رجنم 

ص:112

یمالسا هقف  هاگن  زا  یبط  www.Ghaemiyeh.comلئاسم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 175زکرم  هحفص 118 

http://www.ghaemiyeh.com


هقرفتم ماکحا 

لاوس 114:

زا زور  ود  زا  لبق  ات  اه  هناخافـش  رد  روضح  زا  ار  نایوجـشناد  ناداتـسا ،)  ) نارتکاد ینیلاـب ، تاـناحتما  دـعوم  ندـش  نیعم  ناـمز  رد 
نیا رد  هک  تسا  زیاج  وجـشناد  يارب  ایآ  .دنرواین  تسد  هب  عالطا  هناخافـش  رد  دوجوم  تالاح  زا  ات  دـنوش  یم  عنام  ناحتما ، دـعوم 

شسرپ یحاص  یبط و  تالاح  هنیمز  رد  رگید ، دوجوم  نارتکاد  زا  ای  دنیامن  هعجارم  هناخافش  هب  دوجوم  تلاح  زا  تخانش  يارب  مایا 
؟ دنروآ تسد  هب  تامولعم  دنیامن و 

: باوج

.ددرگ تیاعر  یمومع  ماظن  دیاب  تروص  نیا  رد  هک  دشاب  ماظن  فالخ  رب  هک  نیا  رگم  تسا ، زیاج  دوخ  تاذ  رد  راک  نیا  یلب !

لاوس 115:

رد ًاصوصخم  دروم ، نیا  رد  هک  تسا  زیاج  وجـشناد  يارب  ایآ  .دنـسرپ  یم  شیرامیب  تقیقح  هراـبرد  وجـشناد  زا  ناراـمیب  زا  یخرب 
؟ دهد عالطا  وا  هب  كانرطخ ، ياه  يرامیب 

: باوج

دشاب هتشادن  رامیب  رب  یفنم  ریثأت  هک  نیا  رب  طورشم  تسا  زیاج  یلب !
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.درادن زاوج  هنرگو 

لاوس 116:

باختنا دیاب  ار  یکی  طقف  لفط ) ای  ردام   ) رفن ود  نایم  زا  هک  دنام  یم  دادرم  روذـحم  ود  نیب  يدالو ، تایلمع  ماگنه  رد  نز ، رتکاد 
؟ دراد مدقت  کی  مادک  تاجن  سپ  .دنک 

: باوج

تایح تاجن  نیب  تسا  ریخم  دـشاب ، ود  نآ  زا  یکی  تاجن  هب  رداق  اهنت  دـهد و  تاجن  مهاب  ار  ود  ره  تایح  دـناوتن  هک  یتروص  رد 
.ملاعلا هللاو  .لفط  تایح  تاجن  ای  ردام 

لاوس 117:

مکحم یلیخ  لوپمآ  .دومن  يرادیرخ  ار  دوش ) یم  قیرزت  هلضع  هب  هک  ینزوس  ای  يراکچیپ   ) یلوپمآ اهیشورفود  زا  یکی  زا  يرامیب 
ندرک و زاب  زا  دـعب  .تسا  هدوب  فافـش  ریغ  ردـک و  مه  نآ  هشیـش  يدالیم و  لاس 2004  نآ  ياضقنا  ای  رابتعا  تدـم  هدوب و  هتـسب 

ندرک جراخ  لباق  ریغ  نآ  ياوتحم  ندوب ، بویعم  رطاخ  هب  ای  تسا و  یلاخ  ای  لوپمآ  هک  دوش  یم  هجوتم  نآ  ندیـشک  يارب  شـالت 
؟ تسا هتفاین  تسد  ندیرخ ، یلصا  ضرغ  هب  نوچ  دریگب  سپ  ار  تمیق  دنادرگرب و  شورف  ود  هب  ار  نآ  دراد  قح  يرتشم  ایآ  .تسا 

: باوج
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رب تمیق و  نتفرگ  سپزاب  شورف و  ود  هب  نآ  عاجرا  تسا  زیاج  یلب !

.ملاعلا هللاو  .دنادرگرب  ار  تمیق  هک  تسا  بجاو  زین  هدنشورف 

تیسنج رییغت 

لاوس 118:

هتـشاد فلاخم  سنج  هب  یتاذ  تالیامت  صخـش  هک  یتروص  رد  ًاصوصخم  تسا ، زیاج  سکعلاب  نز و  هب  درم  زا  تیـسنج  رییغت  ایآ 
؟ دشاب

: باوج

.تسین زیاج  هدوب و  مارح  دـشاب  نآ  سمل  تروع و  هب  ندرک  هاـگن  مزلتـسم  هاـگره  یلو  .تسا  زیاـج  دوخ  تاذ  رد  لـمع  نیا  یلب !
دنادب دتفیب و  تروع ، هب  ندرک  هاگن  زا  رتدیدش ، مارح  هب  هک  نیا  لثم  دشاب ، تقـشم  اب  جرح و  وا  يارب  تلاح  نیا  لمحت  رگا  یلب !

.درادن لاکشا  تسا و  زیاج  دوش ، یم  تلاح  نیا  عفر  هب  رجنم  تایلمع  نیا  هک 

وم نتشاک 

لاوس 119:

؛ تسا وربا  يوم  نتشاک  تایلمع  مروظنم  دراد ؟ ناکما  نآ  يارجا  ایآ  .مسرپب  وم  نتشاک  تایلمع  هرابرد  امش  رضحم  زا  مهاوخ  یم 
زا یتمسق  مدش و  وربا  لحم  رد  یحارج  لمع  هب  روبجم  یکیفارت ، هثداح  کی  رثا  رد  نم  اریز 
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، لحم نیا  رد  وم  نتشاک  اب  مهاوخ  یم  مداد و  تسد  زا  ار  دوخ  يوربا  يوم 

.دوش رتوکین  ما  هرهچ 

: باوج

یم ندب  وزج  ناسنا  يوم  اهدنویپ ، ریاس  دننام  نتـشاک ، زا  دعب  اریز  درادـن ؛ لاکـشا  ندـب  ياهاج  ریاس  وربا و  رـس و  رد  وم  نتـشاک 
وضو و عنام  هک  تهج  نیا  زا  دوشن ، یعیبط  يوم  دـننام  رگا  اما  .تسا  ندـب  ياضعا  ریاـس  دـننام  وضو ، لـسغ و  ماـکحا  رد  دوش و 

.تسین زیاج  دوش ، یم  ندب  تسس  وپ  هب  بآ  ندیسر  زا  عنام  دوخ ، هزادنا  هب  هدش و  لسغ 

لافطا هنتخ 

لاوس 120:

؟ مینک هدافتسا  یقرب  يوتا  هاگتسد  زا  لافطا ، هنتخ  رد  تسا  زیاج  ایآ 

: باوج

.درادن لاکشا  دشاب ، هتشادن  لافطا  رب  يررض  هاگتسد  نیا  مادختسا  هربخ ، لها  صیخشت  اب  هک  یتروص  رد 

تایلمع قاطا  رد  تولخ 

لاوس 121:

رتکاد نز  زج  وا  هارمه  دنک و  یم  لمع  تایلمع  قاطا  رد  حارج  رتکاد 
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تولخ  » دراوم زا  تلاح  نیا  ایآ  .تسین  يرگید  یسک  یشوهیب  صصختم 

؟ تسا هتسب  هشیمه  تایلمع  قاطا  هک  نیا  هب  هجوت  اب  دوش ، یم  بوسحم  مارح »

: باوج

.ملاعلا هللاو  .درادن  زاوج  هنرگ  تسا و  زیاج  مارح  رد  عوقو  زا  ندوب  نمیا  تروص  رد 

لاوس 122:

نارامیب نینچمه  .دننک  هنهرب  جنرآ  ات  ار  اه  تسد  ندرک ، ینوفع  دض  يارب  دنوشیم  روبجم  نز  نارتکاد  هنانز ، یحارج  تایلمع  رد 
اب .تسا  وا  راکمه  یـشوه و  یب  رتکاد  دـید  مشچ  رد  تـالاح  نیا  همه  .دـنیامن  هنهرب  تروع  لومـش  هب  ار  دوخ  ندـب  دـیاب  زین  نز 
رد یلاعبانج  رظن  .دنک  هفیظو  ماجنا  درم ، یکشزپ  رداک  حطـس  رد  دناوت  یم  تسا و  دوجوم  زین  نز  یـشوهیب  رداک  هک  نیا  هب  هجوت 

؟ تسیچ دروم  نیا 

: باوج

یـشوهیب لمع  رـشابم  وا  دیاب  دراد ، یگتـسیاش  تیافک و  زین  دوخ  راک  رد  تسا و  دوجوم  نز  یـشوهیب  رتکاد  هک  لاوس  یـضرف  رد 
انب .تسا  مارح  وا  هب  ندرک  هاگن  ای  نز  ندب  یسمل  وا  رب  تسین و  زیاج  لمع  نیا  هب  مادقا  درم  یشوهیب  رتکاد  يارب  دشاب و  نز  رامیب 

هب دنشاب و  دنبیاپ  اوتف  نیا  هب  هک  منک  یم  هیصوت  دوخ  رتکاد  نادنزرف  هب  نیا ، رب 
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.دننک قیبطت  ار  نآ  لمع  رد  ام ، هعماج  رد  ینید  یهاگآ  رشن  رطاخ 

.قیفوتلا یلو  هللاو 

رتکاد سیف )  ) دزم

لاوس 123:

ای صـصخت و  ای  تسا  تیافک  یگتـسیاش و  نآ  رایعم  ایآ  هک  ضیرم  هنیاعم  سیف )  ) دزم نییعت  رایعم  هرابرد  دنک  یم  لاوس  يرتکاد 
؟ درادن يا  هطباض  چیه  هلأسم  نیا  هک  نیا 

: باوج

تسا یصصخت  یگتسیاش و  نتفرگ  رظن  رد  اب  لمع  نیا  لثم  ترجا  نآ ، هطباض  درادن و  ینیعم  دح  تعیرش ، رد  رتکاد  هنیاعم  سیف 
هار لاح  ره  هب  .دنک  یم  ادـیپ  توافت  لغاشم ، هفرح و  نابحاص  ریاس  دـننام  یـصصخت ، یگتـسیاش و  هاگن  زا  نارتکاد  توافت  اب  هک 

.ملاعلا هللاو  .تسا  هدیزرو  مامتها  نآ  هب  یلیخ  مالسا  هک  تسا  تلادع  فاصنا و  تیاعر  حیحص ،

لاوس 124:

تردق باسح  هب  یـضیرم  زا  دهد ، یم  ماجنا  یتلود  هناخافـش  رد  هک  یحارج  لمع  لباقم  رد  هک  تسا  زیاج  حارج  رتکاد  يارب  ایآ 
ضیرم رامیب ، هک  نیا  زا  معا  دیامن ، هبلاطم  یلوپ  غلبم  یهارکا ، هنوگ  چیه  نودب  وا و 
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رد رتکاد  یحارج  تایلمع  ربارب  رد  تلود  هک  نیا  هب  هجوت  اب  هناخافـش ، لخاد  یـضیرم  ای  دـشاب  هناخافـش  زا  جراخ  يا  هناخ  هنیاعم 
هب يرارطـضا  اـی  يروف  یحارج  تاـیلمع  يارب  تقو  ره  رد  حارج  هک  تسا  نکمم  مه  دـنک و  یمن  تخادرپ  یلوـپ  چـیه  هناـخافش 

؟ دوش هدناوخارف  هناخافش 

: باوج

زا ار  دوخ  تایلمع  ترجا  هک  تسین  زیاج  حارج  رتکاد  يارب  دشاب ، ناگیار  یتلود  ياه  هناخافـش  رد  یحارج  تایلمع  ماجنا  هاگره 
دوخ رگا  یلب ! .دریگ  یم  لوپ  اه  هناخافش  رد  دوخ  راک  لابق  رد  هناهام  هک  تسا  یتلود  دنمراک  کی  وا  اریز  دیامن ؛ هبلاطم  یـضیرم 

.تسا زیاج  وا  يارب  شنتفرگ  دهدب ، یلوپ  وا  يارب  یضیرم 

لاوس 125:

هک مراد  کش  تسین و  مولعم  اه  نآ  عبنم  هک  منیب  یم  ار  اهاود  زا  یخرب  منک و  یم  راک  یصوصخ  هناخافش  رد  متـسه و  رتکاد  نم 
هناخافـش هک  نیا  هب  هجوت  اب  تسیچ ؟ نم  یعرـش  هفیظو  .مرادن  نانیمطا  لاح  نیع  رد  دشاب ، هدـش  تقرـس  یتلود  ياه  هناخافـش  زا 

تسین و رادروخرب  تسا  ریذـپ  ناکما  یـصخش  ياه  هناخافـش  رد  هک  یتایلمع  يارجا  تاـناکما  زا  ینونک  طیارـش  رد  یتلود  ياـه 
.دوش یم  مدرم  رازآ  تیذا و  ثعاب  دایز ، یلیخ  دح  رد  یصوصخ  ياه  هناخافش  راک  فقوت 

: باوج
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.درادن يرثا  امش  کش  لاوس  ضرف  رد 

تیعمج لرتنک 

لاوس 126:

؟ تسیچ تیعمج  لرتنک  مکح 

: باوج

.درادن لاکشا  دوخ  تاذ  رد 

رانوس لامعتسا 

لاوس 127:

هدافتسا ایآ  یفارگونوس .)  ) دوش یم  هداد  صیخـشت  تدالو  زا  لبق  نینج  سنج  نآ  قیرط  زا  هک  رانوس »  » مان هب  تسا  یبط  هاگتـسد 
؟ تسا زیاج  روظنم  نیا  هب  هاگتسد  نیا  زا 

: باوج

.دوشن مارح  سمل  مارح و  هاگن  دننام  رگید  مارح  مزلتسم  هک  یتروص  رد  درادن ، لاکشا  دوخ  تاذ  رد 
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نینج طقس 

لاوس 128:

دلوتم يدازرداـم  بوـیعم  اـی  هقلخلا  صقاـن  تسا ، نز  محر  رد  هک  ینینج  هک  ددرگ  موـلعم  قـیقد  تاـنیاعم  ماـجنا  زا  دـعب  هاـگ  ره 
؟ تسا زیاج  نآ  طقس  ایآ  دوشیم ،

: باوج

.ملاعلا هللاو  .تسین  زیاج  نآ  طقس 

رتکاد يارب  یکشزپ  تالوحت  نیرخآ  زا  عالطا  ترورض 

لاوس 129:

دهد همادا  ار  یکشزپ  دیدج  ياه  باتک  ندناوخ  هعلاطم و  بط ، هدکشناد  زا  تغارف  زا  دعب  هک  تسا  بجاو  ًاعرـش  رتکاد  يارب  ایآ 
زا تظافح  تهج  رد  دناوتب  هجیتن  رد  دشاب و  هتشاد  عالطا  یصیخشت  ینامرد و  ياههویش  اهرازبا و  هنیمز  رد  تالوحت  نیرخآ  زا  ات 

؟ دیامن هیارا  نانآ  يارب  ار  تامدخ  نیرتهب  ناملسم ، نارامیب  تایح 

: باوج

رظن زا  دوشن و  هتخانـش  رـصقم  دوخ  هفیظو  يادا  رد  ات  تسا  بجاو  وا  رب  راـک  نیا  دـهد ، ماـجنا  یکـشزپ  راـک  دـهاوخب  رتکاد  رگا 
.دریگن رارق  دنوادخ  باقع  دروم  یعرش 
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ندروخ اذغ  هب  هدننک  باصتعا  رابجا 

لاوس 130:

هب راداو  گرم ، زا  وا  تاـجن  روظنم  هب  يراـبجا و  تروـص  هب  تسا ، هدرک  ییاذـغ  باـصتعا  هک  ار  یـصخش  دـناوت  یم  رتـکاد  اـیآ 
؟ دنک ندروخاذغ 

: باوج

؛ دـنک اذـغ  ندروخ  هب  راداو  يرابجا  تروص  هب  ار  وا  دـشاب ، هتـسباو  راک  نیا  هب  وا  ناج  تاـجن  رگا  هک  تسا  بجاو  رتکاد  رب  یلب !
.تسا یعرش  بجاو  دشاب ، رداق  هک  یسک  ره  رب  گرم ، تکاله و  زا  ناملسم  ناج  تاجن  اریز 

لاوس 131:

هب هجوت  اب  تسا ؟ بجاو  شباصتعا  نداد  نایاپ  اذـغ و  هب  وا  ندرک  راداو  زا  لبق  وا  یلو  هزاجا  ای  هدـننک  باصتعا  هزاجا  نتفرگ  اـیآ 
هب مینک و  اذـغ  ندروخ  هب  روبجم  ار  وا  میرادـن  قح  ًالـصا  هک  نیا  ای  دُرم ؟ دـهاوخ  ًاـمتح  دـهد ، همادا  شباـصتعا  هب  وا  رگا  هک  نیا 

؟ میهد نایاپ  شباصتعا 

: باوج

هلیـسو ره  هب  هک  تسا  بجاو  دـشاب ، شتاـیح  رب  يرطخ  باـصتعا  رگا  اریز  وا ، یلو  زا  هن  وا ، زا  هـن  تـسین ، بـجاو  نـتفرگ  هزاـجا 
.دوش هداد  تاجن  وا  تایح  يرابجا ، تروص  هب  دنچره  نکمم 
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مارح داوم  لوانت  اب  نامرد 

لاوس 132:

اه يرامیب  زا  یخرب  نامرد  ناونع  هب  بارش  ندیشون  هب  ار  رامیب  راکزیهرپ ، ان  ناملسم  ای  ناملسم و  ریغ  ًاصوصخم  نارتکاد  زا  یخرب 
؟ هن ای  تسا  زیاج  ًاعرش  ایآ  تسیچ ؟ اه  هیصوت  نیا  مکح  .دننک  یم  هیصوت 

: باوج

ندیشون زین  رامیب  يارب  زیاج و  اه  هیصوت  نیا  رتکاد  يارب  دشاب ، بارش  ندیشون  هب  رـصحنم  وا  نامرد  نارتکاد ، صیخـشت  اب  هاگ  ره 
.ملاعلا هللاو  .درادن  زاوج  هنرگو  تسا  زاجم  نآ 

لاوس 133:

مکح نینچمه  دـنک و  یم  هدافتـسا  ار  اهاود  عون  نیا  هک  يرامیب  مکح  .تسا  یلکلا  هدام  ياراد  اه ، تبرـش  دـننام  اـهاود  زا  یخرب 
؟ تسیچ لیذ  تالاح  رد  رتکاد 

؟ اهاود رد  لکلا  دوجو  هب  ملع  تلاح  رد 

: باوج

اود رد  یلکلا  هدام  نوچ  دنک ، یمن  قدـص  لکلا  لوانت  اه  نآ  لوانت  رد  اریز  تسا ؛ زیاج  یلکلا  داوم  ياراد  ياود  لوانت  هدافتـسا و 
ام رظن  هب  دور ، یم  راک  هب  اهاود  رد  هک  یلکلا  عاونا  مامت  اریز  دـنک ؛ یمن  قدـص  زین  سجن  لواـنت  نینچمه  .تسا  هدـش  کلهتـسم 

تراهط هب  موکحم 
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.تسین لهج  ملع و  تلاح  نیب  یقرف  نیا ، رب  انب  .تسا 

؟ اها ود  رد  لکلا  دوجو  هب  لهج  تلاح  رد  - 

: باوج

.ددرگ یم  نشور  تشذگ  هچنآ  زا  نآ  باوج 

ناویح رب  یکشزپ  ياهشیامزآ  ماجنا 

لاوس 134:

نیا هب  هجوت  اب  .دننک  یم  شیامزآ  تاناویح  يور  ار  اهاود  زا  یضعب  يزاساود )  ) یسمراف شناد  رد  رگشهوژپ  نادنمشناد  زا  یخرب 
اه شیامزآ  نیا  مکح  دوش ، رجنم  هدـنهدرازآ  ای  کلهم  ضارما  هب  نآ  يالتبا  اـی  ناویح  لـتق  هب  تسا  نکمم  اـه  شیاـمزآ  نیا  هک 

.تسا اه  يرامیب  زا  وا  ياه  جنر  شهاک  ناسنا و  هب  تمدخ  يارب  دیدج  ياود  فشک  اه  شیامزآ  نیا  زا  فده  هتبلا  تسیچ ؟

: باوج

.ملاعلا هللاو  .درادن  لاکشا 

رفاک رب  یکشزپ  ياهشیامزآ  ماجنا 

لاوس 135:

هچ رفاک  ناسنا  رب  لیذ  تلاح  ود  رد  اهاود  هب  طوبرم  ياه  شیامزآ  ماجنا 

: دراد مکح 
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؟ دشاب هتشاد  اه  شیامزآ  نیا  هب  ملع  رفاک  یصخش  دوخ  - 

: باوج

.ملاعلا هللاو  .ناسنا  هن  دوش ، ماجنا  ناویح  يور  رب  اه  شیامزآ  عون  نیا  تسا  هتسیاش 

هب تمدـخ  يارب  دـیدج  ياـهاود  فشک  شیاـمزآ ، فدـه  هک  نیا  هب  هجوت  اـب  دـشاب ، هتـشادن  شیاـمزآ  هب  ملع  هک  یتروـص  رد  - 
؟ تسا اه  يرامیب  لباقم  رد  ناسنا  ياه  جنر  فیفخت  تیناسنا و 

: باوج

.ددرگ یم  نشور  تشذگ  هچنآ  زا  باوج 

نوخ هدنهد  لیکشت  يازجا  تساجن 

لاوس 136:

ایآ كاپ ؟ ای  دنتسه  سجن  امسالپ  ای  نوخ  خرس  ياهلوبلگ  اهنت  ای  نوخ  دیفـس  ياهلوبلگ  اهنت  لثم  نوخ  هدنهد  لیکـشت  يازجا  ایآ 
هلیـسو هب  هیزجت و  زا  دـعب  ازجا  نیا  هک  نیا  هب  هجوت  اب  ًاصوصخم  هن ؟ اـی  دوشیم  هدرمـش  هلاحتـسا  ازجا  نیا  هب  نوخ  هیزجت  تاـیلمع 

؟ دوش یم  قیرزت  وا  هب  یضیرم  زاین  باسح  هب  صاخ و  ياه  هسیک 

: باوج

.ملاعلا هللاو  .دنتسه  یسجن  دنشاب ، نوخ  يازجا  زا  رگا 
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تلود لاوما  نتفرگ 

لاوس 137:

هجوتم ینامز  تسا و  مارح  اهنآ  نتفرگ  هتسناد  یمن  هک  یلاح  رد  هتـشادرب  ار  یبط  مزاول  زا  یخرب  اه  هناخافـش  زا  یکی  زا  یـصخش 
؟ تسیچ نآ  مکح  .تسا  هدش  فرصم  لاوما  نآ  همه  هک  هدیدرگ 

: باوج

.ملاعلا هللاو  .دهدب  هقدص  ار  لاوما  نآ  تمیق  تسا  دنمتورث  صخش  رگا 

لاوس 138:

اهتراک قیرط  زا  اود  ندیرخ   ) دنریگب اود  كدنا  تمیق  هب  ات  دننک  یم  دمآ  تفر و  اه  هناخافش  هب  هنازور  روط  هب  صاخشا  زا  یخرب 
یهاگ راک  نیا  هک  نیا  هب  هجوت  اب  .دـنناسرب  شورف  هب  هناخافـش  جراخ  هب  فازگ  تمیق  اب  ار  اهنآ  سپـس  و  یحـص ) ياه  هچرتفد  و 

: تروص نیا  رد  دنادرگ ؛ یم  مورحم  ود  هب  یبایتسد  زا  ار  هناخافش  لخاد  رامیب 

؟ تسیچ صاخشا  نیا  مکح  . 1

؟ تسیچ دهد  یم  اود  نانآ  يارب  مه  زاب  یلو  تسا  ربخاب  عوضوم  نیا  زا  هک  يرتکاد  مکح  . 2

؟ تسیچ اها  ود  شورف  مکح  . 3

؟ تسیچ دیآ  یم  تسد  هب  شورف  قیرط  زا  هک  یلاوما  مکح  . 4
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: باوج

نخس نیا  اب  .دوش  یم  نارگید  قوقح  عییـضت  جرم و  جره و  یمومع و  ماظن  لالتخا  هب  رجنم  اریز  تسین ؛ زیاج  دش  رکذ  هچنآ  همه 
.ددرگ یم  نشور  زین  دیآ  یم  تسد  هب  شورف  قیرط  زا  هک  یلاوما  مکح 

یبط شرافس  تحیصن و 

لاوس 139:

یبط ياه  هیـصوت  وا  هب  تسا  زیاج  اـیآ  دـهاوخب ، یبط  شرافـس  تحیـصن و  بط  يوجـشناد  زا  يرگید  صخـش  ره  اـی  ضیرم  رگا 
؟ تسا نماض  وجشناد  ایآ  دوش  ررضتم  اه  شرافس  نیا  زا  صخش  نآ  رگا  دهدب ؟

: باوج

دیفم نآ  يارب  شرافـس  نیا  هک  دـنادن  دـشاب و  هتـشادن  یهاگآ  تلاح ، نآ  هرابرد  هک  یتروص  رد  اـه  شرافـس  حـیاصن و  عون  نیا 
ًالصا ای  تسا و  مک  شررض  دشاب ، هتشاد  ررض  مه  رگا  هک  دنادب  رگا  یلب ! .تسین  زیاج  دایز ، ای  تسا  مک  شررض  رـضم و  ای  تسا 

.تسا زیاج  درادن ، ررض 
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اه همیمض 
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يداینب ياهلولس 

هراشا

لاوس 140:

ناصصختم .دوش  یم  هدرمش  هتفای ، هعسوت  ياهروشک  رد  یکـشزپ  تاعلاطم  رد  مهم  بالقنا  کی  هزورما  يداینب  ياهلولـس  ثحابم 
(، یشومارف  ) رامیازلآ ناطرس ، راکش ، یضرم  دننام : .دنراد  دایز  هیکت  ثحابم  نیا  هب  داح ، نمزم و  ياهیرامیب  زا  يرایسب  نامرد  رد 
(، هدعملا زول   ) سارکناپ يزاسزاب  قیرط  زا  نامرد  نیا  .یبلق  ياهیرامیب  و  نوخ ) ناطرـس   ) ایمیک ول  يا ،) هشعر  جلف   ) (1) نوسنکراپ

یبصع و هاگتسد  تالضع ، ناوختسا ، هدعم ، دبک ،

ص:131

تیلولعم هب  رجنم  تیاهن  رد  هدوب و  هارمه  یجیردت  تفرـشیپ  اب  هک  تسا  یبصع  یتکرح  لالتخا  یعون  نوسنیکراپ  يرامیب  ( 1 - ) 1
یم حرطم  يرامیب  تلع  ناونع  هب  ار  لماع  نیدـنچ  تاقیقحت  تسین ، صخـشم  يرامیب  نیا  زورب  تلع  هچ  رگا  .دوش  یم  یناوتاـن  و 
دازآ ياهلاکیدار  عمجت  شیازفا  یـسوریو ، ياهتنوفع  کیتنژ ، لئاسم  رـس  هب  هدراو  تابرـض  نییارـش ، بلـصت  هلمج : نآ  زا  .دیامن 

، شزرل زا : دنترابع  يرامیب  نیا  یلصا  میالع  یطیحم ، لماوع  یخرب  یشیرپ و  ناور  دض  ياهود  زا  تدم  ینالوط  هدافتسا  نژیسکا ،
( مجرتم  ) .ندب تیعضو  تلاح و  رد  یتابث  یب  تاکرح و  یعیبط  ریغ  ندش  دنک  تالضع ، یتفس 
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ار بولطم  تفاب  عون  ره  هب  ندش  لیدبت  لکشت و  تیلباق  هتفاین و  زیامت  صصخت و  زونه  هک  يداینب  ياهلولس  زا  نتفرگ  هرهب  اب  هریغ 
.دریگ یم  تروص  دراد ،

تفاـب جـیردت  هب  اهلولـس  نیا  اریز  دوـش ؛ یم  رتـگنت  رتـمک و  وا  يداـینب  ياهلولـس  زا  هدافتـسا  هنیمز  دوـش ، داـیز  هـچره  نـینج  رمع 
نیا ناصـصختم  ور ، نیمه  زا  .درک  لیدـبت  يرگید  ياـهتفاب  اهلولـس و  هب  ار  اـهنآ  ناوت  یمن  دـننک و  یم  ادـیپ  زیاـمتم  یـصصخت و 

یناوت همه  دـنا : هدرک  میـسقت  هتـسد  راهچ  هب  نینج ، رمع  تفرـشیپ  اب  اهنآ  زیامت  ریثکت و  ییاناوت  تیلباق و  هطبار  هاگن  زا  ار  اـهلولس 
ناصـصختم ور ، نیا  زا  هردـقلا .) هیداحآ   ) یناوت کـت  و  هردـقلا ) هددـعتم   ) یناوت دـنچ  هردـقلا ،) هرفاو   ) یناوترپ هردـقلا ،) هلماـک  )

گرم هب  دنچره  دنیامنادج ، نآ  دوجو  زا  زور  ات 12  نیب 6  رمع  رد  نینج ، ییادتبا  لحارم  رد  ار  هیلوا  ياهلولس  نیا  دنهدیم  حیجرت 
فان دنب  زا  هدشادج  ياه  لولس  رب  ار  اهلولس  نیا  .دوش  یم  هدیمان  ینینج » يداینب  ياهلولـس   » مان هب  لولـس  عون  نیمه  .دماجنایب  نآ 

.(1) دنهد یم  حیجرت  دوش  یم  هدیمان  نیغلاب » يداینب  ياهلولس   » مان هب  هک  هدنز  نینج  ای  هدش  طقس  نینج 

ص:132

لولـس هراـبرد  نآ ، همجرت  نتم و  زا  جراـخ  تسا  مزـال  ناگدـنناوخ ، موـمع  يارب  نتم  بلاـطم  تسرد  كرد  مـهف و  يارب  ( 1 - ) 1
ردام ( Stem Cells  ) يداینب لولس.دوش  هداد  يرتشیب  تاحیضوت  یکشزپ ، عبانم  زا  هدافتـسا  اب  نآ  دیاوف  تیمها و  ماسقا ، يداینب ،

ياه لولس  مامت  هب  لیدبت  ییاناوت  تسا و  اه  لولس  مامت 
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.دییامرف نایب  ددرگ  یم  حرطم  لیذ  ياهلاوس  رد  هک  یتالاح  دروم  رد  ار  تعیرش  فقوم  هدومن  فطل  مدنمشهاوخ  امش  بانج  زا 

: باوج

تعیرـش اب  هطبار  رد  همدـقم  ناونع  هب  ار  یـساسا  هتکن  ود  تسا  هتـسیاش  میهد ، خـساپ  اه  لاوس  نیا  هب  هک  نیا  زا  لبق  .یلاعت  همـسب 
مالسا
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.میهد حیضوت 

هنادیواج یناهج  نید  مالسا  لوا : هتکن 

یـصاخ هورگ  هفیاط و  یـصاخ و  هرود  رـصع و  ای  یـصاخ  نامز  هب  یـصاصتخا  تسا و  هنادیواج  يدبا و  یناهج  نید  کی  مالـسا 
تسا و اتمه  یب  اتکی و  دنوادخ  هب  نامیا  هک  يداقتعا  دـعب  یکی  دـنک : یم  لیثمت  ار  ناسنا  یگدـنز  زا  دـعب  ود  مالـسا  نید  .درادـن 

.ناسنا یجراخ  كولس  راتفر و  یلمع و  دعب  يرگید 

یفنم یبلـس و  هبنج  نامیا ، نیا  اب  .تسا  اه  ناسنا  ناهذا  رد  نامیا  نیا  تیبثت  خیـسرت و  قلطم و  ياناوت  دـنوادخ  هب  نامیا  لوا ، دـعب 
تکرح ریسم  رد  ار  ناسنا  دنک و  یم  یفن  ار  یگتـشگ  مگ  داحلا و  قلطم ،»  » هب نامیا  اریز  ددرگ ؛ یم  نامرد  ناسنا ، گرزب  لکـشم 

یم رارق  میقتـسم  لدتعم و  قیرط  کی  رد  قلطم و  ياناوت  ربارب  رد  ریذپ  تیلوئـسم  تبثم  عضوم  کی  رد  یتسه ، ملاع  رد  شراتفر  و 
هتـشگ مگ  ناسنا  .تسا  یگتـشگ  مگ  عون  کی  داحلا  اریز  دراد ؛ یم  هگن  رود  هنالوئـسمریغ  لامعا  یفارحنا و  ياهراتفر  زا  دـهد و 
تحت تسا و  فده  یب  روک و  تکرح  کی  یتسه ، ملاع  رد  وا  كولـس  ریـس و  راتفر و  تکرح و  درادـن ، قلطم »  » هب نامیا  هک  يا 

یگداوناخ و يدرف ، ریـسم  تکرح و  رد  نمؤم  ناسنا  .دـنک  یم  ادـیپ  فارحنا  تسار  پاچ و  هب  هراومه  دوخ  لوحام  لـماوع  ریثأـت 
، دنوادخ هب  نامیا  شقن  .دهاوخ  یم  کمک  قلطم  ياناوت  زا  زیچ  ره  رد  دیوج و  یم  دادمتسا  ینامسآ  تعیرش  زا  دوخ  یعامتجا 
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.ندوبن فده  یب  چوپ و  ندشن و  مگ  یناور و  شمارآ  تیاده ، تابث ، شقن  تسا و  قلطم »  » اب دنویپ  طابترا و  شقن 

ادـیپ رتشیب  رولبت  ینامز  ًاصوصخم  شقن  نیا  .دراد  سفن  هب  دامتعا  دوخ ، تقـشم  رپ  ینالوط و  تکرح  لحارم  همه  رد  نمؤم  ناسنا 
سویأم زیچ  همه  زا  وا  یتلاح  نینچ  رد  .دوش  دـیماان  سویأم و  تعیبط ، اب  مدرم و  اـب  دوخ  طـباور  همه  زا  نمؤم  ناـسنا  هک  دـنک  یم 

وا اهنت  راوشد  تالاح  نینچ  رد  اریز  دهاوخ ؛ یم  کمک  شتالکـشم  لح  رد  وا  زا  دراد و  دیما  قلطم  ياناوت  تمحر  هب  اهنت  تسا و 
.دنک ییامنهار  تیاده و  تداعس ، يوس  هب  ار  وا  دنک و  قلخ  دیما  ناسنا  يارب  دناوت  یم  هک  تسا 

هب یگتـسباو  یتـسرپ و  تب  كرـش ، دـنک ، یم  در  ار  یگتـسباوان  یگتـشگ و  مـگ  داـحلا و  هـک  روـط  ناـمه  مالـسا  رگید  يوـس  زا 
تسا و هزرابم  رد  یتسرپ » تب   » و داحلا »  » ینعی بطق  ود  ره  نیا  اب  هراومه  مالسا  .دنک  یم  در  زین  ار  نآ  ریغ  تیب و  دننام  دودحم » »

نیا لیـصفت  .دـنک  یم  عطق  ار  یتسرپ  تب  هشیر  يرگید  اب  داـحلا و  هشیر  یکی  اـب  هک  تسا  مد  ود  ریـشمش  دـننام  قلطم »  » هب ناـمیا 
(1) .تسا هدیدرگ  نایب  دوخ  ياج  رد  نخس 
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، مالسا یسایس  ماظن  رد  نز  هاگیاج  ضایف ، یمظعلا  هللا  تیا  ترـضح  هب : دینک  هاگن  بلطم  نیا  هرابرد  رتشیب  حیـضوت  يارب  ( 1 - ) 1
.مالسا رد  تدابع  هفسلف  ثحبم  شناد ، رورس  همجرت 
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: تسا مسق  ود  رب  مه  زاب  هک  تسا  ناسنا  یجراخ  كولس  یلمع و  هبنج  مود  دعب 

یتعیرش تسا ؛ ینامسآ  تعیرش  روحم  رد  نآ  هعلاطم  يداهتجا و  لامعا  مود ، مسق  .تسا  مالـسا  رد  تامرحم  تادابع و  لوا ، مسق 
یـساسا مهم و  هداعلا  قوف  شقن  کی  مالـسا  رد  تادابع  شقن  هک  تفگ  دـیاب  لوا  مسق  هرابرد  .تسا  تنـس  باتک و  رد  لثمتم  هک 

یگدنز ریثأت  تحت  هک  تسا  يدبا  یمیاد و  تباث ، ماظن  کی  تادابع  اریز  تسا ؛ وا  راتفر  رد  لادـتعا  بیذـهت و  ناسنا و  تیبرت  رد 
، زامن هیلوا  نورق  رد  هک  روط  نامه  ناسنا  .دـنک  یمن  رییغت  نرق  ره  نامز و  ره  رد  نآ  یمیاد  تالوحت  اـب  دریگ و  یمن  رارق  یمومع 

جاح دریگ و  یم  هزور  دناوخ و  یم  زامن  لکش  نامه  هب  زین  تفرشیپ  شناد و  رـصع  اضف و  رـصع  رد  دروآیم ، اج  هب  ار  جح  هزور و 
یگدنز ياهینوگرگد  اب  تسا و  ییادتبا  نارق  تادابع  نامه  تانرتنا ، متا و  رصع  ندمتم و  نرق  رد  تادابع  اریز  دهد ؛ یم  ماجنا  ار 

رد دـنک و  یم  يربهر  ار  یگدـنز  يا  هتـسه  يورین  اب  هک  یناسنا  .دوش  یمن  نوگرگد  نآ  ياـه  هویـش  تارییغت  یمومع و  یعیبط و 
، درک یم  راک  وزاب  تسد و  روز  اب  اهنت  يزور  هک  یناسنا  دنک و  یم  جح  دریگ و  یم  هزور  دناوخ ، یم  زامن  مه  دنک ، یم  ریس  اضف 

.داد یم  ماجنا  بیترت  هویش و  نامه  اب  ار  جاح  هزور و  زامن و  زین 

رییغت نامز  رییغت  اب  تسا و  يدبا  تباث و  ماظن  تادابع  ماظن  سپ 
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تـسا ادخ  ناسنا و  نیب  هطبار  عون  کی  تدابع  هک  تسا  نیا  مه  نآ  تلع  .دبای  یمن  لوحت  یگدـنز ، تالوحت  رثا  رد  دـنک و  یمن 
ینوگرگد یگدنز ، هویش  ياهینوگرگد  اب  دریگ و  یمن  رارق  نامز  تشذگ  ریثأت  تحت  تسا و  يونعم  یحور و  هطبار  عون  کی  هک 

نرق و ره  رد  دریگ و  یم  رارق  تعیبط  ریثأت  تحت  هدوب و  يدام  هطبار  کـی  هک  تسا  تعیبط  اـب  ناـسنا  هطبار  نیا  دـنک و  یمن  ادـیپ 
.دوش یم  لوحتم  تعیبط ، تالوحت  اب  يرصع 

همه اریز  تسا ؛ تیناسنا  تماقتسا و  يورهنایم ، ناسنا ، راتفر  كولس و  یگتسارآ  یگتساریپ و  يانعم  هب  تامرحم ، زا  بانتجا  شقن 
، متـس مدرم ، رازآ  مدرم ، لام  ندروخ  تبیغ ، غورد ، دـننام  تسپ  هنـالیذر و  لاـمعا  هلـسلس  کـی  زا  تسا  تراـبع  یهلا ، تاـمرحم 

عون کی  یگمه  هک  لامعا  عون  نیا  هک  تسین  يدـیدرت  .تارکنم  اشحف و  ریاس  طاول و  انز ، يرگید ، لام  ضرع و  ناج ، رب  زواـجت 
دنوادخ تاقولخم  نیرتهب  ناسنا  هک  یلاح  رد  .دهد  یم  طوقس  تیناویح  یـضیضح  هب  ار  ناسنا  دوش ، یم  بوسحم  اشحف  تلیذر و 

دناوت یم  نآ  هلیـسو  هب  ناسنا  هک  تسا  لقع »  » تمعن نآ  دـنک و  یمن  تـالداعم  یتمیق  چـیه  اـب  هک  هدـش  هداد  یتمعن  وا  هب  تسا و 
يدـیدرت نینچمه  .تسا  حـیبق  مدرم  قوقح  لام و  یـضرع ، ناج ، رب  زواجت  ملظ و  هک  نیا  دـنک و  كرد  ار  لاـمعا  یتشز  یبوخ و 

اریز تسا ؛ حیبق  لمع  کی  لقع  هاگن  زا  نخس ، نابز و  اب  وا  رازآ  يدرف و  هب  نیهوت  هک  نیا  رد  تسین 
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ترابع هک  تسا  یلوقعم  دودـح  هب  دودـحم  يدازآ ، هکلب  .تسین  نانآ  هب  نیهوت  نارگید و  قوقح  رب  زواجت  يانعم  هب  ناـیب  يدازآ 
ناسنا يارب  نایب  يدازآ  ناسنا و  هن  تسا  ناویح  بسانم  اهنت  زرم  دـح و  نودـب  يدازآ  هنرگ  تینالقع و  تیناسنا و  دودـح  زا  تسا 

.تسا حبق  نسح و  كرد  لقع و  تمعن  تیناسنا و  اب  مأوت 

هدرتسگ فرژ ، رایسب  تروص  هب  تسا ، تنس  باتک و  رد  لثمتم  هک  ار  یمالسا  تعیرش  هعیـش  ياملع  تفگ : دیاب  مود  مسق  هرابرد 
نانآ .دراد  یمالـسا  تیهام  هک  تسا  یمومع  دعاوق  داجیا  یـسررب  نیا  زا  فده  دنهدیم و  رارق  یـسررب  هعلاطم و  دروم  هتفرـشیپ  و 

اه شلاچ  زورب  اب  یمومع  یگدنز  اریز  دهد ؛ یم  خر  يرصع  ره  رد  هک  دنزادرپ  یم  یتالکـشم  لح  هب  یمومع  دعاوق  نیا  وترپ  رد 
نیا زا  .دوش  هیارا  بسانم  ياه  لح  هار  تعیرـش  يوس  زا  اهنآ  لابق  رد  دـیاب  تسا و  لماکت  رییغت و  لاح  رد  هراومه  نیون  لـئاسم  و 
ياه شلاچ  ادیپون و  لئاسم  همه  لح  رد  یمومع  دعاوق  نیا  اریز  درادن ؛ دوجو  مالـسا  دید  زا  يرـصع  چـیه  رد  یلکـشم  چـیه  ور ،

ینامز رصع و  ره  رد  تسا و  هنادیواج  نید  مالسا  هک  نیا  يانعم  تسا  نیمه  دریگ و  یم  رارق  هدافتسا  دروم  يرـصع  ره  رد  دیدج 
.دشاب یم  قیبطت  لباق  تمایق  زور  ات  و 

يربارب تلادع و  شناد ، نید  مالسا  مود : هتکن 

تسا نیا  مه  نآ  تلع  .دنک  یم  یگدنیامن  یناسنا  یقالخا و  ياهشزرا  زا  هدوب و  هناندمتم  شقن  کی  زورما  يایند  رد  مالسا  شقن 
نید هک 
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مهم و یشاقن  شناد  هک  یساسا ، نیا  رب  .تسا  هدرک  بجاو  نز  درم و  ره  رب  ار  شناد  يوجتسج  بلط و  هک  تسا  ینید  اهنت  مالـسا 
تینما تابث و  قوقح و  رد  يربارب  یعامتجا ، نیمأت  یگتـسبمه و  یعامتجا ، تلادع  ققحت  اه ، ناسنا  یهاگآ  يرادیب و  رد  یـساسا 

...و یکینخت  یحاص ، یقالخا ، یـسایس ، یعامتجا ، يداـصتقا ، هاـگن  زا  هعماـج  لـماکت  دـشر و  رد  يداـیز  شقن  نینچمه  روشک و 
.دراد

، اه هدکـشناد  یـصصخت ، ياه  توتیتسنا  هتفرـشیپ ، ياه  هاگـشناد  داجیا  هب  دراد  زاین  روشک  کـی  لـماکت  لوحت و  هک  تسا  نشور 
ره اب  هتفرشیپ  ياهکینخت  هب  ندیسر  رد  نانآ  يارب  يدازآ  ياطعا  اب  نارکفنشور  نارکتبم و  نادنمشیدنا ، يارب  تصرف  ندرک  مهارف 
هب ندیـسر  يارب  ناـنآ  لیـصحت  هرود  رد  مزـال  بابـسا  لـیاسو و  هیهت  روـشک و  جراـخ  هب  ناـنآ  زا  يا  هدـع  مازعا  نکمم و  هلیـسو 

.نطو هب  تمدخ  يارب  نانآ  تشگزاب  سپس  هتفرشیپ و  نونف  اه و  تراهم  ریاس  یسدنهم و  داصتقا ، بط ، رد  یلاع  تاجرد 

مالـسا نآ  تلع  ببـس و  تسا ؛ هدـنام  بقع  تفرـشیپ ، هعـسوت و  یلاع و  نونف  مولع و  نیا  هب  تبـسن  یمالـسا  ياه  تموکح  هکنیا 
: لیلد ود  هب  .تسین 

هعماج ندش  جراخ  رب  هتسناد و  یضرف  ناسنا  رب  عومجم  رد  ار  ملع  هک  تسا  ینید  مالسا  هک  دش  هتفگ  ثحب  زاغآ  رد  هک  نیا  لوا ،
هعسوت و هب  یگدنام  بقع  زا  رون و  هب  یکیرات  زا  ییاناد و  هب  ینادان  زا 

لماکت
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شخبرمث راک  تقادـص و  يرادـتناما ، یکاپ ، قوقح ، رد  هعماج  دارفا  نیب  يربارب  یعاـمتجا ، تلادـع  رب  مالـسا  .تسا  هدرک  دـیکأت 
نـشور .دزرو  یم  دایز  مامتها  ییادزرقف  رب  هدرک و  میرحت  ار  بیرف  شغ و  دریذپ و  یمن  ار  يراکیب  یلبنت و  دراد و  يدـج  دـیکأت 

.دشوپ یمن  لمع  هماج  شناد  نودب  دش  هتفگ  هچنآ  زا  کی  چیه  هک  تسا 

، تلود ياه  هصرع  همه  رد  نآ  ماظن  تسا و  راوتـسا  نید  ّتیمکاح  لصا  رب  نآ  حیحـص  يانعم  هب  یمالـسا  تموکح  هک  نیا  مود ،
رب تسا و  تیـسنج  گنر و  ییارگداژن و  دض  رب  یتموکح  تلادـع و  قح و  تموکح  یمالـسا  تموکح  تسا ، یمالـسا  ماظن  کی 

ٍرَکَذ َو ْنِم  ْمُکانْقَلَخ  ّانِإ   » هفیرـش هیآ  ساسارب  مالـسا  .دراد  دـیکأت  یموق  يداژن و  ضیعبت  زایتما و  نودـب  قوقح  رد  ناـگمه  يربارب 
اه شزرا  همه  رایعم  نازیم و  هک  دنزیم  دایرف  دنلب  يادص  اب  « 1 ْمُکاْقتَأ ِهّللا  َْدنِع  ْمُکَمَرْکَأ  َّنِإ  اُوفَراعَِتل  َِلئابَق  ًابوُعُش َو  ْمُکاْنلَعَج  یْثنُأ َو 

، راـتفر رد  یکاـپ  لادـتعا و  نید ، رد  يراوتـسا  تماقتـسا و  زا  تـسا  تراـبع  اوـقت  .تـسا  يراـکزیهرپ  اوـقت و  یناـسنا ، تـمارک  و 
یناسنا ياهلآهدیا  اه و  شزرا  دجاو  دشاب ، فاصوا  نیا  دجاو  هک  یـسک  ره  ...و و  يرادـتناما  افـص و  یتسار ، تیلها ، یگتـساریپ ،

يرترب نارگید  رب  دوب و  دهاوخ 

ییاکیرمآ مجع ، ای  دشاب  برع  نز ، ای  دشاب  درم  دیفس ، ای  دشاب  هایس  هک  نیا  زا  معا  تشاد ، دهاوخ 
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.تیموق داژن و  گنر ، هب  هن  تسا  هدش  دای  فاصوا  نتشاد  هب  مالسا  هاگن  زا  ناسنا  شزرا  نوچ  ...و  ییاپورا  ای  دشاب 

نیمأت هب  هعماج و  دارفا  قوقح  رد  يربارب  تلادع و  هب  الاب  رایسب  يدح  رد  تسا و  حلاص  قح و  تلادع ، نید  مالـسا  رگید  يوس  زا 
لامعا تدش  هب  نینچمه  .تسا  هدرک  شهوکن  ار  يدعت  متـس و  نارگید و  قوقح  رب  زواجت  تدـش ، هب  هدـیزرو و  مامتها  یعامتجا 

ار اشحف  عاونا  ماـجنا  مدرم و  لاوما  یـضرع و  ناـج ، رب  زواـجت  ارتفا ، ناـتهب و  تبیغ ، غورد ، دـننام : یناـسنا  ریغ  تشـالپ و  تسپ و 
ٍسْفَن ِْریَِغب  ًاسْفَن  َلَتَق  ْنَم  ُهَّنَأ  :» تسا هدمآ  هفیرـش  هیآ  رد  .تسا  لیاق  يدایز  تیمها  اهناسنا  تایح  ظفح  هب  مالـسا  .تسا  هدرک  حیبقت 

نید تقیقح  دـیرگنب ، هفیرـش  هیآ  نیا  هب   1« ًاعیِمَج َساّنلا  اَیْحَأ  امَّنَأَکَف  اهایْحَأ  ْنَم  ًاعیِمَج َو  َساّنلا  َلَـتَق  اـمَّنَأَکَف  ِضْرَأـْلا  ِیف  ٍداـسَف  ْوَأ 
لداعم ار  ناسنا  کی  يایحا  تسا و  لیاق  تیمها  وا  تاـیح  ظـفح  ناـسنا و  هب  دـح  هچ  اـت  هک  نیا  درک و  دـیهاوخ  كرد  ار  مالـسا 

یم مدرم  همه  لتق  اب  ربارب  ار  ناسنا  کی  لتق  نینچمه  .تسا  تیرشب  ملاع  هب  تمدخ  نیرت  گرزب  نیا  دناد و  یم  مدرم  همه  يایحا 
.تسا تیناسنا  يایند  رد  مرج  نیرت  گرزب  هک  دناد 

نیمه زا  .دنادیم  مارح  زین  ار  هدرم  ناسنا  تمرح  کته  یتح  مالسا  نآ  زا  رتالاب  هکلب  ناسنا و  هرابرد  وا  هاگدید  مالـسا و  تسا  نیا 
اج
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وا درادن  قح  دشکب ، گنج  نادیم  رد  ار  شنمشد  یناملسم  رگا  ینعی  .تسا  مارح  گنج ، هحاس  رد  یتح  مالسا  رد  هلثم »  » هک تسا 
.دیامن عطق  ار  شناتسد  شوگ و  ای  دروآ  رد  ار  شمشچ  ای  دنک  عطق  ار  شرس  ینعی  دنک  هلثم  ار 

يراحتنا تایلمع  هدـش و  يراذـگ  بمب  ياهرتوم  راجفنا  فاطتخا ، عیجف ، لتق  هب  هک  یناـنآ  زا  مالـسا  هک  تفگ  دـیاب  اـج  نیمه  زا 
ماندب ار  مالـسا  هورگ ، نیا  .تسا  رازیب  دـننک ، یم  مادـقا  مالـسا  مان  هب  اه ، هینیـسح  دـجاسم و  اه ، نابایخ  رد  اه  ناسنا  نتـشک  يارب 

زج دنناد  یمن  يزیچ  مالـسا  زا  برغ  قرـش و  رد  مدرم  .دـنا  هداد  ناشن  هنوراو  هداد و  رییغت  قرـش  برغ و  رد  ار  نآ  هرهچ  هتخاس و 
نید مالـسا  هک  دننک  یم  رکف  نانآ  بلغا  .تسا  مالـسا  لباقم  هطقن  هکلب  تسین ، مالـسا  هدعاقلا ، مالـسا  هک  نیا  اب  هدـعاقلا ، مالـسا 

يرگید تسا و  هدـعاقلا  مالـسا  هک  ارگداینب  مالـسا  یکی  دـننک : یم  میـسقت  مسق  ود  هب  ار  مالـسا  تسا و  رورت  راتـشک و  تنوشخ ،
تاسا و لدتعم  مالسا  نآ  تسا و  نید  کی  مالسا ، .تسا  مالسا  زا  نانآ  یعالطا  یب  زا  یشان  میـسقت  نیا  ورهنایم ، لدتعم و  مالـسا 

.درادن مالسا  هب  یطابترا  ًالصا  ارگداینب  ناملسم 

تسا و لیاق  یناوارف  تیمها  یکشزپ  شناد  هب  مالسا  موس  بناج  زا 

ود اهنت  ملع  ینعی  نادبالا ؛» ملعو  نایدالا  ملع  ناملع : ملعلا  : » هک تسا  هدمآ  تایاور  رد  اذـل  .دـهد  یم  رارق  نایدا  ملع  نیرق  ار  نآ 
یکشزپ شناد  نآ  زا  روظنم  هک  ندب  ملع  يرگید  نید و  ملع  یکی  تسا : ملع 
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اهایْحَأ ْنَم  َو  :» تسا هدومرف  مه  دـنوادخ  ور ، نیمه  زا  .تسا  ملاـس  ندـب  رد  اـهنت  میلـس  لـقع  هک  تسا  نیا  مه  هلأـسم  لـیلد  .تسا 
تایح هب  هزادـنا  نیا  هب  یندـم  هسـسؤم  چـیه  نید و  چـیه  تسا و  ناسنا  تایح  هب  مامتها  تیاهن  نیا  و  ًاعیِمَج » َساـّنلا  اَـیْحَأ  اـمَّنَأَکَف 

بط زا  يراع  هک  يا  هعماج  ره  .تسا  لیاق  تیمها  نید  ملع  دننام  بط  ملع  هب  مالـسا  ور ، نیمه  زا  .تسا  هدشن  لیاق  تیمها  ناسنا 
شناد و هب  نآ  مامتها  تهج  زا  يرـصع  ره  رد  مالـسا  نید  دوب و  دهاوخ  شزرا  یب  هدـنام و  بقع  رامیب و  هعماج  دـشاب ، هعـسوت  و 

.دشاب نیمز  هرک  رد  هعماج  نیرت  یقرتم  یمالسا  هعماج  دهاوخ  یم  عقاو  رد  بط ، شناد  ًاصوصخم  همه و  يارب  نآ  نتـسناد  هضیرف 
هب یـسایس  ناربهر  مامتها  هک  نیا  هلمج  نآ  زا  تسا ، مولعم  مه  ریـصقت  بابـسا  .تسا  یمالـسا  ياـهتموکح  زا  یهاـتوک  ریـصقت و 

نیا رب  .تسا  ناشیاه  تلم  زا  نانآ  سرت  رگید ، ببس  .تسا  نآ  تفرـشیپ  روشک و  تمدخ  هب  نانآ  مامتها  زا  شیب  یکوچ  تردق و 
ناـنآ يارب  دـنهد ، یمن  يدازآ  دوخ  ياـه  تلم  هب  اریز  دـننک ؛ یم  ساـسحا  هدنمرـش  رـصقم و  تلم ، ربارب  رد  ار  دوـخ  هک  یـساسا 
ياقب يارب  نونک  ات  هک  تسا  لیالد  نیمه  هب  .دـننک  یمن  هیارا  اه  هدکـشناد  اـه و  توتیتسنا  اـه ، هاگـشناد  دـننام  یـساسا  تامدـخ 

.دنا هدرک  هدافتسا  رگبوکرس  يدادبتسا  ماظن  زا  دوخ  تردق 

زا مالسا ، یمومع  يایلع  تحلصم  دش ، هتفگ  هچنآ  هب  هجوت  اب 
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ات دریگب  تروص  هتـسویپ  موادم و  یـشالت  رثکادح  دیاب  هک  دـبلط  یم  یـصاخ  روط  هب  اهروشک  ناربهر  زا  ماع و  روط  هب  ناناملـسم 
زاین باسح  هب  نآ  تاصـصخت  اهـشیارگ و  همه  اب  بط  هلمج  نآ  زا  هتفای و  هعـسوت  هتفرـشیپ و  ياه  کینخت  هب  یمالـسا  ياهروشک 

.دننک ادیپ  تسد  هعماج ،

هنرگ دشاب و  زاین  یب  دوخ ، رصع  بسانتم  یکشزپ  شناد  زا  دناوت  یمن  رصاعم ، يایند  رد  يا  هعماج  چیه  تفگ : دیاب  مالک  کی  رد 
، ور نیمه  زا  .تشاد  دهاوخن  یشزرا  رضاح  رصع  رد  دوب و  دهاوخ  هیلوا  نورق  يودب  عماوج  وزج  هدنام و  بقع  رامیب ، هعماج  کی 

رایـسب رـصاعم  ندمتم  هتفرـشیپ  عماوج  راشقا  دارفا و  هب  تبـسن  هدـنام ، بقع  هعماج  نینچ  راشقا  دارفا و  نایم  رد  ریم  گرم و  تبـسن 
.دوب دهاوخ  دایز 

رـصاعم و هتفرـشیپ  ياه  شناد  هب  ات  ددـنب  راک  هب  ار  دوخ  موادـم  ریگیپ و  شـشوک  تمه و  مامت  دـیاب  یلک  روط  هب  یمالـسا  هعماج 
، یـسایس يداصتقا ، تردق  ورین و  اریز  دـبای ؛ تسد  نآ  ياه  هخاش  عاونا و  همه  اب  یکـشزپ  شناد  هلمج  نآ  زا  نردـم و  يژولانکت 
هک تسا  یعیبط  .تسا  نآ  هتفرـشیپ  ياـه  کـینخت  شناد و  ناوت  ورین و  هب  طونم  هعماـج ، ره  يونعم  يداـم و  یگنهرف ، یعاـمتجا ،

لیان

ياهـشهوژپ اهنآ  هلمج  زا  هک  دراد  نردم  ياه  شهوژپ  هتفرـشیپ و  یملع  تاعلاطم  هب  دیدش  زاین  هتفرـشیپ  یکـشزپ  شناد  هب  ندـش 
ياه هاگشناد  رد  اه  تبحب  نیا  حرط  .تسا  يداینب » ياه  لولس   » هب طوبرم 
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، ناطرس یضرم  دننام : داح ، نمزم و  یضارما  زا  هعماج  هک  دریگ  یم  تروص  فده  نیا  اب  یقرتم  هتفای و  هعسوت  ياهروشک  هتفرشیپ 
.دوش هدافتسا  اه  يرامیب  نیا  نامرد  تهج  رد  اه  شهوژپ  نآ  زا  دبای و  ییاهر  یبلق ، ياهیرامیب  نوسنیکراپ و  رمیازلآ ، رکش ،

دوجو يا  ههبـش  کش و  چـیه  یمالـسا  هاگدـید  زا  يداینب  ياه  لولـس  تحاـبم  ینعی  هتفرـشیپ  فرژ و  ياـه  شهوژپ  نیا  زاوج  رد 
دروم یمتح ، تکاله  گرم و  زا  اه  ناسنا  ناج  تاـجن  نمزم و  ياـهیرامیب  ناـمرد  يارب  هک  اـه  ثحب  هنوگ  نیا  هب  مالـسا  .درادـن 

درف کی  ناج  تاجن  هک  تسا  دح  نآ  رد  ناسنا  تایح  هب  مالسا  مامتها  هک  میتفگ  ًالبق  .تسا  لیاق  تیمها  دریگ ، یم  رارق  هدافتـسا 
مزال و روکذم  ياه  يرامیب  زا  هعماج  تاجن  يارب  اه  ثحب  نیا  حرط  مامتها ، نیا  وترپ  رد  دناد و  یم  تیناسنا  همه  تاجن  لداعم  ار 

چیه نآ ، یگ  زور  ات 12  رمع 9  رد  نینج  هیلوا  ییادـتبا و  لحارم  رد  هیلوا ، ياه  لولـس  ندرکادـج  رد  نیا ، رب  اـنب  .تسا  يرورض 
زیاج یمالـسا  تعیرـش  هاگن  زا  دوخ  تاذ  رد  دنچره  نینج  ندرب  نیب  زا  اریز  دوش ؛ یهتنم  نآ  گرم  هب  دنچره  .درادن  دوجو  یعنام 

زا هعماج  تاجن  زا  تسا  تراـبع  تحلـصم  نیا  دوش و  بترتم  نآ  رب  مالـسا  رظندروم  یمومع  تحلـصم  کـی  هک  نیا  رگم  تسین ،
نینج زا  اهلولـس  نیا  جارختـسا  ندرک و  ادـج  نینچمه  .درادـن  یعنام  نینج  گرم  تروص  نیا  رد  هک  روکذـم  نمزم  ياه  يراـمیب 

زیاج تعیرش  هاگن  زا  لصا  رد  هک  دشاب  تروع  فشک  مزلتسم  تسا  نکمم 
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یصوصخ و حلاصم  رب  یمومع  حلاصم  مدقت  حیجرت و  هدعاق  .ددرگ  یم  زیاج  دنک ، باجیا  یمومع  تحلـصم  کی  رگا  اما  تسین ،
، يداینب ياه  لولـس  جارختـسا  ندرک و  ادج  تایلمع  رگا  تفگ  ناوت  یم  هکلب  .دنک  یم  باجیا  ار  نیمه  مهم  رب  مها  مدـقت  هدـعاق 

.تسین دیعب  مالسا  رظن  زا  زین  نآ  بوجو  دشاب ، بایماک  قفوم و  روکذم ، كانرطخ  ياه  يرامیب  نامرد  رد 

رد نینج  زا  يداینب  ياه  لولـس  يزاسادج  جارختـسا و  هرابرد  یکـشزپ  ياه  لاوس  خساپ  هب  دش ، نایب  هک  یتامدقم  وترپ  رد  نونکا 
: میزادرپ یم  دماجنایب  نآ  گرم  هب  تسا  نکمم  هک  هزور )  12-9  ) نآ رمع  هیلوا  لحارم 

ار نآ  اج  نیا  رد  هک  دماجنایب  دوجوم  نیا  گرم  هب  دنچره  تسا ، زیاج  یلک  روط  هب  اه  شهوژپ  اه و  ثحب  نیا  ماجنا  ایآ  لاوس 1 :
رد ياهلولس  زا  يا  هعومجم  زج  يزیچ  تلاح  نیا  رد  دراد و  رارق  زور  ات 12  نیب 6  دوخ  رمع  نیزاغآ  مایا  رد  هک  میمان ؟ یم  نینج 

.تسین ریثکت  لاح 

: باوج

ناونع هب  دـنچره  تایح  نیا  .تسا  زیاج  دراد ، رارق  دوخ  یتابن  تایح  هیلوا  لحارم  رد  هک  يدوجوم  نیا  رب  تایلمع  نآ  ماـجنا  یلب !
هک اجنآ  زا  یلو  تسین ، زیاج  نآ  لیلد  یب  ندرب  نیب  زا  تسا و  شزرا  ياراد  عرش  هاگن  زا  یناسنا ، یناویح  تایح  هب  ندیسر  همدقم 
نآ فالتا  دوجوم و  نیا  زا  اهلولـس  نیا  ندرک  ادـج  رد  تسا ، بترتم  اه  شهوژپ  نیا  ماجنا  رب  مالـسا  مامتها  دروم  ياـیلع  حـلاصم 

درادن و یعنام 
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.دوش بجاو  تسا  نکمم  یهاگ  دشاب ، یعطق  هجیتن  رگا  هکلب 

عوضوم نیا  زا  ینید  صوصن  رد  ایآ  تسا ؟ مارح  وا  لـتق  هک  دوشیم  هدرمـش  ناـسنا  یناـمز  هچ  زا  یعرـش ، هاـگن  زا  نینج  لاوس 2 :
یگدـنز زا  هلحرم  مادـک  رد  دـشاب  نینچ  رگا  دراد ؟ هلأسم  مکح  رد  يریثأت  حور  ندـیمد  ریخأـت  اـیآ  تسا ؟ هدـمآ  ناـیم  هب  يرکذ 

؟ دوش یم  هدیماد  حور  نینج ،

: باوج

: تسا لاوس  هس  نمضتم  لاوس  نیا 

؟ دوش یم  هدیمان  ناسنا  ینامز ، هچ  زا  نینج  . 1

؟ دراد هلأسم  مکح  رد  يریثأت  نینج ، رد  حور  ندیمد  خیرات  . 2

؟ دوش یم  هدیمد  هلحرم  مادک  رد  ینامز و  هچ  رد  حور  . 3

تسا و هدش  ناسنا  کی  هب  لیدـبت  وا  دـش ، هدـیمد  حور  هک  ینامز  .دوشیم  هدرمـش  ناسنا  حور ، ندـیمد  اب  نینج  لوا : لاوس  باوج 
هک نیا  زا  دعب  .ددرگ  یم  دای  يرهوج » تکرح   » مان هب  تکرح  نیا  .تسا  هدیـسر  یناسنا  تایح  هلحرم  هب  یتابن  هلحرم  زا  وا  تایح 

هدمآ هفیرش  هیآ  رد  اریز  دوش  یم  بوسحم  مرج  نیرتگرزب  مالسا  هاگن  زا  وا  لتق  رگید ، ناسنا  ره  دننام  دش ، ناسنا  هب  لیدبت  نینج 
نینج لتق  ًاعیِمَج .» َساّنلا  اَیْحَأ  امَّنَأَکَف  اهایْحَأ  ْنَم  ًاعیِمَج َو  َساّنلا  َلَتَق  امَّنَأَکَف  ِضْرَْألا  ِیف  ٍداسَف  ْوَأ  ٍسْفَن  ِْریَِغب  ًاـسْفَن  َلَـتَق  ْنَم  ُهَّنَأ  :» تسا
نایب هیلمع  هلاسر  رد  نآ  لیـصفت  هک  هرقن  مهرد  رازه  هدزاود  ای  الط  لاقتم  رازه  زا  تسا  ترابع  هک  دراد  لـماک  هید  هلحرم  نیا  رد 

.تسا هدش 
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زین نآ  هید  تسین و  ناسنا  لتق  تمرح  دننام  نآ  تمرح  اما  تسا ؛ مارح  وا  لتق  دنچره  دوش ، لیدـبت  ناسنا  هب  نینج  هک  نیا  زا  شیپ 
.تسا هدش  نایب  هیلمع  هلاسر  رد  هک  تسا  رتمک  بتارم  هب  ناسنا  لتق  هید  زا 

يداینب ياهلولـس  ندرک  ادج  زاوج  مکح  رد  حور ، ندیمد  نامز  ات  نآ  تاجرد  بتارم و  نینج و  لحارم  توافت  مود : لاوس  باوج 
فالتا هب  هچ  رگا  تایلمع  نیا  .درادـن  يریثأت  دراد ، کلهم  نمزم و  ياـهیرامیب  زا  نآ  تاـجن  هعماـج و  تمالـس  رد  مهم  شقن  هک 
نارازه ناـمرد  نوچ  دـناد ؛ یم  زیاـج  یمومع  حـلاصم  لـیلد  هب  ار  نآ  ماـجنا  مالـسا  یلو  دوشیم ، رجنم  حور  ندـیمد  زا  لـبق  نینج 

هاگن زا  دوخ  تاذ  رد  لحارم  نیا  یلب ! .دراد  یگتـسب  تایلمع  نیا  هب  گرم  زا  نانآ  تاجن  نمزم و  ياه  يراـمیب  هب  ـالتبم  یـصخش 
تمرح زا  تسا  رت  يوق  رت و  دیدش  رتشیب ، رمع  اب  يا  هلحرم  رد  نینج  فالتا  تمرح  .دراد  توافت  یفیلکت  یعضو و  یعرـش  مکح 

.تسا ییادتبا  هلحرم  رد  نآ  هید  زا  شیب  رتشیب ، رمع  اب  يا  هلحرم  رد  نینج  هید  نینچمه  ییادتبا ، هلحرم  رد  نآ  فالتا 

؟ دراد هید  دوش  یم  وا  گرم  هب  رجنم  هک  یگ  زور  ات 12  نیب 9  نامز  رد  نینج  يداینب  ياهلولس  ندرک  ادج  ایآ 

.درادن هید  هک  تسا  نیا  رهاظ  دشاب  هدیسرن  هفطن »  » دح هب  هک  ینامز  ات 
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يایند رد  هک  تسا  یبالقنا  نیرت  گرزب  رضاح ، نامز  رد  ینینج  يداینب  ياهلولس  ندرک  ادج  جارختـسا و  تایلمع  هک  نیا  هصالخ 
مالسا هک  تسا  یعیبط  .دننک  یم  هدافتسا  نمزم  كانرطخ و  ياهیرامیب  نامرد  رد  نآ  زا  صصختم  نارتکاد  هدمآ و  دیدپ  یکـشزپ 
هعـسوت قیبطت و  هار  رد  درگن و  یم  مامتها  ردـق و  هدـید  هب  مه  یبط  گرزب  تایلمع  نیا  هب  یناسنا ، تایح  هب  نداد  تیمها  لیلد  هب 
هدـعاق ساسارب  دـشاب ، نآ  سمل  ای  هاگن  تروع و  فاـشک  مزلتـسم  يدروم  رد  تاـیلمع  نیا  هاـگ  ره  .دراـمگ  یم  تمه  نآ  یلمع 

.تسا زیاج  مهم ، رب  مها  مدقت  هدعاق  یصوصخ و  حلاصم  رب  یمومع  حلاصم  مدقت 

رد نینج  رد  حور  ندیمد  عوضوم ، رد  هربخ  نانز  یصصختم و  نارتکاد  تداهـش  باسح  هب  هک  تسا  نیا  رهاظ  موس : لاوس  باوج 
.تسا يرادراب  مراهچ  هام  لیاوا 

ضارما نامرد  روظنم  هب  یشهوژپ  هبنج  ياراد  ای  دشاب  هتشاد  کیروئت  یـشهوژپ و  هبنج  ًافرـص  تایلمع  نیا  ماجنا  رگا  ایآ  لاوس 3 :
؟ دراد هلأسم  مکح  رد  یتوافت  ریثأت و  دشاب ، نامرد  يارب  لعفلاب  هک  نیا  ای  دشاب و 

: باوج

فالتا دوشن ، بترتم  نآ  رب  یلمع  رثا  هتشاد و  کیروئت  يرظن و  هبنج  ًافرص  نینج ، زا  يداینب  ياهلولـس  نتخاسادج  تایلمع  هاگره 
.يدعب لحارم  رد  ای  دشاب  دوخ  شیادیپ  هیلوا  لحارم  رد  نینج  هک  نیا  نیب  قرف  نودب  دـنک ، یم  ادـیپ  لاکـشا  نینج  ندرب  نیب  زا  و 

يرشب هعماج  تاجن  داح و  نمزم و  یضارما  نامرد  روظنم  هب  تایلمع  نیا  رگا  یلو 
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.تسا زیاج  نآ  ماجنا  لعفلاب ، يارب  ای  هدنیآ  يارب  هچ  دشاب ، اهنآ  زا 

لاوس 4:

؟ دراد هلأسم  مکح  رد  یتوافت  ریثأت و  دشاب ، یعونصم  حیقلت  لوصحم  نینج ، رگا  ایآ 

: باوج

رد حیقلت  قیرط  زا  ای  دشاب  یعونـصم  يروراب  ای  حیقلت  قیرط  زا  نینج  شیادیپ  نیوکت و  درادن  قرف  .درادـن  هلأسم  مکح  رد  يریثأت 
.تسین تروع  فشک  مزلتسم  اریز  تسا ؛ رتمک  نآ  لکشم  لوا ، تلاح  رد  دنچره  .نز  محر 

لاوس 5:

؟ دراد هلأسم  مکح  رد  یتوافت  ریثأت و  نز  محر  رد  ای  هاگشیامزآ  رد  نینج  دشر  ایآ 

: باوج

.هاگشیامزآ رد  ای  دشاب  هتفای  نیوکت  نز  محر  رد  نینج  درادن  قرف  اریز  ددرگ ؛ یم  نشور  یلبق  لاوس  باوج  زا  نآ  باوج 

لاوس 6:

؟ دراد هلأسم  مکح  رد  يریثأت  ناملسم ، ریغ  ای  ناملسم  زا  کمخت  ای  مرپسا و  ای  لولس  نتفرگ  ایآ 
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: باوج

.ناملسم ریغ  زا  ای  دشاب  ناملسم  زا  هک  نیا  نیب  قرف  نودب  درادن ، هلأسم  مکح  رد  يریثأت  چیه 

لاوس 7:

رگا دراد ؟ مکح  هچ  دشاب  هتشادن  ررض  وا  تایح  هب  هک  یتروص  رد  دشاب ، هتـشاد  رتدایز  رمع  هک  ینینج  زا  اهلولـس  نیا  ندرک  ادج 
زا وا  دوبهب  ای  یـضیرم  کی  تایح  تاجن  لباقم  رد  ًالـصا  روطچ ؟ دشاب ، ینیقی  نآ  ررـض  رگا  روطچ ؟ دشاب ، هتـشاد  ررـض  لامتحا 

؟ تسا ردق  هچ  دوجوم  نیا  رب  دراو  ررض  زاجم  رادقم  نمزم ، یضرم  کی 

: باوج

لامتحا اب  .تسین  یلاکشا  نآ  زاوج  رد  دشاب ، هتـشادن  وا  رب  يررـض  چیه  دراد ، دایز  رمع  هک  ینینج  زا  اهلولـس  نیا  ندرک  ادج  رگا 
، زاوج رد  مه  زاب  كدنا ، دـشاب و  یعطق  ررـض  رگا  .تسین  یلاکـشا  زاوج ، رد  مه  زاب  انتعا ، لباقریغ  كدـنا و  ررـض  مه  نآ  ررض ،
، دراد زاوج  مه  زاب  لولـس  ندرک  ادـج  دوش ، یمن  رجنم  وا  گرم  هب  یلو  دـشاب  هجوت  لـباق  ررـض ، هک  یتروص  رد  .تسین  یلاکـشا 
هب حور  ندیمد  زا  لبق  نینج  زا  لولس  ندرکادج  رگا  .دوش  هدافتـسا  داح  كانرطخ و  یـضارما  نامرد  روظنم  هب  هک  نیا  رب  طورـشم 

دنچره تسا ؛ زیاج  مه  زاب  دریگ ، تروص  داح  یضرم  کی  زا  وا  دوبهب  ای  ضیرم  کی  ناج  لعفلاب  تاجن  روظنم 
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تاـیح تاـجن  روظنم  هب  لولـس  ندرک  ادـج  هک  یتروص  رد  دـشاب ، حور  ندـیمد  زا  دـعب  رگا  .دـماجنایب  وا  ندـش  فـلت  گرم و  هب 
هتشاد هجوت  لباق  ررض  دنچره  تسا ، زیاج  نآ  ندرکادج  دریم ، یم  وا  دشابن ، لولـس  نیا  رگا  هک  يا  هنوگ  هب  دشاب ، یلعف  یـضیرم 

زیاج رگید  ناسنا  يایحا  رطاخ  هب  ناسنا  کی  لتق  اریز  تسین ؛ زیاج  هنرگ  دوشن و  یهتنم  نینج  گرم  هب  هک  نیا  رب  طورـشم  دـشاب ،
.تسین

لاوس 8:

رد ندـش ، فلت  ياج  هب  اه  نینج  نیا  زا  تسا  زیاج  ایآ  .دـننام  یم  یقاب  یفاضا  ياه  نینج  هلول ، رد  لفط  نتـشاک  تاـیلمع  زا  دـعب 
؟ دنوش یمن  هتشاک  محر  رد  اه  نینج  نیا  اریز  دوش ؛ هدافتسا  یبط  ياه  شهوژپ 

: باوج

.تسا زیاج  یبط  ياهشهوژپ  رد  ندش ، فلت  ياج  هب  اهنآ ، زا  هدافتسا  یلب !

لاوس 9:

ياهلولس ندرک  ادج  مکح  دشاب ، هتـشاد  هلأسم  مکح  رد  يریثأت  رگا  دش ، رکذ  یلبق  فلتخم  ياه  ضرف  رد  هک  یبناوج  هظحالم  اب 
نینج ندیرخ  هب  مدرم  هک  ددرگ  ثعاب  عوضوم  نیا  رگا  تشاد  دـهاوخ  مکح  رد  يریثأت  ایآ  تسیچ ؟ هدـش  طقـس  نینج  زا  يداینب 

؟ دنوش قیوشت  عورشم ، ریغ  لامعا  عون  نیا  ماجنا  يارب  دنروایب و  ور  ینوناق  ریغ  طقس  زکارم  اه و  هناخ  هنیاعم  زا  هدش ، طقس  ياه 
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: باوج

تروع فاشک  مزلتسم  لمع  نیا  اریز  تسا ؛ زاوج  يارب  رت  هتسیاش  عرش  هاگن  زا  هکلب  تسا و  زیاج  طقس  زا  اه  لولـس  نتفرگ  فلا )
.تسین نز  محر  رد  ای  هاگشیامزآ  رد  نینج  طقس و  نیب  یقرف  لولس  ندرکادج  رد  سپ  .تسین  نآ  هب  هاگن  و 

لیاذر باکترا  يارب  ار  هار  یلیدب ، داجیا  اب  هک  تسا  یـصصختم  نارتکاد  رب  لاح  نیع  رد  یلو  درادـن ، يریثأت  هلأسم  مکح  رد  ب )
هعـسوت نینج  شرورپ  نیوکت و  يارب  اه  هناخافـش  رد  یحاص و  زکارم  رد  ار  اههاگـشیامزآ  هک  تسا  نیا  لیدب  هار  .دندنبب  اشحف  و 

.دننک هدافتسا  نامرد  رد  نآ  يداینب  ياه  لولس  زا  دنهدب و 

لاوس 10:

؟ دراد یتوافت  ای  ریثأت  مکح  رد  ایآ  دوش ، هدافتسا  کمخت  يروراب  يارب  تسا ، کمخت  بحاص  دوخ  زا  هک  یلولس  هتسه  زا  رگا 

: باوج

.درادن يریثأت  هلأسم  مکح  رد 

لاوس 11:

هویش يداینب ، ياهلولس  ندروآ  تسد  هب  يارب  دیدج  تاراکتبا  زا  یکی 
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دوش و یم  هتفرگ  رامیب  کی  ندب  زا  ییاه  لولس  هویـش  نیا  رد   (1) .تسا يدیلوت ) زاب  يزاس  هیبش  لباقم  رد  « ) ینامرد يزاس  هیبش  »
مرپسا اب  حیقلت  نودـب  نینج  کی  ات  دوش ، یم  هداد  لاقتنا  وا  هزاجا  اب  نز  کی  زا  هدـش  هتفرگ  هتـسه ي  نودـب  کمخت  هب  نآ  هتـسه 

دـشر رد  نآ  زا  ات  تسا  زیاج  وا ، ياهزور  نیزاغآ  رد  يداینب  ياه  لولـس  نتفرگ  يارب  دوجوم  نیا  نداد  دشر  ایآ  .دـیآ  دـیدپ  درم 
؟ ددرگ هدافتسا  دوش ، نامرد  رامیب  نیمه  دوخ  نآ  هلیسو  هب  هک  یتفاب  نداد 

: باوج

.درادن دوجو  یعنام  رامیب  نامه  دوخ  نامرد  رد  نآ  زا  هدافتسا  روکذم و  دوجوم  زا  يداینب  ياهلولس  نتفرگ  رد  یعرش  هاگن  زا 

لاوس 12:

؟ تسیچ دیآ  یم  دیدپ  نینج  يداینب  ياهلولس  رد  فرـصت  زا  هک  ییاضعا  نودب  رـس و  نودب  دوجوم  دیلوت  هرابرد  تعیرـش  فقوم 
؟ تسا مزال  هدش  هتفرگ  اه  نآ  زا  دوجوم  نیا  هک  یصاخشا  هزاجا  ایآ  دشاب ؟ یم  هچ  شدیلوت  زا  دعب  نآ  يازجا  زا  هدافتسا  مکح 

: باوج

راثآ هک  نیا  رب  طورشم  تس ، تبثم  يدراوم  نینچ  رد  تعیرش  فقوم 
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نامرد رد  دوجوم  نیا  ياضعا  زا  هدافتـسا  .هعماج  رد  كانرطخ  ياه  يرامیب  نامرد  دـننام  دـشاب ؛ هتـشاد  یمومع  یعامتجا و  تبثم 
.درادن فقوت  هدش  هتفرگ  اه  نآ  زا  هک  یصاخشا  هزاجا  هب  درادن و  لاکشا  نارامیب 

قیبطت لیمکت و 

! ردقیلاع عجرم  ترضح  نم ! ياقآ 

اه ثحب  اهـشهوژپ و  عون  نیا  هرابرد  هعیـش  بهذـم  ياـملع  عضوم  هراـبرد  دوخ  يارتکد  هلاـسر  نتـشون  ددـص  رد  نم  هک  اـجنآ  زا 
امش بانج  زا  تسا ، ربخ  یب  ًالماک  نآ  دعاوق  لوصا و  زا  هدوب و  هناگیب  مالسا  نید  اب  هک  یجراخ  هاگشناد  کی  رد  مه  نآ  متـسه ،

اب دروخرب  رد  هدافتـسا  دروم  یمومع  ینابم  هلأسم و  نیا  رد  طابنتـسا  صاخ  یناـبم  ناـکما ، دـح  رد  هدومن  فطل  منک  یم  شهاوخ 
ینید و ریغ  ود  ره  هک  نم -  هلاسر  ياـمنهار  رظاـن و  داتـسا  ود  .دـییامرف  ناـیب  ار  هباـشم  تاـعوضوم  و  هثدحتـسم )  ) ادـیپون لـئاسم 

: دنا هدرک  نییعت  قیقحت  ثحب و  يارب  ار  لیذ  ياهروحم  دنتسه -  رالوکس 

لاوس 1:

فقوم ذاختا  رد  یمزیناکم  هچ  زا  تسیچ و  دننک  یم  دروخرب  ینونک  یملع  يایاضق  اب  نآ  ساسا  رب  نایدا  ياملع  هک  یلـصا  هدعاق 
رد یقالخا  ای  یعرش 
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؟ دننک یم  هدافتسا  نآ  ریغ  يراج و  یملع  لئاسم  لابق 

: باوج

نیوـکت و يارب  هک  تسا  يرظن  ملع  کـی  لوـصا  شناد  .هقف  يرگید  هقف و  لوـصا  یکی  میراد : یملع  هتـشر  ود  هطبار  نـیا  رد  اـم 
هدافتسا دروم  یهقف  یلمع  لئاسم  جاتنتسا  طابنتسا و  رد  هدیدرگ و  عضو  یصاخ  طیارش  اب  قباطم  كرتشم ، یمومع  دعاوق  سیـسأت 

.تسا هدش  عضو  نآ  صاخ  رصانع  رب  یمومع  دعاوق  نآ  قیبطت  يارب  هک  تسا  یقیبطت  ملع  کی  هقف  شناد  .دریگ  یم  رارق 

هعلاطم و یمومع  دعاوق  نیمه  ساسارب  ار ، تاعوضوم  ریاس  و  هثدحتسم )  ) ادیپ ون  لئاسم  ینونک ، یملع  يایاضق  همه  هعیـش  ياهقف 
هب قباطم  زین  يرصع ، ره  رد  ادیپون  هثدحتـسم و  لئاسم  همه  لابق  رد  نانآ  یعرـش  فقوم  رظن و  نییعت  مزیناکم  دننک و  یم  یـسررب 
رد هک  نیا  رگم  تسین  يرصع  چیه  رد  یلکشم  چیه  هک  میتفگ  هتـشذگ  ياه  ثحب  رد  ور ، نیمه  زا  .ددرگ  یم  میظنت  دعاوق  نیمه 

.تسا هدش  هتفرگ  رظن  رد  بسانم  ياه  لح  هار  اه  نآ  يارب  مالسا  تعیرش 

لاوس 2:

؟ تسا هنوگچ  لئاسم  عون  نیا  اب  صاخ  روط  هب  هعیش  ياملع  دروخرب 

: باوج

.دیدرگ نشور  لوا  لاوس  باوج  زا  لاوس  نیا  باوج 

ص:161
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لاوس 3:

راک ماجنارس  بقاوع و  ایآ  دشاب  نینچ  رگا  دشاب ؟ نارامیب  نامرد  ًارصحنم  یکـشزپ  ياهثحب  اهـشهوژپ و  زا  ضرغ  تسا  بجاو  ایآ 
؟ هنوگچ دنک ؟ داجیا  تیدودحم  نآ  يارب  دناوت  یم 

: باوج

هعماج يارب  زین  يرگید  دـیفم  راثآ  یبط  ياه  ثحب  هک  تسین  یعنام  اریز  دـشاب ؛ رامیب  ناـمرد  بط  يراـصحنا  فدـه  تسین  مزـال 
.دشاب هتشاد 

لاوس 6:

؟ دنک یم  صخشم  ار  اهزرم  نیا  یسک  هچ  تسیچ ؟ دنک  یطخت  نآ  زا  دیابن  یکشزپ  ياه  ثحب  هک  ییاهزرم  دودح و 

: باوج

هعلاطم لماک و  تقد  اب  دیاب  نارامیب  رب  لمع  رد  اه  ثحب  نیا  قیبطت  اما  .درادن  یـصخشم  دودـح  کیروئت  هاگن  زا  یبط  ياه  ثحب 
يرامیب داـجیا  اـی  وا  تکـاله  هب  هک  نیا  لـثم  دـشاب ؛ هتـشادن  یفنم  هبنج  راـمیب  رب  نآ  قیبطت  اـت  دریگب  تروص  هلأـسم  بناوج  همه 

.تسا دودح  نیا  هب  دو  دحم  لمع ، رد  بط  قیبطت  یسپ  .دوشن  رجنم  وا  يرامیب  شیازفا  هب  ای  لوا  يرامیب  زا  رتراوشد  يرگید 

ص:162
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لاوس 5:

دروخرب هلأسم  نیا  اب  ییانبم  قطنم و  هچ  ساسارب  یعیـش  هیقف  میهد ، رارق  هنومن  ار  يداینب  ياهلولـس  ياهـشهوژپ  رگا  لاثم  ناونع  هب 
؟ تسیچ قطنم  نیا  رب  مکاح  یقالخا  ياهشزرا  دنک و  یم 

: باوج

اه و ناسنا  تایح  زا  تظافح  هب  نید  هک  دـش  هتفگ  اریز  تسا ؛ تینالقع  نید و  قطنم  دـنراد ، هیکت  نآ  رب  هعیـش  ياهقف  هک  یقطنم 
قطنم رب  مکاح  هک  تسا  یناسنا  ياه  لآ  هدـیا  اـه و  شزرا  نیمه  .تسا  لـیاق  یـصاخ  تیمها  نآریغ ، نمزم و  ياـهیرامیب  ناـمرد 

.تسا نید  لقع و 

لاوس 6:

وا رب  ایآ  دـنک ؟ یم  افتکا  لئاسم  نایب  هب  ایآ  دـنک ؟ یم  ادـیپ  تسد  عوضوم  یـصصخت  تاعالطا  تامولعم و  هب  هنوگچ  یعیـش  هیقف 
يروف ینآ و  تروص  هب  لاوس  حرط  ماگنه  تسا  یفاک  هک  نیا  ای  دنک  يریگیپ  ار  هثدحتـسم  ادیپ و  ون  لئاسم  همه  هک  تسا  بجاو 

؟ دنک هعجارم  عوضوم  هب 

: باوج

.دنک یم  نایب  ار  نآ  مکح  هیقف  دشاب ، هلأسم  مکح  زا  لاوس  رگا  .دیوگیم  باوج  لاوس ، قبط  هلأسم  زا  هیقف 

ص:163
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لاوس 7:

؟ تسا هنوگچ  هروشم  نیا  هویش  دنک ؟ یم  هرواشم  دوخ  ناراکمه  اب  یصصخت  عوضوم  رد  یعیش  ملاع  ایآ 

: باوج

هروشم یسک  چیه  اب  دروم  نیا  رد  دیوگ و  یم  باوج  تنس ، باتک و  زا  دوخ  طابنتسا  داهتجا و  قبط  هلأسم ، مکح  دروم  رد  دهتجم 
.دنک یمن 

لاوس 8:

یم دروخرب  هنوگچ  عوضوم  اب  دـنک و  یم  هچ  دـشاب ، یم  هلأسم  طوبرم  هک  تنـس  باتک و  حیرـص  صن  دوبن  دراوم  رد  یعیـش  هیقف 
؟ دیامن

: باوج

نآ قبط  هلأسم ، کی  دروم  رد  صن  دوجو  مدع  تروص  رد  هک  دراد  دوجو  یمالـسا  یمومع  دعاوق  هیقف ، دزن  رد  هک  دش  هراشا  ًالبق 
.دهد یم  اوتف  اهنآ  ساسارب  دنک و  یم  لمع  دعاوق 

لاوس 9:

؟ دشاب نینج  گرم  هب  طونم  يرامیب  تاجن  هک  نیا  لثم  دنک ، یم  لح  هنوگچ  ار  یقالخا  ياهشزرا  ضراعت  محازت و  یعیش  هیقف 

: باوج

.دنک یم  لح  یصوصخ ، حلاصم  رب  یمومع  حلاصم  مهم و  رب  مها  نتشاد  مدقم  اب  ار  عوضوم 

ص:164
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.دشخب ترصن  ار  يدمحم  يولع  بهذم  نید و  امش ، هلیسو  هب  درادب و  راوتسا  ار  امش  ياه  ماگ  دنوادخ  راوگرزب ! بانج 

يراصنالا نیسح  دمحم  خیشلا  مساب  دمحم  امش : دنزرف 

ص:165
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

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
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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