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5تسرهف

ناور نت و  22یتمالس 

باتک 22تاصخشم 

22همّدقم

ناسنا تخانش  تسخن :  22لصف 

22نت

22سفن

22ناور

22همدقم

لّوا 23ماقم 

مود 23ماقم 

موس 23ماقم 

ناور سفن و  تخانش  مود :  23لصف 

نآ نوئش  سفن و  123 ـ 

23همدقم

سفن 23نوئش 

زا دنترابع  سفن  23نوئش 

هناگجنپ 23ياوق 

لایخ 24مهو و 

24لقع

سفن 24عاونا 

هراّما 24سفن 

هّنئمطم 25سفن 
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یلصا ِنم  225 ـ 

يزاجم ِنم  327 ـ 

27همدقم

تاوهش 128 ـ 

اهسایق 229 ـ 

اه هنیک  330 ـ 

يزاجم ِنم  رد  یگدنز  ضراوع  431 ـ 

31همدقم

بارطضا 131 ـ 

رطاخ قّلعت  232 ـ 

طلغ شنیب  332 ـ 

یبلط عّونت  432 ـ 

سأی 533 ـ 

یگدرسفا 633 ـ 

سرت 733 ـ 

رطاخ تّتشت  داضت و  834 ـ 

یقالخا لیاذر  934 ـ 

زیارغ 534 ـ 

ترطف 634 ـ 

34همدقم

ادخ اب  یتسه  هطبار  35ترطف و 

يدنه کتاپرس  37تیاکح 

لقع 738 ـ 

یتمالس تشادهب و  موس :  39لصف 
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یتمالس تشادهب و  اب  ییانشآ  139 ـ 

هداوناخ تشادهب  239 ـ 

هرواشم 39لّوا ـ 

39همّدقم

؟ تسیچ موزومورک  39نژ و 

کیتنژ 39ياهیرامیب 

؟ تسیچ نویساتوم  ای  40شهج 

يدازردام 40ياهیراجنهان 

کیتنژ 41هرواشم 

کیتنژ 41هرواشم 

یلیماف جاودزا  ( 141

لیماف ریغ  نیجوز  جاودزا  ( 241

ینتسبآ زا  شیپ  تامادقا  ( 341

ینتسبآ نامز  ياهیسررب  ( 442

دلوت عقوم  ياهیسررب  542 ـ 

دلوت عقوم  42ياهیسررب 

یموزومورک هعلاطم  42دراوم 

یموزومورک ياهیسررب  42دراوم 

نیدلاو 43نس 

ینهذ یگدنام  43بقع 

؟ تسیچ ینهذ  یگدنام  43بقع 

یگدنام بقع  44حوطس 

یگدنام بقع  44حوطس 

فیفخ  . 144
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طسوتم  . 244

دیدش  . 344

قیمع  . 445

یعیبط دشر  45ياهکالم 

جاودزا 45مود ـ 

45جاودزا

جاودزا زا  شیپ  45طیارش 

جاودزا زا  شیپ  45طیارش 

45هراشا

رظن كارتشا  مهافت و  146 ـ 

تّبحم هقالع و  246 ـ 

یلیمحت ياهجاودزا  زا  زیهرپ  346 ـ 

شنیب یگنهامه  446 ـ 

یّنس فالتخا  546 ـ 

یگدنز هدنیآ  لئاسم  اب  دروخرب  647 ـ 

يداصتقا لئاسم  747 ـ 

یطیحم یگداوناخ و  لئاسم  847 ـ 

هیرهم هیزیهج و  947 ـ 

یسورع دقع و  مسارم  1047 ـ 

هداوناخ طباور  47موس ـ 

هداوناخ 48طباور 

اهشزرا 148 ـ 

تّبحم 248 ـ 

تشذگ 348 ـ 
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49تشذگ

49الّوا

49ًایناث

49ًاثلاث

49هجیتن

هداوناخ هناخ و  طیحم  رد  تبحم  قشع و  ظفح  يارب  هیصوت  50دنچ 

كدوک 50مراهچ ـ 

50كدوک

هداوناخ طیحم  151 ـ 

يریگدای راتفر و  251 ـ 

كدوک اب  نیدلاو  طابترا  351 ـ 

نیدلاو 51تبحم 

نیدلاو 52ياهراظتنا 

كدوک تیصخش  هب  نداهن  52جرا 

هداوناخ رد  لداعتمان  طیحم  452 ـ 

هداوناخ رد  لداعتمان  52طیحم 

دنزرف يارب  نیدلاو  بوخ  يوگلا  52ندوبن 

رگیدکی اب  نیدلاو  يراتفر  53تالکشم 

كدوک اب  طابترا  رد  نیدلاو  ندوبن  53گنهامه 

كدوک اب  نیدلاو  يراتفر  53تالکشم 

یبصع تیصخش  553 ـ 

یبصع 53تیصخش 

لّوا لمعلا  53سکع 

مود لمعلا  54سکع 
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ندب یتمالس  تشادهب و  354 ـ 

هیذغت 54لّوا ـ 

54هیذغت

ندروخ اذغ  ماکحا  54بادآ و 

اه 55یبرچ 

يدنق 56داوم 

56اهنیئتورپ

57اهنیماتیو

57اهنیماتیو

a 57نیماتیو

d 57نیماتیو

c 57نیماتیو

b 58نیماتیو

یندعم 58داوم 

یندعم 58داوم 

58میسلک

58رفسف

58نهآ

59يور

59روئولف

59دُی

59سم

يریگشیپ تشادهب و  60مود ـ 

یگزیکاپ 160 ـ 
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نادند ناهد و  تشادهب  260 ـ 

نادند ناهد و  60تشادهب 

ینادند 60كالپ 

نادند یگدیسوپ  زا  61يریگشیپ 

اهنادند ندرک  61كاوسم 

ناهد 61يوب 

اوه بآ و  تشادهب  361 ـ 

بآ 61تشادهب 

بآ 61تشادهب 

بآ رد  حالما  دوبمک  زا  یشان  61ياهیرامیب 

بآ رد  حالما  شیازفا  زا  یشان  62ياهیرامیب 

بآ 62یتخس 

اوه 62تشادهب 

اوه 62تشادهب 

یتمالس رب  اوه  یگدولآ  63تارثا 

دایتعا راگیس و  463 ـ 

دایتعا 63راگیس و 

ياچ 64هوهق و 

اهیرامیب زا  يریگشیپ  564 ـ 

اهیرامیب زا  64يریگشیپ 

64یقاچ

یقورع یبلق و  64ياهیرامیب 

65اهناطرس

شزرو 65موس ـ 
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65شزرو

66شمرن

66تماقتسا

اهنیرمت ماگنه  نابرض  نازیم  66صیخشت 

يریذپ 67فاطعنا 

67تردق

نیرمت تاعفد  68نامز و 

(1) هدننک مرگ  یششک و  68تاکرح 

(2) هدننک مرگ  یششک و  69تاکرح 

ناور یتمالس  تشادهب و  471 ـ 

فیرعت همّدقم و  71لّوا ـ 

یناور ياهیرامیب  هدنهدرادشه  ياه  هناشن  71مود ـ 

یناور ياهیرامیب  71موس ـ 

( یشیرپ ناور  اهزوکیسپ =(  ای  یلصا  ياهیرامیب  - 171

( یشیرپ ناور  اهزوکیسپ =(  ای  یلصا  71ياهیرامیب 

72ینرفوزکیسا

72ینرفوزکیسا

يریگ هرانک  172 ـ 

كاکفنا هیزجت و  272 ـ 

نایزه يدیئوناراپ و  تالالتخا  373 ـ 

یکاردا ياه  يراجنهان  473 ـ 

یگدرسفا ینرفوزکیسا و  73هطبار 

اهزورون - 273

یتیصخش تالالتخا  - 373
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یکدوک نارود  یناور  ياهیرامیب  -474

( يریپ يدنملاس =(  نارود  ياهیرامیب  - 574

ینهذ یگدنام  بقع  - 674

ینت ناور ـ  ياهیرامیب  - 775

ینت ناور ـ  75ياهیرامیب 

یلبق 75تالکشم 

نوخ 75راشف 

75اهناطرس

75دردرس

مسآ 76تیساسح و 

یشراوگ 76تالالتخا 

یگدنز لئاسم  مراهچ :  76لصف 

هداوناخ 176 ـ 

یتسه نارگید و  اب  طابترا  276 ـ 

یتسه نارگید و  اب  76طابترا 

؟ دراد دوجو  يدب  یتسه  رد  77ایآ 

دارفا هب  قیقد  78هجوت 

دوخ هب  قیقد  78هجوت 

ام هب  دارفا  78هجوت 

؟ تسیچ ام  78فیلکت 

قزر لام و  379 ـ 

قزر 79عاونا 

سفن نت و  قزر  79فلا ـ 

ناج قزر  79ب ـ 
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يداش مغ و  480 ـ 

ییایند ياهشیامزآ  581 ـ 

ییایند 81ياهشیامزآ 

راگدرورپ 83تارّدقم 

83رورش

لغش 684 ـ 

لغش 84باختنا 

فیلکت کی  ناونع  هب  84لغش ;

دایز 84هلغشم 

راک هب  يدنم  84هقالع 

هنازور راک  85میسقت 

85یگتسشنزاب

یگدنز فلتخم  داعبا  - 785

یگدنز صخشم  مسر  هار و  - 886

یگدنز صخشم  مسر  86هار و 

نیب قح  مشچ  حیحص و  87شنیب 

یهلا 87فیلکت 

؟ میسر یم  يزیچ  هچ  هب  یگدنب  87رد 

لامک دشر  عناوم  مجنپ :  88لصف 

88همّدقم

سفن ياوه  189 ـ 

تاقّلعت 290 ـ 

90تاقّلعت

تاقّلعت رابنایز  90جیاتن 
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لایخ مهو و  391 ـ 

لایخ 91مهو و 

91مهو

یهلا 92لایخ 

یلددب نظ و  ءوس  492 ـ 

شیاتس حدم و  593 ـ 

بجُع 693 ـ 

93بجُع

بجع 94تافآ 

بجع 94نامرد 

رّبکت ربِک و  794 ـ 

رّبکت 94ربِک و 

ربک 94نامرد 

95عضاوت

تراقح تّلذ و  895 ـ 

يدنسپدوخ هاج و  ّبح  995 ـ 

يدنسپدوخ هاج و  95ّبح 

هاج ّبح  95ضراوع 

هاج ّبح  95نامرد 

اهوزرآ لامآ و  1096 ـ 

دسح 1296 ـ 

لمع رد  یتسس  1397 ـ 

غورد 1497 ـ 

97غورد
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راتفگ رد  98غورد 

لمع رد  98غورد 

قالخا رد  98غورد 

تبیغ 1598 ـ 

ییوجبیع 1699 ـ 

ایر 1799 ـ 

99ایر

ایر 99عاونا 

ایر رگید  100عاونا 

یناملظ ياهباجح  18100 ـ 

یناملظ 100ياهباجح 

ادخ ناسنا و  نایم  100باجح 

ینارون ياهباجح  19101 ـ 

اهباجح زا  جورخ  20102 ـ 

اهباجح زا  102جورخ 

یناملظ ياهباجح  زا  جورخ  ياههار  103هصالخ 

یناملظ ياهباجح  زا  جورخ  ياههار  103هصالخ 

دصقم زا  تلفغ  1103 ـ 

( صقان تیدوبع  صقان =(  هجوت  2104 ـ 

لماک تیدوبع  3104 ـ 

تقیقح لامک و  هب  ندیسر  بتارم  مشش :  104لصف 

105همّدقم

بلط هبترم  1105 ـ 

بلط 105هبترم 
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بلط 105بتارم 

بلط 106ماود 

بلط 106عناوم 

بلط ياه  106هناشن 

بلط هار  رد  106تدهاجم 

بلط هار  رد  ربص  ملع و  زا  نتفرگ  106کمک 

يرادیب هبترم  2107 ـ 

يرادیب 107هبترم 

؟ مینک تلفغ  نیزگیاج  ار  يرادیب  107هنوگچ 

يروحمادخ هب  يروحمدوخ  107لیدبت 

يرادیب رون  اب  هار  108ندومیپ 

ندوب تقولا  109نبا 

هار 109بکرم 

يرادیب 111جیاتن 

سفن هیکزت  هبترم  3111 ـ 

سفن هیکزت  111هبترم 

112تّیدوبع

113نیقی

اوقت 113نامیا و 

114صالخا

114صالخا

راتفگ رد  115صالخا 

رادنپ رد  115صالخا 

لمع رد  115صالخا 
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تّیدوبع رد  116صالخا 

116تّین

قلخ 116نسُح 

قلخ 116نسُح 

قلخ نسح  116هجیتن 

117ربص

117اضر

118رکش

119تعانق

119لّکوت

120دهز

اجر 120فوخ و 

توکس 121مالک و 

فّلکت 121كرت 

نارگید قوقح  121تیاعر 

یهلا 122فیلکت 

یهلا 122فیلکت 

؟ تسیچ 122رازبا 

دنسپان 122رازبا 

؟ تسیچ 123فیلکت 

لاوحا لّوحت  4125 ـ 

لاوحا 125لّوحت 

بلق 126تالاح 

بوجحم بلق  126تموکح 
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هتفای ریهطت  بلق  126تموکح 

بلق 127روضح 

رطاخ 127تّتشت 

رطاخ 127قّلعت 

بلق روضح  هب  127ندیسر 

راونا یّلجت  راگدرورپ و  بناج  زا  127اهتفایرد 

راونا یلجت  اهتفایرد و  127هجیتن 

هبّیط تایح  زا  128يراددروخرب 

؟ دیسر ناوت  یم  هبّیط  تایح  هب  129هنوگچ 

یبلق 129تادراو 

يروص فشک  عون  زا  یبلق  129تادراو 

انسُح 132يامسا 

انسُح 132يامسا 

رون 133مسا 

ریصب 133مسا 

میلع 134مسا 

لیمج 134مسا 

ّبر 134مسا 

قشع هبترم  5134 ـ 

قشع 134فیرعت 

قشع 135عاونا 

ادخ ریغ  هب  136قشع 

قشع 136لیصحت 

قشع 137تفایرد 
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ماقم 137لاح و 

یقیقح قشع  ياه  137هناشن 

تریح هبترم  6138 ـ 

انف هبترم  7138 ـ 

تایونعم متفه :  139لصف 

دیحوت 1139 ـ 

139دیحوت

ناسنا 139ياهرفس 

دیحوت 140ماسقا 

هتکن 140دنچ 

كرش 141ماسقا 

شناد 2142 ـ 

یلوصح 142ملع 

يروضح 142ملع 

ملع 142فیرعت 

مومذم 143ملع 

عفان 143ملع 

يریگ 143هجیتن 

نآرق 3144 ـ 

بهذم 4144 ـ 

رکف اعد و  حیبست ،  5145 ـ 

رکف اعد و  145حیبست ، 

145حیبست

146یگدنب
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146رکذ

اعد 146بادآ 

زامن 6147 ـ 

147زامن

زامن 147راثآ 

ربکا هللا  147رکذ 

148هدجس

کشا 148زوس و 

يزیخرحس دّجهت و  تولخ ،  9149 ـ 

يزیخرحس دّجهت و  149تولخ ، 

ماع 149تولخ 

صاخ 149تولخ 

149دّجهت

بش 149زامن 

هبقارم هعلاطم و   - 10150

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  150هرابرد 
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ناور نت و  یتمالس 

باتک تاصخشم 

یتشهب دومحم  رشان :  یتشهب  دومحم  هدنسیون : 

همّدقم

 ، ناسنا تسا .  زاین  دروم  یگدنز  رد  صخشم  مسر  هار و  کی  هب  ندیـسر  يارب  هک  تسا  یفراعم  لقادح  هدمآ ،  رـضاح  باتک  رد  هچنآ 
 ، رضاح باتک  دنک .  شالت  ندش  ندیسر و  يارب  دنادب و  ار  دوخ  یلـصا  ماقم  هب  ندیـسر  مسر  هار و  دیاب  تسا ،  شنیرفآ  جوا  هطقن  هک 

یتح ات  تسا  هدش  یعس  باتک ،  نیا  رد  هک  تسا  رکذ  هب  مزال  میـسر .  نآ  هب  زین  لمع  رد  هللا  ءاش  نا  ات  دهد  یم  ناشن  ار  مسر  هار و  نیا 
هب زین  هدـنناوخ  هجیتـن ،  رد  دـشاب و  رود  هب  فارحنا  یمهف و  جـک  هنوگره  زا  هک  دـشاب  يروط  اـه  هتـشون  صوـلخ  تلاـصا و  ناـکمالا ، 
 . تسا هدـشن  يوریپ  قطنم  لـقع و  عرـش و  زج  یّـصاخ ،  شیارگ  عون  چـیه  زا  نیارباـنب ،  دـبای .  تسد  صولخ  روـن و  هاـنپ  رد  یتریـصب 

هدافتسا ایلوا ،  هّمئا و  نانخـس  راعـشا ،  ثیداحا ،  ینآرق ،  تایآ  نیرتروهـشم  زا  هدوب ،  ناوت  رد  هک  ییاج  ات  تسا  هدش  یعـس  نینچمه ، 
یتح میوش و  سونأم  نآ  اب  میناوخب و  ار  نآ  راب  دـنچ  میـشاب و  هتـشاد  هلـصوح  باـتک ،  ندـناوخ  رد  دوش  یم  هیـصوت  نیارباـنب ،  دوش و 

هب رتمک  تسا و  یبلق  يرطف و  بلاطم  رتشیب  باتک ،  بلاطم  هک  ارچ  مینک ; ظفح  ار  تالمج  رتشیب  میبای و  طلـست  اـه  هتـشون  هب  ناـکمالا 
یم هیـصوت  ور ،  نیا  زا  فرـص .  تاعالطا  تاینهذ و  هن  دنتـسه ،  ندـش  ندیـسر و  یلقع  يرطف و  ياهثحب  تسا و  هتخادرپ  ینهذ  لئاسم 

هدایپ هب  ماجنارس  میناوخب و  رارکت  هب  تقو و  فرـص  تقد و  هلـصوح ،  اب  هکلب  میناوخن ،  تعرـس  اب  یمرگرـس و  ناونع  هب  ار  باتک  دوش 
 . میبای تسد  تایح  يالعا  فده  هب  هللا  ءاش  نا  ات  میزادرپب  هرمزور  یگدنز  رد  نآ  بلاطم  ندرک 

ناسنا تخانش  تسخن :  لصف 

نت

تایح يدبلاک  هکلب  تسین ،  فرِص  هّدام  رگید  دریگ ،  یم  قلعت  نآ  هب  حور  هک  یتقو  اّما  تسین .  تایح  نیع  هک  تسا  ناسنا  يدام  هجو 
یم رارق  رگیدکی  لباقم  هنیآ ،  ود  دننام  تسرد  دش ،  قحلم  ندـب  هب  حور  هک  نیا  زا  دـعب  دراد .  یـساسا  یتوافت  هّدام ،  اب  هک  تسا  هتفای 

ندـب و هک  تسا  تسرد  میناد .  یمن  ادـج  رگیدـمه  زا  ار  حور  مسج و  رگید  تیعـضو ،  نیا  رد  و  دـنوش ،  یم  هتخیمآ  مه  هـب  دـنریگ و 
تسا نت  سفق  رد  غرم  لثم  حور ،  ندب و  هک  مینک  رکف  دیابن  رگید  دنریگ  یم  قلعت  رگیدمه  هب  یتقو  اما  دنا ،  هدوب  مه  زا  يادج  حور ، 

 . دزیمآ یم  مه  رد  هّدام ،  تقیقح  اب  حور  هکلب  ، 

سفن

رد ناسنا  ياهتـساوخ  باتک ،  نیا  رد  اـم  روظنم  رتشیب ،  دـیآ و  یم  دوجو  هب  نت ،  اـب  حور  ندـش  رواـجم  زا  یـشان  هک  تسا  يا  هعومجم 
 . دش دهاوخ  ثحب  نآ ،  زا  هدنیآ  لصف  رد  هک  تسا  يزاجم  ِنم  روظنم ،  رگید ،  ترابع  هب  و  تسا ،  سفن  نت و  اب  هطبار 

ناور

همدقم
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ِنم نامه  نیا ،  دشاب و  هتشاد  ینعم  ندب ) ي   ) هطـساو ای  رازبا  نودب  یتح  دناوت  یم  دوخ ،  ییاهن  هلحرم  رد  هک  تسا  ناسنا  یلـصا  رهوگ 
 : دراد ماقم  هس  ای  هبترم  هس  ناسنا ،  هک  دسر  یم  رظن  هب  نیاربانب ،  تسا .  یلصا 

لّوا ماقم 

میدیرفآ لادتعا  نیرتوکین  رد  ار  ناسنا  یتسارب  هک ]  میوقّتلا ) ِنسحأ  یف  ناسنإلا  انقلخ  دـقل   : ] ) تسایند زا  لبق  هک  ناور ) حور =(  ماقم 
 . تسوا یلصا  ماقم  ناسنا و  یهلا  هجو  هک  . ، 

مود ماقم 

 . تسا سفن  نت و  باجح  رد  ماقم ،  نیا  رد  ناسنا  هک  وا ،  يّدام  هتفای و  لزنت  يویند و  ماقم 

موس ماقم 

 . تسا حور  ماقم  ای  یلصا ،  ماقم  نآ ،  دسرب و  نآ  هب  دیاب  ناسنا  هک  تسا  یماقم 

ناور سفن و  تخانش  مود :  لصف 

نآ نوئش  سفن و  1 ـ 

همدقم

هّدام زا :  تسا  ترابع  تابن  یناسنا .  سفن  یناویح و  سفن  یتابن ،  سفن  دوش :  یم  میـسقت  ءزج  هس  هب  یملع ،  لیلحت  هاگدید  زا  سفن ، 
یناویح سفن  یتابن +  سفن  هّدام +  زا :  تسا  ترابع  ناسنا  یناویح .  سفن  یتابن +  سفن  هّدام +  زا :  تسا  ترابع  ناویح  یتابن .  سفن  + 

 : دنک یم  یط  ار  ریز  لحارم  یناسنا ،  هقطان  سفن  هک  دوش  حرطم  نینچ  دـیاش  ناسنا ،  دروم  رد  لحارم ،  نیا  ( هقطان یناسنا =( .  سفن  + 
لقع کمک  اب  تسا و  هقطان  سفن  هب  ندیـسر  هک  یناسنا  سفن  ماجنارـس ،  و  یگدنز ) لیاوا   ) یناویح سفن  و  ینینج ) لیاوا   ) یتابن سفن 

 . تسا ریذپناکما  ، 

سفن نوئش 

زا دنترابع  سفن  نوئش 

 ، اهنآ قیرط  زا  هک  ینوئـش  مود :  دنتـسه .  هناگجنپ  ساوح  نامه  هک  دـبای  یم  طابترا  نوریب ،  اب  سفن  اـهنآ ،  قیرط  زا  هک  ینوئـش  لّوا : 
هانپ رد  ساسحا  لایخ ،  دشابن و  لقع  هانپ  رد  هک  تسا  یـساسحا  مهو ،   . ) تسا لایخ  مهو و  نامه  هک  دوش ،  یم  ادیپ  نورد  زا  ساسحا 

 . دهد یم  نامرف  ار  یلایخ  یّسح و  ياوق  هک  لقع ،  موس :  دنیوگ ) .  ار  لقع 

هناگجنپ ياوق 

رد دریگ و  یم  ماجنا  یجراخ  تاسوسحم  كرد  اهنآ ،  اب  هک  هرـصاب ،  ّسح  هعماـس و  ّسح  ییاـیوب ،  ّسح  هسمـال ،  ّسح  زا :  دـنترابع 
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هک یکاردا  زا  تسا  ترابع  هک  تسه  مه  كرتشم  ّسح  کی  هک  دـنراد  داـقتعا  نینچمه ،  دـنا .  هلزاـن  هولج  رد  سفن ،  ياوق  تقیقح ، 
 ، كرتشم ّسح  هتبلا  تسا .  تاسوسحم  رگید  هدـنروآدرگ  عماـج و  نیارباـنب ،  دنـسر و  یم  نآ  هب  یّـسح  ياـه  هدروآرف  تاـسوسحم و 

عمجت و  دنبای ،  یم  عمجت  نآ  رد  هناگجنپ ،  ساوح  كاردا  تسا و  هناگجنپ  ساوح  نایم  كرتشم  تعیبط  کی  هکلب  تسین ،  مشش  ّسح 
ّسح ار  تاـسوسحم  ناـیم  هجیتـن  عـمج و  هک ،  نیا  هصـالخ  دـنک .  یم  روـصت  دـحاو ،  تشادرب  تروـص  هب  ار  یئیـش  هک  تسا  ساوـح 

 . دنمان كرتشم 

لایخ مهو و 

یم ریوصت  ار  هّدام  ینعم و  زا  يا  هزیمآ  لایخ ،  مهو و  يورین  رگید ،  ترابع  هب  ددرگ و  یم  یناـعم  كرد  ثعاـب  تسا و  تاـسوسحم  زا 
 . دوش یم  ثحب  رتشیب  لایخ ،  مهو و  زا  هدنیآ  لوصف  رد  دنک . 

لقع

مهو و رگا  دروآرد .  دوخ  تراظن  نامرف و  تحت  دـناوت  یم  ار  لاـیخ ) مهو و  ساوح و  سفن =(  نوئـش  ماـمت  دراد و  نوگاـنوگ  یبتارم 
دحتم رهاظ  ّسح  اب  سفن ،  هک  نیا  بلطم  هصالخ  دوب .  دـنهاوخ  نیرفآ  لکـشم  دنـشابن ،  لقع  نامرف  تراظن و  تحت  ساوح ،  لاـیخ و 

نیا دـنمان .  یناسنا  سفن  ار  نآ  دوش ،  دـحتم  لقع  اب  ای  لایخ و  مهو و  اب  سفن  رگا  هک  یلاح  رد  تسا  یناویح  سفن  ناـمه  هک  دوش  یم 
نیا دوخ ،  نوئـش  طسوت  ندـب ،  زا  نوریب  اب  طابترا  يارب  سفن  تسا و  سفن  تاذ  رد  میماـن و  یم  سفن  يرهوج  تکرح  ار  سفن  بتارم 

رد و  دوش ،  یم  عقاو  لایخ  رد  تسا و  يدام  ریغ  تلاـح  کـی  كاردا ،  هک  دوش  یم  كاردا  داـجیا  ثعاـب  دـنک و  یم  رارقرب  ار  طاـبترا 
تیلباق شیوخ ،  تقیقح  تاذ و  رد  هک  تسا  يرهوج  سفن ،  نیاربانب  دـیآ .  یم  دوجو  هب  يریگریوصت  تلاح  کـی  سفن  رد  تقیقح ، 

رد ام ،  هک  روط  نامه  دبای .  لامک  دـناوت  یم  ّلک ،  لقع  ات  تیاهن ،  رد  لقع و  ات  ماجنارـس  لایخ و  مهو و  ات  ساسحا  زا  دراد و  لّوحت ، 
يرادربملیف راون ،  کی  لـثم  اـم ،  يدوجو  هنیآ  ینعی  میراد ; يرگریوصت  زین  سفن ، )  ) يدوجو هنیآ  رد  مینیب ،  یم  ار  هّداـم  رهاـظ ،  هنیآ 

ناـمه رما ،  نیا  و  دوب ،  دـهاوخ  يزاـجم  ساـکعنا ،  نیا  هجیتـن  دـنامب ،  ّسح  و  رهاـظ ) تروـص =(  هلحرم  رد  هک  ماداـم  اـما  دـنک ،  یم 
( ، سفن ام =(  يدوجو  هنیآ  رد  اهیریگریوصت  رگا  اـما  دوش ;) یم  حرطم  اـج  نیا  يزاـجم ،  ِنم   ) تسا لاـیخ  مهو و  ّسح و  رد  تشادرب 

یقیقح و شنیب  یقیقح و  تشادرب  دـشاب ،  ّلک  لقع  هانپ  رد  رگا  ماجنارـس  دوب و  دـهاوخ  یعقاو  تشادرب  دـشاب ،  لـقع  يور  زا  هارمه و 
 . دوب دهاوخ  یلصا  هاگن 

سفن عاونا 

هراّما سفن 

نیا تسا .  هراّما  سفن  نامه  تسین ،  لـقع  ناـمرف  تحت  تسا و  یعیبط  ِدوخ  هب  طوبرم  تسه و  ناـسنا  سفن  رد  هک  ییاـه  هبنج  زا  یکی 
يدـب هب  سفن  نامگ ،  یب  ءوّسلاب [ . ) ةراّمال  سفّنلا  ّنا   ) هک دـهد ،  یم  قوس  اهیدـب  هب  ار  ناسنا  هراّما ،  سفن  هدـمآ و  مه  نآرق  رد  مان ، 

 ، هراّما سفن  تساوخ  دـنک .  یم  لمع  باوصان  تهج  رد  رتشیب ،  یتدـش  اـب  یئزج ،  لـقع  ریثأـت  تحت  یّتح  سفن ،  نیا  دـنک ] .  یم  رما 
هاگیاپ هراّما ،  سفن  دهد .  یم  هدنیآ  لوق  دراد و  یمزاب  لاح  زا  دنک ،  یم  لوغشم  دهد ،  یم  بیرف  ار  ناسنا  تسا و  باوصان  ياهوزرآ 

; درادن ینایاپ  هراّما  سفن  ياهوزرآ  لامآدـنا و  هدومنب  ار  شیوخ  تروص  ود  رددـنا  هدوب  نت  کی  ود  ره  ناطیـش  سفن و  تسا .  ناطیش 
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دریگن اهایرد  هب  وک  تساـهدژا  خزود  سفن و  نیا  تسا  خزود  دوش .  یم  رتناوارف  شطع ،  میـشونب ،  رتشیب  هچ  ره  هک  روش  بآ  نوچمه 
دریگ و یم  لکـش  هراّما  سفن  رد  یقالخا ،  لیاذر  ماـمت  زوس  قلح  نآ  شزوس  ددرگن  مک  زونه  هماـشآ  رد  ار  اـیرد  تفه  تساـک  مک و 

سفن کلام  هک  یسک  دهد .  یم  ماجنا  تسا ،  ربکا  منص  هک  دوخ ،  سفن  يارب  ناسنا  ار  شتسرپ  نیرتگرزب  تسا و  هراّما  سفن  زا  یشان 
سفّنلا ّیفخلا .  كرّشلا  نم  کبذوعأ  مهّللا  هک :  دیـسر  دهاوخن  یناسنا  یلـصا  رهوگ  هب  دشاب ،  هتـشاد  مه  ار  ایند  همه  رگا  دشابن ،  دوخ 

یم هدجـس  رد  هراومه  یمارگ ،  ربماـیپ  دـنا ،  هتفگ  هک  تسا  نیمه  و  کـیبنج .  نیب  یتـّلا  کـسفن  كّودـع  يدـعأ  ربکـألا .  منّـصلا  یه 
اما تسا .  سفن  ینورد ،  نمـشد  و  ناطیـش ،  ینورب ،  نمـشد  هک  میتـفگ  هـتبلا  ًادـبأ .  نـیع  ۀـفرط  یـسفن  یلإ  ینلکت  ـال  یهلإ  دـندومرف : 

تـسین ینورد  نمـشد  دوش  رگ  دوش :  یم  هاـتوک  شتـسد  زین  ناطیـش  میروآرد ،  شیوـخ  ناـمرف  رد  ار  سفن  رگا  هک  تسا  نیا  تقیقح 
ات شدراـک  دـیلپ  سفن  نیا  زا  ار  اـم  رخزاـب  اراـگدرورپ :  هک  دـشاب  نیا  اـم  ياـعد  دـیاب  هشیمه  نیارباـنب ،  تسین  ینورب  نمـشد  زا  یکاـب 

دیسر ام  ناوختسا 

هّنئمطم سفن 

نآرق ریبعت  هب  هک  دوش  یم  لیدـبت  هّنئمطم  سفن  هب  دریگ ،  رارق  یّلک  لقع  هانپ  رد  دوش و  كاپ  اـهیگدولآ  رورـش و  زا  ناـسنا ،  سفن  رگا 
 . دریگ یم  رارق  ادخ  تهج  رد  یّلک و  لقع  نامرف  تحت  سفن ،  هک  ًۀّیضرم ) ًۀّیضار  ّکبر  یلإ  یعجرإ  ۀّنئمطملا  سفّنلا  اهتّیأ  ای   : ) میرک

یلصا ِنم  2 ـ 

تأشن هک  تسا  يزیچ  نآ  ای  تسا و  یلاعت  يراب  تاذ  زا  يا  هولج  هک  تسا  حور  ماقم  ای  یناسنا ،  یلـصا  رهوگ  یلـصا ، » ِنم   » زا روظنم 
دّرجم و  دریگ ،  یم  تأـشن  یّلجت ) هب   ) ادـخ تسه  زا  ناـسنا ،  ِتسه  و  تسه ،  هک  ناـسنا  ِدوـخ  ینعی  ناـسنا ،  ِنم  تسا .  حور  زا  هتفرگ 

دـنک و یم  لمع  ساوح  نت و  طسوت  نم ،  تسین .  هّدام  هب  طوبرم  لئاسم  لومـشم  درادـن و  ناکم  نامز و  دـح و  نم ،  نیارباـنب ،  تسا . 
مشچ رازبا  اب  هک  دنانم  زا  يوترپ  ود ،  نیا  ندینش ،  ای  ندید  ِدروم  رد  لاثم ،  يارب  دنهد .  یم  ناشن  ار  نم  راثآ  و  دنتسه ،  نم  ِرازبا  اهنیا ، 

ندینش همامتب  ندید و  همامتب  نم ،  هکلب  درادن ،  ندینـش  ای  ندید  مسا  هب  يزکرم  نم ،  هک  مینک  تقد  اّما  دونـش .  یم  ای  دنیب  یم  شوگ  و 
ثم  ) ینأش و  تسا ،  تدحو  ندینش ،  ندید و  نیا  نیب  و  نوئش ) رگیدی  روط  نیمه  و   ) تسا ندینـش  نیع  ندید ،  لاح ،  نیع  رد  تسا و 

 . تسا حرطم  نوئش  همه  رد  نم ،  ضحم  روضح  هلأسم  هک  نیا  هصالخ  دراد .  یمنزاب  ندینـش ، ) ثم   ) نوئـش رگید ي  زا  ار  وا  ندید ، )
ریوصت ام  نورد  رد  لاثم ،  ای  لایخ  ملاع  رد  تسام ،  نوریب  رد  هچ  ره  ای  هّدام ،  نآ  هک  تسا  تروص  نیا  هب  ینوریب  ملاع  اب  نم ،  طاـبترا 

و میرادن ،  هّدام ، ) ینوریب =(  ملاع  نآ  اب  یطالتخا  هنوگ  چـیه  هک  نیا  نمـض  میوش ; یم  طبترم  نوریب  ملاع  اب  قیرط ،  نیا  زا  دوش و  یم 
ام اما ،  دریگ .  یم  تروص  نم  طسوت  زین  تشادرب  نیا  هک  میوش  یم  طبترم  نوریب  اب  يریگریوصت ،  نیا  طسوت  میتسه و  عطقنم  نآ  زا  ام 
هک نیا  هجیتن  میا .  هدرک  عادـبا  دوخ  دزن  رد  ار  نآ  ام  هک  یلاـح  رد  دراد ،  دوجو  یتلاـح  نم ،  زا  نوریب  رد  هک  مینک  یم  ناـمگ  طـلغ  هب 
 ، نم ینعی  نأش .  نآ  رد  دوش ،  یم  یمسا  ای  دبای ،  یم  يا  هولج  ندید و ) . . .  ندینش ،   ) تاکاردا تانوئش و  زا  کی  ره  نطوم  رد  نم ، 

تسا و قـح  تاذ  یّلجت  نم ،  هک  میتـفگ  یفرط  زا  تسین .  نـم ،  ضحم  روـضح  زج  يزیچ  رما ،  نـیا  ندینـش و . . . .  ندـید ،  دوـش  یم 
یّلجت فرط ،  کی  زا  دونـش و . . .  یم  دـنیب و  یم  فرط  کی  زا  نم  هک ،  نیا  هجیتن  تسا .  راگدرورپ  اـب  طـبر  نیع  یبسن و  نم ،  تسه 

رگا دونش و . . . .  یم  وا  دنیب و  یم  وا  تسا ،  عیمس  ریصب و  هک  ادخ ،  دشابن ) اهباجح   ) دشابن يزاجم  ِنم  رگا  نیاربانب ،  تسا .  قح  تاذ 
نم وا ،  مشچ  موش  یم  نم  هک  ییاـج  هب  دـسر  یم  نم  هدـنب   : » هک ثیدـح  نیا  ینعم  هک  میوش  یم  هجوتم  مینک ،  تقد  یلیخ  رما  نیا  رد 

كان ههبـش  هرفـس ،  رگا  دنیـشنب ،  يا  هرفـس  رـس  رب  هللا  ءایلوا  زا  یکی  رگا  هک  میوش  یم  هجوتم  و  هچ .  ینعی  وا و » . . . .  شوگ  موش  یم 
یناتـسه ناسنا ،  نیا  ناهج و  نیا  هک  میمهف  یم  ناـسنا ،  رد  یتسه و  ناـهج  رد  ماجنارـس  و  هچ .  ینعی  دور ،  یمن  ولج  وا  تسد  دـشاب ، 
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هدحو وا  زج  تسین  چیه  تسه و  یکی  هک  یتشادرب  اه  هدرپ  ناتسه  ات ز  یتشاد  ینابز  یتسه  یکـشاک  تسوا .  زا  اهنآ  یتسه  هک  دنتـسه 
یفو قاـفآلا  یف  اـنتایآ  مهیرنـس   : ) هک دوش  یم  دومنهر  هکراـبم  هیآ  هب  ار  اـم  یتسه ،  ملاـع  رد  دوخ و  سفن  رد  ریـس  وه  ّـالا  کیرـش  ـال 

ات دومن ،  میهاوخ  ناشیدـب  ناـشیاهلد  رد  نوگاـنوگ و  اـه ي  قفا  رد  ار  دوخ  ياـه  هناـشن  يدوز  هب  قحلا ) ّهنا  مهل  نّیبـتی  یتـح  مهـسفنا ، 
رد هک ،  نیا  مالک  ناج  و  !؟ تسا يزیچ  ره  دـهاش  دوخ  تراگدرورپ  هک  تسین  یفاک  اـیآ  تسا .  ّقح  دوخ  وا  هک  ددرگ  نشور  ناـشیارب 
رد ار  تلاح  نیمه  و  تسین ) ندـید  ار  دوخ  زج  يزیچ  نیا  هک   ) مینک یم  دوهـش  نم  رد  مشچ ،  طسوت  ار  نوریب  تاسوسحم  ام  تقیقح ، 

ار بیغ  ملاع  مینیب و  یم  رتهب  ار  تاسوسحم  ملاع  ارچ  اما  نم .  رد  تسا و  نورد  زا  اهکاردا  همه  نیارباـنب ،  میراد .  بیغ  ملاـع  اـب  هطبار 
یگدزایند و ترثک =(  تیعـضو  رد  دوخ  زین  ام  تسا و  ترثک  عون  زا  نآ ،  سنج  و  ناسآ ،  تاسوسحم ،  ملاع  اب  طابترا  اریز  گنرمک ؟
دنک و یم  رود  تسا ـ  تدحو  تلاح  هک  بیغ ـ  ملاع  زا  ار  ام  ندرک ،  لوغشم  تارثک ،  تلاح  نیا  هب  ار  نم  میتسه و  ییایند ) نیا  تلاح 
 . تسا تدـحو  بیغ و  ملاع  نامه  یقیقح ،  دوجو  و  تسا ،  مدـع  تقیقح ،  رد  تساـم و  نتـسه  ترثک ،  ملاـع  هک  تسا  یلاـح  رد  نیا 
ریس يزاجم و  ِنم  تاینهذ و  رد  ینعی  ترثک ،  ریغ و  رد  ریـس  نآ و  ریغ  هن  تسا  نم  قح ،  اب  طابترا  هچیرد  نیرتهب  هک  مینادب  دیاب  ( ادخ )

 . میوشب قح ) یّلجت  ّلحم   ) قح هنیآ  هکلب  میوشن ،  ریغ  هنیآ  هک  میـشاب  بظاوم  دیاب  نیاربانب ،  ادـخ .  فرط  هب  ریـس  ینعی  یلـصا ،  ِنم  رد 
نم یفرط ،  زا  تسا .  یلـصا  ِنم  اب  طبر  نیع  ام و  خنـس  زا  تدـحو ،  بیغ و  ملاع  هک  یلاح  رد  تسین ،  ام  خنـس  زا  تارثک  ملاع  هک  ارچ 
یم دـحتم  نآ  اب  دـشاب ،  هتـشاد  هجوت  نت  هب  رگا  ثم  ددرگ .  یم  لوغـشم  نآ  هب  دوش و  یم  دـحتم  نآ  اب  دـنک ،  هجوت  هچ  ره  هب  ناسنا ، 

تالاح و نیا ،  هچ  ره  دوش .  یم  یهلا  دنک ،  هجوت  ادخ  هب  رگا  روط  نیمه  دوش و  یم  دحتم  اهنآ  اب  دنک ،  هجوت  تایناسفن  هب  رگا  دوش و 
 ، مینک هجوت  وا  هب  رتشیب  هچ  ره  ادـخ ،  هب  هجوت  دروم  رد  و  ددرگ ،  یم  رتیوق  داحتا  نیا  دوش ،  رتشیب  رظن ،  دروم  زیچ  نآ  هب  نم  تاهجوت 

رتمک نت  هب  نم  قلعت  هک  باوخ ،  عقوم  هک  میـشاب  هتـشاد  هجوت  دوش .  رتنـشور  رما ،  نیا  اریز  دبای ; یم  رتشیب  یتسه  رتشیب و  یتدش  نم ، 
دوش یم  مک  نت  هب  نم  هجوت  یحارج ، ) لمع  عقوم  یکشزپ و  رد   ) یـشوهیب عقوم  رد  ای  مینیب ،  یم  دوخ  زا  یلاثم  باوخ ،  رد  دوش ،  یم 
یم ییایند  نآ  ِندـب  هتبلا  دراد و  روهظ  تسا و  هدـنز  هک  تسا  ناسنا  ِنم  زین  ایند  نآ  رد  دوش .  یم  عطق  هجوت  نیا  گرم ،  عقوم  رد  اـی  و 

مامت رگا  تسا .  ّریغتم  ایند ،  نیا  رد  شتـالاح  اـیند و  نیا  رد  وا ،  هجوت  عون  هب  هتـسب  اـیند ،  نآ  رد  نم  نیا  روهظ  اـما  دونـش ،  یم  دـنیب و 
تروص هب  تقیقح ،  رد  درادن و  يزیچ  ایند  نآ  رد  دشاب ،  تایناسفنو  تاوهـش  تایّدام و  ایند و  زیارغ و  ایند ،  نیا  رد  وا  فادها  هجوت و 

ار سفن  نت و  ياهتساوخ  زیارغ و  ایند و  دشاب و  ادخ )  ) تدحو بیغ و  ملاع  هب  ایند  نیا  رد  وا  هجوت  رگا  اما  دبای .  یم  دوهـش  يزاجم  ِنم 
رد ار  قوشعم  قشاـع و  دوب .  دـهاوخ  یناـسنا  یلـصا  ماـقم  یلـصا و  ِنم  تروـص  هب  نم ،  ییاـیند  نآ  روـهظ  دـشاب ،  هدرک  یگدـنب  رازبا 

ًارجح ّبحی  جر  ّنأ  ولوی  دراد .  تسود  ار  نآ  هک  تسا  يزیچ  نآ  اب  سک  ره  ّبحا .  نم  عم  ءرملازیت  دنرآ  شیپ  دندنب و  ودب  ودزیختسر 
ادخ هب  هجوت  رد  هک  یلاح  رد  دنک .  یم  روشحم  گنس  نامه  اب  ار  وا  ادخ  دشاب ،  هتشاد  تسود  ار  یگنـس  یـسک ،  رگا  هعم .  هللا  رـشحل 
نیا و  دنک ،  هجوت  ادخ  هب  یناسنا ،  رگا  دنراد .  تسود  ار  وا  زین ]  نانآ [  دراد و  یم  تسود  ار  نانآ  ادخ  هنّوبحیو ) مهّبحی  دیامرف ( :  یم 

هدرک و لاغـشا  ار  یتسه  همه  تسه ،  هک  ظاحل  نآ  زا  ناسنا  هک  ارچ  دریگ ; یم  تدـش  شا ،  یتسه  یلـصا و  ِنم  دـنک ،  نوزفا  ار  هجوت 
یم نانچ  ادـخ  هب  هجوت  دراد .  هجوت  نآ  هب  هک  دـنک  یم  ّسح  ییاج  رد  ار  شدوخ  اما  دریگ ،  یمربرد  ار  توکلم  ات  کلم  زا  ملاـع  همه 
موش یم  نم  وا ،  مشچ  موش  یم  نم  هک  دسر  یم  ییاج  هب  نم  هدنب   : » دیامرف یم  ادخ  هک  دـسرب  ییاج  هب  ناسنا  هک  دریگب  تدـش  دـناوت 

هب ناسنا  ادـخ ،  هب  هجوت  نیا  رد  دـنک .  یم  ادـیپ  یّلجت  ناسنا  رد  ادـخ  هکلب  دوش ،  یمن  ادـخ  ناسنا  لاـح ،  نیا  رد  و  وا و » . . . .  شوگ 
 ، تقیقح رد  هیضرم .  هیـضار و  هّنئمطم و  سفن  سپـس  دبای و  یم  تسد  رطاخ  نانیمطا  ادخ و  اب  سنا  زا  لصاح  طاسبنا  جاهتبا و  تذل و 
ارچ دوش ; عطق  دناوت  یمن  دوش و  عطق  هک  تسا  لاحم  تسه و  لاصتا  نیا  هتبلا ،  دـنک .  یم  لصتم  ادـخ  تسه  هب  ار  دوخ  تسه  ناسنا ، 

ار طابترا  نیا  میوشن و  لفاغ  طابترا  نیا  زا  وا ،  ریغ  هب  هجوت  اـب  اـم  هک  تسا  نیا  مهم  تسا ،  میاد  ضیف  میاد و  یّلجت  لاـح  رد  ادـخ  هک 
هب هتکن  نیا  ینان  ینان ،  همقل  بلط  رد  رگ  یناج  یناج ،  لزنم  بلط  رد  رگ  دـنک :  یم  نوزف  ار  لاـصتا  برق و  نیا  یگدـنب ،  مینکن .  مک 
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 . دوش یم  نّیعم  ّقلعت  اب  شّدـح ،  دراد و  هک  تسا  ّقلعت  رد  ناـسنا ،  شزرا  ًاـساسا  ینآ  ینآ ،  یپ  ردـنا  هک  زیچ  ره  یناد  اـت  تمیوگ  زمر 
رای يا  زیچ  ره  بلاط  دوش .  یم  یناویح  يّدام و  تسا ،  تیناویح  هّداـم و  شّدـح ،  رگا  دوش و  یم  یهلا  تسادـخ ،  وا ،  ّقلعت  رگا  لاـح 
نیا هچ  ره  دوش و  یم  رگ  هولج  ام  رد  دحتم و  ام  اب  قح  مینک ،  هجوت  قح  هب  رگا  نیاربانب ،  دیدن  دـهاوخ  یم  هک  يزیچ  نامه  زج  دیـشر 
یتح میوش و  لوغـشم  تقوم  روط  هب  هچ  رگ  وا ـ  ریغ  هب  ندش  لوغـشم  قح و  ریغ  هب  هجوت  رد  اما  تسا .  رتشیب  یّلجت  دـشاب ،  رتشیب  هجوت 

یم هدروخرـس  میوش و  یمن  عاـنقا  تساـم ،  سفن  نت و  توق  تسین و  اـم  ناـج  توق  قح ،  ریغ  هب  هجوت  نوچ  تیاـهن ،  رد  میرب ـ  تذـل 
لب ماعنألاک  ّالإ  مُه  ْنإ  نولقعی  وأ  نوعمـسی  مهرثکأ  ّنأ  بسحت  ْمَا   . ) تسج یپ  نیمه  رد  دـیاب  ار  ام  ياه  یناماسبان  همه  هشیر  و  میوش ، 

رگ ز دـنرت .  هارمگ  هکلب  دنتـسین ،  ناروتـس  دـننام  زج  نانآ  دنـشیدنا !؟ یم  ای  دنونـش  یم  ناشرتشیب  هک  يراد  نامگ  ای  یبس ) ّلـضأی  مه 
ره یلصا ،  ِنم  ناشنادیم  روص  قودنص  تسه  ناشناج  درادن  يدازآ  قوذ  دوب  یقودنـص  تسین ،  یئامـس  وا  دور  یقودنـص  هب  یقودنص 
رد یلـصا ،  ِنم  رد  دوش .  شناد  وا ،  شیپ  دیآ  لهج  یتح :  دوش و  رز  دریگ ،  كاخ  رگ  یلقاع  تسا :  ینـشور  نیع  دـنک ،  تفایرد  هچ 

رون هانپ  رد  ام ،  شنیب  ماجنارس ،  مینک ;و  یم  رارقرب  طابترا  قح  رون و  هانپ  رد  مینیب ; یم  قح  رون و  هانپ  رد  میرب ; یم  رسب  قح  رون و  هانپ 
 . يرهاظ یحطـس و  ياهدومن  اب  هن  مینک ،  یم  دروخرب  روما  نطاب  یناعم و  اب  میوش ; یم  طبترم  یگدـنز  هراصع  حور و  اب  تسا و  قح  و 
زا غراف  ناسنا  اهتیاهن .  یب  همه  هب  لاـصتا  تسا و  زیچ  همه  تساـیرد ،  تسا ،  رثوک  اـم و  ناـج  رد  تسا  هدـنیاز  ياهمـشچ  یلـصا ،  ِنم 

يارب هک  تسا  یصاخ  یناور  یحور و  تایفیک  تالاح و  ياراد  دشیدنا ،  یمن  نتشاد  يزیچ  ندوب و  يزیچ  ندش ،  يزیچ  هب  هک  اهبلاق ، 
 ، وا و  تسا ) لاح  هچنآ  دـنادب  لد  بحاص  هک   ) تسا یفاک  شدوخ ،  يارب  وا  دراذـگب و  شیامن  هب  ار  اـهنآ  دـهاوخ  یمن  تسوا و  دوخ 
یم زاین  یب  یجراخ ،  تاقلعتم  زا  ار  وا  تساه و  تیاهن  یب  همه  هب  لصتم  هک  دبای  یم  دوخ  رد  انعمرپ  كرحتم و  هدـنز و  قیمع و  يزیچ 
مهم هجیتن  تسا .  رپ  تیاـهن  یب  زا  شدوجو  هک  ارچ  دـنک ; یمن  ندوب  یهت  ساـسحا  دـنک ،  یمن  مهتم  ار  نوریب  وا ،  هجیتـن ،  رد  دـنک و 
یلاع فده  هب  یلصا ،  نم  هک  ارچ  دیآ ; یم  دوجو  هب  ناسنا  رد  راثیا  قشع و  لامک ،  هدنزاس  ثلثم  هک  تسا  نیا  یلصا  ِنم  ندش  مکاح 

هب نیاربانب ،  دزرو .  یم  قشع  قلطم  لاـمک  نیا  هب  تسا و  قلطم  لاـمک  هک  ناـمه  دـشیدنا ; یم  ادـخ ، )  )= تسا تیاـهن  یب  هک  تاـیح ، 
يرایـسب يوناث  جـیاتن  هتبلا ،  تسین .  يزاجم  ِنم  نداد  تسد  زا  زج  يزیچ  راثیا  هک  دزومآ ،  یم  ار  راثیا  قشع ،  رد  دـسر و  یم  مه  قشع 

رد دنک و  یم  ادیپ  حیحـص  شنیب  قلطم ،  لامک  هب  هجوت  رد  هلمج ،  نم  دوش ; یم  ناسنا  دیاع  راثیا ،  قشع و  لامک ،  ِثلثم  نیا  رد  رگید 
بکرم اب  لامک و  يوس  هب  تکرح  رد  ماجنارـس ،  دـبای و  یم  تسا ـ  یلـصا  توالح  هک  ار ـ  دوخ  ناج  توـالح  قلطم ،  لاـمک  هب  هجوت 

دوش یم  حالـصا  وا ،  شنیب  و  تسین ،  يدـب  یتشز و  قشع ،  بکرم  اـب  لاـمک  يوس  هب  تکرح  رد  اریز  دـبای ; یم  حیحـص  شنیب  قشع ، 
دـسر یم  نیقی  هب  هار ،  نیا  يالاب  بتارم  رد  ماجنارـس ،  دـنیب و  یم  ییابیز  نیع  رد  ار  زیچ  همه  و  رظن ) قشع و  نک ،  لیدـعت  ار  شیوخ  )

یگدـنب و تمـسق  رد   . ) تسا ناسنا  رد  ادـخ  هدارا  روهظ  نآ ،  هبترم  نیرتیلاع  هک  تسا  داجیا  تلع و  رتالاب  بتارم  رد  دوخ ،  نیقی ،  هک 
 . ( درک میهاوخ  بلاطم  نیا  هب  رتشیب  یتاراشا  نیقی ، 

يزاجم ِنم  3 ـ 

همدقم

یقطنم يا  هتساوخ  هک  تسا  رکذ  هب  مزال  میزادرپ .  یم  يزاجم  نم  هب  تمسق ،  نیا  رد  میداد و  حرش  ار  یلصا  ِنم  لبق ،  ياه  هحفص  رد 
يارب ام و  یگدـنز  يارب  تسادـخ و  تساوخ  اهنآ ،  نیمأت  دنتـسه و  حیحـص  زیاج و  دـنقطنم ،  لـقع و  عرـش و  هاـنپ  رد  هک  سفن ،  نت و 

بوچراچ رد  تسا ،  سفن  نت و  یلقع ،  ریغ  یقطنم و  ریغ  ياهتساوخ  هچنآ  تسا .  بولطم  رایسب  اهنآ ،  هب  هجوت  یلصا ،  ِنم  هب  ندیـسر 
تامّهوت و ساسا  رب  راتخاس ،  نیا  و  میا ،  هتخاس  دوخ  سفن  رد  هک  تسا  موهوم  ینامتخاس  يزاجم ،  نم  تسا .  مومذـم  و  يزاجم ،  ِنم 
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 ، رگید یفرط  زا  دـنک و  یم  عطق  یلـصا ، ) ِنم  ام =(  دوجو  قامعا  اب  ار  نهذ  هطبار  فرط ،  کی  زا  يزاجم ،  ِنم  تسام .  يزاجم  راـکفا 
وچمه دـهاوخ .  یم  شیامن  ُزپ و  يرگادوس ،  يارب  دـهاوخ ،  یم  هچنآ  دراد و  ساکعنا  طبـض و  یگژیو  اهنت  هک  تسا  راون  کـی  دـننام 

هنـشت و تسین  وج ،  نآ  هکنآ  رارق ز  دریگ  یمن  ناز  وج ،  رد  بآ  دـسر  یم  ناراوخ  بآ  رب  وا  زا  بآ  دروـخ  یم  یبآ  هن  وا  تسا  يوـج 
ِفرِـص يارب  اما  دهاوخ ،  یم  دبای ; یمن  هرهب  بآ  نآ  زا  دوخ  اما  دـنک ،  یم  بآ  هدـننک  لمح  بآ ،  يوج  نوچ  ار  دوخ  دوجو  راوخبآ 

 ، دـیاین يرتـشم  رگا  و  تخورفرب » شیوـخ  يرتـشم ،  دـیایب  نوـچ   » و هدـش ،  هـضرع  نیرتـیو  نوـچ  ماجنارـس  و  نداد ،  ُزپ  يارب  نتـشاد ، 
اـهتیفرظ و هب  یفرط ،  زا  و  دوش ،  ینوریب  تاـمّهوت  ریـسا  دربـب و  نورد  زا  ناـسنا ،  هک  تسا  گرزب  یناـیز  ًاـعقاو ،  دوـش .  یم  هتخورفارب 

نیا رد  ار  شدوخ  ریظن  ییاهرخ  یلدب  هک  دنک  لدب  هناخراک  کی  هب  ار  دوخ  رگید ،  فرط  زا  دنک و  تنایخ  دوخ ،  ینورد  ياهدادعتـسا 
لفاـغ دوخ  یناـسنا  یلـصا  رهوگ  زا  هک  یلاـح  رد  دروآ ،  یمرد  ار  تیناـسنا  يادأ  تیعـضو ،  نیا  رد  وا ،  تسا .  ناـهاوخ  يرگادوـس ، 

دریگ و یم  تیعـضو  کی  يزاجم ،  نم  ِتلاح  نیا  تسا .  ربخ  یب  یقیقح ،  قشع  زا  هک  یلاح  ردو  دروآ ،  یمرد  ار  ّتبحم  يادا  تسا ;
تساج نیا  لکشم  دوش و  یم  لمحتم  زین  ار  دیدش  یباذع  جنر و  تیعضو ،  نیا  يارب  هک  دروآ  یم  دوجو  هب  وا  يارب  ار  یچوپ  لکشم و 

درب رز  را  صقان   : » دنک یم  يزاجم  ار  نآ  ینعی  دنک ; یم  دوخ  سنج  زا  ار  نآ  يزاجم  ِنم  مینک ،  تفایرد  يزاجم  ِنم  رد  ار  هچ  ره  هک 
هنوگ شاـفخ  وا  دـیآ .  یمن  شوخ  يزاـجم ،  ِنم  قازم  هب  ییانـشور  دور » .  صقاـن  رد  هک  یملع  دـش ،  لـهج   » اـی و  دوش » .  رتسکاـخ  ، 

تسا و رتکلهم  رایسب  تیعضو ،  نیا  هجیتن  اما  رادتسود  تملظ  دنشافخ و  وچمه  راکتفا  رد  اهشوه  بلغا  کیل  تسا .  رازیب  رون  زا  تسا ;
باسح هب  ار  چوپ  مینک و  ظفح  ار  چوپ  چیه و  هیامرس  نیا  ات  میرب ،  ورف  يروک  یتام و  یگنم و  يرک و  رد  ار  دوخ  میروبجم  هک  نیا  نآ 

یشیدنین ات  تام  يدرک و  یم  روک  ار  نتـشیوخ  ییانـشور .  باسح  هب  ار  تملظ  يرادیب و  باسح  هب  ار  باوخ  میراذگب و  یعقاو  یتسه 
ای یتسم  هب  ای  يدوخ  یب  رد  يدوخ  زا  يزیرگ  یم  یهن  یم  دوخ  رب  گنب  رمخ و  گنن  یهراو  يرایـشوه  زا  یمد  اـت  تاـعقاو  باوخ و  ز 

بّرخم ثلثم  يزاجم  ِنم  رد  دوش ،  یم  مکاح  راثیا ،  قشع و  لامک ،  هدـنزاس  ثلثم  یلـصا ،  ِنم  رد  هک  روط  نامه  يدـتهم  يا  لغـش  هب 
هب اه ـ  هنیک  اهسایق و  تاوهش ،  ینعی  هس ـ  نیا  و  دراد .  رارق  هنیک  و  ریسفت ) ریبعت و  ارچ ،  نوچ و  اهسایق =(  تاقلعت ، ) اهلیم و  تاوهش =( 

دنروآ یم  دیدپ  ناسنا  يارب  بّذعم  ینادنز  دنروآ و  یم  دوجو  هب  ار  یبویعم  لکیس  دننک و  یم  لمع  یلـصا  طبترم و  لماع  هس  تروص 
يزاجم و نم   ) هدـیدپ نیا  دـنراد .  یپ  رد  ار  ام  ياـه  یناـماسبان  همه  دنـشک و  یم  یلـصا  ِنم  رود  هب  مگردرـس ،  یفـالک  اـی  باـجح  و 

دب يوخ   » نوچ تسا و  تایناسفن  ندوب  یضراع  یتیراع و  نیمه  زین  هبوت  هب  روتسد  تلع  تسا و  هناگیب  یـضراع و  یتیراع و  تایناسفن )
وج هبوت  وا  دوش  رارقا و  درآ  وا  هک  دشاب  یتیراع  دب  نآ  هجیتن :  رد  تسا » یتیراع  وت  تاذ  رد 

تاوهش 1 ـ 

 ، دنتـسه ارگنورب  تکرح  کی  نوچ  اهنیا  و  دـنتایناسفن .  يزاجم و  ِنم  هب  طوبرم  هک  تسا  تاقلعت ) اهنتـساوخ و  اهلیم =(  همه  تاوهش ، 
دح رد  هک  یتاقلعت  اهنتـساوخ و  هک  تسا  حـضاو  هتبلا ،  تسا .  راب  فسأـت  یتلفغ  نیا ،  و  دـننک ،  یم  رود  نیتسار  ِنم  زا  ار  ناـسنا  نهذ 

 . تسا مومذم  اهنآ  هب  یهجوت  یب  دـنا و  هدیدنـسپ  لوقعم و  دـنزاین ،  دروم  یگدـنب  بوچراچ  رد  و  سفن ،  نت و  يارب  یعرـش  یقطنم و 
يالعا فدـه  یلـصا و  نم  زا  ار  ام  دـنرادن و  یگنهامه  عرـش ،  لقع و  قطنم و  اب  هک  تسا  ییاه  یهاوخ  هداـیز  تاوهـش ،  زا  اـم  روظنم 

 ، دنراد ار  روش  بآ  ندروخ  تلاح  ییادخ  ریغ  ياهلیم  ای  تاوهش  دنتسه .  يزاجم  ياه  هتـساوخ  روظنم  هصالخ ،  دنک و  یم  رود  تایح 
 ، دنتـسین ام  ناج  توالح  اما  دنراد ،  یتقوم  یتوالح  تاوهـش ،  نیا  هک  نیا  نمـض  دننک ; یم  رتشیب  ار  ام  شطع  میماشایب ،  رتشیب  هچ  ره 

نیا باجح  نیز  بلط  ردنا  بارـس  يوس  يودیم  بل  کشخ  وج  بل  رب  یـشاب  هتفخ  دنتـسه .  دـننام  بارـس  یتقوم و  ياه  هیامرـس  هکلب 
نم رد  تسا  وـت  تاـفآ  همه  اـه  ینورب  نیو  تسا  وـت  ناـج  رد  مه  قوـشعم  هسیو و  تسدرود  هداـتف  وا  یفاـص  باز  تسرپـفک  ناگنـشت 
هدز هر  ار  ین  چیه  رم  ین  چیه  تسا  هدش  قشاع  یئیش  رب ال  یئیش  ال  تسا :  مولعم  شا  هجیتن  و  میور ،  یم  چوپ  چیه و  لابند  هب  يزاجم ، 
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يادـص هن  دوش  یم  ناشوپ  زبس  زا  ندـب  هن  دوش  یم  ناشوج  مشچ  کـی  ناـج  هن ز  دـنوش .  یم  عورـش  اـهیناماسبان  همه  تقو  نآ  تسا و 
ققحت ار  يزاجم  ياه  هتـساوخ  رگا  وس ،  کی  زا  میریگ ; یم  رارق  يدب  تیعـضو  رد  وا و  رد  یبآ  هعرج  يافـص  هن  وا  رد  یقاتـشم  گناب 

نامه رما ،  نیا  هجیتن  و  میناد ) یم  تخبدـب  حالـس و  علخ  ار  دوخ  و   ) مینک یم  دوبمک  صقن و  تمالم و  یچوپ و  ساـسحا  میدیـشخبن ، 
ياه هتساوخ  هب  رگا  رگید  يوس  زا  و  تسا .  يزاجم  ياه  هتـساوخ  يزاجم و  ِنم  ندش  مکاح  هجیتن  ثلثم و  رگید  سأر  هک  تساه  هنیک 
نیا نیب  یناسون  دوش  یم  ام  یگدنز  نیاربانب ،  دهد .  یم  تسد  ام  هب  يزاجم  یتسمرـس  رورغ و  ربک و  میـسرب ،  يزاجم  ِنم  رد  يزاجم ، 

رد تایح  يالعا  فده  یلصا و  ِنم  ناج و  ياپ  هک  ارچ  تسا ; چوپ  شفرط  ود  ره  هک  میتفا  یم  يا  هکـس  ود  يور  هب  تقیقح  رد  و  ود ، 
یب ربخ  یب  يوش  یم  رادرم  ریس  وت  يدش  نوچ  يوش  یم  گر  دب  دنویپ و  دب  دنت و  يوش  یم  گس  يوش  یم  هنسرگ  نوچ  تسین .  نایم 

ینعی لاوحا ،  نیا  هجیتـن  نیارباـنب ،  یکت ؟ شوخ  ناریـش  هار  رد  ینک  نوچ  یگـس  مد  رگید  رادرم و  یمد  سپ  يوـش  یم  راوـید  وـچ  اـپ 
ِنم يارب  يزاجم ،  ياه  هتـساوخ  لاـبند  هب  هک  ماداـم  صرح :  1 ـ  دوب :  دـهاوخ  ریز  تالکـشم  يزاجم  نم  يارب  يزاجم ،  ياه  هتـساوخ 

ینارگن مغ :  3 ـ  دهد .  یم  جنر  ار  ام  اهنآ  يرادهگن  ساره  میـسرب ،  يزاجم  ياه  هتـساوخ  نآ  هب  تقو  ره  ساره :  2 ـ  میتسه .  يزاجم 
ناج تسین ،  ام  یلصا  ِتوق  تسا ; يزاجم  ياه  هتساوخ  سفن ،  ياه  هتساوخ  هک ،  نیا  هجیتن  يزاجم .  ياه  هتـساوخ  نآ  نداد  تسد  زا 
نیا رد  تلع  زا  کیل  تسا  ازسان  ار  وا  رم  یناویح  توق  تسا  ادخ  رون  رشب  یلصا  ِتوق  تسا .  بارس  يا  هنوگ  دنک و  یمن  باریـس  ار  ام 

هتشاذگب ار  شون  تسا  هدروآ  ضرم  توق  رد  يور  تسا  هدرک  شومارف  ار  یلـصا  توق  لگ  بآ و  زا  بش  زور و  وا  دروخ  هک  لد  داتفا 
تسا هدرک  شبوچ  وچمه  تلع ،  ِتوق  تسا  هدروخ  مس  ، 

اهسایق 2 ـ 

يزاجم ِنم  رد  هک  تسا  يرکف  ای  لایخ  مهو و  نآ ،  رازبا  هک  تسا  ییاه  هسیاقم  اهریـسفت و  اـهریبعت و  ارچ و  نوچ و  تیعـضو ،  نیا  رد 
رهاوظ اـهتروص و  اـب  ار  ینهذ  تاروـصت  درب و  یم  رـس  هب  ینهذ  تاروـصت  رد  ناـسنا  لاـح ،  نیا  رد  يزاـجم .  رکف  ینعی  هتفرگ ; لـکش 

یم ینوریب  ریوصت  دوخ ،  ینهذ  تاروصت  زا  هک  تسا  بیجع  دنک و  یم  يریگ  هجیتن  دعب  دزادرپ و  یم  ارچ  نوچ و  هب  دنک و  یم  طبترم 
 ، یلگنج رد  مینز :  یم  یلاـثم  بلطم ،  ندـش  نشور  يارب  تسوا .  تکـاله  مه  نآ  تسا و  یقیقح  یچوـپ ،  ود  نیا  هجیتـن  اـما  دزاـس ، 
هب تبون  اـت  درک ،  یم  همعط  ار  لـگنج  تاـناویح  و  رورغ ) لاـیخ و  مهو ،  رادـنپ ،   ) تشادـنپ یم  لـگنج  ناطلـس  ار  دوخ  هک  دوب  يریش 

ناطلـس نم  دیوگ  یم  هدمآ و  يرگید  ریـش   : » تفگ ریـش  هب  دیـشک و  يا  هشقن  ریـش ،  ياهـسایق  هب  لسوت  اب  شوگرخ  دیـسر .  شوگرخ 
ریش دراد » .  نکسم  هاچ  نالف  رد   : » تفگ شوگرخ  تساجک »؟ مود  ریش  نآ   : » دیسرپ شوگرخ  زا  ریش  مینک »؟ هچ  وا  اب  متـسه ،  لگنج 

و ار ) دوخ  یقیقح  ریوصت  هن  دید ،  ار  يزاجم  ِنم  ریوصت   ) دید ار  دوخ  ریوصت  درک ،  هاگن  بآ  رد  ریـش  دنتفر .  هاچ  رـس  رب  شوگرخ ،  و 
هک دوب  یچوپ ) ود  نآ  زا  یقیقح  هجیتن   ) ریـش تکاله  شا  هجیتن  و  دندوب ) چوپ  ود  ره  هک  يزاجم  نم  ریوصت  يزاجم و  ِنم   ) دیرپ نآ  رب 

ار شیوـخ  وـلغزو  هچ  رد  دـید  ار  دوـخ  ریـش  ینک  یتاذ  ار  ضحم  لاـیخ  رم  ینک  یتاـسایق  دوـخ  زا  یهگناو  دـش .  هفخ  داـتفا و  هاـچ  رد 
ِنم هک  نتـساوخ ،  تلاح  لثم  نیاربانب ،  دیـشک  ریـشمش  شیوخ  رب  مرج  دید ال  شیوخ  يودع  وا  ار  دوخ  سکع  ودع  زا  مدنآ  تخانـشن 

دوجو هب  اهجنر  تالکـشم و  ینعی  شا ،  یقیقح  تارثا  يزاجم ،  يا  هتـساوخ  نآ  لابند  دـنحرطم و  نآ  يزاجم  ياه  هتـساوخ  يزاـجم و 
تالکـشم و شا ،  ییاـهن  هجیتن  اـما  دوش ،  یم  لـصاح  تسا ،  يزاـجم  مه  نآ  هک  شریوصت ،  يزاـجم و  ِنم  زین  اهـسایق  رد  دـنیآ ،  یم 
 ، ام روظنم  هکلب  دـنرادن ،  یبیع  دـنبولطم و  دنـشاب ،  قطنم  لقع و  يانبم  رب  هک  ییاهـسایق  زین  اـج  نیا  رد  هتبلا  دوب .  دـهاوخ  اـم  ياـهجنر 

يزاجم ِنم  رد  يزاجم و  ياهسایق  تیعـضو  رد  هک ،  نیا  ثحب  هصالخ  تسا .  يزاجم  ِنم  تایناسفن و  اهنآ ،  ساسا  هک  تسا  ییاهـسایق 
نیقی نیع  ندینـش و  نیع  ندـید ،  نیع  ملع ،  نیع  نیتـسار ،  ِنم  رد  هک  یلاـح  رد  میتـسه ،  یکیراـت  رد  میا و  هدیـسرن  رما  تـقیقح  هـب  ، 

ناج دنچ  دنانوچ و  یب  يایرد  هقرغ  دنا  غراف  اهددع  زا  ناسانـشناج  نایم  رد  دجنگن  یلیوأت  چـیه  نایع  نیع  دوب  هک  تقیقح  نآ  میتسه . 
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؟ ررض زا  نازیرگ  ناسحا و  زا  داش  رـش ؟ ریخ و  زا  ربخ  اب  دشاب  هچ  ناج  سایق  دنزرف  هن  وش ،  شنیب  رای  سانـش  ار  ناج  ناج ،  هار  زا  وش و 
رد هک  ارچ  تسین ; حرطم  ارچ  نوچ و  ریسفت و  لیوأت و  سپ ،  تسا .  حرطم  راثیا  قشع و  لامک و  هب  ندیـسر  نیتسار ،  ِنم  رد  هک  میتفگ 

تسا و دورمن  سفن  تسا .  حرطم  نیقیلا  قح  تسین ; حرطم  تاینهذ  ناج ،  رحب  رد  تسا و  طبترم  ناهج  ناـج  اـب  اـم  ناـج  نیتسار ،  ِنم 
دوجو هب  دوخ  رد  يزاجم  ِنم  مان  هب  هک  ینامتخاس  میتفگ  هک  نیا  هب  هجوت  اب  لیلد  ردـنا  سفن  تسا و  نیع  رد  حور  لـیلخ  ناـج  لـقع و 

رد ار  یتکرح  ره  درادن و  ینعم  يزاجم  ِنم  تخانـش  هک  دـنراد  هدـیقع  يا  هدـع  تسا ،  يزاجم  راکفا  تامهوت و  ساسا  رب  میروآ ،  یم 
ِنم دنرب .  یمن  ییاج  هب  هار  يزاجم ،  ِنم  بوچراچ  رد  نهذ  يرکف و  تاکرح  هک  دندقتعم  دنناد و  یم  فده  یب  یتکرح  يزاجم ،  ِنم 

تسا و لاحم  شدوخ ،  سنج  زا  ییاهتکرح  اب  باجح  نیا  زا  جورخ  و  یلـصا ،  ِنم  يور  تسا  یباجح  تسا و  تقیقح  رکنم  يزاـجم ، 
نادـنز رد  هک  تسا  یـسک  نآ ،  لاثم  لاحم ) .  تسا و  لاـحم  نتـسش  نوخ  هب  نوخ   . ) دوش یم  يزاـجم  نم  رتشیب  تیوقت  هب  رجنم  یتح 

بوچراچ رد  هن  دـنک ،  یم  دایز  نادـنز ـ  ِدوخ  بوچراچ  رد  اما  ار ـ  دوخ  تامولعم  نادـنز ،  رد  ًابترم  اـّما  يزاـجم ، ) ِنم  نادـنز   ) دـشاب
نوچ دـش  شیدـنا  لایخ  هک  ینورد  ره  دوب  نیب  نفرپ  ناج  ناج  هدـید  دوب  نیب  نت  ًامئاد  نت  هدـید  نادـنز .  زا  جراخ  ای  نادـنز  زا  جورخ 
یتقو دنیبب .  ار  ایاضق  ياوتحم  حور و  دـناوت  یمن  يا ،  هدـید  نینچ  تسا .  رادـنپ  مهو و  نیع  نت ،  هدـید  دـش  شیب  شلایخ  يرآ ،  لیلد 
رازبا لایخ ،  مهو و  تشاد .  دهاوخ  ار  رتشیب  رادنپ  مهو و  رد  رتشیب  ندیتلغ  مکح  یتکرح ،  ره  دوش ،  هدیشوپ  رادنپ  مهو و  رابغ  زا  نهذ 
نیمه زیخ » رب  نایم  زا  ظفاح  يدوخ  باجح  دوخ  وت   : » هکلب تسین ،  زاین  يراک  چیه  مینک ؟ هچ  سپ  دنرهاوظ .  هتسوپ و  رشق و  اب  طابترا 

رتفد شاب  هتـشکان  عضوم  ردارب  يا  دـشابن  رتفد  رد  قشع ،  ثیدـح  یئام  مزر  مه  رگا  رتفد ،  يوشب  رذـگب .  يزاجم  دوخ  زا  طقف  سب .  و 
شاب هتشبنان  دیپسا 

اه هنیک  3 ـ 

هک ییاهبارس  زج ،  يزیچ  ام ،  دوجو  درک ،  رپ  ار  ام  دوجو  اهسایق ،  و  اه ) هتساوخ  اهلیم و  تاوهش = (  ینعی  يزاجم ،  ِنم  هک  نیا  زا  سپ 
هنیک دنریگ ،  یم  توق  ام  رد  اهزاجم  هچ  ره  میتسه .  كانبـضغ  هتفرگ و  هنیکرپ و  يدوجوم  اذل  تسین و  دنا ،  هدرکن  باریـس  ار  ام  ناج 

یعیبط و لمعلا  سکع  یتسه ،  هب  تبـسن  نارگید و  هب  تبـسن  نامدوخ ،  هب  تبـسن  ترفن ،  هنیک و  نیا  و  دـنوش ،  یم  رتشیب  ام  رد  زین  اـه 
دننکن و رپ  ار  ام  دوجو  راثیا ،  قشع و  لامک و  هب  ندیـسر  هجیتن ،  رد  یلـصا و  ِنم  تموکح  هک  یماگنه  دنیاهزاجم .  نآ  یعیبط  دـنیآرب 

دای اب  هک  شاب  هاگآ  ( : » بولقلا ّنئمطت  هللا  رکذـب  الَأ  تسا و( نآ  هجیتن  ادـخ ،  زا  يرود  دریگ ،  رارق  يزاجم ،  نم  باجح  رد  یلـصا  ِنم 
 . تشاد میهاوخ  یقالخا  لیاذر  همه  زا  لامالام  و  نیگمـشخ ،  راد ،  هدقع  ینورد  و  تسین ،  ام  لاح  لماش  دبای » .  یم  شمارآ  اهلد  ادخ 

تبقاع هک  ار  یلصا ) ِنم  یّلک =(  لقع  ناتساد ،  نیا  رد  دراد .  ابیز  یناتساد  يونثم  رد  يولوم ،  یلصا  ِنم  يزاجم و  ِنم  هرابرد  یناتـساد 
و دـهد ،  ماجنا  ار  تکرح  نیا  سفن  نت و  رازبا  اب  دـهاوخ  یم  اـما  تسا ،  قح  يوس  هب  شـشک  لاـح  رد  هراومه  هک  هدز  لاـثم  تسا  نیب 

ِنم مک ،  تسد  هک  میـشاب  شوه  هب  دـیاب  تساهنآ و  هجوتم  هک  ییا  هبوبحم  دراد و  ییاه  هتـساوخ  دوخ ،  يارب  زین  يزاجم ) ِنم  سفن =( 
دش دوخ  رتش  رب  راوس  نونجم  يزور ،  تسا :  مراهچ  رتفد  رد  دعب  هب  راعشا 1533  زا  ناتساد ،  نتم  دریگن .  یشیپ  یلـصا  نم  زا  يزاجم ، 
هب یلـصا  ِنم  دـیاب  هک  یفدـه  یلیل ،  و  تسا ،  نت  سفن و  ياوه  رتش ،  ای  هقان  تسا و  لقع  یلـصا و  ِنم  نونجم ،   . ) دََور یلیل  يوک  هب  ات 

یلیل دوـخ  يارب  زین  رتـش  اـما  دـنار ،  یم  ار  رتـش  نوـنجم ،  تسا ) .  نت  سفن و  تساوـخ  ینعی  هقاـن ،  ِتساوـخ  رتـش ،  هّچب  و  دـسرب ،  نآ 
نوفلتخمل اهاّیا  یناو  يوهلا  یمادـق  یفلخ و  یتقان  يوه  دیـسر .  یمن  فدـه  هب  دـنار ،  یم  هچ  ره  اـما  دوب ،  شا  هچب  هک  تشاد  يرگید 

قادـصم بجوم  هب  میتشاد .  فالتخا  دـصقم  و  اوه ،  رد  هقان  نم و  نم ،  يور  شیپ  نم ،  ياوه  و  دوب ،  نم  رـس  تشپ  هقاـن ،  ياوه  ینعی 
دوخ راسفا  هقان ،  هاگره  ور ،  نیا  زا  دندوبن .  رگیدمه  يارب  یبسانم  هارمه  دـنوش ) یمن  عمج  مه  اب  دـض  ود  ناعمتجی =( » .  نادّـضلا ال  »

هب درک و  یم  سوکعم  ار  دوخ  تکرح  ًاروف  تسا ،  هدـش  لفاغ  وا  زا  هتفر و  باوخ  هب  نونجم ،  هک  تفاـی  یمرد  اـی  دـید ،  یم  تسـس  ار 
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 ، هصـالخ تسا .  هدـش  رود  یلـصا  دـصقم  زا  هک  دـش  یم  هجوتم  دـمآ ،  یم  دوخ  هب  نونجم  هک  یعقوم  و  تشگ ،  یمرب  رتـش  هچب  يوس 
ِنم  )= هقان اب  یلصا ، ) ِنم   )= نونجم هک  دیسر  هجیتن  نیا  هب  و  درک ،  قیرط  یط  اهلاس  دوب ،  هلصاف  یلیل  لزنم  ات  هک  هزور  هس  تفاسم  يارب 

راهم رهم و  نم  قفو  رب  تتسین  میقیالان  هرمه  سب  دض  ود  ام  میقشاع  ود  ره  وچ  هقان  يا  تفگ  دیـسر :  دنهاوخن  یلیل  يوک  هب  يزاجم ، )
 . تسا فلتخم  ود  نیا  فادها  هک  ارچ  دندوب ; زین  رگیدکی  نزهار  دندوب ،  رگیدکی  هارمه  هچرگ  ود ،  نیا  رایتخا  تلزع  وت  زا  دـیاب  درک 
 ، ناهگان اهلاگنچ  نیمز  ردـنا  هدز  نت  اهلاب  ـالاب  يوس  دـیاشگ  ناـج  يا  هقاـن  نوچ  نبراـخ  قشع  نت ز  يا  هقاـن  ردـنا  شرع  رجه  ناـج ز 

تسکش مه  شیاپ  نداتفا ،  نیح  رد  درک و  ار  راک  نیا  دزادنا و  نییاپ  هقان  زا  ار  دوخ  تفرگ  میمصت  دیسر و  یبیجع  يرایـشه  هب  نونجم 
هب  ) دیسر یّلک  لقع  هب  نونجم  ندز ،  اج  رد  ددرت و  اهلاس ،  زا  سپ  مور  یم  ناطلغ  شناگوچ ،  مخ  رد  موش  وگ  اتفگ  تسبرب و  ار  ياپ  . 

لقع دناسر .  یمن  یلیل  يوک  هب  ار  وا  دـنک ،  یم  تکرح  یئزج  لقع  اب  هک  يزاجم ) ِنم  سفن و   )= هقان هک  تفایرد  و  دیـسر ) یلـصا  ِنم 
 ، هدرک اهر  ار  اهزاجم  دیاب  فده ، ) قشع =(  هار  رد  هک  تفایرد  نونجم  رظن و  وس  ره  دنک  یم  یئزج  لقع  رـصبلا  غاز  ام  تفگ  ار  یّلک 

تکرح فده  يوس  هب  ناطلغ ،  یلکـش ، ) یب  لبمـس  يوگ = (  نوچ  و  تشذگ ) دیاب  مه  اپ  بکرم  زا  یتح   ) دهدن رارق  فدـه  ار  رازبا 
هقان رب  رفـس  نآ  ادخ و  بذـج  دوب  سپ  نیز  رفـس  نیاک  قشع  ناگوچ  مخ  رد  ناطلغ  طلغ  قدـص  يولهپ  رب  درگ  یم  وش ،  يوگ  دـنک . 

ناتـساد لوا  رد  هک  یلاح  رد  یتشآ  دنراد  نوعرف  یـسوم و  یتشاد  ناک  یـسر  یگنر  یب  هب  نوچ  هک :  نیا  ناتـساد  هجیتن  ام و  ّرِـس  دشاب 
دش گنج  رد  ییسوم  اب  ییسوم  دش  گنر  ریسا  یگنر  یب  هکنوچ  هک :  دوب  نیا  لکشم 

يزاجم ِنم  رد  یگدنز  ضراوع  4 ـ 

همدقم

قلعت ;2 ـ  بارطضا 1 ـ  زا :  دـنترابع  دـنا و  یقیقح  ناـسنا  رد  نآ ،  زا  لـصاح  ضراوع  اـّما  تسین ،  یقیقح  تسا و  زاـجم  يزاـجم ،  ِنم 
شیادیپ ینوگچ  یقالخا .  لیاذر  ;9 ـ  رطاخ ّتتشت  داضت و  ;8 ـ  سرت ;7 ـ  یگدرسفا ;6 ـ  سأی ;5 ـ  یبلط عونت  ;4 ـ  طلغ شنیب  ;3 ـ  رطاخ

 . دوش یم  هداد  حرـش  رتشیب  مادک  ره  بلاطم ،  نیا  ندـش  نشور  يارب  تمـسق ،  نیا  رد  دـش .  رکذ  شیپ  ياه  هحفـص  رد  ضراوع ،  نیا 
 . دنا هدش  هداد  حرش  زین  یحور  ياهیرامیب  سفن و  یقالخا و  لیاذر  هب  طوبرم  شخب  رد  باتک ،  رگید  لوصف  رد  ضراوع  نیا  ًانمض 

بارطضا 1 ـ 

یچوپ یعون  راچد  تسا ،  هدیاف  یب  هدوهیب و  شیاهراک  یگدنز و  هک  دـنک  ساسحا  رگا  دـنک ،  یم  عوجر  دوخ  هب  ناسنا ،  هک  یماگنه 
؟ تسا هدوهیب  ام  ياهراک  یگدنز و  ماگنه  هچ  دوب .  دـهاوخ  بارطـضا  شا  هجیتن  دـهد ،  یم  تسد  وا  هب  لاح  نیا  هک  نیمه  دوش و  یم 

هجیتن هک  میتفگ  دـنک و  یم  یگدـنز  يزاجم ، ) ِنم   ) یچوپ رد  درادـن و  يزیچ  هک  دـنیبب  دـنک و  رظن  دوخ  هب  ناسنا  هک  تسا  ماگنه  نآ 
دض هب  تقیقح  رد  دنک و  یم  لامک  انِغ و  ساسحا  دسر ،  دیمح  ّینغ  هب  دشاب و  قح  تهج  رد  تقو  ره  اّما  تسا .  بارطـضا  شا  یعیبط 

بارطضا سنج  زا  لوا ،  نامه  زا  اهسایق ، ) تاوهش و   ) ادخ ریغ  هب  نتـسب  لد  تسا .  نانیمطا  شمارآ و  هک  دسر  یم  بارطـضا  یچوپ و 
نآرق رد  هک  تسا  نیمه  و  دراد ،  بارطضا  زین  شنداد  تسد  زا  دراد و  بارطـضا  شا  يرادهگن  هک  ارچ  میداد ;) حرـش  بقی  هک   ) تسا
نیمه و  تسا » .  هدوتـس  زاین  یب  ادخ  و  دیدنمزاین ،  ادخ  هب  امـش  مدرم ،  يا  ( : » دیمحلا ّینغلا  وه  هللاو  هللا  یلإ  ءارقفلا  متنأ   : ) میراد میرک 
يزیچ امـش  دیامرف ،  یم  یلبق  هیآ  رد  دبای ) .  یم  شمارآ  اهلد  ادخ  دای  اب  هک  شاب  هاگآ  ( . )= بولقلا ّنئمطت  هللا  رکذب  الأ   : ) میراد روط 

وا اب  ات  هک  دوش  یم  مولعم  نیاربانب ،  دیبای .  یم  شمارآ  هک  تسادخ  طابترا  رد  دیامرف ،  یم  دعب  هیآ  رد  دراد و  زیچ  همه  ادخ  دـیرادن و 
 ، تسین شمارآ  تقو  ره  تسا و  تسـس  یتقوم و  وا ،  ریغ  اب  طابترا  تسام و  هیامرـس  وا  اب  طابترا  میرادن و  شمارآ  مینکن ،  ادیپ  طابترا 
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نارگید دوخ و  ياهبارطضا  ناسنا ،  رگا  تسا .  هتفهن  یبارطضا  دشاب ،  ادخ  ریغ  هک  يرما ،  ره  زیچ و  ره  لد  رد  ًاساسا  تسه .  بارطضا 
 . تسادـخ اـب  سک ،  ره  رما و  ره  زیچ و  ره  ندوبن  لـصتم  رد  اهبارطـضا  همه  هشیر  هک  دـسر  یم  هجیتن  نیا  هب  ًاـقیقد  دـنک ،  یباـیزرا  ار 
 ، العا فدـه  نیا  هب  ناسنا ،  رگا  قلطم .  لامک  بلاط  ناسنا ،  و  تسا ،  قلطم  لامک  ادـخ ،  و  تسادـخ ،  هب  برق  تاـیح ،  یلاـع  فدـه 
 ، مینک یم  زیچ  هچ  فرـص  ار  دوخ  يورین  هک  مینادب  دیاب  اذل  دنک ; یم  بارطـضا  یچوپ و  ساسحا  دشابن ،  فده  نیا  هار  رد  ای  دسرن ، 

 . يزاجم ِنم  بوچراچ  رد  چوپ ; لاوحا  راکفا و  يزاجم و  ِنم  هار  رد  ای  دوش ،  یم  فرص  قح  یلصا و  ِنم  تهج  رد  ایآ 

رطاخ قّلعت  2 ـ 

میراد رطاخ  قلعت  هچنآ  هب  الّوا :  زا :  دنترابع  هک  درب  یم  ورف  یبیجع  تالکشم  رد  ار  ام  ادخ ،  زا  تلفغ  نمض  ادخ ،  ریغ  هب  رطاخ ،  قلعت 
یماگنه ًایناث :  میروخ .  یم  صرح  شندروآ  تسد  هب  يارب  میناد و  یم  تخبدـب  حالـس و  علخ  ار  دوخ  تسین ،  سرتسد  رد  هک  ماداـم  ، 

یم نامتسد  زا  ار  نآ  يزور  نوچ  ًاثلاث :  میتسه .  زین  بارطضا  لاح  رد  میراد ،  ار  شبارطضا  لّوا ،  نامه  زا  نوچ  میـسر ،  یم  نآ  هب  هک 
ار ادخ  ریغ  هک  میـشاب  بظاوم  دیاب  تسادـخ .  ریغ  هب  رطاخ  قلعت  ضراوع  زا  همه ،  اهنیا ،  میوش .  یم  نداد  تسد  زا  مغ  راچد  دـنریگ ، 

 . دنوش یگدنب  رازبا  هکلب  دنوش ،  فده  دیابن  نآ ،  ياهرازبا  و  سب .  مینک و  ادخ  یگدنب  رازبا 

طلغ شنیب  3 ـ 

 ، هاگدـید طابترا و  نیا  تسا .  يرهاظ  ساوح  طسوت  هصالخ  تروص و  رهاوظ و  اب  تاینهذ و  ساسا  رب  ناسنا  طاـبترا  يزاـجم ،  ِنم  رد 
شقن اب  قشع  يزاب  دـنچ  تسا :  مکاح  ام  رب  یلدروک  یعون  تقیقح ،  رد  دریگ و  یمن  ددـم  لقع ،  رون و  زا  تسا و  یکیرات  هیاـس و  رد 
ینعم ملاع  نادب  ددرگ  انف  رهاظ  تروص  وگب  ینعم  وش و  ینعم  بلاط  وگب  تروص  قشاع  یشاب  دنچ  وج  بآ  وبـس و  شقن  زا  رذگب  وبس 

یتح تسین و  رگننطاب  دنیب ،  یمن  ار  قیاقح  طلغ ،  شنیب  یلقاع  رگ  نیزگ  ار  رد  فدص  زا  یلفاغ  ینعم  يدید ز  شتروص  نادواج  دنامب 
مـشچ تسا .  رود  ینعم  زا  تسرپ و  تروص  نیبتروص و  يزاـجم ،  ِنم  دـنک » .  یم  نوخ  ار  ریـش  تمـشخ ،  مشچ   » هک دـنیب  یم  هنوراو 

هدـید ي لـهب و ز  فک  رگد  فک  تسا و  رگید  اـیرد  مشچ  سرتسد  وا و  همه  رب  ار  فک  تسین  سب  تسا و  تسد  فک  نوچمه  سح 
ای و  رام ،  ای  تسا ،  بانط  هک  میشاب ،  هتـشاد  یتوافتم  ياهتواضق  تسا  نکمم  مینیبب  ار  یبانط  رگا  یکیرات ،  رد  هک  روط  نامه  رگن  ایرد 
اب تاینهذ ) تروص =(  هکلب  تسین ،  نطاب  اب  نطاب  طابترا  ساـسا  رب  تسرد و  اـم ،  جـیاتن  تاـطابترا و  زین  طـلغ  شنیب  رد  رگید ،  يزیچ 

 . تسا رهاوظ ) تروص =( 

یبلط عّونت  4 ـ 

 ، دنتسین العا  فده  دننک و  یمن  باریـس  ار  ام  ناج  اهزاجم ،  تساهزاجم و  هب  ام ،  ياهیگتـسبلد  تاقلعت و  ام و  طابترا  يزاجم ،  ِنم  رد 
مییوج و یم  ار  يدیدج  تیعـضو  هدش ،  هدزلد  اهنآ  زا  یتدم  زا  سپ  دـننک و  یم  داجیا  نیغورد  یتقوم و  ياهیـشوخلد  اه و  یتسم  هکلب 

مدـش نالاح  شوخ  نالاح و  دـب  تفج  مدـش  نالان  یتیعمج  ره  هب  نم  میرادـن .  تابث  تقیقح ،  رد  مینز و  یم  رد  نآ  رد و  نیا  هب  ًاـبترم 
يا لغـش  هب  ای  یتسم  هب  ای  يدوخیب  رد  يدوخ  زا  دـنزیرگ  یم  دوخ  تسمرـس  رـس  رد  دـنزیرگ  یم  دوخ  تسه  راـیتخا و  ناـقلخ ز  هلمج 

ار لصاحیب  ياهیمرگرـس  هک  نانآ  هک  تسا  نیا  راعـشا  لصاح  دنهن  یم  دوخ  رب  گنب  رمخ و  گنن  دنهراو  يرایـشوه  زا  یمد  ات  يدتهم 
 ، سپ تسین .  یلـصا ) ِنم   ) نورد يادن  نادـجو و  يادـن  هب  ندادـن  خـساپ  زج  يزیچ  درد ،  نآ  هک  دنتـسه  يدرد  راچد  دـننیزگ ،  یمرب 

هجوت دننکن ،  هجوت  تایح  يالعا  فده  هب  هک  یماگنه  ات  اّما  دنرب ،  یم  هانپ  لصاحیب  ياهیمرگرـس  هب  دـننک و  یم  باختنا  ار  اهنیزگیاج 
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رد اریز  زیرگم  تهج  شش  ناک  ود  نآ  اشگن  دنبرب و  ناکد  نیا  ناکم  رد ال  وت  ياج  یناکم ،  وت  دوب .  دهاوخ  چوپ  لصاحیب و  رایغا ،  هب 
یم ار  طیارـش  نالف  ای  دندوب ،  یم  نیمز  زا  هطقن  نالف  رد  رگا  دـنرادنپ  یم  یخرب  تام  تسا و  تام  هرد  شـش  تسا و  رد  شـش  تاهج 

یـضوع ار  فادها  هک  میـشاب  بظاوم  ییوت » .  هک  یهاوخ  هچنآ  ره  بلطب  دوخ  زا   » هک دننادب  دیاب  اما  دندوب ،  یم  تخبـشوخ  دنتـشاد ، 
شو غرم  نارپ ،  كاخ  رب  دود  یم  شا  هیاس  نارپ و  الاب  رب  غرم  تشاد .  میهاوخن  يا  هرهب  دور و  یم  تسد  زا  نامیورین  هنرگ  و  میریگن ، 
اجک هیاس  نیا  لصا  هک  ربخ  یب  تسا  ادـه  غرم  نآ  سکع  نیاک  ربخ  یب  دوش  هیاـم  یب  هک  نادـنچ  دود  یم  دوش  هیاـس  نآ  دایـص  یهلبا 

وجتسج رد  دوش  یلاخ  ششکرت  وا  هیاس  يوسب  دزادنا  ریت  تسا 

سأی 5 ـ 

 . میـشابن نئمطم  شا  هجیتن  زا  تسا ،  ماجنا  لاح  رد  هک  يراک  ای  دـشاب ،  هدـیاف  یب  میا ،  هداد  ماـجنا  هک  يراـک  هک  تسا  یعقوم  سأـی ، 
رد هک  يزارد  رود و  يوزرآ  ره  روط ،  نیمه  تسا .  هتفهن  اـهنآ  رد  سأـی  ریزگاـن  دنبارـس ،  دـنرادن و  یتقیقح  نوچ  یناـسفن ،  ياـهاوه 

یلصا ِنم  اب  طابترا  تسا و  یلاخ  ادخ  زا  ناشدوجو  هک  دوش  یم  هدید  نانآ  رد  تقیقح ،  رد  سأی ،  دراد .  یپ  رد  سأی  تسین ،  سرتسد 
هدمآ میرک  نآرق  رد  هنرگ  دنراد و  ادخ  تمحر  زا  سأی  تقیقح ،  رد  دننک و  یم  یگدنز  يزاجم  ِنم  رد  دنا و  هداد  تسد  زا  ار  ادـخ  و 

و دـشابن .  سویأم  دـیاب  ناسنا  هک  تسا  نیا  هیآ  ود  ره  ینعم  هک  هللا ) حور  نم  سأیی  الو   : ) میراد زاب  و  هللا ) ۀـمحر  نم  اوطنقت  ال   : ) تسا
سأی جالع  تسا .  هریبک  ناهانگ  وزج  سأی ،  دنناراکهانگ و  زا  دنسویأم ،  یگدنز  رد  هک  یناسک  تسادخ ،  روتسد  ندوبن  سویأم  نوچ 

 . تسا يراودیما  اجر و  تفص  سأی ،  دض  تسادخ و  یلصا و  ِنم  هب  نتسویپ  يزاجم و  ِنم  زا  جورخ  ، 

یگدرسفا 6 ـ 

نیا هب  رگا  تسا .  نایملاع  راگدرورپ  اب  لاـصتا  رد  هصـالخ ،  و  قلطم ،  ییاـبیز  قلطم و  لاـمک  اـب  ییور  هب  ور  رد  ناـسنا ،  یعقاو  طاـشن 
رگ يا  هدرک  ار  وا  كرت  هک  دوب  ناز  يا  هدرسفا  هدرم و  ینیب  هکنیا  تسا .  یگدرسفا  طاشن ،  دض  میرادن و  یعقاو  طاشن  میـسرن ،  لاصتا 
 ، دور رـصق  هب  ای  غاب  هب  رگا  تسا ،  راتفرگ  يزاجم  ِنم  رد  هک  یـسک  یگدنب  نک ،  یگدنب  نک ،  یگدـنب  یگدـنز  لد  يرح  یهاوخ  وت 
 ، دریذپب فطل  يور  زا  ار  یشیامرف  ِیشوخ  کی  دهاوخ  یم  تقیقح  رد  و  دنک ،  یم  طبترم  رهاوظ  اب  ار  يزاجم  نم  دتفا ؟ یم  یقافتا  هچ 

هجیتن دوش ، ) طبترم  نآ  اب  دهاوخ  یم  وا  هک  يرهاظ  يزاجم و  ِنم   ) يزاجم هدیدپ  ود  هک  ارچ  دوش ; یمن  شریگتسد  يزیچ  هنافسأتم  اّما 
نآ اب  طبترم  رگ و  هراظن  شا  یلـصا  نم  دََور ،  غاب  نآ  هب  ادخ ،  ِناسنا  رگا  یلو  یتقوم .  یغورد و  یـشوخ  رگم  دـنرادن ،  یچوپ  زج  يا 

تـسه یهبرف  ار  یمدآ  دنک .  یم  ادیپ  یعقاو  جاهتبا  طاشن و  دش و  دهاوخ  دـنک ـ  یم  دومنهر  نطاب  هب  ار  وا  تسا و  یتیآ  دوخ  هک  غاب ـ 
تسم و نادنز  جنک  رد  یکی  نآ  یـشتآ  رد  موم  وچمه  دـیامن  یم  یـشتآ  دـیامن  شتالایخ  رو  لامج  بحاص  دوب  شتالایخ  رگ  لایخ  زا 

دارم یب  خلت و  غاب  رد  رگد  نآ  داش و 

سرت 7 ـ 

 . میراد یم  تسود  تدش  هب  ار  هدننکش  هشیش  نیا  ام  دنکش و  یم  هبرض  نیرتکچوک  اب  هک  تسا  يا  دننکش ه  هشیـش  نوچ  يزاجم ،  ِنم 
میراد تسود  ار  اهشیامن  نداد و  ُزپ  فرط ،  کی  زا  مینک و  ناهنپ  ار  نآ  میهاوخ  یم  میهاگآ و  يزاجم  ِنم  ياهفعض  هب  فرط ،  کی  زا 

 ، يا هکـس  نینچ  يرادـهگن  تسا .  يزاجم  نآ ،  يور  ود  هک  تسام  تسد  رد  يا  هکـس  ور ،  نیا  زا  میهد .  ناـشن  ار  نآ  میهاوخ  یم  و 
دیازفیب نآ  رب  دننک و  ظفح  دهاوخ  یم  ار  هدننکش  هشیش  نیمه  ار و  هّکس  نیمه  يزاجم ،  ِنم  هک  نیا  رگید  لکشم  دراد .  سرت  تخس ، 
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و  ) یلـصا ِنم  هب  ندیـسر  يزاـجم و  ِنم  زا  ندـش  رود  سرت ،  جـالع  تسا .  هتفهن  نآ  تشپ  رد  سرت  هک  تسا  رگید  یلکـشم  زین  نـیا  و 
 . دنرادن سرت  ادخ  ریغ  زا  دنرب و  یم  رس  هب  هنیکس  شمارآ و  رد  هشیمه  ادخ ،  يایلوا  هک  تسا  ادخ )

رطاخ تّتشت  داضت و  8 ـ 

دنک یم  یگدنز  يزاجم  ِنم  رد  دراد  رگید ،  يوس  زا  و  دنک ،  یگدنز  نیتسار  ِنم  رد  دوخ و  تلاصا  اب  دـهاوخ  یم  وس  کی  زا  ناسنا ، 
تسا یبّلقت  يا  هکس  يور  ود  يزاجم ،  ِنم  ِدوخ  هک  میداد  حرش  رتشیپ  رگید ،  يوس  زا  و  تسا .  شکمشک  داضت و  رد  مادم  نیاربانب ،  ، 

 ، اهداضت نیا  هجیتن  تسا .  زیگناربداـضت  زین  يزاـجم  ِنم  دوخ  و  تسا ،  نتـشاد  هاـگن  یفخم  شرگید  فرط  نداد و  ُزپ  شفرط  کـی  هک 
 . تسا یمگردرس  رطاخ و  ّتتشت 

یقالخا لیاذر  9 ـ 

تالامک و لیاضف و  ناشوج  همشچ  هب  لّدبم  دوش ،  رپ  ادخ  زا  شدوجو  دشاب و  یلـصا ) نم  قیرط  زا  لاصتا   ) ادخ تهج  رد  ناسنا ،  رگا 
ِنم رد  یگدـنز  دوش .  یم  رپ  یقالخا  لـیاذر  زا  ًاـقلطم  دـشاب ،  یلاـخ  ادـخ  زا  شدوجو  رگا  اـّما  ددرگ .  یم  ریخ  ییاـبیز و  یگدـنیاز و 

 . درب یم  شیپ  لیاذر  اهیدب و  يوس  هب  ار  ناسنا  ریزگان  ادخ ، ) زا  هجیتن  رد  و   ) یلصا ِنم  زا  ندوب  رود  يزاجم و 

زیارغ 5 ـ 

راک رـس و  ام  بلق  اب  هک  يزیچ  نآ  دوش و  یم  هدیمان  هزیرغ  دـنک ،  یم  تیوقت  ار  نآ  دریگ و  یم  رارق  ام  عبط  تمدـخ  رد  هک  يزیچ  نآ 
ندروـخ و فدـه .  هن  دـنرازبا ،  زیارغ ،  هک  میـشاب  بظاوـم  دـیاب  دـنا .  يزاـجم  ِنـم  تمدـخ  رد  رتـشیب  زیارغ  نیارباـنب ،  ترطف .  دراد : 

زیارغ نت ،  سفن و  ياهزاین  اه و  هتـساوخ  دـیلک  هک  تفگ  ناوت  یم  هصالخ  روط  هب  دـنزیارغ .  هب  طوبرم  تاوهـش ،  لاـیما و  ندـیباوخ و 
یتسیاب زیارغ  تسا .  هانگ  اوران و  شکرت ،  بولطم و  هکلب  زیاج ،  اهنت  هن  تسا ،  یقطنم  یلقع و  یعرـش و  هچنآ  زیارغ ،  دروم  رد  تسا . 

رد و  ناور ،  نت و  تمالـس  يارب  اـهنآ  زا  هدافتـسا  و  دـنوش ،  اـضرا  سفن  نت و  زاـین  عفر  يارب  هاـنگ و  زا  يریگولج  يارب  لـالح و  هار  زا 
ام رایتخا  رد  دـیاب  زیارغ  تسین .  زیاج  اهنآ  ياضرا  رد  طیرفت ،  طارفا و  هنوگره  نیاربانب ،  دـشاب و  ادـخ  هب  برق  یگدـنب و  يارب  تیاـهن 

ندرک و یگدنب  رتهب  يارب  يرازبا  ماجنارـس ،  دنریگن و  رارق  فده  دـشاب و  ام  تسد  رد  دـیاب  اهنآ  نانع  اهنآ .  رایتخا  رد  ام ،  هن  دنـشاب ، 
 . میا هدرک  ثحب  باتک  رگید  لوصف  رد  دروم ،  بسح  رب  زیارغ  هرابرد  دنشاب .  ادخ  هب  برق 

ترطف 6 ـ 

همدقم

 )= ةرطفلا یلع  دلویو  ّالإ  دولوم  نم  ام   » فیرش ثیدح  بجوم  هب  دراد .  ادخ  هب  هجوت  هک  ناسنا  ناج  رد  یتلاح  زا  تسا  ترابع  ترطف ، 
هدمآ ما  یـس  هیآ  مود ،  هروس  رد  روط ،  نیمه  و  دنراد .  ییادخ  ترطف  دارفا ،  همه  دیآ ) .  یم  ایند  هب  ادخ ،  هب  هجوت  ترطف  اب  سک  ره 
نامه اب  نک ،  نید  نیا  يوس  هب  قح ،  هب  مامت  شیارگ  اب  ار  دوخ  يور  سپ  هللا ) قلخل  لیدـبت  اهیلع ال  ساّنلا  رطف  یّتلا  هللا  ترطف   : ) تسا

 : تسا هدمآ  هیآ 172  فارعا ،  هروس  رد  ماجنارـس ،  و  تسین .  ریذپرییغت  يادخ  شنیرفآ  تسا .  هتـشرس  نآ  رب  ار  مدرم  ادخ  هک  یتشرس 
زا تراگدرورپ  هک  ار  یماـگنهو  یلب ) اولاـق  مّکبرب  تسلأ  مهـسفنأ  یلع  مهدهـشأو  مهتّیرذ  مهروهظ  نم  مدآ  ینب  نم  کـّبر  ذـخأ  ذإو  )
 ، ارچ  : » دـنتفگ متـسین »؟ امـش  راـگدرورپ  اـیآ   » هک تخاـس  هاوگ  ناـشدوخ  رب  ار  ناـشیا  تفرگرب و  ار  ناـنآ  هیّرذ  مدآ ،  نادـنزرف  تشپ 
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دوخ زا  ندش و  رود  دوخ  زا  ینعی  نتفرگ ،  هلـصاف  ترطف  زا  ندرک ;و  یگدنز  دوخ  اب  ینعی  ندرک ،  یگدنز  ترطف  اب  میداد » .  یهاوگ 
یگدنز رد  ندش  مگ  اب  تسا ،  ترطف  هک  ار ،  ینورد  يادن  نیا  هک  مییامن  تبظاوم  میشاب و  هجوتم  دیاب  نیاربانب ،  ندش .  ناهنپ  یلـصا ، 

ترطف تهج  رد  دننک و  یم  لمع  ترطف  ساسا  رب  تادوجوم ،  همه  مینکن .  ییانتعا  یب  نآ  هب  و  میراپسن ،  یـشومارف  هب  يویند ،  روما  و 
یخرب هک  ییاه  تیمورحم  تسا .  ندرک  تکرح  ترطف  ساسا  رب  دراد ،  شزرا  شیارب  هک  يا  هیامرس  اهنت  مه ،  ناسنا  دروم  رد  دنتسه . 

یعقاو و تیمورحم  هک  تسا  ترطف  زا  تیمورحم  اهنت  تسین .  یعقاو  ياهتیمورحم  تسا ،  عیابط  زیارغ و  هب  طوبرم  دنراد و  ایند  رد  دارفا 
هب مینک و  تیوقت  دوخ  رد  ار  هجوت  نیا  تادابع ،  هیکزت و  اب  دیاب  تسام و  دوجو  رد  ینّابر  يادـن  یبلق و  روضح  ترطف ،  تسا .  یقیقح 
زا تسا  رپ  هگ  تسیک  کت  اب  اهلد  هوک  رد  ادـص  نیا  مینک .  فشک  ار  ییادـخ  ترطف  نیا  هک  میـشاب  بظاوم  میناـسرب و  روهظ  تیلعف و 

تـسیک زار  نم  بل  زا  دـیوگ  هک  نیا  نخـس  دـیوگ  یمه  نم  نابز  زک  نت  ناج و  رد  ارم  ناهنپ  نیا  تسیک  تسا  یهت  هگ  هُک  نیا  گناب 
قـشع دـشر  هک  نکم  یبارخ  هب  متمالم  دـنک  یم  یئانـشآ  ياـعدا  دـنک  یم  یئاـمن  دوخ  ناـنیا  نم  رد  تسیک  زاوآ  بحاـص  نیا  دـیرگنب 

رود يزاجم ،  ِنم  زا  ردق  ره  مرذگب  دهع  نیا  هب  رمع  هارهاش  زو  دوب  هاش  قشع  اب  همه  نم  تسلا  دهع  تسلا  زور  درک  تابارخ  هب  متلاوح 
هک دنتسه  ناشدوخ  هک  دنبایرد  ات  دنسرب ،  غرمیس  هب  دیاب  هک  تسا  غرم  یس  رما ،  نیا  لاثم  دوش .  یم  فشک  رتشیب  ام  رد  ترطف  میوش ، 
زا ار  ینورد  یقیقح  هنیآ  نآ  دننک و  رود  ار  ینوریب  تاقلعت  ات  هدوب  نورد  رد  يرفس  تقیقح ،  رد  هک  دنا ،  هداد  بیترت  نوریب  رد  يرفس 

يادص دوش ،  هتـشادرب  اهباجح  رگا  نورد .  رد  تکرح  يارب  تسا  يرازبا  نوریب ،  دننیبب و  دوخ  رد  ار  قح  یّلجت  دـننک و  هتـساریپ  راگنز 
نیا رد  ناسنا  و  زیخرب » نایم  زا  ظفاح  يدوخ ،  باجح  دوخ  وت   : » دنوش یم  ریزارس  ام  يوس  هب  اهفـشک  تاماهلا و  رون و  شزیر  شوخ و 
دوش یم  ناتسلگ  شتآ  یتح  رون  نیا  رد  تسا .  یکیرات  دض  رون ،  نیا  تسا .  رثوک  تسایرد و  تسا ،  یکاپ  تسا ،  رون  همه ،  تلاح ، 
هانپ رد  وا  هک  دیـسرتب  نمؤم  تسارف  زا  هللا .  رونب  رظنی  ّهنإف  نمؤملا  ۀسارف  اوّقتإ  دنیب .  یم  ادخ  رون  اب  وا  هک  ارچ  دـنوش ; یم  ابیز  اهتـشز  ، 

رد يورب .  شتآ  رد  یناوت  یمن  یتسه ،  تفـصدورمن  رگا  اما  روصق  سودرف و  ران  ردنا  دنیبرونب  ات  دیاب  میهاربا  ناج  دنیب .  یم  ادـخ  رون 
 : ینیب ناتـسلگ  ار  زیچ  همه  اـت  نک ،  میهاربا  فاـصوا  هب  فوصوم  ار  دوخوش  میهاربا  لّوا  یهاوخ  تفرور  رد  شتآ  تسا  يدورمن  وـت ، 
اب ار  ادـخ  تیانع  مهم ،  نیا  رد  العا و  فدـه  نیا  رد  دـیاب  لیلخ و  نوچ  ناتـسلگ  دـش  شتآ  وت  رب  لیلخ  فاصوا  هب  یفوصوم  هک  نوچ 
هب دسانـشب و  ار  دوخ  ناسنا  رگارون  هلمج  ملاع  ران  نیا  دوش  اتروهط  بآ  اّنبر  ای  نزب  وت  مینک :  بلط  لـمع  لد و  ناـبز و  رد  وا ،  هب  هجوت 
قیال ردارب ،  يا  دوخ  ام  ّدح  ام  ّدح  ینادب  ات  ام  رب  راگرپ  یهن  یم  تسا .  تیاهن  یب  وا  دح  هک  دـمهف  یم  دـبای ،  تسد  دوخ  كاپ  ترطف 

هک میـشاب  بظاوم  دـیاب  طقف  تسین  راک  رد  ام  شیپ  ملاع  ود  یـشاپ  كاخ  ام  شیپ  رد  منـص  يا  یئامن ،  یم  یـشاپ  كاخ  تسین  راـگرپ 
 . مینامن زاب  تاـیح  يـالعا  فدـه  زا  دـنرادن و  لوغـشم  دوخ  هب  ار  اـم  رهاوظ ،  ماجنارـس ،  اهبارـس و  نیغورد و  ياـهیتسم  هنازور و  روما 
رد ینک  نوریب  نت  رـصم  زا  ینم  نوعرف  وت  رگ  شیوخ  نوزوم  يوش  ات  وش  دوخ  نازیم  نیا  زا  دـعب  نیا  نازیم  یتعاس  ینآ ،  نازیم  یتعاس 

هدش و لیکـشت  حور ) یهلا =(  دعب  و  نت ) يّدام =(  دُعب  ود  زا  هک  دشاب  بظاوم  دیاب  ناسنا  شیوخ  نوراه  یـسوم و  ینیبب ،  یلاح  نورد 
نیجس زا  تعجر  دنک  مدآ  هاگ  ددرگ  سیلبا  یهگ  ملاع  ود  ره  هتـشگ  عمج  وا  رد  دنک .  تیوقت  یهلا  دُعب  تهج  رد  ار  دوخ  هشیمه  دیاب 

نآ ره  ام و  نورد  رد  هدرـسفا  تسا  ییاهدژا  سفن ،  هک  مینادب  میـشاب و  دوخ  سفن  رادساپ  هشیمه  دـیاب  راربا  نییلع  يوس  درآ  خر  راخف 
 . دیآ رد  لعف  هب  هّوق ،  زا  تسا  نکمم 

ادخ اب  یتسه  هطبار  ترطف و 

یّلجت انسُح  يامسا  تسانـسُح و  يامـسا  روهظ  وا ،  روهظ  تسا و  قلطم  روهظ  هک  یلاح  رد  تسا ; قلطم  روضح  دنوادخ ،  هک  میناد  یم 
نمـض میوش ،  انـشآ  یّلجت  نیا  یگنوگچ  اب  هک  نیا  يارب  دراد .  یّلجت  انـسُح  يامـسا  رد  راگدرورپ ،  تاذ  نیاربانب ،  دـنتاذ .  زا  رخأتم  و 
یّلجت هب  لوزن  لوزن ،  نیا  تیـصوصخ  1 ـ  میهد :  یم  یتاحیـضوت  لوزن ،  هب  اـما  تسا ،  قح  تاذ  یّلجت  یتـسه ،  همه  میناد  یم  هک  نیا 
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ملاع رد  هک  میناد  یم  تسا .  یتسه ) کُلم و  ملاع  ملاـع =(  نیا  هب  توکلم ) بیغ و  ملاـع  کـیزیفاتم =(  ملاـع  زا  یّلجت ،  هب  لوزن  تسا 
هرطق رگا  الثم  دوش ; یم  یلاخ  وا  زا  لّوا ،  لحم  دورب ،  رگید  ياج  هب  دـنک و  تکرح  دوخ ،  یلـصا  ای  لّوا  لحم  زا  یئیـش  هاگ  ره  هّدام ، 
أدـبم رد  تسا و  لّوا  أدـبم  اب  طبر  نیع  هدرک ،  یّلجت  هچنآ  یّلجت ،  هب  لوزن  رد  اما  دوش ،  یم  عطق  ربا  اب  شطابترا  دـتفا ،  ورف  ربا  زا  ناراب 

2 تسا .  هنیآ  رد  ناسنا  تروص  یّلجت  بلطم ،  ندش  نشور  يارب  ریزگان  اما  صقان ،  لاثم  کی  رد  نآ  هیبشت  و  دریذپ ،  یمن  یتساک  لّوا 
زا هک  یعقوم  ناراب ،  هرطق  لاثم  نامه  رد  تسین و  هّدام  ملاع  رد  زین  تلاح  نیا  تسا .  لوزن  أدـبم  هطیح  رد  هدـش ،  لزان  یّلجت  هب  هچنآ   ـ
هک یـسک  نآ  ( » ءیـش ّلک  توکلم  هدیب  يّذلا   . ) تسا لّوا  أدـبم  هطیح  رد  یّلجت ،  هب  لوزن  اما  تسین ،  ربا  هطیح  رد  رگید  دـتفا ،  یم  ربا 

نیا زاب  لّوا .  أدبم  هب  طابترا  رد  رگم  درادـن ،  یتیوه  لالقتـسا و  هدـش ،  لزان  یّلجت  هب  هچنآ  3 ـ  تسوا » .  تسد  رد  يزیچ  ره  توـکلم 
یم عطق  ربا  اب  شطابترا  تسه و  شدوخ  رگید  ربا  زا  ندش  ادج  زا  دعب  ناراب ،  هرطق  لاثم  رد  دراد و  رگید  یتیعـضو  هّدام  ملاع  رد  تلاح 
 . « هل مئاق  ءیش  ّلکو  هل  عشاخ  ءیش  ّلک   : ) هک تسا  لّوا  أدبم  هب  زاین  نیع  طبر و  نیمه  هدش ،  لزان  هچنآ  یّلجت ،  هب  لوزن  رد  اما  دوش ، 

لصا و مینیب ،  یم  تعیبط  رد  ار  شتروص  هدـش و  لزان  یّلجت  هب  هچنآ  4 ـ  دـیمحلا . ) ّینغلاوه  هللاو  هللا  یلإ  ارقفلا  متنأ  ناسنإلا  اهّیأ  ای   ) و
ـ  5 ضرألاو . ) تاومّـسلا  رطاف  دمحلا هللا   ، ) تسین نینچ  هّدام ،  ملاع  لاثم  رد  ناراب و  هرطق  لاثم  رد  اما  تسا .  لوزن  أدـبم  رد  شتقیقح ، 

أدـبم تقیقح ،  رد  تسا .  لّوا  أدـبم  رد  هتفای ،  یّلجت  لوزن  هب  هچنآ  یتسه  6 ـ  تسا .  لوزن  أدـبم  تمظع  هناشن  یتسه ،  ملاع  رد  ترثک 
تشگزاب 7 ـ  هفرط ) کی  يرود  تسا =( .  هدرک  ادـیپ  يرود  هتفای ،  لوزن  ِیتسه  ای  ءیـش  هکلب  هدـشن ،  رود  هتفاـی ،  یّلجت  هچنآ  زا  لوزن 

هفرطکی زین  تشگزاب  نیا  تسوا و  رب  طیحم  وا و  اب  لوزن ،  أدـبم  هک  ارچ  تسین .  یناکم  ینامز و  تشگزاـب  هدـش ،  لزاـن  یّلجت  هب  هچنآ 
تسا هدوب  لفاغ  یلصا  أدبم  زا  دوخ ،  هدش ،  لزان  یّلجت  هب  هچنآ  تسا .  لّوا  أدبم  يوس  هب  هتفای ،  یّلجت  یئیـش  ای  یتسه  زا  سپ ،  تسا . 

رد تخـس  لاح ]  نیا [  زا  هک  ًاعقاو   : [ » دنیوگ یم  وا  هب  دیدحلا [ ) موی  كرـصبف  كءاطغ  کنع  انفـشکف  اذه  نم  ۀلفغ  یف  تنک  دـقل  . )
مشچ رگا  هک ،  نیا  رتشیب  حیـضوت  تسا » .  زیت  زورما  تا  هدید  میتشادرب و  تنامـشچ ]  يولج  زا  ار [  تا  هدرپ  ام  یل ]  و [  يدوب .  تلفغ 

ندومیپ 8 ـ  تسا .  طاحم  ام  رب  رون  میرادرب ،  ار  هدرپ  تسا  یفاک  دراد و  هطاحا  ام  رب  رون  هک  یلاح  رد  مینیب ،  یمن  ار  رون  دـندنبب ،  ار  ام 
أدبم ِتخانـش  هدمآ ،  یّلجت  رد  هچنآ  ِتخانـش  ینعی  تسا .  ملع  هب  لهج  زا  ای  يرادیب  هب  تلفغ  زا  ندیـسر  لثم  تشگزاب ،  ریـسم  رد  هار 

تقیقح رگا  تسا و  توکلم  زا  یّلجت  ناسنا ،  تقیقح  لصا و  میتفگ ،  هک  هنوگ  نامه  ّهبر » .  فرع  دقف  هسفن  فرع  نم   : » تسا یلـصا 
میهاوخ تاقالم  ار  ادخ  هجو  میرادرب ،  ار  ینارون  یناملظ و  ياهباجح  يزاجم و  ِنم  رگا  میا .  هتخانشن  ار  دوخ  يادخ  میسانشن ،  ار  دوخ 

رتشیب يارب  دوش .  یم  راکـشآ  ناگمه  رب  هللا  هجو  ماود  اقب و  ایـشا و  تکاله  اـنف و  تسا ،  قح  روهظ  ماـگنه  هک  تماـیق ،  زور  رد  درک . 
نم ّلک   . ) تسا هدـنوش  دوبان  زیچ  همه  وا  تاذ  زج  ههجو ) ّالإ  کـلاه  ءیـش  ّلـک   : ) مینک یم  هجوت  ریز  تاـیآ  هب  بلطم ،  ندـش  نشور 

تراگدرورپ دـنمجرا  هوکـشاب و  تاذ  و  تسا ،  هدـنوش  یناف  تسا ،  نیمز  رب  هچ  ره  مارکإلاو ) لالجلاوذ  کـّبر  هجو  یقبیو  ناـف  اـهیلع 
ادخ و [  اهّلک ) ءامسألا  مداء  مّلعو   : ) هک میراد  میرک  نآرق  رد  فرط  کی  زا  و  تسوا .  يامسا  راگدرورپ ،  هجو  نیا  دنام .  دهاوخ  یقاب 

هروس هیآ 38 و 39  رد  هلمج  نم  میراد ; رایسب  یتایآ  رد  هک  تسا  نامه  هللا ،  هجو  هب  ندیسر  تخومآ .  مدآ  هب  ار  اهمان  یناعم ]  همه [  [ 
رد دنیادخ . . .  يدونـشخ  ناهاوخ  هک  یناسک  ربارب  ( . )= هللا هجو  نودیرت  هللا . . .  هجو  نودـیری  نیذـّلل   : ) دـیامرف یم  دـنوادخ  هک  مور 

ناسنا يالعا  فده  سپ ،  نوحلفملا . ) مه  کئلوأف   ، ) دنور یم  ادخ  هجو  لابند  هب  هک  نانآ  دیراتـساوخ ) .  ار  ادخ  يدونـشخ  هک  یلاح 
يور اج  نآ  دینکور ،  وس  ره  هب  سپ ،  ( . »= هللا هجو  ّمثف  اّولوت  امنیأف   ) هک ییاج  هب  دسر  یم  عضو  نیا  رد  تسامسا و  ياضف  هب  ندیسر  ، 
نیقی هچیرد  زا  سک  ره  ینعی  تسا ; راـگدرورپ  هجو  هب  درف  یهاـگآ  دـهد ،  یم  يور  تماـیق  رد  هچنآ  هک  نیا  هجیتن   . ( تسادـخ هب ]  ] 

نـشور روما  نطاب  ایند ،  نآ  هک  ارچ  دنـسر ; یم  هجو  نیا  هب  زین  ایند  نیا  رد  ادـخ  يایلوا  و  دوش .  یم  روشحم  راـگدرورپ  هجو  اـب  دوخ ، 
 ، ار قح  يوس  هب  يدوعص  ریـسم  تشگزاب .  رد  لمع  یهارمه  9 ـ  دنـسرب .  روما  نطاب  هب  دنناوت  یم  ایند  نیا  رد  ادخ  يایلوا  و  دوش ،  یم 
 ، ریـس نیا  اهتنم ،  دریگ .  یم  تروص  ناسنا  دوخ  يدوجو  لودج  رد  هللا ،  اب  تاقالم  ینعی  دنک ; یم  یط  دوخ  یتسه  ریـسم  رد  سک  ره 
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ریخ نم  تلمع  ام  سفن  ّلـک  دـجت  موی   . ) تسور هب  ور  دوخ  لاـمعا  مسجت  اـب  سک  ره  تقیقح ،  رد  دوش .  یم  هتخاـس  ناـسنا  لـمع  اـب 
يدـب هچنآ  هدروآ و  ياج  هب  کین  راک  هچنآ  یـسک ،  ره  هک  يزور  نآ  ًادـیعب ) ًادـمأ  هنیبو  اهنیب  ّنأ  ول  ّدوت  ءوس  نم  تملع  اـمو  ًارّـضحم 
مهئّبنیف هیلإ  نوعجری  مویو   . ) دوب رود  يا  هلـصاف  دب ]  ياهراک  نآ [  وا و  نایم  شاک  دنک :  یم  وزرآ  دـبای و  یم  رـضاح  هدـش ،  بکترم 
ماجنارـس و  دـهد .  یم  ربخ  دـنا  هداد  ماجنا  هچنآ  تقیقح ]  زا  ار [  نانآ  دـنوش و  یم  هدـینادرگ  زاـب  وا  يوس  هب  هک  ار  يزور  اولمع ) اـمب 

ینعی تسا ; راگدرورپ  هزوح  رد  زین  شدوخ  هدوب و  شدوخ  هزوح  رد  تسه ،  هچ  ره  هک  دوش  یم  هجوتم  دوخ  سفن  تخانـش  رد  ناسنا 
 . میا هدروآ  راّطع  همان  یهلا  زا  تقیقح  نیا  ندومنزاب  يارب  یلاثم  ریز ،  رد  دسر .  یم  ادخ  هب  دوخ  زا  دوخ و  هب  دسر  یم  تقیقح ،  رد  ، 

يدنه کتاپرس  تیاکح 

رد هک  دینش  كدوک  يزور  دوب .  هتفرگارف  ار  یفلتخم  ياهشناد  هک  تسارف  لقع و  زا  راشرـس  دوب  یکدوک  ناتـسودنه  رد  هک  دنا  هدروآ 
یمن دای  یـسک  هب  يزیچ  دوخ  شناد  زا  اما  تسا ،  همه  دمآرـس  بط  موجن و  ملع  رد  هک  دنک  یم  یگدـنز  یمیکح  رود ،  رایـسب  يرهش 

همه دمآرـس  ییابیز  رد  كرتخد  هک  دـنیآ  یم  وا  رادـید  هب  شرتخد  ناـیرپ و  هاـش  ًانمـض  دریذـپ ـ  یمن  دوخ  يارـس  هب  ار  یـسک  دـهد و 
ما هدش  وا  قشاع  نم  هک  منیبب  ار  نایرپ  هاش  رتخد  مریگ و  ارف  ار  وا  شناد  ات  ربب  وا  دزن  ارم   : » دیوگ یم  شردـپ  هب  كدوک  تسا .  نایابیز 

رگا  : » هک دنک  یم  رارـصا  رـسپ  يربب » .  یپ  شرارـسا  هب  وت  دهاوخ  یمن  میکح  هک  ارچ  تسین ; ریذپناکما  راک  نیا   : » دیوگ یم  ردـپ  . « 
رـسپ ردـپ و  ماجنارـس ،  ددرگ » .  هدوسآ  نم  يریگدای  تباب  زا  شلایخ  میکح ،  ات  منز  یم  یلـال  يرک و  هب  ار  دوخ  نم  يرب ،  وا  دزن  ارم 
نخـس دنزرف  یلال  رک و  زا  ردپ  دندیـسر .  میکح  رـضحم  هب  تسدرود و  رهـش  نآ  هب  رایـسب ،  یتفاسم  ندومیپ  زا  سپ  هدرک ،  زاغآ  رفس 

كدوک هک  تشگ  نئمطم  داتسا  یتخس  ياهشیامزآ  زا  سپ  دنک .  ناحتما  ندوب  لال  رک و  رد  ار  كدوک  تفرگ  میمـصت  داتـسا  تفگ و 
ات درک  یم  هعلاطم  ار  شیاهباتک  داتسا  بایغ  رد  ًابترم  كدوک  اما  درک ،  باختنا  دوخ  مالغ  ناونع  هب  ار  كدوک  میکح  تسا .  لال  رک و 
وا دزن  داتـسا  دـش .  رامیب  رهـش  هدازهاش  يزور  تخومآ .  یم  ار  وا  تبابط  شور  اهراک و  يروضح  روط  هب  دریگب و  داـی  ار  داتـسا  شناد 

لاگنچ اب  دـیاب  ار  نآ  هک  تسا  یمرِک  هدازهاش  زغم  رد  هک  دـش  هجوتم  داتـسا  دـش .  هناور  داتـسا  لاـبند  هب  زین  درگاـش )  ) كدوک تفر و 
هدازهاـش تفر و  یم  ورف  رتـشیب  هدازهاـش  زغم  هب  مرِک  نآ  درک ،  یم  شـالت  رتـشیب  مرِک  ندیـشک  نوریب  يارب  داتـسا  هچ  ره  دروآ .  نوریب 

شور نیا  اب  وت   : » هک دز  داد  داتسا  رـس  رب  هاگآدوخان  ناهگان ،  دش و  قاط  شتقاط  دوب ،  ارجام  نیا  دهاش  هک  كدوک ،  درک .  یم  نویش 
زا درب و  یپ  كدوک  زار  هب  داتـسا  ناهگان  دش » .  دهاوخ  كاله  مرِک  راذـگب ،  مرِک  رب  نک و  غاد  ار  لاگنچ  ینک ; یم  نوزفا  ار  لکـشم 
 . دـناشن میکح  ياج  هب  ار  وا  دـش ،  هاگآ  وا  رارـسا  كدوک و  تواـکذ  شوه و  زا  هک  هاـشداپ ،  درک .  میلـست  نیرفآ  ناـج  هب  ناـج  هّصغ 

دید اجنآ  رد  قودنـص  داشگب  كدوک و  دمایب  دـبایرد :  ار  نایرپ  هاش  رتخد  زار  ات  دوشگ  ار  داتـسا  زیمآ  رارـسا  هچقودنـص  برد  كدوک 
کی ربص  شدوبن  زورفا  لد  نآ  يوزرآ  رخآ ز  هب  میلقا  داتـسا  دـش  دـناوخرب و  همه  میجنت  ملع  رد  دوب  ناک  یباـتک  قوشعم  يور  فصو 

 ، ابیز رتخد  ماجنارس ،  تسـشن .  نآ  نایم  رد  زور  لهچ  ات  دیـشک و  یطخ  دوخ  رود  ات  رود  زورفا  لد  نآ  رادید  يارب  زور  بش و  تعاس 
دید وا  ياپ  اترس  کتاپ ز  رـس  وچ  تسلاحم  وا  فصو  هکناز  میوگ  هچ  تسلال  هدنیوگ  وا  فصو  زک  یتب  دش :  رهاظ  زورفا ،  لد  هدازیرپ 

وت اب  هک  زورفا  لد  هام  نآ  داد  شباوج  هام  يا  مناج  یتفرگ  اج  هنوگچ  هاگنآ  تفگ  نآ و  زا  درک  بجعت  دـید  وا  ياج  دوخ  هنیـس  نورد 
نورد نوریب و  یـشاب ز  وت  ملاـع  همه  ینیب ،  رگا  ار  دَرِخ  ینادرگن  اـنیب  ارچ  ار  دوخ  هدـنیوج  وـت  وـت ،  سفن  منم  زور  نیلوا  نم ز  ما  هدوـب 
يابیز وت  اما  تسا ،  كوخ  اـی  گـس و  راـم ،  هک  تسا  صخـشم  یـسک  ره  سفن  زا   : » تفگ هدازیرپ  هب  ناوج ،  میکح  یـشاب  وت  مدـمه 

یتقو یلو  مشاب  هراب  دص  گس ،  كوخ و  زا  رتب  مشاب  هراّما  رگا  اتفگ  يرپ  یتسین » .  هیبش  یسک  سفن  هب  زگره  یتسه و  نامسآ  نیمز و 
يا نم  ما  وت  سفن  نونک  هاگرد  دـیآ ز  میعجرا  باطخ  هاـگنآ  متـشگ  هنئمطم  نوچ  یلو  هنظم  نیا  ار  سک  چـیه  اداـبم  هنئمطم  مدرگ  هک 
همه اجنیا  ددرگ  ناملـسم  ناطیـش  رگا  ناملـسم  ددرگ  نم  ناطیـش  رگم  نامیا  لها  دـنناوخ  هراّما  ارم  هناور  ناطیـش  سپ  مدرگ  رگا  هناگی 
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ره هجیتن  رد  تشگ .  بلاغ  دوخ  سفن  رب  ماجنارـس  دوب ،  هدرب  یناوارف  جـنر  هار  نیا  رد  ناوج  میکح  نوچ  اجنیا  ددرگ  ناـماس  هب  يراـک 
هک يزیچ  رـسپ  يا  وت  نونک  دیامن .  لمحت  يدایز  جنر  درد و  دیاب  دربب ،  یپ  دوخ  ناج  ّرِـس  هب  دراذگب و  مدـق  هار  نیا  رد  دـهاوخب  سک 

هتـشگ مگ  نتـشیوخیب  ییوت  یـشاب  هناخ  مه  هلمج و  یـشاب  وت  یـشاب  هنادرم  قح  راک  رد  رگا  یتسـس  راـک  رد  وت  تست و  رد  همه  یتسج 
نامیا نطولا  ّبح  نآ  زا  يآ  نطو  اب  ارحـص ،  نوریب ز  وشم  يآ  نتـشیوخ  اب  دوخ  قوشعم  ییوت  هار  نیرد  یـشیوخ  هدنیوج  وت  هک  هاگان 

یم ادـیوه  ام  ریمـض  رد  قشع  بح و  راثآ  نآ ،  هب  مامتها  دـیدش و  هبقارم  رثا  رد  نیاربانب ،  تسکاـپ  ناـج  نوردـنا  قوشعم  هک  تسکاـپ 
یلو تسا ،  هدش  هدراذگ  تعیدو  هب  وا  تاذ  رد  هدش و  ریمخ  رشب  داهن  اب  تسا و  يرطف  قالطإلا  یلع  لامک  لامج و  هب  قشع  اریز  دوش ;

هبقارم هطساو  هب  ددرگ .  رهاظ  وا  رد  یلزا  وترپ  نیا  هک  دراذگ  یمن  ددرگ و  یم  يرطف  قشع  زورب  عنام  تایّدام ،  ّبُح  تارثک و  هب  هقالع 
لازیال أدبم  هب  ار  ناسنا  دنک و  یم  روهظ  يرطف  ّبُح  قشع و  نآ  دنور و  یم  نایم  زا  ماجنارس  ات  دنوش  یم  فیعض  اهباجح  مکمک  دایز ، 

مروخن ایند  مغ  رگید  وت و  اب  مروخ  یم  نیا  زا  سپ  ات  امنب  مّصاخ  هگتولخ  هار  دیامن .  یم  يربهر  یهلا 

لقع 7 ـ 

ربمایپ زا  ثیدـح  رد  دروآ .  رد  دوخ  نامرف  تحت  ار  نوئـش  رگید  دـناو  یم  هک  تسا  سفن  نوئـش  زا  یکی  لـقع ،  دـش ،  هتفگ  هک  ناـنچ 
لقع يارب  و  تسا .  لقع  دیرفآ ،  ادخ  هک  يدوجوم  نیلوا  لقعلا .  هللا  قلخ  ام  لّوأ  هک :  تسا  هدش  لقن  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص  ) مالسا

هجیتن یبایزرا و  تسا و  بساحم  رگباسح و  تسا .  یئزج  ای  یلومعم  لقع  ناـمه  يرظن :  لـقع  1 ـ  زا :  تسا  تراـبع  هک  تسا  یبتارم  ، 
یّلک لقع  زا  یعاعـش  يوزج ،  لقع  دتفیب .  هابتـشا  هب  دناوت  یم  دریگ ،  یم  رارق  لایخ  مهو و  ریثأت  تحت  نوچ  لقع  نیا  دنک .  یم  يریگ 

رد هک  تسا  یهلا  ییورین  تسا و  یتسه  يانبریز  لقع ،  زا  هلحرم  نیا  یّلک :  لـقع  2 ـ  دنک .  تیوقت  ار  یعیبط  دوخ ،  دـناوت  یم  تسا و 
لقع دراذـگب :  رانک  ار  موهوم  ِنم  دوخ و  ياهتّینم  دـیاب  دـبای ،  یـسرتسد  نآ  هب  دـهاوخب  ناسنا  رگا  دراد و  دوجو  ملاـع  تاـقولخم  همه 
لـسُر اهتروص  تسهاش و  نوچ  لقع  لک  لقع  زا  تسترکف  کی  ناهج  نیا  یمن  يو  زا  اـی  جوم  اـم  ِتروص  یمدآ  رهاـظ  تسا و  ناـهنپ 

يانبریز تانئاک و  همه  قوفام  هک  تسا  یتقیقح  یّلک ،  لقع  نیاربانب ،  بات  هچ  وا  باـتفآ  اـب  ار  هیاـس  باـتفآ  نوچ  دوب  قح  هیاـس  لـقع 
 : یئزج تسا :  هدـش  هدروآ  یّلک  لقع  اب  یئزج  لقع  هسیاقم  ریز  ياـمن  رد  تسادـخ ) .  هب  هتـسباو  میقتـسم  روط  هب   . ) تسا یتسه  ملاـع 

ترثک ; تسا باتک  باسح و  ياراد  زین  دزادرپ و  یم  تالایخ  هب  دـنک و  یم  دروخرب  تابـساحم  ّسح و  هار  زا  تسا و  يرظن  لقع  نامه 
یلمع لقع  نامه  یّلُک :  دـنک .  یم  کمک  ود  ره  دـب ،  بوخ و  هب  دراد و  راک  رـس و  يزاجم  نم  اب  تسا ،  نیبرهاظ  لـقع  دـنیب ،  یم  ار 

هک نیا  هصالخ  دراد .  راک  رس و  یلصا  ِنم  اب  تسا و  نیبنطاب  تدحو ، )  ) دنیب یم  ار  ترثک  يوس  نآ  دشیدنا ; یم  یلصا  ِنم  هب  تسا و 
رظن یـساسا  ياهزاین  هب  یّلک  لقع  هک  نآ  لاح  دراد ،  یم  هاگن  یعیبط  دوخ  رد  ار  ناسنا  دراد و  رظن  ام  یئزج  ياـهزاین  هب  یئزج  لـقع  ، 

 . میوش یم  مورحم  یّلک  لقع  زا  میزادرپب ،  یئزج  لقع  هب  هچ  ره  ور ،  نیا  زا  دنک .  یم  هجوت  ناسنا  یلـصا  فده  هب  تقیقح  رد  دراد و 
تسا و ترکف  لقع ،  میرح  هچ  دـنک .  یم  تیؤر  سح و  ار  اهنآ  لد ،  هک  تسا  ياه  یلاـع  میهاـفم  ناـمه  یّلک ،  لـقع  ياـه  تفاـیرد 

تهج هک  ارچ  تساـم ; ترطف  ناـمه  تسا ،  لد  یّلک و  لـقع  هب  طوبرم  هچنآ  هک  تسا  نیا  رتمهم  هتکن  دوهـش . ) تیؤر =(  لد ،  میرح 
ریسا هک  تسا  دیفم  یتروص  رد  یئزج  لقع  1 ـ  میشاب :  هتـشاد  هجوت  ریز  مهم  بلطم  هس  هب  دیاب  نیاربانب ،  تسا ،  یکی  لد  یّلک و  لقع 

ـ  2 تسا .  بّرخم  دریگ ،  رارق  ناطیـش  سفن و  تمدـخ  رد  یئزج  لـقع  رگا  مییوگ .  ملاـس  یئزج  لـقع  ار  نیا  دـشابن و  ناطیـش  سفن و 
قیرط زا  مه  مینک و  كولس  میکح ، ) هار  تمکح ،  لقع =(  قیرط  زا  میناوت  یم  مه  میـسرب ،  لد  هتـساوخ  دوخ و  ترطف  هب  هک  نیا  يارب 
رایسب هجیتن  3 ـ  تسا .  یکی  یعقاو  فراع  یعقاو و  میکح  هار  هک  میمهف  یم  ماجنارس  و  فراع ، ) هار  باجح ،  نتـشادرب  هیکزت و  لد =( 

زیچ همه  رب  یّلک  لقع  اما  دوش ،  مولع  همه  ای  زیچ  همه  بحاص  دناوت  یمن  تسا و  دودـحم  يدـُعب و  کی  یئزج  لقع  هک  تسا  نیا  مهم 
یم هدـید  ایـشا  همه  مولع و  همه  یگناگی و  نآ  رد  هک  تسا  قح  دوهـش  قح و  بلاط  قح و  رب  دراد و  فارـِشا  مولع  همه  ای  سک  همه  و 
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 . دراد تیلعف  تلاح  تسا و  لصتم  بیغ  ملاع  هب  دوش و 

یتمالس تشادهب و  موس :  لصف 

یتمالس تشادهب و  اب  ییانشآ  1 ـ 

« یناور یمسج و  یتمالس   : » زا تسا  ترابع  یتمالس ،  زا  رت  هتفریذپ  فیرعت  اما  دنا ،  هتسناد  يرامیب  ندوبن  ار  یتمالس  زابرید ،  زا  هچرگ 
دوبن طقف ،  یناور ،  دعب  دنیوگ و  ار  نت  تمالـس  یمـسج ،  دـُعب  یناور .  دـعب  یمـسج و  دـعب  دراد :  دـُعب  ود  یتمالـس  فیرعت ،  نیا  اب  و 

ینورد ياهتیعقاو  یتسیزمه  نارگید و  دوخ و  اب  يراگزاس  وا ،  فارطا  يایند  صخـش و  نایم  نزاوت  تلاح  هکلب  تسین ،  یناور  يراـمیب 
قیبطت و ;2 ـ  دشاب هتشادن  یلخاد  شکمـشک  ضراعت و  1 ـ  هک :  تسا  ملاـس  یناور  رظن  زا  يدرف  نیارباـنب ،  ینوریب .  ياـهتیعقاو  دوـخ و 

افوکـشدوخ نادرگدوخ و  ;4 ـ  دـشاب اراد  ار  یگدـنز  لئاسم  اب  هلباقم  ناوت  ;3 ـ  دشاب هتـشاد  عامتجا  نارگید و  یگدـنز ،  اب  یبسن  قیفلت 
لماوع ;5 ـ  هعماج يداصتقا  تیعضو  ;4 ـ  یگدنز هویش  ;3 ـ  تسیز طیحم  ;2 ـ  تثارو 1 ـ  زا :  دنترابع  یتمالس  هدننک  نیعت  لماوع  دشاب . 

 . هقرفتم

هداوناخ تشادهب  2 ـ 

هرواشم لّوا ـ 

همّدقم

اب ار  دوخ  ياهیسررب  وا  دنراد .  تهابش  نیدلاو  هب  نادنزرف  ارچ  دنادب  درک  یعس  لدنم »  » مان هب  یـشیرتا  شیـشک  کی  لاس 1865 م .  رد 
رد هک  یلاح  رد  دنوشن ،  رهاظ  لّوا  ياهلـسن  رد  تسا  نکمم  اما  دنتـسه ; یثرا  تافـص ،  يرایـسب  هک  درک  هدـهاشم  داد و  ماجنا  ناهایگ 
زا کی  ره  هک  تسا  نیا  رب  داقتعا  تسناد .  نژ  ار  تافص  لاقتنا  لماع  ثراوت و  لماع  رگید ،  ترابع  هب  دنوش ; یم  رهاظ  يدعب  ياهلسن 

 . دننک یم  نییعت  نژ  دنچ  ای  کی  ار  تافص 

؟ تسیچ موزومورک  نژ و 

اب ار  اـهنآ  دنتــسه و  نـیئتورپ  سنج  زا  اــهموزومورک  دــنراد .  رارق  اــه  موزوـمورک  يور  رب  و  ( dna  ) دنتـسه نـیئتورپ  سنج  زا  اـهنژ 
موزومورک  46 ناسنا ،  رد  تسا و  تباث  هدنز  دوجوم  ره  ياهلولـس  رد  اهموزومورک  دادعت  درک .  هرامـش  دید و  ناوت  یم  پوکـسورکیم 

يور رد  هـک  دراد  دوـجو  نژ  نارازه  ناــسنا ،  ندــب  رد   . y و  x ماـن هب  دـنمان  یم  یـسنج  موزوـمورک  ار  نآ  ياـت  ود  هـک  دراد  دوـجو 
 . دنندب ياهلولس  هتسه  رد  سنج dna و  زا  اهموزومورک و 

کیتنژ ياهیرامیب 

راـچد دـنیآ ،  یم  اـیند  هب  هک  ینادازون  زا  دودـح 5 % دـیاش  هک  میتسه  ور  هب  ور  یکیتنژ  يراـمیب  اـب  نیارباـنب  تسا و  بویعم  نژ  یهاـگ 
هک دنا  ییاهیرامیب  کیتنژ  ياهیرامیب  تسا .  یکیتنژ  للع  دلوت ،  ماگنه  ياهریم  گرم و  مهم  ياهتلع  زا  یکی  دنتـسه .  یکیتنژ  يرامیب 

لّوا دـنوش :  یم  میـسقت  گرزب  هتـسد  هس  هب  کیتنژ  ياهیرامیب  دنتـسه .  کیتنژ  لـماوع  ریثأـت  تحت  یتاـجرد ،  هب  اـی  لـماک  روط  هب  اـی 
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موزومورک هب  هتسباو  ياهیرامیب  ;3 ـ  بولغم ینژ  ياهیرامیب  ;2 ـ  بلاغ ینژ  ياهیرامیب  1 ـ  دنا :  هتـسد  هس  دوخ  هک  ینژ  کت  ياهیرامیب 
يرامیب نامه  راچد  نانآ  نادنزرف  فصن  دنک ،  جاودزا  سک  ره  اب  دـشاب ،  هتـشاد  دوجو  رفن  کی  رد  ینژ ،  بلاغ  يرامیب  رگا  یـسنج . 

( دوش یم  رهاظ  نآ  زا  سپ  ای  دلوت  يادتبا  زا  موادم  ینوخ  مک  اب  هک  ینوخ  يرامیب  یعون  زویتسورفـسا =(  نآ ،  لاثم  دش .  دنهاوخ  ینژ 
رگا اما  تسا .  یثرا  نوخ  یبرچ  یعون  ندوب  الاب  و  زوتاموربیفورون ،  بلق ، ) تسد و  رد  یتارهاـظت  اـب  يراـمیب  ناـفرام =(  مردنـس  اـی  و 

وا لثم  ًانیع  ار  یکیتنژ  يرامیب  نامه  رگید  جوز  ینعی   ) دـنک جاودزا  دوخ  لثم  اب  دـیاب  وا  ًامتح  دـشاب ،  رفن  کی  رد  ینژ  بولغم  يراـمیب 
رهاظ هب  ردام  ردـپ و  تروص ،  نیا  رد  دـنهد .  ناشن  ار  لماک  يرامیب  نامیاز ) ره  رد  مراهچ  کـی  هتبلا   ) ناشنادـنزرف اـت  دـشاب ، ) هتـشاد 

يرامیب نآ ،  لاثم  دـنرب .  یم  جـنر  نآ  زا  هداد ،  ناشن  ار  يرامیب  نادـنزرف  یـضعب  هک  یلاح  رد  دـنهد ،  یمن  ناشن  ار  يرامیب  دـنملاس و 
 . دشاب دیدش  عون  یمـسالات  هب  التبم  دنزرف ،  ات  دنـشاب  هتـشاد  ار  تمالع  نودب  فیفخ و  عون  ود  ره  دیاب  ردام  ردـپ و  هک  تسا  یمـسالات 

هشوگ و ایرونوتکلینف و  ینوکناف و  ینوخ  مک  لثم  بولغم ،  ياهیرامیب  ریاـس  نینچمه ،  دراد .  زاـین  نوخ  قیرزت  هب  هراومه  یـسک  نینچ 
رسپ دنزرف  تسا و  يرامیب  هدننک  لقتنم  اما  ملاس ،  ردام  یـسنج ،  موزومورک  هب  هتـسباو  ياهیرامیب  رد  دنا .  هتـسد  نیا  وزج  یمزوتکالاگ 

تافسف زکوـلگ 6  دوـبمک  یلیفوـمه و  سنج  هب  هتـسباو  يراـمیب  اـهیرامیب ،  زا  هتـسد  نیا  لاـثم  دوـش .  يراـمیب  هب  ـالتبم  تسا  نکمم  وا 
یـضعب دـننام  دـنا ; یطیحم  لماوع  یتح  نژ و  دـنچ  ریثأت  تحت  اهیرامیب  نیا  تسا .  ینژ  دـنچ  ياهیرامیب  مود ،  هتـسد  تسا .  مسیواف ) )
يراـمیب هکلب  تسین ،  نژ  رد  تلع  اـهیرامیب ،  نیا  رد  تسا .  یموزومورک  ياـهیرامیب  موـس ،  هتـسد  يرکـش .  بل  اـی  ینهذ  ياـهتیلولعم 

ياهیرامیب  » نادب دنمان و  یمن  کیتنژ » ياهیرامیب   » ار اهیرامیب  نیا  تسا .  موزومورک  نامتخاس  ای  موزومورک  دادعت  رد  لاکِشا  هب  طوبرم 
لقتنم نیدـلاو  زا  یکی  زا  تسین و  زاین  نیدـلاو ،  زا  رفن  ود  ره  رد  نآ  دوجو  هب  یموزومورک  ياهیرامیب  رد  دـنا .  هتفگ  زین  یموزومورک »

 . تسا ینهذ  یگدنام  بقع  یعون  هک  تسا  مسیلوگنم  یموزومورک ،  ياهیرامیب  هنومن  دوش .  یم 

؟ تسیچ نویساتوم  ای  شهج 

ادـیپ نژ  ای  موزومورک  رد  شهج  ناهگان  اّما  هتـشادن ،  یموزومورک  ای  یکیتنژ  يرامیب  یثرا  ای  یلیماف  هقباس  هدوب و  ملاس  یـسک  یهاـگ 
صخـش کی  ثم  نیاربانب ،  دوش .  یم  لـقتنم  شنادـنزرف  هب  دراذـگ و  یم  ریثأـت  وا  لـسن  رد  سپ ،  نیا  زا  موزومورک  اـی  نژ  نیا  هدـش ، 

نویـساتوم دوش .  یثرا  روط  هب  زویتسورفـسا  رامیب  راچد  شدنزرف  دبای و  نویـساتوم  وا  رد  زویتسورفـسا  يرامیب  نژ  ناهگان  تسا  نکمم 
نیا دنشاب و  رثؤم  تسا  نکمم  اهسرتسا  ییایمیش و  ياهزاگ  ییایمیش ،  داوم  هعشا ،  لثم  یلماوع  اما  تسا ،  هتخانـشان  یلماوع  ریثأت  تحت 
لوا ياهلاس  نادازون و  رد  اهنآ  رثا  نینچمه  نینج و  رد  سپـس  ردام و  رد  ینینج و  نارود  رد  صوصخ  هب  نآ ،  تارثا  لاـفطا و  دروم  رد 

 . تسا تیمها  زیاح  رایسب  ، 

يدازردام ياهیراجنهان 

دنچ کیتنژ  ياهیرامیب  2 ـ  دش .  هراشا  اهنادب  يرـصتخم  هک  ینژ  کت  کیتنژ  ياهیرامیب  1 ـ  زا :  دـنترابع  يدازردام  ياهیراجنهان  للع 
ياهتنوفع 4 ـ  یموزومورک .  ياهیرامیب  3 ـ  شراوگ .  هاگتسد  ياهیلامونآ  بلق و  يدازردام  ياهیرامیب  ماک و  بل و  فاکـش  لثم  ینژ ، 

ناـمز رد  رداـم ،  رگا  سیلفیـس ،  هرخـالاب  سپره و  تنوـفع   ، b تیتاپه امـسالپوسکوت ،  هجخرـس ،  لثم  اـهیرامیب ،  یـضعب  هک  رداـم ، 
; ردام ياهیرامیب  رگید  5 ـ  دـیآ .  دوجو  هب  يراجنهان  نینج  رد  تسا  نکمم  دوش ،  التبم  اهنادـب  لوا  ياههام  رد  صوصخ  هب  ینتـسبآ و 
زا هدافتسا  ییایمیش و  داوم  اب  سامت  لثم  یطیحم ; لماوع  7 ـ  ردام .  محر  هب  طوبرم  ياهیرامیب  لئاسم و  یمحر :  لـلع  6 ـ  تباید .  لثم 

 . يرادراب نارود  لّوا و  ياههام  رد  ردام  طسوت  وراد  فرصم  8 ـ  ینتسبآ .  نامز  رد  یلکلا  تابورشم 
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کیتنژ هرواشم 

کیتنژ هرواشم 

هرواشم دـننک ،  یم  تلاـخد  كدوک  تالکـشم  لـئاسم و  رد  هناگتـشه )  ) یلماوع هچ  تسیچ و  کـیتنژ  ياـهیرامیب  میدـیمهف  هک  لاـح 
ار نآ  ناوتب  لکشم ،  یتح  ای  هداس  شیامزآ  دنچ  اب  هک  تسین  يزیچ  کیتنژ  هرواشم  هک  مینادب  دیاب  دوش و  یم  ریز  دراوم  لماش  کیتنژ 

هعلاطم کی  هک  هدش  لوادتم  رـضاح  لاح  رد  هنافـسأتم  ینالوط و  نامز  يریگیپ و  تموادـم و  اب  تسا  يراک  دومن و  صخـشم  ای  نشور 
تـسین يزیچ  نینچ  هک  یتروص  رد  دنمان ; یم  کیتنژ  هعلاطم  مان  هب  ار  نیا  دنهد و  یم  ماجنا  نیجوز  زا  کی  ره  يارب  موزومورک  دادعت 

ياهتمـسق هب  کیتنژ  یـسررب  هرواشم و  لاـح ،  ره  هب  دریگ .  تروص  برجم  هدومزآراـک و  ياـه  میت  تسد  هب  دـیاب  کـیتنژ  هرواـشم  و 
5; ینتسبآ نامز  ياهیسررب  ;4 ـ  ینتسبآ زا  شیپ  تامادقا  ;3 ـ  لیماف ریغ  نیجوز  جاودزا  ;2 ـ  یلیماف جاودزا  1 ـ  دوش :  یم  میسقت  فلتخم 

کشزپ طسوت  هداوناخ ،  قیقد  هنیشیپ  نتـسناد  کیتنژ ،  هرواشم  رد  رما  نیرتمهم  هک  تسا  نیا  مهم  رایـسب  هتکن  دلوت .  عقوم  ياهیـسررب   ـ
نیجوز قیقد  يراکمه  لیماف و  ياضعا  زا  رفن  دنچ  اب  هرواشم  یلیماف و  هنیـشیپ  لماش  هرواشم  سپ  تسا .  کیتنژ  روما  رد  دراو  برجم و 

 . تسا

یلیماف جاودزا  ( 1

دشاب نیجوز  زا  کی  ره  رد  رگا  هک  تسا  بولغم  ياهنژ  دوجو  ناکما  دراد ،  دوجو  یلیماف  ياهجاودزا  دروم  رد  هک  تالکـشم  زا  یکی 
رد رگا  تسا .  مزال  رایسب  نیجوز  کشزپ و  قیقد  يراکمه  اج  نیا  رد  دنهد .  زورب  ار  دیدش  یلصا و  يرامیب  تسا  نکمم  ناشنادنزرف  ، 

ياهیرامیب رب  یّکـش  هنوگ  چیه  هک  یتروص  رد  اما  دریگ .  تروص  جاودزا  دیابن  دشاب ،  بولغم  کیتنژ  ياهیرامیب  رب  یّکـش  لیماف ،  نیا 
دمآ تسد  هب  ییاه  خنرس  دوش  یم  هتفرگ  هک  ياهنیشیپ  بسحرب  هک  یتروص  رد  تسا .  عنامالب  یلیماف  جاودزا  دشابن ،  یلیماف  یکیتنژ و 
طقف هک  دروم ،  یب  ياهـشیامزآ  دـیابن  دروم ،  نیا  رد  دـهد و  ماجنا  هراب  نیا  رد  ییاهـشیامزآ  یتسیاب  کشزپ  اهخنرـس ،  نآ  بسح  رب  ، 

 . دوش ماجنا  دراد ،  لابند  هب  يداصتقا  ررض  تقو و  فالتا 

لیماف ریغ  نیجوز  جاودزا  ( 2

ًابیرقت تسا .  مزال  کشزپ  اب  ود  نآ  يراکمه  کشزپ و  طسوت  یفنم  تبثم و  تاـکن  تبث  نیجوز و  لـیماف  قیقد  یـسررب  زین  اـج  نیا  رد 
زاین دروم  ياهـشیامزآ  دروآ ،  یم  تسد  هب  کشزپ  هک  ییاهخنرـس  هب  هتـسب  مه  اج  نیا  رد  تسا و  یلیماف  ياهجاودزا  هب  هیبش  یـسررب ، 

 . دریذپ یم  ماجنا 

ینتسبآ زا  شیپ  تامادقا  ( 3

عون ره  تبث  نیجوز و  لیماف  قیقد  هنیـشیپ  زاب  اج  نیا  رد  تسا .  حرطم  لیماف  ریغ  نیجوز  رد  مه  لـیماف و  نیجوز  رد  مه  تامادـقا ،  نیا 
تروص اهیرامیب  رگید  ای  یموزومورک  ای  یکیتنژ  ياهیـسررب  رد  دوجوم ،  ياهخنرـس  بسح  رب  ماجنارـس ،  لیماف و  یفنم  تبثم و  تاـکن 
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یسررب زین  ار  ییایمیش  یمحر و  للع  ردام ،  رد  کیلوباتم  ینوفع و  ياهیرامیب  یموزومورک ،  یکیتنژ و  ياهیرامیب  رب  نوزفا  دریگ و  یم 
 . مینک یم 

ینتسبآ نامز  ياهیسررب  ( 4

تـسا هدش  ماجنا  ردام  نیدلاو و  رد  اهیرامیب  ای  کیتنژ  رظن  زا  ینتـسبآ ،  زا  شیپ  ياه  یـسررب  هک  میریگ  یم  نیا  رب  ار  ضرف  اج  نیا  رد 
تـصرف نیتسخن  رد  نینج  یتمالـس  یباـیزرا  روظنم  هب  دـلوت  زا  شیپ  صیخـشت  نینچمه  مینک .  مادـقا  میناوت  یم  اهخنرـس  بسح  رب  زاـب 

متشه هتفه  رد  تفج  زا  هدش  ادج  ياهلولس  یسررب  1 ـ  رب :  تسا  لماش  اهیسررب  نیا  دوش .  ماجنا  دناوت  یم  یگلماح ،  لوط  رد  نکمم ، 
یفارگونوس ;)3 ـ  ردام مرس  رد  مه  تسارجا و  لباق  کیتوینمآ  عیام  رد  مه  شیامزآ  نیا  هک   ) نیئتورپوتیفافلآ یسررب  ;2 ـ  نینج یگدنز 

ـ  7; نینج تسوپ  یسپویب  ;6 ـ  کیتوینمآ عیام  ياهلولس  یسررب  ;5 ـ  کیتوینمآ عیام  هیزجت  4 ـ   . . . ( اـهیلامونآ و; سنج ،  نس ،   ) نینج
تیـسنج و نـییعت  ;2 ـ  یموزومورک تـالالتخا  1 ـ  درک :  یـسررب  ناوـت  یم  ریز  دراوـم  رد  ار  کـیتوینمآ  عیاـم  نـینج .  نوـخ  یــسررب 
هب مزال  یبصع .  ياـهیرامیب  یخرب  ;5 ـ  نیبلگومه هب  طوبرم  ياـهیرامیب  ;4 ـ  یثرا کیلوباتم  ياـهیرامیب  ;3 ـ  سنج هب  هتسباو  ياهیرامیب 

لکشم هک  یلبق  دنزرف  دنچ  ای  کی  نتشاد  1 ـ  دریگ :  تروص  کیتنژ  هرواشم  دیاب  ریز  دراوم  رد  طقف  ینتسبآ ،  نیح  رد  هک  تسا  رکذت 
لیکـشت ماگنه  رد  نیدلاو  زا  یکی  ;3 ـ  ردام يالاب  نس  ;2 ـ  دور یم  اهنآ  ندوب  یکیتنژ  لامتحا  هک  ییاهیرامیب  اـی  دـنا و  هتـشاد  یکیتنژ 

يردام ;5 ـ  دشاب هتشاد  یموزومورک  لالتخا  نیدلاو  زا  یکی  ;4 ـ  دشاب نژوتارت  لماوع  ریثأت  تحت  یگلماح ،  يادـتبا  رد  ردام  ای  هفطن و 
هک دوش  مّلسم  دنوش و  ماجنا  دوز  رگا  ینتـسبآ ،  ماگنه  ياهیـسررب  هک  تسا  رکذ  هب  مزال  دشاب .  سنج  هب  هتـسباو  بویعم  نژ  لماح  هک 

 . دومن یسررب  یکشزپ  رظن  هطقن  زا  دوش  یم  زین  ار  نینج  طقس  ناکما  تسالتبم ،  نینج 

دلوت عقوم  ياهیسررب  5 ـ 

دلوت عقوم  ياهیسررب 

يرونوتکلینف و دروم  رد  ار  همانرب  نیا  تسا .  ینیلاب  میالع  روهظ  زا  لبق  تالالتخا  نامرد  صیخـشت و  دـلوت ،  عقوم  ياهیرامیب  زا  فدـه 
دایز ردقنآ  ینیلاب  میالع  روهظ  زا  شیپ  هلحرم  ارفا  تبرش  يرامیب  یمزوتکالاگ و  رد  اما  درک ،  هدایپ  ناوت  یم  یبوخ  هب  يرونیتسیـسومه 

 . دهدب ار  اهنآ  زا  يریگ  هجیتن  اهنومزآ و  ماجنا  هزاجا  هک  تسین 

یموزومورک هعلاطم  دراوم 

هعلاـطم ناوـنع  هب  پیتویراـک ، ) ماـن  هب   ) یموزوـمورک هعلاـطم  هنافـسأتم  هک  تسا  نیا  میروآ ،  یم  اـجنیا  رد  ار  ثحب  نیا  هک  نیا  تـلع 
نیا دوش ،  یـسررب  یموزومورک  رظن  زا  یـسک  رگا  هک  دـننک  یم  نامگ  نیدـلاو  زا  يرایـسب  دوش و  یم  ماـجنا  اـجیب  يدراوم  رد  یکیتنژ 

 . دور یم  راک  هب  صاخ  يدراوم  رد  تسا و  لکشم  يراک  تسین و  يزیچ  نینچ  یلو  تسه ،  زین  یکیتنژ  هعلاطم 

یموزومورک ياهیسررب  دراوم 

هب كدوک  دنوش و  یم  هدـیمان   . c . p هک يدراوم  زا  ریغ   ) صخـشم تلع  نودب  ینهذ  یگدـنام  بقع  ددعتم ;2 ـ ياهیلامونآ  دوجو  1 ـ
صخشمان ;5 سنج  يدازون ;4 ـ هرود  گرم  تسا ;)3 ـ  هدش  يزغم  بیسآ  راچد  نآ  زا  دعب  ای  نامیاز  عقوم  رد  مولعم  صخـشم و  تلع 
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صخشمان ;5 سنج  يدازون ;4 ـ هرود  گرم  تسا ;)3 ـ  هدش  يزغم  بیسآ  راچد  نآ  زا  دعب  ای  نامیاز  عقوم  رد  مولعم  صخـشم و  تلع 
 . هدمآ ایند  هب  هدرم  ياه  هچب  رّرکم و  ياهطقس  یمیقع ;7 ـ  مهبم ;6 ـ  ًانایحا  کچوک و  ياه  هضیب   ـ

نیدلاو نس 

رد دعب و  هب  یگلاس  زا 40  ناردام ،  رد  دوش .  دنزرف  یموزومورک  تالالتخا  داجیا  ثعاب  تسا  نکمم  ود ،  ره  ردام ،  ردـپ و  يالاب  نس 
 . دوش هدید  رتشیب  نویساتوم )  ) یکیتنژ ياه  شهج  دراد  لامتحا  رتالاب ،  نینس  رد  ناردپ 

ینهذ یگدنام  بقع 

هک ییاهیگدنام  بقع  عاونا  زا  یکی  هب  تسا  نکمم  دارفا  نیا  دنتـسه .  التبم  ینهذ  یگدنام  بقع  هب  هعماج  دارفا  لک  دـص  رد  هس  ًابیرقت 
ياهمان هب  هدش و  هتخانـش  زابرید  زا  هک  تسا  یتالالتخا  زا  ینهذ  یگدـنام  بقع  دنـشاب .  راچد  تسا ،  هدـش  هراشا  اهنآ  هب  هلاقم  نیا  رد 
دروخرب هوحن  هشیمه  زورما ،  هب  ات  هتشذگ  نورق  زا  تسا .  هدش  دای  نآ  زا  یکشزپناور  یـسانشناور و  یکـشزپ ،  مولع  خیرات  رد  یفلتخم 

لقعلا و صقان  نونجم ،  هناوید ،  ناونع  هب  اهنآ  زا  رود ،  هتـشذگ  رد  تسا .  هدوب  توافتم  هدـنام  بقع  دارفا  اـب  ینوناـق  لـفاحم  هعماـج و 
ًاـصوصخ دارفا ،  نیا  هرابرد  ثحب  يارب  هزورما  اما  تسا ،  جیار  هماع  نابز  رد  مه  زونه  ریخا  هژاو  ود  هتبلا  تسا .  هدش  یم  دای  نهذدـنک 

 . دوش یم  هدافتسا  ییانثتسا  دارفا  ای  ینهذ » یگدنام  بقع   » حالطصا زا  یملع ،  لفاحم  رد 

؟ تسیچ ینهذ  یگدنام  بقع 

یگدنام بقع  زا  یفلتخم  فیراعت  یتیبرت ،  یشزومآ و  یسانشناور و  یکـشزپناور ،  نارظنبحاص  ناصـصختم و  يوس  زا  رـضاح  لاح  رد 
ییاـسران نمجنا   » يوس زا  هک  یفیرعت  لاـح ،  نیا  اـب  تسین .  ناـگمه  لوبق  دروم  فیراـعت  نیا  زا  کـی  چـیه  اـما  دوش .  یم  هئارا  ینهذ 

یگدنام بقع   : » دـنک یم  فیرعت  تروص  نیا  هب  ار  ینهذ  یگدـنام  بقع  نمجنا ،  نیا  تسا .  شریذـپ  دروم  رتشیب  هدـش ،  هئارا  ینهذ »
رد لاـح  نیع  رد  تسا و  طـسوتم  دـح  زا  رتنییاـپ  یـصخشم  روط  هب  ینهذ  یلک  درکلمع  نآ ،  رد  هک  دوش  یم  قـالطا  یطیارـش  هب  ینهذ 

یگلاس ات 18  دـلوت  نیب  لصاف  دـح  ومعم  ار  دـشر  هرود  دوش » .  یم  هدـید  ییاسران  ریخأت و  دـشر ،  هرود  رد  كدوک  یقابطنا  ياهراتفر 
بقع دـنوش .  یمن  یقلت  ینهذ  یگدـنام  بـقع  دـنوش ،  یم  عورـش  یگلاـس  نس 18  زا  سپ  هـک  ییاـه  ییاـسران  نیارباـنب ،  دـنناد .  یم 
نازیم هک  نیا  هب  هتـسب  هدـنام ،  بقع  صخـش  تسا .  رادروـخرب  يرایـسب  فعـض  تدـش و  زا  تـالالتخا ،  همه  دـننامه  ینهذ  یگدـنام 
لماع نیرتمهم  ور ،  نیا  زا  دریگ .  یم  لکـش  شا  یناجیه  یعامتجا و  يراـتفر ،  یتکرح ،  تایـصوصخ  دـشاب ،  يدـح  هچ  رد  شـشوه 

تیهام فیرعت  رد  دنا  هتسناوتن  زونه  ناسانشناور  هک  تسا  يا  هلوقم  شوه ،  تسا .  شوه  لماع  ینهذ ،  یگدنام  بقع  رد  یـسررب  لباق 
هدـید يرایـسب  كرتشم  طاقن  بلغا  تسا ،  هدـش  شوه  زا  هک  یفلتخم  فیراعت  رد  دـنبای .  تسد  لماک  يرظن  قافتا  هب  شا  یگنوگچ  و 

یـساسا هبنج  هس  هب  ًابیرقت  فیراعت  مامت  رد  دـنا .  هدرک  نایب  توافتم  ظافلا  بلاق  رد  ار  ناسکی  تاعوضوم  يدراوم  رد  یتح  دوش و  یم 
ـ  1 زا :  دـنترابع  هبنج  هس  نیا  دـهد .  تسد  هب  شوه  تیهام  هراـبرد  ار  یعماـج  ًاتبـسن  هاگدـید  دـسر  یم  رظن  هب  هک  تسا ،  هدـش  هراـشا 
 ، هتــشذگ تاـیبرجت  زا  يرادرب  هرهب  طیحم ;3 ـ  اـب  شزاـس  یگنهاـمه و  روما ;2 ـ  كرد  يریگداـی و  يارب  یفاـک  دادعتـسا  ییاـناوت و 

ریخأت ار  ینهذ  یگدنام  بقع  ناوت  یم  نیاربانب ،  تالکشم .  اب  ییورایور  رد  بسانم  لح  هار  ندرک  ادیپ  حیحـص و  لالدتـسا  تواضق و 
بـسانتم زاین و  دروم  ياهتراهم  شنالاسمه  ياپمه  دناوتن  هدنام ،  بقع  درف  دوش  یم  ثعاب  هک  تسناد  الاب  هبنج  هس  درکلمع  دـشر و  رد 

دوخ فارطا  طیحم  اب  دناوت  یمن  نینچمه ،  درادن .  یناوخ  مه  شا  ینس  حطس  اب  شیاهتراهم  رگید ،  ترابع  هب  دزومایب و  ار  دوخ  نس  اب 
هک نیا  هب  هتـسب  تسا .  ناوتان  دوخ  نس  ياضتقم  هب  یعامتجا ،  روما  رد  تکرـش  زا  ماجنارـس ،  و  دنک ،  رارقرب  یفاک  قابطنا  يراگزاس و 
یم هدیجنس  اهیگدنام  بقع  تدش  دهد ،  ناشن  ریخأت  روکذم  دراوم  يریگدای  هب  تبـسن  دح  هچ  ات  دوخ  نالاسمه  اب  هسیاقم  رد  درف  کی 
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یعاـمتجا يراـگزاس  يریگداـی و  رد  وا  دادعتـسا  ییافوکـش  لـماع  هک  كدوک ـ  شوه  هچ  ره  هک  تسا  نیا  رب  ضرف  ور ،  نیا  زا  دوش . 
یم يدنب  هتـسد  دارفا  شوه  نازیم  اب  ار  ینهذ  یگدنام  بقع  اذل ،  تسا و  رتمک  یتدـش  ياراد  شا  یگدـنام  بقع  دـشاب ،  رتشیب  تسا ـ 

 . دننک

یگدنام بقع  حوطس 

یگدنام بقع  حوطس 

 ، شوه شجنـس  ياهرایعم  ساسا  رب  دنا .  هدرک  يدـنب  هقبط  یتوافتم  ياه  هنوگ  هب  شفلتخم  تاجرد  بسح  رب  ار  ینهذ  یگدـنام  بقع 
« نییاپ طـسوتم   » فیدر رد  تسا ،  ات 100  نایم 85  ناشـشوه ،  هک  يدارفا  تسا .  اـب 100  ربارب  طـسوتم  شوه  هک  دوش  یم  ضرف  نینچ 

رارق نییاپ )  ) طسوتم دح  ینهذ و  یگدنام  بقع  زرم  رد  ینعی  دنیوگ ; یم  زرمرـس »  ، » دنتـسه ات 84  نایم 70  هک  ار  يدارفا  دـنراد .  رارق 
ياه هدنام  بقع  ناسانشناور  ومعم  دنوش .  یم  هدیمان  ینهذ  هدنام  بقع  دنتسه ،  ریز 70  رد  رتنییاپ و  هدودحم  نیا  زا  هک  یناسک  دنراد . 
هقبط ریز  تروص  هب  شوه ،  هجرد  طیحم و  اـب  يراـگزاس  یعاـمتجا ،  راـتفر  قاـبطنا  نازیم  بسح  رب  زین  ار  ریز 70 ) هورگ  ینعی   ) ینهذ

 : دننک یم  يدنب 

فیفخ  . 1

عامتجا و رد  هناحول  هداـس  ياـهراتفر  اـب  هک  دنتـسه  یناـسک  ومعم  دودـح 70 ،  ات  یـشوه 55  هرهب  اـب  فیفخ  ینهذ  ناگدـنام  بقع  ي 
يا هفایق  یتکرح و  راکشآ  ياه  يراجنهان  یمسج و  ضراوع  الومعم  نوچ  دارفا  نیا  دنوش .  یم  هتخانش  هسردم  ياهتیلاعف  رد  ینهذدنک 
دنک یم  ساـسحا  هک  تسا  هسردـم  ملعم  راـب ،  نیتسخن  ًاـبلاغ  دوش .  یمن  هدرب  یپ  ناـشندوب  هدـنام  بقع  هب  هسردـم  نینـس  اـت  دـنرادن ، 

ناگدنام بقع  رگید  هب  تبسن  ناگدنام ،  بقع  زا  هقبط  نیا  تسین .  هدش  هئارا  بلاطم  يریگدای  هب  رداق  نادرگاش  رگید  دننامه  كدوک 
يراگزاس دنناوت  یم  دنبای ،  شرورپ  يرهـش  ریغ  ای  هداس  يا  هعماج  رد  رگا  یتح  دـنرادروخرب و  يرتشیب  یعامتجا  يراگزاس  زا  ینهذ ، 

ات 85  75 هورگ ،  نیا  دنهد .  لیکشت  هداوناخ  هدرک ،  جاودزا  دنرداق  دارفا  نیا  دننک .  یگدنز  لقتسم  روط  هب  دنشاب و  هتشاد  زین  يا  هفرح 
 . دنهد یم  لیکشت  ار  ریز 70  یشوه  هرهب  اب  ناگدنام  بقع  دادعت  لک  دصرد 

طسوتم  . 2

تالالتخا یمـسج و  ياـهیراجنهان  هورگ ،  نیا  رد  دوش .  یم  صخـشم  ات 55  دودح 35  یـشوه  هرهب  اب  طسوتم ،  ینهذ  یگدـنام  بقع 
يراگزاس تسا و  فیعـض  رایـسب  هورگ  نیا  یعازتنا  ییاناوت  دراد .  يداع  تلاح  ًابیرقت  نانآ  هفایق  اما  دوش ،  یم  هدـید  یتکرح  یـسح و 

تبقارم دنناوت  یم  نانیا  تخومآ .  نانآ  هب  ار  یئزج  هداس و  رایـسب  ياه  هفرح  اهراک و  یـضعب  ناوت  یم  دـنرادن .  ار  لبق  هورگ  یعامتجا 
رارق هدافتسا  ءوس  دروم  یتحار  هب  دنرادن و  ار  دوخ  قوقح  قح و  كرد  ییاناوت  یلو  دنریگ ،  هدهع  رب  ار  دوخ  یصخش  روما  یتشادهب و 

 . دنشاب تبقارم  تراظن و  تحت  کیدزن  زا  دوخ ،  یگدنز  روما  هرادا  يارب  تسا  مزال  ور ،  نیا  زا  دنریگ .  یم 

دیدش  . 3

راتفگ و ظاحل  زا  تسا و  فیعـض  رایـسب  نانآ  یقاـبطنا  راـتفر  تسا .  ات 35  نایم 25  ینهذ ،  ناگدـنام  بقع  زا  هتـسد  نیا  یـشوه  هرهب 
دوخ ندرک  زیمت  نتفر و  تلاوت  ندروخ و  اذـغ  هدـهع  زا  ناـکدوک  نیا  هچرگ  دـنور .  یمن  رتارف  هلاـس   6 كدوک 5 ـ  زا  راـتفر  رادرک و 

میمعت زیمت و  تردق  دنراد و  تیدودحم  زین  راتفگ  ظاحل  زا  دنریگارف .  نتـشون  ندـناوخ و  دنتـسین  رداق  هجو  چـیه  هب  یلو  دـنیآ ،  یمرب 
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میمعت زیمت و  تردق  دنراد و  تیدودحم  زین  راتفگ  ظاحل  زا  دنریگارف .  نتـشون  ندـناوخ و  دنتـسین  رداق  هجو  چـیه  هب  یلو  دـنیآ ،  یمرب 
 . دنزادرپب هلاس   3 كدوک 4 ـ  دح  رد  ییادتبا  ياهیزاب  هداس و  رایسب  ياهتیلاعف  هب  دنناوت  یم  دارفا  نیا  دنرادن .  ار  لئاسم 

قیمع  . 4

زا دنک .  یمن  زواجت  هلاس  كدوک 3  کی  زا  ناشدشر ،  تیاهن  رد  نانآ  ینهذ  ییاناوت  ات 25 .  زا 20  رتمک  یشوه  هرهب  اب  دنتسه  يدارفا 
 . دنتسه صیخشت  لباق  یتحار  هب  یگهام  دنچ  رد  ای  دلوت  يادتبا  نامه  زا  دنراد و  يدیدش  راکشآ و  ياهیراجنهان  هفایق ،  هرهچ و  ظاحل 

لئاسم يریگدای  ملکت و  هب  رداق  دنا و  يزور  هنابـش  تبقارم  هب  دنمزاین  دنرادن و  ار  دوخ  عوفدم  راردا و  لرتنک  ییاناوت  رتگرزب  نینـس  رد 
رایسب ياهزاین  رگید  ای  ندروخ  اذغ  لقتسم  دنناوت  یمن  دنا و  يرایدوخ  تردق  دقاف  دراوم  رتشیب  رد  نانیا  دنتـسین .  مه  هداس  رایـسب  یتح 

 . دننک یم  يرادهگن  صاخ  ياهلحم  رد  ار  دارفا  نیا  الومعم  دنزاس .  هدروآرب  ار  دوخ  ییادتبا 

یعیبط دشر  ياهکالم 

; یمالک راتفر  یتکرح ; راتفر  زا :  دـنترابع  هنیمز  راهچ  نیا  تسا .  یلـصا  هنیمز  راهچ  رد  وا  يداـع  تاـکرح  نمـضتم  كدوک  ره  دـشر 
یم زورب  ار  دوخ  صاخ  ياه  هولج  دـشر ،  فلتخم  راودا  رد  قوف ،  هنیمز  راهچ  زا  کی  ره  یعامتجا .  راتفر  یناجیه ;و  یفطاـع و  راـتفر 
دوخ ینـس  هورگ  اب  بسانتم  ياهیگژیو  هب  نانآ  ياپ  هب  اپ  و  ناکدوک ،  رگید  دننامه  دوخ ،  دشر  دنیآرف  یط  دـناوتن  یکدوک  رگا  دـهد . 

 . دراد ياج  رکذـلا  قباس  هقبط  راهچ  زا  یکی  رد  الامتحا  تسا و  هارمه  ریخأت  يدـنک و  اـب  شدـشر  هک  تسا  نآ  ياـنعم  هب  دـبای ،  تسد 
هک تسا  یتایصوصخ  ياراد  یعامتجا ) یناجیه ;و  یمالک ; یتکرح ;  ) كدوک دشر  روحم  راهچ  زا  کی  ره  هک  مینک  هفاضا  تسا  مزال 

 . دنریگ یم  دوخ  هب  یتوافتم  داعبا  كدوک  لاس  نس و  بسحرب  تایصوصخ  نیا  دوش .  یم  هراشا  اهنآ  هب  هصالخ  روط  هب 

جاودزا مود ـ 

جاودزا

هروس هیآ 21  رد  دشک .  یم  ریوصت  هب  یبوخ  هب  ار  جاودزا  داعبا  مامت  هک  تسا  هدـمآ  جاودزا  هرابرد  ابیز  رایـسب  ياهیآ  میرک ،  نآرق  رد 
موقل تایآل  کلذ  یف  ّنإ  ۀـمحرو  ةّدوم  مکنیب  لعجو  اهیلإ  اونکـستل  ًاـجاوزأ  مکـسفنأ  نم  مکل  قلخ  نأ  هتاـیآ  نمو   : ) دـیامرف یم  مور ، 
داهن تمحر  یتسود و  ناتنایم  و  دیریگ ،  مارآ  اهنادب  ات  دیرفآ  امش  يارب  ینارـسمه  ناتدوخ  عون [  زا   ] هک نیا  وا  ياه  هناشن  زا  نورّکفتی )

 : دنک یم  دزشوگ  ار  هتکن  هس  جاودزا ،  رما  رد  هیآ ،  نیا  تسا .  ییاه  هناشن  ًاعطق  دنشیدنا  یم  هک  یمدرم  يارب  تمعن ] نیا [  رد  يرآ ،  . 
یـشوخ یکاپ و  تیقفوم و  زا  راشرـس  یگدـنز  کی  دـشاب ،  لصا  هس  نیا  ساسا  رب  نیجوز  یگدـنز  رگا  تمحر .  و  تّدوم ،  شمارآ ، 
راوتـسا مدق و  تباث  یگدنب ،  رد  ناسنا  ات  دنک ،  یم  هدروآرب  ار  ناور  سفن و  نت و  ياهزاین  جاودزا ،  هک  تسا  حضاو  تشاد .  دـنهاوخ 

 ، نیفرط عانقا  لماوع  نیرتمهم  زا  رهاوظ ،  اهتروص و  هب  نتخادرپ  زا  لبق  هک  دشاب  نامدای  تسادخ و  هب  برق  بوخ  رازبا  جاودزا  دـنامب . 
 . رتالاو یگدنز ،  ریخ  یگدنز و  جیاتن  تسا و  رتشیب  رایسب  یشنیب ،  داحتا  ابیز ،  كاپ و  تریس  رد  تسابیز .  كاپ و  تریس  جاودزا ،  رد 

جاودزا زا  شیپ  طیارش 

جاودزا زا  شیپ  طیارش 

هراشا
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ار یگنهامه  نیا  هک  يدراوم  تسا .  جاودزا  رد  یگنهامه  دشاب ،  رظن  ّدم  دیاب  نیجوز ،  طسوت  جاودزا  زا  شیپ  هک  یفادـها  نیرتمهم  زا 
 : زا دنترابع  دننک ،  یم  نیمأت 

رظن كارتشا  مهافت و  1 ـ 

یم یسررب  رگیدکی  تارظن  هطقن  هیّلک  یسررب  اب  رما  نیا  هک  دنشاب  هتـشاد  یفاک  رظن  كارتشا  مهافت و  جاودزا ،  زا  شیپ  یتسیاب  نیجوز 
رد ار  لئاسم  دنیوگ و  نخس  ماهبا  نودب  فافش و  رگیدکی ،  اب  دننکن و  هدیـشوپ  ار  يزیچ  هک  دنـشاب  بظاوم  دیاب  یـسررب  نیا  رد  دوش . 

رکذ دننک .  کیدزن  رگیدکی  هب  ار  اهنآ  دـنناوت  یم  ای  تسا ،  کیدزن  رگیدـکی  هب  ناشیاهرظن  دـح  هچ  ات  هک  دـنبایرد  و  دـنراذگب ،  نایم 
 . دشاب لکشم  يراک  جاودزا  زا  سپ  دیاش  دنشابن ،  هیبش  رگیدکی  اب  هک  رکفت ،  هنوگ  ود  نتخاس  گنهامه  هک  تسا  مهم  هتکن  نیا 

تّبحم هقالع و  2 ـ 

دنشاب دحتم  یمیمص و  تسود  ود  دنناوت  یم  دنراد و  تسود  ار  رگیدکی  هک  دنسرب  هجیتن  نیا  هب  نیجوز  دیاب  اه ،  يدنب  عمج  تیاهن  رد 
زا يرایسب  قشع ،  یتسود و  طیحم  رد  هک  میناد  یم  همه  و  دنریگب ،  دنویپ  نیا  هب  میمـصت  صاخ ،  تاظحالم  یخرب  تلع  هب  هک  نیا  هن  ، 

 . دنرادب تسود  ار  رگیدکی  دیاب  نیجوز  هصالخ ،  دیامن .  یم  خر  اهتشذگ  اهراثیا و 

یلیمحت ياهجاودزا  زا  زیهرپ  3 ـ 

بوخ ار  نیا  دیاب  زین  نیجوز  دننایامنب .  نانآ  هب  ار  هاچ  هار و  دـننک و  ییامنهار  ار  نیجوز  دـیاب  ًامتح  دـیتاسا ،  ردام و  ردـپ و  ناگرزب و 
يربهر تسرد  دنتـسه ،  ناوج  هک  نانآ  دوخ  لـقع  تسا  نکمم  تسا و  هدیدنـسپ  رایـسب  جاودزا  رما  رد  نارگید  اـب  هرواـشم  هک  دـننادب 

 . تسا نیجوز  دوخ  هب  طوبرم  جاودزا ،  يارب  ییاهن  میمصت  لاحره ،  هب  اما  دنکن ، 

شنیب یگنهامه  4 ـ 

یگنهامه روما ،  نیا  رد  نیجوز  نایم  دـیاب  هک  یعامتجا  یـسایس و  یگداوناـخ ،  یبهذـم ،  ياهتـشادرب  هعومجم  زا  تسا  تراـبع  شنیب 
رد نیجوز  هدنیآ  یگدنز  رد  رایسب  یتالکشم  تافالتخا و  دنشاب ،  توافتم  رایسب  رگا  یـشنیب ،  ياه  فالتخا  دشاب .  هتـشاد  دوجو  یبسن 

 . دروآ دنهاوخ  یپ 

یّنس فالتخا  5 ـ 

میراد فلتخم  ياهاوه  لاح و  اهتشادرب و  فلتخم ،  نینس  رد  هک  ارچ  دشاب ; هتـشاد  دوجو  یحـضاو  یّنـس  فالتخا  نز  درم و  نایم  دیابن 
 . دشاب نیرفآ  لکشم  دناوت  یم  رایسب ،  ینس  فالتخا  تروص  رد  هک 
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یگدنز هدنیآ  لئاسم  اب  دروخرب  6 ـ 

دوش یسررب  دیاب  دنراد ،  رگیدکی  زا  نیجوز  هک  ییاهراظتنا  يداصتقا و  تیعضو  نکسم ،  ندرکراک ،  نازیم  رسمه ،  لغش  نوچ  يروما 
 . دنهدن رگیدکی  هب  دروم  یب  اجیب و  ياه  هدعو  دریگ و  رارق  ثحب  دروم  هدنیآ ،  ياهییاناوت  و 

يداصتقا لئاسم  7 ـ 

یگدنز رد  تسا و  يداصتقا  بوخ  تیعضو  رد  هک  نیجوز  زا  یکی  یهاگ  دوش .  تیاعر  دیاب  نیجوز  رد  يداصتقا  عضو  یبسن  یکیدزن 
جاودزا زا  شیپ  دیاب  عوضوم  نیا  و  دهد ـ  قیبطت  ار  دوخ  دیدج  تیعـضو  اب  دـناوت  یمن  دریگ ،  یم  رارق  بسانمان  یتیعـضو  رد  ییوشانز 

 . دوش یسررب 

یطیحم یگداوناخ و  لئاسم  8 ـ 

یماکحا بادآ و  هتسد  کی  هب  دوخ ،  هداوناخ  رب  مکاح  يداصتقا  تیعضو  موسر و  بادآ و  نژ ،  ریثأت  تحت  نیجوز  زا  کی  ره  الومعم 
نودب فافـش و  روط  هب  دیاب  لئاسم  نیا  و  دباین ،  یگنهامه  رگید  فرط  تیعـضو  اب  تسا  نکمم  هک  تسا  هدش  دـنب  ياپ  هدرک و  تداع 

 . دوش هدراذگ  نایم  رد  رگیدکی  اب  یشوپ  هدرپ 

هیرهم هیزیهج و  9 ـ 

یناور ياهراشف  تالکـشم و  زورب  ثعاب  اجیب ،  ياهراظتنا  اـه و  طـیرفت  طارفا و  یگدـنز ،  يریگ  لکـش  عورـش  رد  هک  نیا  هب  هجوت  اـب 
طارفا و اـهندادُزپ و  یـشیامن ،  ياـهراک  زا  هیرهم ،  هیزیهج و  نییعت  عوـضوم  رد  هک  میـشاب  بظاوـم  دـیاب  دوـش ،  یم  نـیجوز  رب  دـیدش 
رد مه  هیزیهج و  دروم  رد  مه  هتبلا ،  مینک .  باختنا  تسا ،  رتکیدزن  قطنم ،  لـقع و  لادـتعا و  هب  ار  هچنآ  میزیهرپب و  تدـش  هب  اـهطیرفت 

 . تسا بوخ  بولطم و  اهزاین ،  قطنم و  دح  تیاعر  هیرهم ،  دروم 

یسورع دقع و  مسارم  10 ـ 

یم روآ  باذع  روآ و  جنر  ددرگ ،  یم  جراخ  قطنم  لقع و  لادتعا و  زا  هک  نیا  تلع  هب  یسورع ،  دقع و  مسارم  هک  میتسه  دهاش  بلغا 
رایـسب یـسورع ،  دقع و  مسارم  هک  نیا  نمـض  هداوناخ .  نیجوز و  هب  یگدـنز  لّوا  رد  یناور  ياهراشف  ینانچنآ و  ياهجرخ  ینعی  دوش ;

دشاب زیگنا  هرطاخ  یندنامدای و  هب  ناکمالا ،  یتح  دیاب  دهد و  یم  خر  سک  ره  یگدنز  رد  راب  کی  هک  تسا  يا  هثداح  تسا و  بولطم 
يارب تدم  زارد  يروف و  تالکشم  یشیامن ،  یقطنم و  ریغ  دح و  یب  تافیرشت  دشابن .  راک  رد  طیرفت  طارفا و  هک  میـشاب  بظاوم  دیاب  ، 

 . تشاد دهاوخ  نیجوز 

هداوناخ طباور  موس ـ 
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هداوناخ طباور 

رارق رظن  دروم  دـیاب  ار  دـنچ  یتاکن  ور ،  نیا  زا  مینک و  يزیر  یپ  رادـیاپ  مکحم و  یـساسا  رب  ار  هداوناـخ  هدولاـش  دـیاب  جاودزا ،  زا  سپ 
 . تشذگ ;3 ـ  ّتبحم ;2 ـ  اهشزرا 1 ـ  میهد : 

اهشزرا 1 ـ 

 . دور یمن  راـب  ریز  يرگید  هک  دنـشاب  نئمطم  دـیاب  دـننک ،  نینچ  رگا  دـننک .  لـیمحت  يرگید  رب  ار  دوـخ  یـصخش  هیرظن  دـیابن  نیجوز 
تسا و حرطم  تسا ،  قح  هچنآ  رگید ،  نایب  هب  دنشاب .  اهشزرا  نآ  هب  دّیقم  دننک ،  یعس  دننک و  ادیپ  ار  اهوگلا  اهـشزرا و  دیاب  نیاربانب ، 

ثحب نیا  دـنوش و  یم  کیدزن  رگیدـکی  هب  یبسن ،  روط  هب  اهرظن  هاوخاـن ،  هاوخ  تروص ،  نیا  رد  و  تسا ،  حرطم  قح  هب  ندـش  میلـست 
رضاح باتک  یگدنز » صخشم  مسر  هار و   » تمسق رد  هک  دنشاب  هتشاد  حیحص  یشنیب  یتسیاب  نیجوز  زا  کی  ره  هک  نیا  هب  ددرگ  یمرب 

نیب دـیابن  قـح  فرح  تسا .  نیفرط  شـالت  هکلب  تسین ،  یـصخش  رظن  هداوناـخ ،  رد  اهـشزرا  ندرک  مکاـح  تسا .  هدـش  هراـشا  نآ  هـب 
فادـها دـنزرف و  تیبرت  هداوناخ و  توبث  رد  یکرتشم ،  هطقن  هب  نیجوز  همه  هک  نیجوز  نیا  نیب  اهنت  هن  و  دـنک ،  داجیا  تواـفت  نیجوز 

تسا و حرطم  قـح  تسین ،  حرطم  وـت ،  رظن  نم و  رظن  میـشاب .  هتـشاد  ار  حیحـص  شنیب  نیا  اـم  هک  تسا  نیا  مـهم  دنـسر .  یم  یگدـنز 
 . دوب دهاوخ  ریخ  هب  تبقاع  انعمرپ و  ابیز و  شوخ و  ردقچ  یگدنز ،  نینچنیا  و  قح ،  هب  ندیسر  هار  رد  ششوک 

تّبحم 2 ـ 

یکین و یتسود ،  قشع ،  دـننام  دراد ; فلتخم  ییاه  هژاو  تبحم ،  دـهد .  یم  لیکـشت  ّتبحم  ار  شنیرفآ  تقلخ و  ساـسا  دـنیوگ ،  یم 
هب ار  یتسه  همه  ادـخ ،  ِناـسنا  هچرگ  تسا .  راـگدرورپ  هب  قشع  اهقـشع ،  نیرتـالاو  تسا و  قشع »  ، » تبحم هژاو  نیرتیلاـع  نآ .  ریاـظن 

نیب هداوناخ و  رد  قشع  نیجوز و  قشع  اهقـشع ،  نیرتالاو  نیرتهب و  زا  راگدرورپ ،  هب  قشع  زا  دـعب  اّما  دراد ،  تسود  ادـخ  تایآ  ناونع 
لگرپ رطعم و  یناتـسلگ  هب  هداوناخ ،  طیحم  دـنهد ،  رارق  قشع  طـیحم  ار  هداوناـخ  نیجوز  رگا  تسا .  سکع  هب  ناـکدوک و  نارـسمه و 

زا دوب .  دـنهاوخ  نئمطم  باداش و  ملاس و  ییاه  هویم  دنـشاب ،  نادـنزرف  نامه  هک  غاـب ،  نیا  ياـه  هویم  اـهلگ و  و  دـش ،  دـهاوخ  لیدـبت 
یم یتخت  راد  تبحم  زا  دوش  یفاش  اهدرد  تبحم  زو  دوش  یفاص  اهدرد  تبحم  زا  دوش  نیرز  اهسم  تبحم  زا  دوش  نیریـش  اهخلت  تبحم 

زو دوش  یم  يرون  راـن  تبحم  زا  دوش  یم  نخلگ  هضور  تبحم  یب  دوش  یم  نشلگ  نجل  تبحم  زا  دوـش  یم  یتـخب  راـب  تبحم  زو  دوـش 
تبحم زو  دوش  یم  شون  شین  تبحم  زا  دوش  یم  يداـه  لوغ  تبحم  زو  دوش  یم  يداـش  نزح  تبحم  زا  دوـش  یم  يروـح  وـید  تبحم 

قشع تبحم ،  زا  روظنم  الاب ،  راعشا  رد  هتبلا ،  تسـشن  یتخت  نینچ  رب  هفازگ  یک  تسا  شناد  هجیتن  مه  تبحم  نیا  دوش  یم  یـسوم  رـشب 
هب قشع  زا  سپ  قشع ،  نیرتالاو  هک  میتفگ  و  دریگ ،  یم  لکـش  رگید  ياه  قشع  همه  قشع ،  نآ  هانپ  رد  اما  تسا ،  راـگدرورپ  هب  كاـپ 

نیجوز شالت  مامت  تسا .  ردام  ردپ و  اب  دنزرف  نیب  سکعرب  دنزرف و  نیدلاو و  نیب  نیدـلاو و  دوخ  نیب  هداوناخ و  رد  قشع  راگدرورپ ، 
رد دوب .  تبحم  قشع و  اب  یگدنز  عورـش  درک .  جاودزا  ینز  اب  يدرم  هک  دنا  هدروآ  دـشاب .  هداوناخ  طیحم  رد  قشع  ندرک  مکاح  دـیاب 

مهرب نز ،  درم و  هطبار  تشذـگ و  یتدـم  دـید .  یمن  ار  نز  مشچ  هکل  درَم ،  قشع ،  نیا  هانپ  رد  اـما  دوب ،  کـچوک  يا  هّکل  نز ،  مشچ 
نز هدمآ ؟ دوجو  هب  وت  مشچ  رد  عقوم  هچ  زا  لاخ  نیا  دیـسرپ :  نز  زا  دش .  هکل  هجوتم  درم  عقوم ،  نیا  رد  دش .  مکاح  اهینیبدـب  دروخ و 

 . يدش نیبدب  نم  هب  هک  عقوم  نامه  زا  داد :  باوج 

تشذگ 3 ـ 
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تشذگ

ياـطخ ینعی  تشذـگ ،  لاـح ،  ره  هب  اـّما  دوش ،  یم  وحم  قوـشعم  رد  قشاـع  قـشع ،  رد  تسا و  تشذـگ  قـشع ،  یعیبـط  هجیتـن  هچرگ 
ربارب رد  تشذـگ  دـهاوخ ،  یمن  تشذـگ  نارگید  تسرد  نخـس  اـی  باوـص  لـمع  هک  تسا  حـضاو  هتبلا ،  ندرک .  ضاـمغا  ار  يرگید 

زا هک  نانامه  ( . )= ساّنلا نع  نیفاعلاو   : ) هلمج نم  تسا ; هدـمآ  تشذـگ  زا  ییاـبیز  ياـه  هنومن  میرک  نآرق  رد  تسا .  نارگید  ياـطخ 
يراوگرزب اب  دنرذگب  وغل  رب  نوچو  ًامارک =( . ) اوّرم  وغّللاب  اوّرم  اذإو   : ) تسا هدـمآ  ادـخ  ِناسنا  تافـص  زا  ای  و  دـنرذگ ) .  یمرد  مدرم 

ّوفع و روفغ و  رتاس ،  يامـسا  ياضف  هب  ندیـسر  ناسنا و  یلاعت  لامک  هناشن  نارگید ،  ياطخ  نتفرگ  هدـیدان  ـالوصا  ي و   . ( دـنرذگ یم 
رظن يزوسلد و  اب  هکلب  دـنک ،  یمن  دروخرب  هنیک  اب  نارگید ،  ياهینادان  اهیدـب و  ربارب  رد  ادـخ ،  ِناـسنا  تسا .  راـگدرورپ  يامـسا  رگید 

دـب و بترم  هک  مرـسمه  اـب  هک ،  نیا  نآ  دـیآ و  یم  شیپ  بلاـج  لاـح ،  ناـمه  رد  فـیرظ و  لاؤـس  کـی  اـج  نیا  رد  هناـبلط .  حالـصا 
 : مینک یم  حرطم  ریز  تروص  هب  ار  باوج  منک ؟ دروخرب  هنوگچ  دنک ،  یم  يراکهابتشا 

الّوا

 . میریگب هدیدن  ار  هداتفا  اپ  شیپ  لئاسم  تایوهس و  میزاسن و  یهوک  هاک ،  زا  میهدن و  هولج  گرزب  ار  تیمها  یب  کچوک و  ياه  هابتشا 

ًایناث

طباور رد  یهلا  فیلکت  تیاـعر  لاـح  ره  هب  هتبلا ،  یتسود .  تبحم و  طـیحم  رد  مینک و  لـمع  هتخپ  هناـملاع و  رتـگرزب ،  ياههابتـشا  رد 
يراددوخ يروف  ياهلمعلا  سکع  زا  هک  میشاب  بظاوم  تسا .  مهم  زین  فیلکت  ماجنا  ماکحا  بادآ و  اما  تسا ،  يرورـض  زین  یگداوناخ 

هرجاشم یگداوناخ  یگدنز  رد  دیابن  لاح ،  ره  هب  و  دهد .  یم  سوکعم  هجیتن  تینابـصع ،  دایرف و  داد و  مینکن .  نما  ان  ار  طیحم  مینک و 
 . دشاب

ًاثلاث

 . دیهد دنپ  ار  وا  دوخ  لعف  اب  هصالخ ،  و  فرح .  اب  ات  میزومایب  ار  زیچ  همه  نامرسمه  هب  دوخ ،  لمع  اب  رتشیب 

هجیتن

ياه هیامرـس  همه  هک  ارچ  درذگب ; هداوناخ  هناخ و  رد  یتسیاب  رمع  تاعاس  نیرتهب  دشاب و  نیریـش  باّذج و  یطیحم  یتسیاب  هناخ  طیحم 
زا بیع  تسا ،  زیگنا  مغ  هناخ  طیحم  رگا  دنا .  هدـمآ  درگ  طیحم  نیا  رد  همه  نادـنزرف ) رـسمه و  یگدـنز و  هناخ و   ) ام يونعم  يدام و 
هک تسا  نیا  تقیقح  دنک .  یـشوخ  تّرـسم و  هاگیاج  ار  شیوخ  هناخ  دناوت  یمن  هک  تسا  راکاطخ  هناخ  بحاص  تسا و  هناخ  بحاص 
ره رد  دـنناوت  یمن  دـننیب و  یم  روجکی  تخاونکی و  ار  زیچ  همه  نیب  هتوک  مدرم  دـشاب .  تخاونکی  رّرکم و  هک  تسین  زیچ  چـیه  اـیند  رد 
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دنمدرخ رایـشوه و  رگا  امـش  تهج ،  نیدب  دننک .  ادیپ  دنک ،  یم  هولج  فلتخم  ياهـسابل  رد  هک  ار ،  لاح  قیاقد  تایح ،  رهاظم  زا  کی 
یم مهارف  ار  دوخ  حیرفت  تذل و  یمرگرـس و  یـشوخ و  لیاسو  اج  نآ  رد  تقد ،  یمک  اب  دـییوج و  یم  هناخ  رد  ار  یتخبـشوخ  دیـشاب ، 

كدوک تسا .  تّرـسم  همـشچرس  ناسنا  يارب  هداوناخ  رمع ،  لحارم  همه  رد  درذگب .  هناخ  رد  هک  تسا  نآ  رمع  تاعاس  نیرتهب  دینک . 
سپ دبای .  یم  ردـپ  ناماد  ردام و  شوغآ  رد  ار  تداعـس  شمارآ و  اج  نآ  رد  تسا ،  هدوشگ  ایند  هب  مشچ  هزات  هک  تیلوفط  راگزور  رد 

رد ار  تغارف  تذل و  مه  زاب  دوش ،  یم  مرگ  ییوشانز  قشع و  باتفآ  هب  یناسنا  حور  تسا و  یگدنز  راهب  هک  یناوج ،  هرود  رد  نآ ،  زا 
یم عورش  یگدوسرف  هدرمژپ و  لامآ ،  ییالط  ياهلگ  هک  يریپ ،  هلحرم  رد  دنک .  یم  ادیپ  دوخ  نابرهم  بوبحم و  رـسمه  هانپ  رد  هناخ ، 

هک دنک  یم  ساسحا  ناسنا  تسا و  یبوخ  تّرسم و  نیرق  درذگ ،  یم  نادنزرف  نایم  ای  رـسمه  اب  هداوناخ و  رد  هک  یتاعاس  مه  زاب  دوش ، 
هفایق ینارون و  تروص  اب  کچوک  لاـفطا  دـنک و  یم  نتـسج  دـیما  طاـشن و  ياـه  هقرج  رتسکاـخ ،  تاـقبط  ریز  زا  شحور ،  نوناـک  رد 
كاپ قشع  زا  راشرس  ناشحور  هک  نانآ  دننک .  یم  سابتقا  اهنآ  زا  ار  طاشن  غورف  هدروخلاس ،  ناریپ  هک  دنتـسه  یناگراتـس  دوخ  موصعم 

نآ رد  هزات  یتّرـسم  هقیقد  تعاس و  ره  هک  تسا  تشهب  نوچ  هناخ ،  ياضف  نانآ  يارب  دنرب و  یم  تذل  هداوناخ  ياهزیچ  همه  زا  تسا ، 
یب مرذگ و  یم  یلیل  هچوک  زا   : » دنا هتفگ  اریز  میراد ; تسود  ار  هناخ  نانکاس  هک  تسا  تهج  نآ  زا  هناخ  هب  ام  هقالع  هتبلا ،  دنبای .  یم 
دنک یم  یگدنز  اجنیا  رد  هک  یـسک  قشع  زا  محور  هکلب  متـسرپ ،  یم  ار  اهراوید  نم  هک  دـینکن  نامگ  مسوب .  یم  ار  راوید  رد و  رایتخا 

ار رگیدکی  شدارفا  هک  ور  نیا  زا  تسا  یتخبشوخ  همـشچرس  هداوناخ  یلب ،  مسوب » .  یم  وا  قشع  مان و  دای و  هب  ار  اهراوید  تسا و  زیربل 
یتقو دنیوگ .  یمن  غورد  رگیدکی  هب  دنرادن و  ایر  قافن و  گنرکی .  لدکی و  رگیدکی  اب  دنکرتشم و  یعفانم  ياراد  دـنراد و  یم  تسود 

دیما و وترپ  تداعس ،  رجف  هعیلط  نوچ  تبحـص ،  يانثا  رد  ناشاهدنخبل  و  تسا ،  شخب  تّرـسم  ناشیاهوگتفگ  دننیـشن ،  یم  مه  رود  هب 
 . تسا هداد  ناشطابترا  رگیدکی  هب  افو ،  تبحم و  هتشر  هک  نیا  يارب  دنتخبشوخ ،  نانآ  دهد .  یم  ذوفن  ناشبولق  قامعا  رد  ار  طاشن 

هداوناخ هناخ و  طیحم  رد  تبحم  قشع و  ظفح  يارب  هیصوت  دنچ 

دـینک و ریدـقت  هتـشاد ،  رـسمه  هک  یتمحز  راک و  رگیدـکی و  زا  دـییوگب و  دیـشابن  هتـسخ  وا  هب  دـینیب ،  یم  ار  دوخ  رـسمه  تقو  ره  1 ـ 
رـسمه هب  هناخ  روما  رد  3 ـ  دـیوش .  ایوج  رگیدـکی  لاوحا  زا  دـینزب و  نفلت  رگیدـکی  هب  یهاگ  راک ،  عقوم  رد  2 ـ  دیـسوبب .  ار  رگیدمه 

هب هیده  ای  لگ  اب  یهاگ  5 ـ  دیهدب .  هیده  رگیدکی  هب  نآ  ریاظن  یـسورع و  دقع ،  دلوت ،  درگلاس  نوچ  ییاهزور  رد  4 ـ  دینک .  کمک 
دینک فیرعت  ار  رگیدکی  بوخ  تافص  7 ـ  دیریگب .  هیده  رگیدکی  يارب  اهترفاسم  رد  6 ـ  دینک .  میدقت  هیده  رگیدکی  هب  دییایب و  لزنم 
لزنم طیحم  دوخ و  یگزیکاپ  لزنم و  رد  شیارآ  هب  اهمناخ  دیشاب و  سابل  شوخ  وبـشوخ و  هزیکاپ و  8 ـ  دیریگب .  هدیدان  ار  دب  تافص  و 

یخوش زا  ناکمالا  یتح  دیراذگب و  مارتحا  رگیدـمه  هب  9 ـ  دشاب .  وبـشوخ  هزیکاپ و  هشیمه  یتسیاب  ناسنا  ندب  دنهدب .  تیمها  رایـسب  ، 
هسیاقم يرگید  اب  ار  وا  دوخ ،  نهذ  رد  هن  دینکن ; هسیاقم  رگید  نارسمه  اب  ار  ناترسمه  10 ـ  دیزیهرپب .  دنک ،  مک  ار  امش  نأش  هک  ییاه 
ییاناوت اب  هک  دراد  اهییاناوت  هعومجم  کـی  یـسک  ره  هک  ارچ  يرگید ; ربارب  رد  اـی  وا و  دوخ  شیپ  هن  و  تسا ) زاـغ  هیاـسمه  غرم   ) دـینک

ره ردام  ردپ و  ًاصوصخم  دیرواین و  ور  هب  ار  نانآ  بویع  دیراذگب و  مارتحا  ناترسمه  نادنواشیوخ  هب  11 ـ  دنوش .  هسیاقم  دیابن  نارگید 
 . دراذـگ یم  ریثأت  رـسمه  رد  مه  تسا و  یناسنا  یقالخا و  هفیظو  مه  نیا  دنـشاب .  يرگید  مارتحا  تبحم و  دروم  دـیاب  نیجوز ،  زا  کی 
ار نارگید  ياـهاطخ  بویع و  شاـب و  هتـشاد  رظن  رد  ار  دوخ  ياـطخ  بوـیع و  هشیمه  دوـب :  نیا  یـسوم  هب  رـضخ  تیـصو  نیرخآ  12 ـ 

 . شخبب

كدوک مراهچ ـ 

كدوک
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راـتفر و ;2 ـ  هداوناخ طـیحم  1 ـ  تسا :  ریز  نیواـنع  ياراد  هک  دوـش  یم  هتـشاذگ  ثحب  هب  ناـکدوک  هراـبرد  یبلاـطم  تمـسق ،  نـیا  رد 
طیحم 4 ـ  كدوک .  هب  نداد  تیـصخش  ًاثلاث ـ  ; نیدـلاو تاراظتنا  ًایناث ـ  ; نیدـلاو تبحم  الّوا ـ  كدوک :  اب  نیدـلاو  طاـبترا  ;3 ـ  يریگدای

 . یبصع ياهتیصخش  ;5 ـ  هداوناخ رد  لداعتمان 

هداوناخ طیحم  1 ـ 

 ، كدوک تیـصخش  دـشر و  رد  دـناوت  یم  و  تسا ،  هداوناخ  طیحم  كدوک ،  تیبرت  هدـنیآ و  رد  هدـننک  نییعت  یلـصا و  لماوع  زا  یکی 
 ، كدوک هدـنیآ  راتخاس  رد  کیتنژ ،  یثرا و  ياه  هبنج  زا  ریغ  هب  كدوک ،  رد  نیدـلاو  ذوفن  نازیم  دـشاب .  هتـشاد  یفنم  اـی  تبثم  تارثا 

نآ و ریاظن  حیحص و  موسر  بادآ و  تبحم ،  مارتحا ،  يدنمنوناق ،  تینما ،  هک  ياهداوناخ  لداعتم  طیحم  رد  دراد .  هدننک  نییعت  یـشقن 
قح تهج  رد  هداوناخ  نایب ،  کی  رد  حالـص و  ریخ و  تهج  رد  دنـشاب و  مکاح  اهـشزرا ،  و  دشاب ،  مکاح  صخـشم  مسر  هار و  هصالخ 

هتـشادن تینما  هداوناخ ،  طیحم  رگا  و  تفر .  دـهاوخ  قح  تهج  رد  دوش و  یم  گرزب  ناور  نت و  یتمالـس  لاـمک  رد  كدوک ،  دـشاب ، 
دـشاب مکاح  طلغ  ياه  مسر  هار و  هصالخ ،  و  طلغ ،  موسر  بادآ و  و  لباقتم ،  یمارتحا  یب  اه و  هنیک  دشابن ،  نآ  رد  يدنمنوناق  دشاب ، 

یم گرزب  ناور  نت و  يرامیب  رد  كدوک  دشاب ،  قحان  تهج  رد  هداوناخ  طیحم  نایب ،  کی  رد  ماجنارس  و  دشاب ،  مکاح  اهـشزرا  دض  ، 
نیفرط شالت  دشاب و  مکاح  قح  دیاب  هداوناخ ،  طیحم  رد  هک  میدرک  هراشا  نیشیپ  ياه  تمـسق  رد  تفر .  دهاوخن  ریخ  هب  تبقاع  دوش و 

یم تسرد  نم   : » دیوگب ای  دنک  مهتم  ار  يرگید  رـسمه ،  هک  نیا  اهزاجم .  يدرف و  ياه  هیرظن  هن  دـشاب ،  قح  هار  ندرک  مکاح  رب  دـیاب 
تـسا تقو  نآ  دشابن .  نایم  رد  وت  نم و  دننک و  شالت  قح  تهج  رد  ود  ره  دیاب  هکلب  تسین .  تسرد  هجو  چـیه  هب  طلغ » .  وت  میوگ ، 

 . تسا رتشیب  اه  یگنهامه  دنشاب ،  قح  تهج  رد  دنزرف  یتح  ردام و  ردپ و  رگا  دوش .  یم  کیدزن  رگیدمه  هب  اهرظن  هطقن  هک 

يریگدای راتفر و  2 ـ 

دیاب اما  نیدـلاو .  لامعا  هار  زا  مود  و  نیدـلاو ،  راتفگ  هار  زا  یکی  دـنبای :  یم  شزومآ  هار  ود  زا  ًاتدـعاق  هداوناخ ،  طیحم  رد  ناکدوک ، 
بوخ یقطنم  شور  اب  هناملاع و  رکذـت  هتبلا ،  راتفگ .  ریثأـت  تحت  اـت  تسا  نیدـلاو  لاـمعا  ریثأـت  تحت  رتشیب  كدوک ،  هک  تشاد  هجوت 

هناتسود یطیحم  رد  دیاب  اهرکذت  دنهد .  شزومآ  ار  كدوک  دوخ ،  لمع  رد  گنهامه ،  روط  هب  دننک  یعـس  دیاب  ردام  ردپ و  اما  تسا ، 
اباه يریگداـی  دراد .  سوکعم  هجیتن  یتح  تسا و  باوصاـن  یعطقم ،  ياـهدروخرب  تنوشخ و  هنوگره  دریگ  تروص  مارآ  و  یقطنم ،  ، 

تالالتخاراتفر يریگدایدب و  يوگلا  بوخ  يوگلا  حیحص  ریغ  شور  اب  حیحص  شور  اب  ( راگزاس يدح  ات  ) نیدلاو لمع  اب  نیدلاو  رکذت 
( ینتناور ياهیرامیب  ( ) ناورو نت  یتمالس  () ینت ناور  ياهیرامیب   ) كدوک بوخ  يراتفر  تالالتخا  بوخ  دنزرف  يریگدای 

كدوک اب  نیدلاو  طابترا  3 ـ 

نیدلاو تبحم 

دوب و دهاوخ  تبحم  اب  زین  هدنیآ  یگدنز  رد  دنیبب ،  تبحم  نیدـلاو ،  زا  كدوک  رگا  تسا .  تبحم  كدوک ،  یناور  یـساسا  ياهزاین  زا 
دـشر تیمیمـص ،  تبحم و  طیحم  رد  هک  یکدوک  سکع ،  هب  تشاد .  دـهاوخ  نارگید  هب  تبحم  نارگید و  هب  دامتعا  سفن و  هب  دامتعا 
دشاب لقع  قطنم و  دح  رد  كدوک  هب  تبحم  هک  میشاب  بظاوم  دیاب  هتبلا ،  دوب .  دهاوخ  راگزاسان  هنیک و  رپ  یتیـصخش  هدنیآ  رد  دنکن ، 
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تاجایتحا و دنـشاب و  كدوک  دـشر  هجوتم  دـیاب  نیدـلاو  تسا .  طـلغ  ود  ره  يرهم ،  یب  ینعی  طـیرفت ،  و  اـجیب ،  تبحم  ینعی  طارفا ،  . 
هتکن دـننکی .  لمع  دروخرب و  وا  اب  شدـشر  ياـضتقا  هب  صوصخ  هب  دـنریگب و  رظن  رد  ار  كدوک  ياهدادعتـسا  تـالیامت و  تاـناکما و 

یگدنز هنیمز  رد  یتالکشم  زورب  ثعاب  ناشدنزرف ،  دوخ و  هب  تبسن  دوخ  ياهیراک  منادن  اب  ومعم  نیدلاو  هک  تسا  نیا  شزرا  اب  رایـسب 
تیبرت ملع  هداوناخ و  ملع  دیاب  تسین .  یکش  دنزرف  هب  تبـسن  نیدلاو  یتسود  تبحم و  رد  هنرگ  دنوش و  یم  دنزرف  تیبرت  یگداوناخ و 

دوخ  ) دوش یم  دنمتداعـس  ناشدنزرف  دنراد ،  يدایز  لوپ  نوچ  هک  دننکن  رکف  يردام  ای  ردپ  تفرگ .  راک  هب  سپـس  تخومآ و  ار  دنزرف 
زا یکی  تسا  نکمم  اهنیا  دوش .  دنمتداعـس  ناشدـنزرف  دـیاب  دنتـسه ،  هدرک  لیـصحت  رگا  هک  دـننکن  رکف  يرداـم  ردـپ و  اـی  و  دوخ ) هب 

ار نآ  میشاب و  هتشاد  ار  نآ  شناد  هک  دوش  یم  نیمأت  یماگنه  دنزرف  تداعس  تسین .  دنزرف  تداعس  يارب  طیارش  همه  اما  دشاب ،  طیارش 
فلتخم ياهتروص  هب  دـنزرف ،  هب  نیدـلاو  يرهم  یب  دوب .  میهاوخن  قفوم  تروص ،  نیا  ریغ  رد  مینک .  هداـیپ  حیحـص  روط  هب  لـمع و  رد 

 ، یگداوناخ يراگزاسان  نادـنزرف ،  هب  ندیـسرن  نیدـلاو و  دایز  راـک  تبحم ،  نتـشادن  نیدـلاو ،  دوخ  یفطاـع  یحور و  لـئاسم  تسا : 
يرهم یب  ربارب  رد  كدوک  لـمعلا  سکع  نآ .  ریاـظن  راـتفر و  رد  تنوشخ  يداـصتقا ،  ياـهراشف  یفاـک ،  تحارتـسا  حـیرفت و  نتـشادن 
كدوک رمع  رخآ  ات  یهاگ  اهلاس و  دناوت  یم  مادک  ره  هک  دـنک  یم  رهاظت  ینتناور  ياهیرامیب  يراتفر و  تالالتخا  تروص  هب  نیدـلاو ، 

 . دراد هاگن  باذع  جنر و  رد  ار 

نیدلاو ياهراظتنا 

زا رود  هب  ییاهراظتنا  شیوخ  دنزرف  زا  نیدلاو ،  رتشیب  اما  تسا .  حیحص  هک  دنراد ،  هنانیب  عقاو  ییاهراظتنا  كدوک ،  زا  نیدلاو ،  یهاگ 
شیب تقیقح ،  رد  ینیدلاو ،  نینچ  یطیحم .  لئاسم  تاناکما و  اهدادعتسا ،  هب  نتشادن  هجوت  ینعی  دنراد ; حیحص  تریـصب  نودب  عقاو و 

 . تسین تسرد  نیا ،  هک  دنهد  یم  رارق  راشف  تحت  ار  دنزرف  لومعم  زا 

كدوک تیصخش  هب  نداهن  جرا 

وا هب  مینکن و  ریقحت  ار  دوـخ  كدوـک  زگره  و  میریگن ،  مک  تـسد  مینادـب و  ناـسنا  کـی  ار  وا  دـیاب  ناـکدوک ،  اـب  طاـبترا  رد  هـشیمه 
هب میهدب و  تیلوئـسم  شا  ییاناوت  بسحرب  كدوک  هب  دـیاب  میراذـگب .  مارتحا  شتارظن  هب  میروآ  باسح  هب  ار  وا  و  میهدـب ،  تیـصخش 

 . مینکن هاگن  وا  هب  ینیبدب  مشچ 

هداوناخ رد  لداعتمان  طیحم  4 ـ 

هداوناخ رد  لداعتمان  طیحم 

دیآ یم  دوجو  هب  ریز  لماوع  رذگ  زا  كدوک  يارب  هداوناخ  رد  لداعتمان  طیحم 

دنزرف يارب  نیدلاو  بوخ  يوگلا  ندوبن 
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نآ هب  دننادب و  ار  حیحص  ياهوگلا  اهـشزرا و  و  دنـشاب ،  بوخ  ناشدوخ  دیاب  دنـشاب ،  هتـشاد  یبوخ  دنزرف  دنهاوخ  یم  ردام  ردپ و  رگا 
هدایپ ندیسر و  تهج  رد  دیاب  هداوناخ  طیحم  هک  میدرک  هراشا  دنشابن .  فرح  راعـش و  دح  رد  دننک و  لمع  هداوناخ  طیحم  رد  دنـسرب و 

 . نارگید طلغ  ياهشور  زا  دیلقت  يدرف و  تارظن  هن  دشاب ،  قح  هار  ندرک 

رگیدکی اب  نیدلاو  يراتفر  تالکشم 

فادـها شزومآ و  تینما ،  طـیحم  رد  اـت  دـیامن ،  مکاـح  هداوناـخ ،  رد  ار  شمارآ  تینما و  هک  دـشاب  يا  هنوگ  هب  نیدـلاو  طاـبترا  دـیاب 
مک ناکمالا  یتح  ار  دوخ  نایم  ّداضت  دنـشاب و  گنهامه  هک  دننک  یعـس  دـیاب  ردام ،  ردـپ و  دوش .  یلمع  رتهب  كدوک  تیبرت  هداوناخ و 

 ، یحور رظن  زا  كدوک  یگداوناخ ،  ياه  ثحب  ّرج و  رد  دننک .  دروخرب  رتهب  ناکدوک  اب  مه  دننک و  یگدـنز  تحار  دوخ  مه  ات  دـننک 
 . تسا كدوک  اب  طابترا  لّوا  طرش  هداوناخ ،  تینما  دنیب .  یم  بیسآ  یلیخ 

كدوک اب  طابترا  رد  نیدلاو  ندوبن  گنهامه 

ردپ رگا  اما  دوب .  دنهاوخ  گنهامه  دنزرف  دروم  رد  تروص  نیا  رد  هک  دنهن  ندرگ  باوص  قح و  يوگلا  هب  دیاب  ردام  ردپ و  هک  میتفگ 
هک میداد  رکذـت  راب  دـنچ  و  دـنیب ،  یم  بیـسآ  دوش و  یم  مگ  ردرـس  دـنزرف  ار ،  نآ  دـض  شور  ردام  دریگ و  شیپ  رد  ار  شور  کـی  ، 

 . مینک لوبق  تسا ،  قح  ار  هچره  دیاب  تسین  حرطم  یصخش  تارظن 

كدوک اب  نیدلاو  يراتفر  تالکشم 

لادتعا قح و  دیاب  انبم  درک .  زیهرپ  تدش  هب  دـیاب  طیرفت  طارفا و  هنوگ  ره  زا  و  تسا ،  طلغ  كدوک ،  اب  راتفر  رد  لداعت  مدـع  هنوگ  ره 
 . تسا باوصان  كدوک ،  اب  تنوشخ  هنوگره  ای  اجیب  تبحم  هنوگ  ره  دشاب . 

یبصع تیصخش  5 ـ 

یبصع تیصخش 

یتیـصخش و ياه  هدقع  یلـصا  لماوع  زا  نالاسگرزب ،  رد  یتح  صوصخ و  هب  كدوک ،  رد  ار  زیارغ  یبوکرـس  دیورف ، »  » هک دوب  اهتدـم 
یگنوگچ رد  يدـعب ،  دـیاقع  هدـش و  فیعـضت  يردـق  ریخا ،  ههد  دـنچ  رد  دـیورف  دـیاقع  اـما  تسناد .  یم  یناور  یحور و  ياـهیرامیب 

هـصالخ هک  تسا  هدرک  هئارا  ار  یبوخ  ياه  هیرظن  يانروه » نراک   » صوصخ هب  تسا  هدرک  رییغت  يردق  یبصع ،  ياهتیـصخش  شیادـیپ 
طـلغ و ياـهوگلا  فاـحجا ،  ملظ ،  سرت ،  ریقحت ،  دـننام  یلماوـع  ریثأـت  تحت  یـسک ،  ره  اـی  كدوـک  مـیروآ :  یم  اـج  نـیا  رد  ار  نآ 

 : دهد یم  ناشن  لمعلا  سکع  عون  ود  یناور ،  ياهراشف 

لّوا لمعلا  سکع 
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دوجو لمعلا  سکع  هس  ره  ای  یکی ،  تسا  نکمم  اهنیا  زا  يریگ  هشوگ  نایغط  یگنهامه  میراد :  لّوا  لـمعلا  سکع  رد  شنکاو  عون  هس 
یلو دنا ،  يزاجم  همه  لاح ،  ره  هب  دوش ،  بلاغ  لمعلا  سکع  زا  کی  ره  هک  تسا  نیا  مهم  هتکن  تسا .  رتبلاغ  یکی  اما  دـشاب ،  هتـشاد 

 . تسا یقیقح  یعقاو و  دشاب ـ  ناور  نت و  تالکشم  نامه  هک  اهنآ ـ  زا  لصاح  جیاتن 

مود لمعلا  سکع 

بارطـضا نورد  شکمـشک  ترفن  مشخ و  میراد :  شنکاو  عوـن  هس  ( تسهزین لّوا  لـمعلا  سکعریثأـت  تحت  هک   ) مود لـمعلا  سکع  رد 
صقن و یب  دوخ  یعقاو ،  دوخ  ربارب  رد  سکره ،  اـب  كدوک  هک  دوب  دـهاوخ  نیا  اـه ،  يریگ  عضوم  نیا  هجیتن  اـهیریگ  عضوم  نیا  هجیتن 

یم ًابترم  یفرط ،  زا  و  درب . ) یم  جنر  نآ  زا  دـنیب و  یم  اّما   ) دـنیبن ار  یعقاو  دوخ  ات  دـشوک  یم  دسانـش و  یم  ار  لآ ) هدـیا  دوخ   ) یّلیخت
دانع لّوا :  لکـشم  دوش :  یم  ور  هب  ور  لکـشم  ود  اب  هار  نیا  رد  دـهد و  هئارا  ار  يزاـجم ) یـشیامن و  دوخ  لآ =(  هدـیا  دوخ  اـت  دـشوک 

ار لکشم  نیا  مود :  لکشم  نارگید .  اب  سامت  زا  سرت  نارگید و  زا  رایسب  عقوت  دوخ ،  ریقحت  دوخ ،  رازآ  هب  لیم  یعقاو ،  دوخ  هب  تبسن 
تانایرج هّیّلک  دشوک ،  یم  ینعی  دـهد ; تبـسن  یجراخ  لماوع  هب  ار  یعقاو  دوخ  تالکـشم  دـشوک  یم  وا  ینعی  دـنیوگ ; یم  سیکعت » »

وا يرگید  هک  درب  یم  نامگ  تراقح ،  ساسحا  دروم  رد  الثم  دـهدب ،  یجراخ  تیعقاو  اـهنآ  هب  دـنک و  سکعنم  نوریب  هب  ار  دوخ  ینهذ 
شتیـصخش درب ،  یم  رـس  هب  سرت  عاونا  رد  دوش ،  یم  یبـصع  تیـصخش  کـی  هب  لّدـبم  یـسک ،  نینچ  یّلک  هجیتـن  دـنک .  یم  ریقحت  ار 

یم ناشن  نارگید  ریقحت  رازآ و  هب  لیم  یتیاضران و  سأی ،  دوخ ،  زا  درادـن و  تفرـشیپ  اـهراک  رد  دراد ،  یتسـس  یلبنت و  تسا ،  فیعض 
 . دهد

ندب یتمالس  تشادهب و  3 ـ 

هیذغت لّوا ـ 

هیذغت

ماـکحا بادآ و  نتـسناد  تسا .  هیذـغت  رما  هداد ،  رارق  ناـسنا  يارب  لداـعتم ،  راـگدرورپ  تسا و  یناـسنا  زیارغ  هب  طوـبرم  هـک  يرازبا  زا 
یلاع فادها  هب  ندیسر  يارب  ار  ام  دهد و  رارق  تحـص  لادتعا و  تهج  رد  ار  نت  دناوت  یم  نآ ،  زا  حیحـص  يریگ  هرهب  هیذغت و  حیحص 

 ، یبسن روط  هب  دناوت  یم  هک  دوش  یم  ییاهیرامیب  تالکشم و  زورب  ثعاب  هیذغت ،  رما  رد  طیرفت  طارفا و  هنوگ  ره  دنک .  کمک  تایح ، 
دروآ یم  دیدپ  یمسج  تالالتخا  هدش ،  ومن  دشر و  يدنک  بجوم  اذغ ،  دوبمک  یفرط ،  زا  دروآ .  دوجو  هب  ام  یلاعت  هار  رس  رب  یعناوم 

یفاضا ییاذغ  داوم  هک  دوش  یم  ثعاب  اذغ ،  رد  طارفا  يروخرپ و  رگید ،  فرط  زا  و  دوش .  یم  طاشن  مدع  یلاحیب و  فعـض و  ثعاب  و 
بادآ و یتسیاب  الاب ،  تاکن  هب  هجوت  اـب  دـنروآ .  دوجو  هب  اـم  یتمالـس  هار  رـس  رب  یمتح  يدـج و  تالکـشم  هدرک ،  بوسر  ندـب  رد  ، 

میریگ رظن  رد  ار  یتمالس  تحص و  دوخ ،  ياذغ  رد  رگا  هک  مینادب  میریگ و  راک  هب  لمع ،  رد  سپس  مینادب و  یبوخ  هب  ار  هیذغت  ماکحا 
تایح يالعا  فده  هب  ندیـسر  هک  دوخ ،  یلک  تیعـضو  دوبهب  یلاعت و  ماقم  رد  نامگ  یب  مینک ،  تیاعر  ار  مارح  لالح و  ًاصوصخم  و 

 . هللا ءاش  نا  دوب ـ  میهاوخ  تسا ، 

ندروخ اذغ  ماکحا  بادآ و 
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كان ههبـش  ای  هدـش ،  هیهت  مارح  هار  زا  هک  ییاذـغ  هک  میـشاب  بظاوم  مینک و  هجوت  اذـغ  ندوب  لالح  مارح و  هب  اذـغ ،  عورـش  زا  لبق  1 ـ 
میروآ و ياج  هب  دمحلا هللا »  » رکذ اب  ار  راگدرورپ  تمعن  رکـش  اذـغ ،  فرـص  زا  دـعب  مینک و  زاغآ  هللا » مسب   » اب 2 ـ  مینکن .  فرص  تسا 
 ، يروخرپ هک  مینادب  مینک و  تیاعر  ار  اذغ  فرـص  رد  لداعت  مینکن ،  يروخرپ  3 ـ  مینک .  اعد  راگدرورپ ،  ياـهتمعن  رتشیب  تکرب  يارب 

باوخ همضاه ،  ءوس  دایز ،  زاگ  خفن و  درد ،  لد  اذغ ،  زا  دعب  ندش  نیگنس  شا ،  يروف  تارثا  دراد .  يروف  تارثا  تدم و  زارد  تارثا 
هدز باتش  4 ـ  تسا .  یقورع  یبلق و  يدج  رایـسب  ضراوع  قورع و  رد  یبرچ  بوسر  یقاچ و  شتدمزارد ،  تارثا  تسا و  یلبنت  دایز و 
اذغ دش .  دنهاوخ  التبم  همـضاه  ءوس  یـشراوگ و  فلتخم  ياه  يرامیب  هب  دننک ،  یم  هلجع  ندروخ  اذغ  رد  هک  يدارفا  میروخن .  اذـغ  ، 

5 دیآ .  یم  دوجو  هب  يا  همضاه  تالکـشم  مه  اجنیا  رد  هنرگو  دوش  لیدبت  بذج ،  مضه و  لباق  زیر  تارذ  هب  ات  دیوج ،  بوخ  دیاب  ار 
تیاعر رثا  رد  هک  ارچ  دوشب ; دیاب  لاگنچ  قشاق و  اذغ و  فورظ  لثم  اذغ ،  هب  طوبرم  لیاسو  اذغ و  هرفـس ،  اهتـسد ،  تشادـهب  تیاعر   ـ

الاب رایسب  ییاذغ ،  داوم  ترارح  هجرد  دینک  یعس  6 ـ  دنک .  یم  دیدهت  ار  ام  یتمالس  یلگنا ،  یبرکیم و  ياهیگدولآ  تشادهب ،  ندرکن 
زا لبق  دییامن و  اذغ  فرص  هب  تردابم  دعب  دیوش و  هنسرگ  7 ـ  دشاب .  هتـشاد  قیبطت  ندب  ترارح  هجرد  اب  يدودح  ات  نآ  هجرد  دشابن و 

اهنآ ندوب  ینوفعدض  لماک و  نتسش  زا  اّما  دییامن ،  فرصم  هزات  ياهیزبس  زا  8 ـ  دینکن .  يروخرپ  لقادح  دیروخن و  رگید  ندش ،  ریس 
دوخ يداع ،  لاح  رد  اما  تسا ،  عنامالب  توپمک  ای  هویمبآ  ندروخ  لمحت ،  مدـع  تروص  رد  دـیروخب و  هویم  ًاـبترم  9 ـ  دیوش .  نئمطم 
یمن هیـصوت  شراوگ ،  هاگتـسد  تمالـس  تلاح  رد  هدش ،  ورـسنک  ياههویمبآ  ای  توپمک و  ای  هویمبآ  ندروخ  دینک .  فرـص  ار  اه  هویم 

ـ  10 تسا .  هدش  هیـصوت  یـشراوگ  ياهیرامیب  زا  يریگولج  اذـغ و  حیحـص  بذـج  مضه و  ظفح  يارب  ماخ ،  هویم  ندروخ  یتح  دوش . 
ـ  11 درک .  يور  هدایز  نآ  فرصم  رد  دیابن  اذل  تسا و  ینغ  مه  لورتسلک  زا  تساهنیئتورپ ،  زا  راشرس  ییاذغ  هدام  کی  هک  غرم ،  مخت 

مـضه هدعم ،  دیـسا  ندرک  قیقر  اب  هک  ارچ  دینک ; يراددوخ  بآ  فرـصم  زا  نآ ،  زا  سپ  هلـصافالب  ندروخ و  اذغ  لاح  رد  دـینک  یعس 
نیب 13 ـ  تاینبل . ) لثم   ) يرـضاح ياذغ  دح  رد  مک و  ماش ،  و  لداعتم ،  راهان  دینک و  لیم  لماک  هناحبـص  12 ـ  دنک .  یم  لتخم  ار  اذغ 

 ، ندروخ هک  ارچ  ياچ ; ای  هویم  رگم  دیروخن  يزیچ  ناکمالا ،  یتح  ماش ـ  ات  راهان  نیب  نامز  راهان و  ات  هناحبـص  نیب  نامز  ینعی  اهاذـغ ـ 
 ، عیام نغور  دینک و  فرـصم  رتمک  یندرک ،  خرـس  ياهاذغ  دینک  یعـس  14 ـ  دنک .  یم  مک  ار  امـش  ياهتـشا  اهاذغ ،  ینامز  هلـصاف  رد 

يدنق داوم  ینیریش و  زا  15 ـ  دنراد .  ندرک  بوسر  هب  لیم  ندب ،  ياه  هاگتسد  قورع  رد  رتشیب  دماج ،  ياه  نغور  دینک .  هدافتسا  رتشیب 
يراددوخ ناکمالا  یتح  اذـغ ،  هب  تسا ) یفاضا  کمن  روظنم   ) کمن ندرک  هفاضا  زا  16 ـ  دینک .  هدافتسا  رتمک  ناکمالا  یتح  رکـش ،  و 

هدولآ  ) دنا هدولآ  اهرهش ،  یشک  هلول  بآ  بلغا  17 ـ  دنوش .  یم  يویلک  یبلق و  ياهیرامیب  نوخ ،  راشف  ثعاب  دایز ،  کمن  اریز  دـینک ;
ار بآ  ای  دینک ،  هدافتسا  لزنم  رد  هیفصت  کچوک  ياههاگتسد  زا  تسا  رتهب  اذل  اهسوریو ، ) اهبرکیم و  نیگنـس ،  حالما  یلگنا ،  داوم  هب 

ثعاب ریمخت ،  نودب  ياهنان  اریز  هدمآ ; دوجو  هب  ریمخت  نآ  رد  هک  دـینک  هدافتـسا  ییاهنان  زا  تسا  رتهب  نان ،  دروم  رد  18 ـ  دیناشوجب . 
 . دینک يراددوخ  اذغ  زا  دعب  نیگنس  تاکرح  زا  دینکن و  شزرو  رپ ،  مکش  اب  19 ـ  دوش .  یم  شراوگ  هاگتسد  تالکشم  همضاه و  ءوس 

دایز امـش  ياذغ  هک  نیا  نمـض  ات  دیزیرب  باقـشب  رد  زاین ،  هزادنا  هب  ار  اذـغ  21 ـ  دینک .  كاوسم  ار  اهنادند  اذـغ ،  فرـص  زا  دـعب  20 ـ 
یتح دـینک و  يراددوخ  ثحب  هرجاشم و  نویزیولت ،  ياشامت  ندرک ،  تبحـص  زا  اذـغ ،  ماـگنه  22 ـ  دوشن .  زین  يروخرپ  ثعاب  دـیاین ، 

 . دیشاب طاشن  اب  اذغ ،  فرص  عقوم  ناکمالا 

اه یبرچ 

یئرم ياهیبرچ  یئرمان .  ياهیبرچ  یئرم و  ياهیبرچ  دنعون :  ود  اه  یبرچ  دوش .  یم  داجیا  يژرنا  يرلاک   9 یبرچ ،  مرگ  کی  نتخوس  زا 
غرم و مخت  یبرچ  دـننام  دـنوش ; یمن  هدـید  مشچ  اب  یئرمان ،  ياهیبرچ  اما  دـنوش .  یم  هدـید  مشچ  اب  نغور  هماخ و  هبند ،  هرک ،  لـثم  ، 

دوجو تسا و  دیریـسیلگ  يریت  لورتـسلک و  لـماش  نوخ ،  یبرچ  دراد .  ررـض  ندـب  يارب  یبرچ ،  دـح  زا  شیب  فرـصم  تاـینبل .  یبرچ 
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یم لورتسلک  دوخ ،  ندـب ،  مه  دوش و  یم  نیمأت  اذـغ  قیرط  زا  مه  لورتسلک  تسا .  مزال  یتمالـس  ظفح  يارب  ندـب ،  نوخ و  رد  یبرچ 
 . تسا هدمآ  ییاذغ  داوم  لورتسلک  نازیم  ریز ،  لودج  رد  تسا .  جایتحا  لورتسلک ،  مرگ  یلیم  هب 400  زور  رد  طسوتم ،  روط  هب  دزاس . 

مرگ یلیم   144 مرگ  100 وگیم مرگ   305 طـسوتم ددع   1 غرم مخت  مرگ ) یلیم  بسحرب   ) دوـجوم لورتـسلک  رادـقماذغ  رادـقماذغ  عوـن 
90 بلق مرگ  یلیم   690 مرگ  90( هولق  )= هیلک مرگ  یلیم   1810 مرگ  90 زغم مرگ  یلیم   400 مرگ  90 غرم رگج  مرگ  یلیم   372 مرگ  90 رگج

یب واگ  تشوگ  مرگ  یلیم   83 مرگ  90 یبرچ یب  هلاـسوگ  تشوگ  مرگ  یلیم   86 مرگ  90 تـسوپ نودب  غرم  تشوگ  مرگ  یلیم   274 مرگ
90 تـسوپ نودـب  هجوج  تشوـگ  مرگ  یلیم   61 مرگ  100 یهاـم نـت  مرگ  یلیم   77 مرگ  90 یهاـم تشوـگ  مرگ  یلیم   77 مرگ  90 یبرچ

ینتسب مرگ  یلیم   12 يروخیاچ قشاق  1 هرک مرگ  یلیم   12 ناویل  1 یبرچ مک  تساـم  مرگ  یلیم   34 ناویل  1 لماک ریـش  مرگ  یلیم   54 مرگ
رگا ددع   1 غرم مخت  هدیفـس  مرگ  یلیم   3 يروخیاچ قشاق  1 نیراگرام مرگ  یلیم   5 ناویل  1 یبرچ یب  ریـش  مرگ  یلیم   21 قشاق  1 راد هماخ 
یبرچ فرـصم  رد  يردق  دیاب  دشاب ،  دـصرد  مرگ  یلیم  ات 250  رگا  تسا و  بولطم  دـشاب ،  دـصرد  مرگ  یلیم  ات 200  لورتسلک  نازیم 

 ، ییاذغ ياهربیف  مینک .  دودحم  ار  یبرچ  فرـصم  دوخ  میژر  رد  دیاب  ًامتح  دشاب ،  رتشیب  دصرد  مرگ  یلیم  زا 250  رگا  و  مینک ،  زیهرپ 
امرخ و اه و  هویم  رد  ییاذغ  ياهربیف  دنوش .  یم  هدور  رد  لورتسلک  رایـسب  بذج  عنام  دـنرثؤم ،  اذـغ  بذـج  مضه و  رد  هک  نیا  نمض 

دیفـس تشوگ  زا  زمرق ،  تشوگ  ياج  هب  1 ـ  زا :  دنترابع  نوخ  یبرچ  ندرک  مک  رد  رثؤم  رگید  تامادـقا  دنتـسه .  تابوبح  تاجیزبس و 
ماجنا هنازور  شزرو  4 ـ  دینک .  هدافتـسا  عیام  نغور  زا  دماج ،  نغور  ياج  هب  3 ـ  دینک .  فرـصم  یبرچ  مک  تاینبل  2 ـ  دینک .  هدافتسا 

رطخ زا  يردـق  شرطخ  اـما  دـشاب ،  لومعم  زا  رتداـیز  ندـب  رد  دـیابن  لورتسلک ،  لـثم  زین ،  دیرـسیلگ  يریت  دـینک .  يور  هداـیپ  دـیهد و 
 . تسا رتمک  لورتسلک 

يدنق داوم 

اهیبرچ نویسادیسکا  يارب  داوم ،  نیا  دنندب .  رد  يژرنا  دیلوت  یلصا  عبنم  دنا و  هدش  لیکـشت  نژیـسکا  نژوردیه و  نبرک ،  زا  يدنق  داوم 
رادقم هب  هّدام  نیا  هتساشن :  زلولس .  رکش و  هتساشن ،  زا :  دنترابع  يدنق  داوم  مهم  عبانم  دنتـسه .  مزال  اهدیـسا  ونیمآ  زا  یـضعب  نتخاس  و 

اهدیراگاسونم لماش  يرکـش  داوم  رکـش :  دراد .  دوجو  هتـساشن  يریداقم  زین  ینیمز  بیـس  رد  تسا .  دوجوم  جنرب  تالغ و  رد  یناوارف 
اهیزبس اه و  هویم  رد  دوجوم  یفیل  هّدام  زلولس :  دنتـسه .  زوتلام ) زوتکال و  رورکوس ،   ) اه هیراکاس  يد  و  زوتالاگ ) زوتکورف و  زگولک ،  )

 ، هدور ناطرـس  گرزب ،  هدور  ناطرـس  لـثم  اـهیرامیب ،  یـضعب  داـجیا  دراد .  اهاذـغ  بذـج  مضه و  رد  يرثؤـم  شقن  تسا و  تـالغ  و 
 . دبای یم  شیازفا  زلولس  دوبمک  رد  زورلکساورتآ ،  تسوبی ، 

اهنیئتورپ

 : یناویح ياهنیئتورپ  دراد :  دوجو  تعیبط  رد  ینیئتورپ  داوم  عون  ود  دوش .  یم  داجیا  يژرنا  يرلاک   4 نیئتورپ ،  داوم  مرگ  ره  نتخوس  زا 
یهایگ ياهنیئتورپ  تسا .  ناگدنرپ و . . .  تشوگ  غرم ،  یهام ، ) وگیم و   ) ییایرد ياهاذغ  کشک ،  غرم ،  مخت  اهتـشوگ ،  عاونا  لماش 

ومن دـشر و  يارب  هک  دنتـسه  از  يژرنا  داوم  اهنیئتورپ ،  تسا .  ایوس و ) . . .  هناد  هپل و  شام ،  ایبول ،  دوخن ،  سدـع ،   ) تاـبوبح لـماش  : 
 . ددرگ یم  ینوخ  مک  دننام  یتالالتخا ،  داجیا  دشر و  فقوت  ثعاب  ناکدوک  همانرب  رد  اهنآ  فرـصم  دوبمک  دنا و  يرورـض  رایـسب  ندب 

دشر فقوت  تلع  هب  نیغلاب  هک  تسا  رکذ  هب  مزال  دوش .  هدافتـسا  هدربمان  ینیئتورپ  داوم  زا  هنازور  نانآ  ییاذغ  همانرب  رد  دوش  یعـس  دیاب 
 ، دایز رادقم  هب  نیئتورپ  فرـصم  رتشیب .  هن  دننک  فرـصم  هنازور  زاین  دروم  دـح  رد  تشوگ ،  ًاصوصخ  ینیئتورپ ،  داوم  زا  دـیاب  ومن ،  و 

راشف نتفر  الاب  ثعاب  ینیئتورپ  داوم  رایـسب  فرـصم  نینچمه  ددرگ و  یم  عفد  ندب  زا  دوش و  یم  هروا  هب  لیدبت  نآ  یفاضا  تسا و  رّـضُم 
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لصافم درد  اب  هک  دوش  یم  سرقن  يرامیب  ببس  کیروادیسا  ندوب  الاب  دوش .  یم  هیلک  ياه  یتحاران  کیروادیسا و  لورتسلک و  نوخ ، 
 . تسا هارمه 

اهنیماتیو

اهنیماتیو

زاین دروم  داوم  اهنیماتیو  دنا .  هدننک  ظفح  ای  ظفاحم  يداوم  طقف  دننک و  یمن  يرلاک  ای  يژرنا  داجیا  ندب  رد  هک  دنتسه  يداوم  اهنیماتیو 
ببـس ار  ییاهیرامیب  اهنآ  زا  کی  ره  دوبمک  دنـسرب .  ندب  هب  اهاذغ  قیرط  زا  دیاب  داوم  نیا  تسین و  اهنآ  نتخاس  هب  رداق  ندـب  هک  دـنندب 

اهنیماتیو دوبمک  زورب  زا  دـیاب  ییاذـغ  بسانم  میژر  کی  میظنت  اب  تروص ،  نیا  رد  تسا .  نکمم  ریغ  اـی  لکـشم  شناـمرد  هک  دوش  یم 
رد لولحم  ياـهنیماتیو  لثم c , b; ب ـ  بآ ،  رد  لولحم  ياهنیماتیو  فلا ـ  دـنوش :  یم  میـسقت  هتـسد  ود  هب  اـهنیماتیو  درک .  يریگـشیپ 

يارب یلحم  بآ ،  رد  لولحم  ياهنیماتیو  اـما  دـنوش ،  یم  هریخذ  ناـسنا  دـبک  رد  یبرچ  رد  لولحم  ياـهنیماتیو   . a,d,e,k لماش یبرچ 
 . دننک یم  داجیا  ینوگانوگ  ضراوع  دنسرن  ندب  هب  هچنانچ  دنرادن و  هریخذ 

a نیماتیو

نیا تسا .  دوـجوم  یهاـم  دـبک  نغور و  رینپ ،  هرک ،  رگج ،  رد  نیماـتیو  نیا  تسا .  زاـین  دروـم  یکیراـت  رد  هژیو  هب  مـشچ ،  دـید  يارب 
 : زا دـنترابع  داوم  نآ  نیرتمهم  دوش .  یم  لیدـبت  a نیماتیو هب  ندـب  رد  هک  دراد  دوجو  نتوراـکاتب  تروص  هب  تاـجیزبس ،  رد  نیماـتیو 

دشر رد  لالتخا  يروکبش ، )  )= بش رد  دید  يرات  نوچ  یضراوع  ندب ،  هب  نیماتیو  نیا  ندیـسرن  تروص  رد  اه .  هویم  اهیزبس و  جیوه ، 
دیاب ددرگ .  یم  اهتنوفع  ربارب  رد  ندـب  تمواقم  ثعاب  نیماتیو ،  نیا  دوجو  دوش .  یم  یطاـخم  یتسوپ و  یتحاراـن  اهناوختـسا و  میمرت  و 

 . دیامن یم  تیمومسم  داجیا  اریز  دوشن ; يور  هدایز  نآ  فرصم  رد  هک  دوش  یعس 

d نیماتیو

و ناکدوک ،  رد  مسیتیشار  ای  ناوختسا  یمرن  داجیا  ندب ،  رد  شدوبمک  دوش و  هدافتسا  نآ  زا  هنازور  تسا  مزال  اهناوختسا  یتمالـس  يارب 
یم ندب  هب  زین  دیـشروخ  رون  قیرط  زا  هکلب  دسر ،  یمن  ندب  هب  اذغ  هار  زا  اهنت  نیماتیو ،  نیا  دیامن .  یم  ناوختـسا  یکوپ  نالاسگرزب  رد 
اریز دوشن ; يور  هدایز  نآ  فرصم  رد  هک  دوش  یعـس  دیاب  دوش .  یم  تفای  رگج  غرم و  مخت  رینپ ،  ریـش ،  هرک ،  رد   ، d نیماتیو دسر . 

 . دناسر یم  بیسآ  اه  هیلک  هب 

c نیماتیو

یم عفد  راردا  قیرط  زا  نآ  دازاـم  دوش و  یمن  هریخذ  ندـب  رد   c نیماتیو درب .  یم  الاب  اهیرامیب  ربارب  رد  ار  ندـب  تمواقم  نیماـتیو ،  نیا 
دیاب  . ) یگنرف هجوگ  دننام  اه ،  هویم  هچزایپ و  زبس  هقاس  ًاصوصخم  تاجیزبس ; تابکرم و  زا :  دـنترابع   c نیماتیو عبانم  نیرتمهم  دوش . 
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ماـگنه تسا  رتهب  ور ،  نیا  زا  دـهد .  یم  تسد  زا  ار  دوخ   c نیماـتیو دوش ،  درخ  هک  هقیقد  زا 10  سپ  یگنرف  هجوگ  هک  تشاد  هجوـت 
 . ( دوش درخ  ندرک  لیم 

b نیماتیو

دوبمک دنک .  یم  داجیا  دوخ  هب  صوصخم  یـضراوع  مادک  ره   b هورگ ياـهنیماتیو  دوبمک  یلک  روط  هب  (b1 , b2 , b6 , b12 لماش )
یتسوپ و تالالتخا   ، b6 نیماتیو دوبمک  نابز و  یطاخم و  یتسوپ و  تاـباهتلا  b2 نیماتیو دوبمک  ییاهتشا ،  یب  فعـض و   ، b1 نیماتیو

 . دراد یپ  رد  یبصع 

یندعم داوم 

یندعم داوم 

 : زا دنترابع  اهنآ  نیرتمهم  هک  دنندب  ظفاحم  اهنت ،  دننک و  یمن  داجیا  يژرنا  هنوگ  چیه  اهنیماتیو  دننام  یندعم  داوم 

میسلک

تروص هب  اهنادند  اهناوختـسا و  نامتخاس  رد  میـسلک ،  تسا .  میـسلک  دور ،  یم  راک  هب  ندب  تلکـسا  نامتخاس  رد  هک  يداوم  نیرتمهم 
تاجیزبس و  رینپ ) تسام و  ریش ،   ) تاینبل هورگ  زا :  دنترابع  نآ  عبانم  نیرتمهم  دراد .  شقن  اهنادند  اهناوختسا و  هدننک  مکحم  هدنزاس و 

نآ رد  ریمخت  هک  ییاهنان  زا ـ :  دنترابع  دنوش ،  یم  ندب  رد  میسلک  بذج  مدع  ثعاب  هک  یلماوع  ردنغچ .  گرب  ریجنا و  وهاک ،  هژیو  هب 
مه هب  بترم  ار  ریـش  تسا  رتهب  تسام ،  هیهت  عقوم  رد  رکذت :  ییاذغ .  داوم  رد  یبرچ  زاجم  دح  زا  شیب  فرـصم  ; دشاب ـ هدماین  لمع  هب 

 . دوشن نیشن  هت  نآ  میسلک  ات  دینزب 

رفسف

 ، ماداب ودرگ ،  رد  دراد .  دوجو  رفسف  رایـسب  يرادقم  یهام  زغم و  رد  نینچمه ،  دراد .  دوجو  رفـسف  یتابن ،  یناویح و  ياهاذغ  رتشیب  رد 
اهنآ بذج  ات  دوش  فرـصم  مه  اب  میـسلک  رفـسف و  يرادقم  هنازور  ییاذغ  هریج  رد  تسا  رتهب  تسه .  رفـسف  دایز  يرادقم  زین  زایپ  ردوپ 
 . دوش هدافتسا  دراد ـ  ییالاب  میسلک  دصرد  هک  رینپ ـ  اب  هارمه  ودرگ  زا  زومآ ،  شناد  ناکدوک  يارب  لاثم ،  ناونع  هب  دریگ .  ماجنا  رتهب 

نهآ

يواح هک  ییاذغ  داوم  زا  نآ  هارمه  دـیاب  هک  ینهآ  ;2 ـ  دوش یم  ندب  بذج  میقتـسم  هک  ینهآ  1 ـ  تسا :  عون  ود  رب  ییاذـغ  داوم  نهآ 
يواح داوم  هارمه  دیاب  هک  ینهآ  دراد و  دوجو  تشوگ  رگج و  رد  دوش ،  یم  بذج  میقتسم  هک  ینهآ  درک .  هدافتـسا  تسا ،   c نیماتیو
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 ، تسا هتفرگ  ماـجنا  ًاریخا  هک  ییاهیـسررب  رد  تسا .  غرم و . . .  مخت  سدـع ،  جانفـسا ،  ییاذـغ  داوم  لـماش  دوش ،  فرـصم   c نیماتیو
زا هیذـغت  هب  ناردام  یهاـگآان  تلع  هب  رما ،  نیا  تسـالاب و  ناـنز  رد  هژیو  هب  ییاذـغ  داوم  زا  یـشان  ینوخ  مک  نازیم  هک  هدـش  هدـهاشم 
هک ییاذغ  داوم  زا  نآ  هارمه  دینک ،  یم  فرـصم  جانفـسا و . . .  سدـع ،  غرم ،  مخت  زا  هاگ  ره  دوش  یم  هیـصوت  تسا .  یکدوک  نارود 

دوجو تابکرم  هچزایپ و  زبس  هقاس  هملد ،  لفلف  يرفعج ،  ماخ ،  یگنرف  هجوگ  رد   c نیماتیو دییامن .  فرصم  زین  تسا   c نیماتیو ياراد 
 ، هدعم مرو  دوش .  یم  تفای  ناوارف  رادقم  هب  ماداب  جانفـسا و  ریجنا ،  امرخ ،  زمرق ،  بیـس  یگنرف ،  توت  ودرگ ،  قدنف ،  رد  نهآ  دراد . 
هک دنتسه  یلماوع  زا  همه  دایز ،  يزیرنوخ  اب  هارمه  یگدعاق  ررکم ،  ياه  نامیاز  دعقم ، ) قاقش  ریـساوب =(  ناهد ،  ینیب و  زا  يزیرنوخ 

راک و ماگنه  رد  یگنت  سفن  گنر ،  یگدیرپ  یتسـس ،  فعـض و  هجیگرـس ،  سردوز ،  یگتـسخ  دنوش .  ینوخ  مک  هب  رجنم  دنناوت  یم 
ینوخ مک  میالع  دراوم ،  یضعب  رد  دشاب .  ینوخ  مک  میالع  زا  دناوت  یم  ندش و . . .  رومروم  ای  ندش  زگزگ  ناتـشگنا )  ) اهاهتنا يدرس 

 . دنک یم  هولج  يروخ و . . .  خی  يروخ ،  كاخ  هب  لیم  تروص  هب 

يور

یم یـسنج  غولب  رد  ریخأت  دق و  یهاتوک  دشر و  رد  لالخا  ثعاب  ندب  رد  يور  دوبمک  دراد .  یمهم  شقن  ناکدوک  دـشر  رد  هّدام ،  نیا 
 . کشخ سالیگ  قدنف و  ودرگ ،  یلبلب ،  مشچ  ایبول  هژیو  هب  تابوبح  ياه  هناد  تشوگ ،  زا :  دنترابع  يور  ياراد  ییاذغ  عبانم  دوش . 

روئولف

دراد و دوجو  بآ  رد  تسا .  رثؤم  اهنآ  یگدیـسوپ  زا  يریگولج  اهنادـند و  ظفح  يارب  دراد و  شقن  اهناوختـسا  اهنادـند و  ناـمتخاس  رد 
 . دوش یم  داجیا  اهنادند  يور  يا  هوهق  ياه  هکل  دشاب ،  دح  زا  رتشیب  بآ  رد  نآ  دصرد  هچنانچ 

دُی

نآ دوبمک  تسا و  دی  هریخذ  لحم  دیئوریت ،  هّدغ  تسا .  ناوارف  دی ،  ومعم  نیریش  بآ  ینیمز و  ریز  ياهبآ  اه و  هچایرد  ایرد ،  بآ  ردی 
داوم رد  دی  دوب ) .  فورعم  دابمغ »  » مان هب  هتـشذگ  رد   . ) دوش یم  هدیمان  رتاوگ »  » هب هک  دوش  یم  ندرگ  يولج  رد  دیئوریت  یگرزب  ثعاب 

مک و ودرگ ،  زوم و  بیـس ،  هجوگ ،  وله ،  سالیگ ،  روگنا ،  زایپ ،  جـیوه ،  زبس ،  اـیبول  رد  نینچمه ،  تسا .  ناوارف  ییاـیرد ،  ییاذـغ 
هارمه ًاریخا  دـننک .  زیهرپ  دنتـسه ،  رتاوگ  دـّلوم  هک  یناهایگ  مغلـش و  زا  یتسیاب  یم  دـنراد ،  رتاوگ  هک  یناـسک  دراد و  دوجو  دـی  شیب 

 ، تروص نیا  ریغ  رد  دوش .  هفاضا  دی  اذغ ،  خبط  زا  دعب  تسا  رتهب  هک  تسا  نیا  مهم  هتکن  یلو  دننک ،  یم  هفاضا  دی  یفرـصم ،  ياهکمن 
 . دوش یم  تیصاخ  یب  راددی  کمن  ترارح ،  رثا  رد 

سم

تارییغت ینوـخ و  مک  دـسرن ،  ندـب  هب  فرـصم  مدـع  اـی  همـضاه ) ءوـس  بذـج =(  يدـب  رثا  رد  رگا  تسا .  رداـن  ندـب  رد  سم  دوـبمک 
 . تسا هجوگ و . . .  کشخ ،  ریجنا  تاجیزبس ،  شمشک ،  قدنف ،  ودرگ ،  رگج ،  نآ ،  عبانم  دنک .  یم  زورب  ناکدوک  رد  یناوختسا 
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يریگشیپ تشادهب و  مود ـ 

یگزیکاپ 1 ـ 

دوخ ندب ،  دـب  يوب  رب  هوالع  هک  دوش  یم  ثعاب  رما ،  نیا  دوش .  یم  فیثک  وش  تسـش و  تشادـهب و  تیاعر  مدـع  رثا  رد  ناسنا ،  ندـب 
رد زور  کی  ای  زور  ره  مینک  یعـس  یتسیاب  اذل  دـنرتناوارف .  ندـب  یفیثک  رد  یتسوپ ،  ياهیرامیب  دـشابن .  یباداش  توارط و  رد  زین  ناسنا 
 ، دـشاب هاتوک  ًاتبـسن  رگا  رـس  يوم  دنـشاب و  هاتوک  اهنخان  میراد .  هگن  هاتوک  هشیمه  دـیاب  ار  ندـب ،  دـیاز  ياهوم  میریگب .  شود  ناـیم ، 
رد تسا  روط  نیمه  تسا .  رتمک  میرادـهگن ،  هاـتوک  ار  نآ  هک  يدراوم  رد  وم  شزیر  ًانمـض  تسا .  رتـتحار  نآ  تشادـهب  يرادـهگن و 

دیاب تفرگ .  هابتـشا  تافیرـشت  تالمجت و  اب  دیابن  ار  ندوب  هزیکاپ  ندوب و  بترم  و  دشاب ،  هزیکاپ  كاپ و  ام  سابل  دیاب  هک  اهـسابل  دروم 
هب تسد ،  هنیس و  لثم  ندب ،  زا  ییاهتمسق  ندوب  زاب  زا  میشاب و  هتـشاد  هزیکاپ  هتـسارآ و  هدیـشوپ ،  یتیعـضو  مدرم ،  راظنا  رد  مینک  یعس 

اپ و یتمالس  ظفح  يارب  هداس ،  یمرچ و  ياهشفک  مینک ،  زیهرپ  نهوم  فلج و  ياهـسابل  ندیـشوپ  زا  مینک .  زیهرپ  یعامتجا  بدا  رطاخ 
مینک و هدافتسا  یخن  باروج  زا  یتسیاب  رتشیب  دنشاب .  هدز  سکاو  هزیکاپ و  دیاب  اهشفک  تسا .  رتبسانم  رگید  ياهشفک  زا  اپ ،  نتفرگن  وب 
اب اهحبـص  باوخ و  عقوم  بش ،  ار  اهتـسد  تروص و  دریگ .  یم  وب  رتمک  اهاپ  تروص  نیا  رد  مییوشب و  ار  اهنآ  فرـصم ،  راب  ره  زا  دعب 

سّدقم و عرش  شرافس  نیا  هک  میشاب  وضو  لاح  رد  هشیمه  مینک ،  یعس  میراد .  هاگن  وبـشوخ  توارط و  اب  هدننک ،  وبـشوخ  هّدام  مرک و 
 . تسا ناسنا  یلاعت  كولس و  ریس و  لحارم  رد  هبقارم  ياهروتسد  زا  یکی 

نادند ناهد و  تشادهب  2 ـ 

نادند ناهد و  تشادهب 

یم بیـسآ  یتشادـهب  رقف  هبرـض و  تنوفع ،  لثم  فلتخم ،  لماوع  زا  هک  تسا  یـساسح  ياهتفاب  اهنادـند و  هدـنریگربرد  یناـهد ،  هرفح 
هنیزه رگید ،  یفرط  زا  دهد و  یم  لیکشت  ار  درف  تمالس  زا  یمهم  شخب  نادند ،  فارطا  ياهتفاب  اهنادند و  یتمالـس  یفرط ،  زا  دریذپ . 

يریگـشیپ و رما  هب  هک  دراد  اج  اذـل  و  ددرگ ،  یم  لیمحت  درف  هب  یناهد ،  هتفرـشیپ  ياهیرامیب  یگدیـسوپ و  هجلاعم  يارب  ینیگنـس  ياـه 
 . دوش لوذبم  يدایز  هجوت  نادند ،  ناهد و  تشادهب 

ینادند كالپ 

حطـسرب نانچ  دوش و  یم  لیکـشت  اهلولـس  داوم و  فلتخم و  ياـهیرتکاب  يداـیز  دادـعت  زا  هک  تسا  یظیلغ  مرن و  هدوت  ینادـند ،  كـالپ 
 ، تسین اهبرکیم  یقافتا  عمجت  لصاح  ینادـند ،  كالپ  هک  تسا  رکذ  هب  مزال  دوش .  یمن  هتـسش  بآ  اب  یناسآ  هب  هک  دبـسچ  یم  نادـند 

هیزجت و اب  هارمه  اـهنآ  یلولـس  جراـخ  یلولـس و  لـخاد  تـالاعفنا  لـعف و  دـنوش و  یم  دراو  هلحرم  هب  هلحرم  فلتخم ،  ياـهبرکیم  هکلب 
یتارییغت رورم ،  هب  داجیا و  نادند  حطـس  يور  رب  ياهدرپ  هک  دوش  یم  ببـس  دسر ،  یم  نادند  حطـس  هب  اذغ ،  هار  زا  هک  يداوم  بیکرت 
ياهنادند حطـس  اهیگدرکُرپ و  يور  نادند ،  حطـس  رب  هوالع  ینادند  ياهکالپ  دیآ .  دوجو  هب  يدـعب  تالکـشم  دـننک و  لصاح  نآ  رد 

نادند و یگدیـسوپ  ثعاب  تیاهن ،  رد  نآ و  فارطا  ياهتفاب  نادـند و  هب  بیـسآ  ثعاب  ینادـند  كالپ  دـنیآ .  یم  دوجوب  زین  یعونـصم 
 . دوش یم  هثل  يرامیب 
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نادند یگدیسوپ  زا  يریگشیپ 

رد لـماع  هس  یلک  روـط  هب  تسا .  رت  تحار  رت و  هداـس  ناـمرد  زا  نیا  هـک  يراـمیب ،  زورب  زا  لـبق  اهنادـند  تظفاـحم  ینعی  يریگـشیپ ، 
ـ  3; یبرکیم كــالپ  ;2 ـ  دیـسا لـباقم  رد  نآ  ندوـب  فیعـض  نادـند و  حوطــس  ندوـب  دعتــسم  1 ـ  دراد :  تلاـخد  نادـند  یگدیــسوپ 

يارب مود  هار  تسا .  ینیریش  ای  اذغ  فرص  زا  دعب  اهنادند  بترم  ندز  كاوسم  كالپ ،  زا  يریگشیپ  هار  نیرتهب  دنق . ) اهتاردیهوبرک =( 
 . دریگ یم  تروص  دـیارولف  زا  هدافتـسا  اب  رما  نیا  هک  مینک  مواقم  دیـسا  لباقم  رد  ار  نادـند  هک  تسا  نیا  نادـند ،  ياـنیم  ندرک  مواـقم 

صرق زا  هک  هریغ  ریـش و  ای  بآ  هب  رولف  ندرک  هفاضا  ینعی  کیمتـسیس ،  هار  1 ـ  دراد :  دوجو  هار  ود  نادند ،  هب  دیارولف  ندـیناسر  يارب 
هزادنا دحاو   . ) p . p . m 7/0 زا یفرـصم ،  بآ  رولف  فرـصم  هک  دریگ  یم  تروص  یعقوم  راـک  نیا  و  دوـش ،  یم  هدافتـسا  دـیارولف 

ـ  2 دروآ .  یم  دوجو  هب  ار  سیزوروئلف  يراـمیب  دـیارولف ،  داـیز  فرـصم  اریز  تسین ; نآ  هب  زاـین  هنرگ  و  دـشاب ـ  رتمک  دـیارولف ) يریگ 
 . دوش یم  هدافتسا  دیارولف  زا  هیوش  ناهد  تروص  هب  دشاب ،  رتمک   . p . p . m 7/0 زا دیارولف  نازیم  رگا  هک  دیارولف ،  یعضوم  زیوجت 

اهنادند ندرک  كاوسم 

 ، کـمن بآ  هرقرق ،  لـثم  ناـهد ،  نادـند و  نتـسش  يارب  هلیـسو ،  ره  زا  دـیاب  تسا و  یتشادـهب  راـتفر  تداـع و  کـی  ندرک ،  كاوسم 
 . دوش یم  يریگولج  نادند  هثل و  ياهیرامیب  یگدیسوپ و  زا  ندز ،  كاوسم  اب  مییامن .  هدافتسا  كاوسم  ینوفع و  دض  ياهلولحم 

ناهد يوب 

ناهد و بترم  يوش  تسـش و  هدـننک و  وبـشوخ  داوم  اب  تسین و  یمهم  هتکن  هک  تسا ،  یثرا  یتح  یگـشیمه و  ناهد ،  دـب  يوب  یهاـگ 
تنوفع زا ـ :  دنترابع  هک  دراد  زین  رگید  ییاهتلع  ناهد ،  دب  يوب  اما  تساک ،  ناهد  دب  يوب  زا  ناوت  یم  يدایز  دح  ات  هویم  دایز  ندروخ 

ماـن هب  یبرکیم  ناـهد ،  دـب  يوب  تلع  دراوم ،  یـضعب  رد  يدـبک .  ياـهیرامیب  ; هیر ـ تنوفع  ; تیزونیـس ـ ; ولگ ـ تنوـفع  ; نادـند ـ هثل و 
رتهب کیتویب  یتنآ  اب  دوش و  یم  زین  رشعانثا  هدعم و  مخز  ثعاب  یهاگ  دنام و  یم  یقاب  همضاه  زاهج  رد  هک  تسا  يرولیپرتکاب » وکیله  »
ناهد اـی  عاـنعن ،  کـشخ  گرب  اـی  عاـنعن  صرق  زا  دوش  یم  میتسه ،  نئمطم  رکذـلا  قوف  ياـهیرامیب  دوجو  زا  هک  يدراوم  رد  دوش .  یم 

 . مینک هدافتسا  بآ ) اب  فصن  فصن و  تبسن  هب   ) نیداتب 1/0 اب  هیوش 

اوه بآ و  تشادهب  3 ـ 

بآ تشادهب 

بآ تشادهب 

 . دوش یم  هدننک  فرصم  رد  یتالکشم  زورب  ثعاب  دشاب ،  هتشاد  رتمک  ای  رتدایز  یحالما  رظن  زا  ای  دشاب  هدولآ  بآ  رگا 

بآ رد  حالما  دوبمک  زا  یشان  ياهیرامیب 
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اذغ و قیرط  زا  دی  هب  ندب  زاین  هک  ینامز  ای  دشاب ،  رتیل  رد  مرگ  یلیم  کی  زا  رتمک  بآ ،  رد  دوجوم  ُدی  نازیم  هچنانچ  مسینیترکورتاوگ : 
یتخـس رگا  يزغم :  یبلق و  یقورع ،  ياهیرامیب  تسا .  دیئوریت  هدغ  يراک  مک  نامه  هک  دـیآ  یم  دوجو  هب  مسینیترک  دوشن ،  نیمأت  بآ 

رد دیارولف  نازیم  هچنانچ  نادـند :  یگدیـسوپ  دـنرت .  عیاش  اهیرامیب  نیا  دـشاب ،  رتمک  رتیل  رد  مرگ  یلیم  ات 150  زا 100  حـالما ، )  ) بآ
 . تسا رتعیاش  نادند  یگدیسوپ  دراوم  دشاب ،  رتیل  رد  مرگ  یلیم  زا 5/0  رتمک  یندیماشآ ،  بآ 

بآ رد  حالما  شیازفا  زا  یشان  ياهیرامیب 

رتیل رد  مرگ  یلیم  ناریم 10  هب  دشاب و  نآ  زا  رتشیب  رگا  دشاب .  رتیل  رد  مرگ  یلیم  زا 1/0  رتمک  دیاب  بآ  تارتین  نوی  رادقم  دوبک :  دازون 
 ، بورـشم بآ  رد  دوجوم  روئلف  نازیم  رگا  نادند :  سیزوروئلف  دوش .  یم  يدوبک ) اب  يرامیب  عون  کی   ) امنیبلگومه تم  ثعاب  دسرب ، 

نینچمه دوش .  یم  سیزوروئلف  ثعاب  نادند ) دشر  نینس  نادند =(  نویساک  یفیـساک  هرود  رد  دشاب ،  رتیل  رد  مرگ  یلیم  ات 3  زا 2  شیب 
 . تسا رتشیب  دشاب ،  زاجم  دح  زا  رتشیب  اهنآ  رادقم  هک  یتروص  رد  کینـسرآ ،  تارتین و  زا  نیازوریتف  يازناطرـس  هّدام  لیکـشت  لامتحا  ، 
اب تیمومسم  لامتحا  دشاب ،  هتشاد  ار  برس  لیبق  زا  یتازلف  و  زاجم ،  ّدح  زا  شیب  يزلف ،  حالما  رظن  زا  یبآ  هچنانچ  تازلف :  اب  تیمومسم 

 . دزاس یم  نکمم  ار  زلف  نآ 

بآ یتخس 

اّما تسا ،  مویزینم  میـسلک و  ياهنوی  هب  طوبرم  ًاتدـمع  بآ  یتخـس  دـشاب .  لولحم  حالما  زا  یبساـنم  دـح  ياراد  دـیاب  یندـیماشآ ،  بآ 
دایز یلیخ  دیابن  یندیماشآ ،  بآ  یتخس  دوش .  بآ  ینیگنس  ثعاب  تسا  نکمم  زین  برـس  يور و  مویراب ،  سم ،  نهآ ،  ياهنوی  دوجو 

بالق مرک  ایدرایژ ،  لافسوکیرت ،  رویسکا ،  سیراکسا ،  هبـصح ،  ابو ،  دنوش  یم  لقتنم  بآ  طسوت  هک  ییاهیرامیب  دشاب .  مک  یلیخ  ای 
اهیرتکاب و یندـیماشآ  بآ  رد  دـیابن  وصا  دـننک .  يرامیب  داـجیا  هدـش ،  لـقتنم  دـنناوت  یم  بآ  طـسوت  همهی  اهیوزوتـسیش  بیمآ ،  راد ، 

لباق بآ  نیا  دـشاب ،  رتشیب  بآ   cc100 رد ددـع  هد  زا  اهنآ ،  دادـعت  هچنانچ  دنـشاب ،  بآ  رد  ریزگان  رگا  اما  دنـشاب ،  دوجوم  اهمرفرلک 
 . تسین برش 

اوه تشادهب 

اوه تشادهب 

یم ناسنا  ندـب  ندـش  کنخ  ثعاب  اوه  نایرج  هک :  نیا  نآ  دراد و  زین  رگید  يدـیاوف  اوه  تسا ،  شخب  تایح  هک  نژیـسکا ،  رب  هوـالع 
اما دـننک .  یم  راک  دـنوش ،  یم  لقتنم  اوه  هار  زا  هک  ییاهکّرحم  هلیـسو  هب  ییایوب ،  ییاونـش و  دـننام  ياـهژیو  ياـه  سح  ًانمـض  دوش و 

ياـهراخب یمـس ،  ياـهزاگ  راـبغ ،  درگ و  رثا  رد  اوه ،  یگدولآ  دروآ .  دوجو  هب  هدـیدع  یتالکـشم  دـناوت  یم  اوه  یگدولآ  هنافـسأتم 
دصرد زا 1/78  طسوتم  روط  هب  اوه  دـنروآ .  دوجو  هب  ناـسنا  رد  یکلهم  ضراوع  دـنناوت  یم  لـماوع  نیا  دـیآ و  یم  دوجو  هب  ییاـیمیش 

 ، نوتپیرک نوئن ،  نوگرآ ،  لثم  ییاهزاگ  زا  زیچان  يریداقم  هرخالاب  نبرک و  دیـسکا  يد  دصرد  نژیسکا و 03/0  دصرد  تزا و 93/20 
درگ و لثم  دراد ; زین  ّقلعم  داوم  كاینومآ و  يزیچان  رادـقم  بآ و  راـخب  اـهزاگ ،  نیا  رب  هوـالع  اوه ،  دوش .  یم  لیکـشت  مویله  نونز و 
زاـگ و لاـغز ،  نتخوس  ( 2; ناروناج ناـسنا و  سفنت  ( 1 زا :  تسا  تراـبع  اوه  یـصلاخان  تلع  اـه .  هلاـخن  اـهگاه و  اـهبرکیم ،  راـبغ ، 
 ، دیـشروخ رون  اوـه ،  ياـمد  اوـه ،  تکرح  لـثم  یللع  هب  اوـه ،  یکاـپ  ـالومعم  یناـگرزاب .  یلآ و  داوـم  هیزجت  ( 3; یتفن ياـه  هدروآرف 
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كاپ دـنیآرف  ای  دوش  دایز  اوه ،  یگدولآ  هجرد  هاگره  دوش .  یم  نیمأت  ناهایگ ،  یگدـنز  هرخالاب  نژیـسکا و  ییایمیـش  رثا  یگدـنراب ، 
ییاسانـش اوه ،  هدنیالآ  هدام  دص  کی  زا  شیب  دیآ .  یم  دوجو  هب  اوه  یگدولآ  تارطخ  دهدب ،  تسد  زا  ار  دوخ  يزاسراک  یگدننک و 

 ، یلآ ياهدیفلوس  نژوردیه ،  دیفلوس  درگوگ ،  دیـسکا  يد  نبرک ،  دیـسکا  ونم  دیـسکا و  يد  زا :  دنترابع  اهنآ  نیرتمهم  هک  دنا  هدـش 
( . ازوترپ داوم  اهنریبزنب و  لثم   ) از ناطرس  لماوع  كاینومآ و  تزا ،  ياهدیسکا  روئولف ،  تابیکرت 

یتمالس رب  اوه  یگدولآ  تارثا 

 . هیر ناطرس  تیشنورب و  سر :  رید  تارثا  سفنت ; ندش  اسران  سفنت و  تیفیک  ندمآ  نییاپ  يروف :  تارثا 

دایتعا راگیس و  4 ـ 

دایتعا راگیس و 

داجیا دوخ  رد  يدایتعا  عون  چیه  مینک  یعس  دیاب  دراد .  یپرد  ناور  نت و  یتمالس  يارب  يدایز  تارطخ  ناسنا ،  رد  دایتعا  عون  ره  الوصا 
یقالخا و یناور و  یمـسج و  قیمع  لئاسم  تلع  هب  دایتعا ،  عون  نیا  الومعم  هک  تسا  ردـخم  داوم  هب  دایتعا  دایتعا ،  عون  نیرتدـب  مینکن . 

ییاه تیعـضو  راچد  وا  تیاهن ،  رد  دـنک و  یم  جراخ  تایح  يداع  ریـسم  زا  ار  ناسنا  ًاعطق  دراد ،  یپ  رد  هک  یناوارف  تافارحنا  هرخـالاب 
هب يداصتقا و  لئاسم  نیمأت  يارب  دـنا و  هدـش  هدیـشک  فارحنا  هب  هار  نیا  رد  دوخ  هک  يدارفا  اب  طابترا  هلمج :  نم  دوش ; یم  زوسنامناخ 

ًاعطق تسا و  كانلوه  دایتعا ،  هار  نایاپ  هصالخ  دوش و  دراو  ردـخم  داوم  قاـچاق  ياهدـناب  رد  تسا  نکمم  ردـخم ،  داوم  ندروآ  تسد 
راچد الومعم  داتعم ،  ناسنا  دزادنا .  یم  میظع  ییاه  یتخبدب  تایانج و  هطرو  رد  هکلب  دـنک ،  یم  جراخ  یلاعتم  تایح  ریـسم  زا  ار  ناسنا 

 ، تسا حیحـص  تاداقتعا  كرحت و  یگدـنز ،  قیاقح  زا  رود  اهنآ ،  شور  هار و  هک  دـنک  یم  تکرـش  یتاسلج  رد  دوش و  یم  یناتـسود 
اهتیعقاو اهتقیقح و  همه  هداوناخ و  دوخ و  زا  الومعم  هار  نیا  تبقاع  رخآ و  دنوش و  یم  هدناشک  تایعقاو  زا  رود  یتسس و  یلبنت و  هب  هکلب 

اما دوش .  یم  هصالخ  ردخم  داوم  رد  ناش  یگدـنز  هصالخ  دـنوش و  یم  دراو  يوزنم  یگدـنز  کی  رد  یناسک  نینچ  تسا .  ندـش  رود 
اهنآ هب  ریز  رد  هک  دراد  يدایز  ياهدـمآ  یپ  تارطخ و  مه  نآ  هک  تسا  عیاش  تاداع  زا  یکی  راگیـس ،  هب  داـیتعا  ردـخم ،  داوم  زا  دـعب 

یـسفنت ییاسران  نآ  و  دـنوش ـ  یم  راتفرگ  نمزم  تیـشنورب  هب  يراگیـس ،  ریغ  دارفا  زا  شیب  ربارب  تسیب  اهیراگیـس  1 ـ  مینک :  یم  هراـشا 
هیر و ناطرـس  دـنراد ،  راگیـس  هب  دایتعا  اـهلاس  هک  يدارفا  رد  2 ـ  تسا .  روآ  باذـع  هدـنهد و  جـنر  يرامیب  کی  هک  دـنک ،  یم  داـجیا 

دارفا ربارب  ود  اهیراگیـس  رد  نیئارـش ،  ّبلـصت  یقورع و  یبلق و  ياـهیرامیب  3 ـ  تسا .  يراگیـس  ریغ  دارفا  زا  رتعیاـش  يویر ،  ياـهیرامیب 
دارفا رد  یمـشچ  ياـهیرامیب  عاوـنا  رطخ  5 ـ  تـسا .  یلوـمعم  دارفا  زا  رتـشیب  % 50 اهیراگیـس ،  رد  هناـثم ،  ناطرــس  4 ـ  تسا .  یلوـمعم 

اب يراگیس ،  نانز  7 ـ  تسا .  یلومعم  دارفا  زا  رتشیب  اهیراگیس  رد  هدعم ،  مخز  هب  التبا  رطخ  6 ـ  تسا .  یلومعم  دارفا  زا  رتشیب  يراگیس ، 
لثم يراگیس ،  نایفارطا  يارب  راگیس ،  دود  8 ـ  دنوش .  یم  ور  هب  ور  يراگیس  ریغ  دارفا  زا  رتشیب  نینج  ياه  یلامونآ  لکشم و  ياهنامیاز 
درف نارـسمه  ـالثم  تسا ; روآ  ناـیز  تسا  ندیـشک  راگیـس  لاـح  رد  يراگیـس  درف  هک  قاـتا  نآ  رد  هک  يدارفا  اـی  نادـنزرف و  رـسمه و 

هک نیا  تلع  هب  10 ـ  تسا .  یناطرـس  ياهنژ  هدننک  لاّعف  لماوع  زا  راگیـس ،  9 ـ  دنتسه .  ناطرـس  ضرعم  رد  نارگید  زا  رتشیب  يراگیس 
ریغ دارفا  زا  رت  هدننکــش  % 25 يراگیـس ،  دارفا  ياهنادـند  دوش ،  یم  اهنادـند  صوصخ  هب  اهناوختـسا و  نویـساکیفیسلاک  عناـم  راـگیس ، 
هیر ناطرس  زا  ریغ  رما ،  نیا  هتبلا   . ) دنتسه ناطرس  عاونا  ضرعم  رد  اه  يراگیس  ریغ  زا  رتشیب  ربارب  هس  اهیراگیـس ،  11 ـ  تسا .  يراگیس 

دناوت یم  رما ،  نیا  تسا و  عیاش  راگیس  رثا  رد  ینژ ، ) بیـسآ  ینژ =(  ياهنویـساتوم  12 ـ   . ( دراد اهیراگیس  رد  يرتشیب  عویـش  هک  تسا 
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 . دوشب فلتخم  ياهیرامیب  یکیتنژ و  ياهیرامیب  زورب  ثعاب 

ياچ هوهق و 

الّوا دوش :  تیاعر  دیاب  دنچ  یتاکن  زین  ود  نیا  فرصم  دروم  رد  اما  میرادن ،  یّلک  یمومع و  تّمذم  ياچ ،  هوهق و  فرـصم  يارب  الوصا 
نیا ءوس  تارثا  ظیلغ ،  هوهق  ياچ و  ندروخ  مینک .  فرصم  گنرمک  هوهق  گنرمک و  ياچ  ًایناث ـ  ; مینکن يور  هدایز  اهنآ  فرـصم  رد   ـ

 . دنک یم  رتدایز  ار  ود 

اهیرامیب زا  يریگشیپ  5 ـ 

اهیرامیب زا  يریگشیپ 

همه رد  يریگـشیپ ،  رما  الوصا  هک  تسا  رکذ  هب  مزال  اما  دوش ،  یمن  ثحب  ياـهیرامیب  همه  زا  يریگـشیپ  هراـبرد  ثحبم ،  نیا  رد  هچرگ 
زا يریگـشیپ  ینعی  تسا ; ناگدیزگرب  ایلوا و  راک  یگدنز ،  رد  يریگـشیپ  عون  ره  تسا .  دنمـشزرا  رایـسب  ریبادت  زا  یگدـنز  تالکـشم 
هک تسا  نیمه  دـشاب و  عوقو  زا  لبق  عقاو  جالع  یتسیاـب  دـشاب .  نیرفآ  لکـشم  دـیآ و  شیپ  تسا  نکمم  ناـسنا  یگدـنز  رد  هک  يزیچ 

هتلالض تفخ  اذإ  قیرط  نع  کسماو  دیامرف :  یم  ( مالـسلا هیلع  ) نسح ماما  هب  باطخ  هغالبلا  جهن  همان 31  رد  ( مالسلا هیلع  ) یلع ترضح 
ههاریب هب  ندـش  دراو  هک  وشن  دراو  يوش  هارمگ  نآ  رد  یـسرت  یم  هک  یهار  هب  لاومألا .  بوکر  نم  ٌریخ  لالّـضلا  ةریح  دـنع  ّفکلا  َّنإف 

 ، دـَنَز نیمز  رب  ار  ناسنا  تسا  نکمم  نآ  ره  هک  شومچ ،  بسا  رب  ندـش  راوس  هک ،  نآ  هصالخ  تسا .  تکاله  هطرو  هب  نداـتفا  زا  رتهب 
حرش ار  یتشادهب  ینوفع و  ياهیرامیب  زا  يریگشیپ  نیا ،  زا  شیپ  دزرا .  یمن  ندیسر  يراوس و  نیا  بارطـضا  هب  تسین و  لقاع  مدآ  راک 

 : مییوگ یم  نخس  اهناطرس  هرخالاب  قورع و  بلق و  ياهیرامیب  یقاچ ،  يریگشیپ  زا  ثحبم ،  نیا  رد  میداد . 

یقاچ

يروخرپ  ) هیذغت ضراوع  نیرتعیاش  یقاچ ،  نزو .  یعیبط  دح  زا 20 % شیب  نزو  شیازفا  یفاضا و  یبرچ  دوجو  زا  تسا  ترابع  یقاچ ، 
داجیا یتالکـشم  دـناوت  یم  یقاچ  يرکف ،  یگدـنز و  یلاعت  هار  شیپ  رد  تسا .  اذـغ ) تیفیک  تیمک و  هب  نتـشادن  هجوت  يروخدـب و  ، 

ور هب  ور  رگید  ياهیرامیب  یضعب  نوخ و  راشف  یقورع ،  یبلق و  ضراوع  یلبنت ،  هلمج  نم  یقاچ ; ضراوع  اب  قاچ  صخش  هک  ارچ  دنک ;
 . هتخانشان للع  ( 4; کیتنژ یثرا و  لماوع  ( 3; یندب تیلاعف  شهاک  ( 2; یتفایرد ياذغ  شیازفا  ( 1 زا :  دنترابع  یقاچ  للع  دوب .  دـهاوخ 
هب  ) یمـسج تیلاـعف  شیازفا  ( 2; ینیریـش یبرچ و  لـثم  يرلاـک ،  رپ  ياهاذـغ  فرـصم  رد  تیدودـحم  ( 1 یقاـچ :  ناـمرد  يریگـشیپ و 
هب طوبرم  تسا  نکمم  یقاـچ  لـلع  ( 4; يروخرپ زا  يراددوخ  اذـغ و  فرـصم  رد  لادـتعا  ( 3(; هنازور شزرو  يور و  هداـیپ  صوـصخ 

 . دیآ لمع  هب  مزال  ياه  یسررب  زاین  تروص  رد  کشزپ ،  اب  هرواشم  اب  دیاب  هک  دشاب  اهیرامیب  یضعب 

یقورع یبلق و  ياهیرامیب 
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ياهیرامیب ینوفع و  لـماوع  اـی  بلق ) دازرداـم  ياـهیرامیب  يدازرداـم =(  لـماوع  تلع  هب  تسا  نکمم  یقورع  یبلق و  ياـهیرامیب  هچرگ 
بلصت تسا .  يریگشیپ  لباق  يرامیب ،  دراوم ،  رتشیب  رد  هک  تسا  نیئارش  بلصت  نآ ،  تلع  نیرت  مهم  زا  اما  دشاب ،  یثرا  کیمتـسیس و 

هب یبلق ،  ضراوع  و  دیآ ،  یم  دیدپ  مه  یبلق  هدـننک  هیذـغت  قورع  رد  هضراع ،  نیا  هک  قورع ،  ندـش  تخـس  زا  تسا  ترابع  نیئارش ، 
لابند هب  يزغم  ياهیرامیب  يزغم ،  قورع  رد  ای  دوش و  یم  نوخ  راشف  ثعاـب  يویلک ،  یمومع و  قورع  رد  روط  نیمه  دروآ و  یم  دوجو 

نوخ یبرچ  نوخ ;4 ) راشف  راگیس ;3 ) یلیماف ;2 ) عویش  ( 1 یقورع :  یبلق و  ياهیرامیب  ندـمآ  دوجو  هب  رد  يا  هنیمز  لماوع  دروآ .  یم 
یم قوف  دراوم  رتشیب  رد  هک  تسا  نشور  ندوب .  یمجاـهت  سرتسا و  الاب ;9 ) نس  یکرحت ;8 ) مک  نزو ;7 ) هفاضا  تباید ;6 ) الاب ;5 )

یبرچ نزو و  لرتنک  راگیس ،  ندیـشکن  لاثم ،  يارب  مینک .  يریگولج  یقورع  یبلق ـ  ياهیرامیب  عوقو  زا  عقوم ،  هب  ياهیریگـشیپ  اب  میناوت 
رایسب يدح  ات  دناوت  یم  یتشادهب ،  ياه  هیصوت  ریاس  اذغ و  تیعـضو  یبایزرا  نوخ ،  راشف  بترم  لرتنک و  یگدنز ،  رد  شمارآ  نوخ ، 

 ، دـشاب رتشیب  اهنآ  دادـعت  هچره  میماـن .  یم  ازرطخ » لـماوع   » ار قوف  هناـگ  هن  دراوم  دـهد .  شهاـک  ار  یقورع  یبلق و  ياـهیرامیب  عویش 
دایز یبرچ  فرـصم  يروخرپ و  مهم  رما  ود  بظاوم  دیاب  هیذـغت ،  رد  ًاصوصخم  دوش .  یم  رتشیب  یقورع  یبلق و  ياهیرامیب  داجیا  سناش 

 ، نینچمه دوش .  هعجارم  اج  نادب  میا ;  هداد  حرش  باتک  هیذغت  تمسق  رد  ار  لورتسلک  فرصم  مینک .  زیهرپ  تخـس  ود  نیا  زا  میـشاب و 
 . تسا هدش  ثحب  باتک ،  نیا  رد  از  سرتسا  لماوع  شزرو و  هرابرد 

اهناطرس

داوم دیشروخ ،  هعشا  شبات  لکلا ،  فرصم  راگیـس ،  دایتعا و  اوه ،  یگدولآ  کیتنژ ،  لماوع  زا :  دنترابع  ناطرـس  زورب  رد  رثؤم  لماوع 
ییایمیش داوم  رطعم ،  یلآ  تابیکرت  نودار ،  زاگ  زوسن ،  هبنپ  یتعنص ،  لماوع  یناور ،  ياهراشف  اهسرتسا و  اهتنوفع ،  یـضعب  ییایمیش ، 

 )= اهنمزره دنور ،  یم  راک  هب  وم  گنر  وم و  شیارآ  يارب  هک  ییایمیـش  ياهوراد  لیمار ، ) تیرتین  لثم   ) دـنوش یم  هفاضا  اهاذـغ  هب  هک 
 ، ناطرس داجیا  رد  هک  دنتسه  يدراوم  زا  همه  اهنیا ،  هیذغت .  عون  سکیا ،  هعشا  ینمیا ،  هدننک  فیعضت  لماوع  نورتستست ، ) نژورتسا و 
مک روط  نیمه  و  تسا ،  رتهب  دشاب ،  رتشیب  رادربیف  ناهایگ  نبرکوردیه و  تابیکرت  ردق  ره  هیذـغت ،  دروم  رد  دنـشاب .  رثؤم  دراد  لامتحا 
زا و  دوش ـ  فرـصم  يزبس ،  هویم و  هشیمه  ییاذغ ،  میژر  رد  دیاب  اذل  دـنک .  یم  رتمک  ار  ناطرـس  زورب  لامتحا  یبرچ ،  فرـصم  ندرک 

عون نیرتهب  مییامن .  زیهرپ  ناکمالا  یتح  هدـش ،  خرـس  ياهاذـغ  ندروخ  زا  دوش .  زیهرپ  ناوارف ،  کـمن  روش و  یلیخ  ياهاذـغ  ندروخ 
ندروخ دـنوش و  فرـصم  رتشیب  دـیاب  دـنراد ،  يرتشیب  ربیف  هک  يزبس  هویم و  ریجنا و  امرخ و  تسا .  میالم  ترارح  اـب  خـبط  اذـغ ،  خـبط 

رد هشیمه  دیاب  اذل  تسا و  هدـش  هیـصوت  ناطرـس  زا  يریگـشیپ  رد  لداعتم  نزو  تسا .  هدـش  هیـصوت  رما ،  نیا  رد  اذـغ  اب  دالاس  يزبس و 
هفاضا سابلاک  سیـسوس و  لثم  ییاهاذغ  هب  هک  لیماد ،  تیرتین  لثم  هدنرادهگن ،  داوم  میـشاب .  لادـتعا  دـح  رد  دوخ  نزو  لرتنک  ددـص 

رد يراگیس  ریغ  دارفا  زا  رتشیب  ربارب  هد  ات  اهیراگیس  دوش .  يور  هدایز  دیابن  اهنآ ،  فرـصم  رد  دنراد و  ییاز  ناطرـس  لامتحا  دننک ،  یم 
 . دنناطرس ضرعم  رد  نارگید  زا  شیب  ربارب   50 دننک ،  یم  فرصم  زور  رد  راگیس  تکاپ  ود  ات  هک  یناسک  دنتسه و  هیر  ناطرس  ضرعم 

شزرو موس ـ 

شزرو

ریسم رد  صخش  ياقترا  زاس  هنیمز  دناوت  یم  ندب  یتمالـس  لداعت و  ظفح  ؟ دور یم  نخـس  شزرو  زا  ناور  نت و  یتمالـس  باتک  رد  ارچ 
ریـس و یفنم  ياه  هنیمز  داجیا  ثعاـب  تسا ـ  ینیـشام  یگدـنز  هدـییاز  هک  یتسـس ـ  یقاـچ و  یکّرحت ،  مک  دـشاب و  ناور  نت و  یتمـالس 
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يرورـض یگدنز ،  همانرب  رد  لصا  کی  ناونع  هب  شزرو ،  هب  نتخادرپ  اذغ و  زا  هدافتـسا  رد  لداعت  ظفح  ور ،  نیا  زا  دوش .  یم  كولس 
مزال ینامسج  یگدامآ  زا  دنتـسه و  تسردنت  ملاس و  دنرب ،  یمن  جنر  یّـصاخ  يرامیب  زا  دننک  یم  نامگ  دارفا  یخرب  دسر .  یم  رظن  هب 

بسک يارب  هک  درب  دنهاوخ  یپ  دنریگ ،  رارق  یبایزرا  دروم  دارفا  نامه  رگا  تسین و  تسرد  يروصت  نینچ  هک  یتروص  رد  دندنم ،  هرهب 
زا يدادعت  يریذپ  فاطعنا  تردق و  تماقتـسا ،  ظاحل ،  نیدب  دنتـسه .  رتشیب  كرّحت  شزرو و  هب  دـنمزاین  بولطم ،  ینامـسج  یگدامآ 

لداعت و ظفح  تشذگ ،  هک  هنوگ  نامه  تسا .  تیمها  ياراد  زین  نآ  یلاوت  بیترت و  هک  تسا  هدش  هئارا  یـششک  ياهـشمرن  تاکرح و 
; تسا رادروخرب  يا  هژیو  تیمها  زا  تسا ،  ناور  نت و  یتمالـس  هار  هدنیوپ  هک  یـصخش  يارب  ینامـسج  یگدامآ  ندب و  زاس  تخوس و 

 . دشاب رادروخرب  دنمناوت  ملاس و  یندب  زا  کلاس  هک  تسا  هتسیاش  دوش و  یم  حور  طاشن  یباداش و  ثعاب  مسج ،  تمالس  اریز 

شمرن

 ، تماقتسا ندوب  اراد  يانعم  هب  ینامـسج ،  یگدامآ  تسا .  ندرک  مرگ  ینامـسج و  یگدامآ  ندب ،  يزاس  هدامآ  اب  فدارتم  شمرن  هژاو 
زا لبق  دارفا  مومع  يارب  تسا و  مهم  رایـسب  یـشزرو  تاکرح  ماجنا  زا  لبق  ندب ،  ندرک  مرگ  شمرن و  تسا .  تردق  يریذـپ و  فاطعنا 

يریذپ فاطعنا  تماقتسا ،  هناگ  هس  دراوم  ندش  رتنشور  يارب  تشاد .  دهاوخ  دیفم  رایسب  یتارثا  هدش ،  نییعت  نامز  رد  ای  هنازور  تیلاعف 
 . ، میزادرپ یم  رکذلا  قوف  ياهروتکاف  رصتخم  حرش  هب  تردق ،  و 

تماقتسا

هدایپ دننام  یتماقتسا ،  ياهنیرمت  تسا .  سفنت  نوخ و  شدرگ  هاگتـسد  تیوقت  دننک ،  هجوت  نآ  هب  دیاب  مدرم  مومع  هک  یمهم  تاکن  زا 
مارآ ندیود  اه ،  هویش  نیرت  شخبرثا  زا  یکی  تسا .  ینار  قیاق  ییامیپهوک و  يراوس ،  هخرچود  مارآ ،  ندرکانش  مارآ ،  ندیود  يور ، 
دیابن تیلاعف  تعرس  اهنیرمت ،  نیا  رد  دراد .  ندب  رب  یبولطم  رایسب  راثآ  هک  تسا  هتفه  رد  نیرمت  هسلج  هس  هقیقد و  لقادح 20  تدم  هب 

رد اوه  رگا  ددرگ و  فقوتم  نیرمت  هک  دش  دـهاوخ  بجوم  اریز  دوش ; لاکـشا  راچد  سفنت  ظاحل  زا  صخـش  هک  يوحن  هب  دـشاب ،  دایز 
زا رتعیرس  تالضع  هدش و  نژیسکا  دوبمک  راچد  تلاح  نیا  رد  دنک ،  تبحـص  تسرد  دناوتن  درف  هک  يروط  هب  دوش ،  سبح  هنیـس  هسفق 
یم عطق  دوز  نیرمت  هجیتن  رد  دنوش ،  یم  هتسخ  ًاعیرـس  تالـضع  یفاک  نژیـسکا  نودب  نوچ  دش و  دنهاوخ  نژیـسکا  دنمزاین  هیر  بلق و 

هتفرگ رظن  رد  لداعت  دح  یشزرو  ياهتیلاعف  ماجنا  رد  تسا  مزال  تیعضو ،  نیا  زا  يریگشیپ  يارب  تسین .  رظن  دروم  بولطم و  هک  ددرگ 
ضبن اریز  دوش ; هدافتـسا  ضبن  نتفرگ  ینعی  شور ،  نیرت  هداـس  زا  یـشزرو ،  ياـهتیلاعف  تدـش  لرتـنک  يارب  دوـش  یم  داهنـشیپ  دوـش . 

یم فرـصم  هب  تالـضع  طسوت  دتفا و  یم  نایرج  هب  ندب  رد  بلق  هلیـسو  هب  هک  تسا  نژیـسکا  نوخ و  نازیم  شجنـس  هلیـسو  نیرتناسآ 
عقوم رد  ار  ضبن  نابرـض  نازیم  دـینک و  يریگ  هزادـنا  بترم  روط  هب  تاعفد و  هب  ار  دوخ  ضبن  دوش  یم  هیـصوت  راـک  عورـش  رد  دـسر . 

دبای و یم  شهاک  تحارتسا  لاح  رد  ضبن  نابرـض  دیوش ،  یم  رتیوق  هک  نانچمه  دید  دیهاوخ  دـینک .  صخـشم  شزرو  زین  تحارتسا و 
هجیتن رد  دهد و  ماجنا  ار  اهمادنا  هب  یناسرنوخ  لمع  رتمک ،  شپت  اب  دناوت  یم  بلق  اریز  دش ;  دـهاوخ  رتشیب  بلق  تحارتسا  نامز  تدـم 
سفنت نوخ و  شدرگ  هاگتـسد  تیوقت  هنیمز  رد  رتشیب  شـالت  يارب  یبساـنم  هزیگنا  بلطم ،  نیا  كرد  دـشاب .  هتـشاد  رتشیب  يرمع  لوط 

 . دوب دهاوخ 

اهنیرمت ماگنه  نابرض  نازیم  صیخشت 

تماقتسا ندرب  الاب  شخبرثا و  روط  هب  بولطم  نازیم  تسا .  بلق  نابرـض  رثکادح  دصرد  ات 85  اهنیرمت 60  ماگنه  نابرض ،  ییاهن  نازیم 
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نینس لیاوا  رد  بلق  نابرـض  رثکادح  هک  هقیقد  رد  هبرـض  زا 220  ار  دوخ  نس  بلق ،  نابرـض  رثکادح  صیخـشت  يارب  تسا .  دـصرد   75
ات دینک  برض  دصرد  دعب 85  دصرد و  ای 75  دصرد  رد 60  ار  ددع  نیا  سپس  تباث ) ددع  ناونع  هب   . ) دینک رـسک  تسا ،  دشر  یگدنز 

نابرض دراد ،  لاس  هک 41  یـصخش  لاثم ،  يارب  دیروآ .  تسد  هب  ار  دوخ  یتماقتـسا  ياهنیرمت  تدش  رثکادح  طسوتم و  دـح  لقادـح ، 
220  - 41  = 179  -( + 10  : ) دـیآ یم  تسد  هب  بیترت  نیدـب  تماقتـسا  دوبهب  یـشخبرثا و  روظنم  هب  یتماقتـسا  ياهنیرمت  يارب  وا  بلق 

بلق نابرـض  هک  یتروص  رد  179 % × 85 رثکادح 152 =  179 % × 75 طسوتم 134 =  دح  179 % × 60  = 107 نیرمت ) لیاوا   ) لقادـح
يرامیب ای  ییاـسران  صخـش  هک  دور  یم  نآ  لاـمتحا  دور ،  نآ  زا  رتارف  اـی  لومعم  دـح  زا  رتنییاـپ   +« 10  » باستحا اب  اـهنیرمت  رد  يدرف 

تدم هب  ار  دوخ  ضبن  دیریگب .  تحارتسا  نامز  رد  ار  ضبن  دیامن .  هعجارم  کشزپ  هب  دیاب  دشاب و  هتشاد  سفنت  نوخ و  شدرگ  هاگتسد 
تسا و رتسب  زا  ندش  جراخ  زا  لبق  حبـص  راک ،  نیا  يارب  تقو  نیرتهب  دینک .  صخـشم  ار  نآ  نابرـض  دادـعت  دیرامـشب و  مامت  هیناث   60
 . دینک صخشم  ار  دوخ  یشزومآ  نابرـض  نازیم  دشاب .  تحارتسا  زور  زا  دعب  زور  حبـص  ًامتح  دیهد ،  یم  ماجنا  ار  راک  نیا  یگتفه  رگا 

برض رد 10  ار  ددع  نیا  سپس ،  دینک .  صخشم  ار  شنابرـض  دادعت  دیریگب و  هیناث  تدم 6  هب  ار  دوخ  ضبن  نیرمت ،  زا  سپ  گنردـیب 
كالم ار  ندرگ  دیتوراک  نایرـش  ای  تسد  چم  ضبن  دینک .  صخـشم  شزرو  ماگنه  هقیقد  کی  رد  ار  دوخ  بلق  نابرـض  دادـعت  ات  دـینک 

نیدب دنهد و  یم  شهاک  ار  بلق  نابرـض  رثکادح  دنوش ،  یم  زیوجت  الاب  نوخ  راشف  يارب  هک  اهوراد  زا  یخرب  هجوت :  دـیهد .  رارق  لمع 
دوخ جـلاعم  کشزپ  اـب  دـینک ،  یمن  هدافتـسا  نوخ  راـشف  ياـهوراد  زا  رگا  دـبای .  یم  شهاـک  زین  اـهنیرمت  ماـگنه  نابرـض  نازیم  بیترت 

 . دنک حالصا  ار  امش  یشزرو  همانرب  موزل  تروص  رد  ات  دینک  تروشم 

يریذپ فاطعنا 

نس شیازفا  اب  نوچ  دور و  یم  رامـش  هب  ینامـسج  یگدامآ  مهم  لماوع  زا  یکی  لصافم  رد  رتشیب  یتکرح  هنماد  ندوب  اراد  هک  اج  نآ  زا 
هژیو و ياهــشزرو  لـصافم ،  رد  یتـکرح  هـنماد  شهاـک  زا  يریگوـلج  يارب  سپ  تفاـی ،  دـهاوخ  شهاـک  دارفا  رد  يریذــپ  فاـطعنا  ، 

تـصرف تسا و  رتدـیفم  دـنرادروخرب ،  يرتمک  یندـب  یگدامآ  زا  هک  يدارفا  يارب  اهنیرمت  نیا  اریز  دوش ; یم  داهنـشیپ  اتـسیا  ياهنیرمت 
زا فده  تسا .  لرتنک  لباق  اریز  تسا ; مک  نآ  رد  ندـب  هب  ندیـسر  بیـسآ  لامتحا  نینچمه ،  دـهد .  یم  صاصتخا  دوخ  هب  ار  يرتمک 
زا شیب  راشف  هک  نیا  نودب  ینالوط  هتسهآ و  ياهششک  میشاب .  هتشاد  ریذپ  فاطعنا  یلصافم  يوق و  یتالـضع  هک  تسا  نیا  اهنیرمت  نیا 

تروص راشف  تحت  شـشک  رگا  دنک .  یم  مرگ  ار  اهنآ  هدروآ و  رد  شـشک  تلاح  هب  ار  تالـضع  ياهربیف  دزاس ،  دراو  لصافم  هب  دـح 
 ، دنک تیلاعف  دناوت  یم  رتهب  دشاب ،  رتشیب  هلضع  لوط  هچ  ره  دنوش .  یم  عمج  ضبقنم و  تالضع  اریز  دهد ; یم  سوکعم  هجیتن  دریگ ، 

دینک یعـس  ندب ،  تالـضع  هب  همدص  زا  يریگولج  روظنم  هب  دراد .  دوجو  یگدـید  بیـسآ  لامتحا  دـینکن ،  مرگ  ار  نآ  ادـتبا  رگا  یلو 
هلضع ششک  يور  رب  ار  دوخ  هجوت  دینک و  سفنت  تدم  نیا  لوط  رد  دیروآرد و  شـشک  تلاح  هب  ار  ندب  لماک ،  شمارآ  اب  هتـسهآ و 
هتسهآ تروص  هب  ششک  نوچ  هک  دوش  یم  روصت  دراوم  بلغا  رد  دیزاسن .  دراو  دح  زا  شیب  راشف  هلضع ،  رب  دینک .  زکرمتم  رظن  دروم 

امـش لرتنک  دـیهد ،  ماجنا  رت  هتـسهآ  ار  اهنیرمت  هچ  ره  تسین و  نینچ  هک  یتروص  رد  تسا ; رثا  یب  ناسآ و  يراـک  دریگ ،  یم  تروص 
تالـضع دـیهد ،  یم  رارق  شـشک  تحت  ار  تالـضع  هورگ  یتقو  دوب .  دـهاوخ  رتعیـسو  رتـقیمع و  نآ  رثا  هجیتـن ،  رد  دوش و  یم  رتـشیب 

 . دوش یم  تیوقت  نار  ولج  تالضع  دیروآ ،  رد  ششک  تلاح  هب  ار  نار  تشپ  تالضع  یتقو  الثم  دنوش ; یم  ضبقنم  نآ  فالخرب 

تردق

نآ رد  هک  يا  هناش  دـنبرمک  رمک و  مکـش ،  تالـضع  تیوقت  يارب  هدـش  هئارا  تاکرح  دـننام  تردـق ،  هب  طوبرم  ياهـشزرو  ياـهنیرمت 
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ياهتفاب دنوش ،  یم  رتیوق  تالـضع  هک  روطنامه  دـشاب .  هارمه  تحارتسا  شـشک و  اب  دـیاب  تسا ،  رظندـم  تالـضع  زا  یهورگ  تیوقت 
تیوقت یـشزرو  همانرب  ماجنا  زا  فده  هک  ینامز  دنوش .  رتمکحم  رتیوق و  دیاب  زین  اهفورـضغ  اهنامگیل و  لصافم ،  اهنودـنات ،  يدـنویپ ، 

 . دسر یم  رظن  هب  يرورض  يزاسندب  هاگتسد  لیاسو و  زا  هدافتسا  دشاب ،  تالضع  همه 

نیرمت تاعفد  نامز و 

دح تحارتسا ،  زور  کی  هتفه و  رد  زور  شش  هتبلا ،  دوش .  یم  داهنشیپ  هتفه ،  رد  زور  هس  تدم  هب  مک  تسد  اهشمرن ،  اهنیرمت و  ماجنا 
اما دوش ،  یم  هرمزور  ياهراک  رد  طاشن  یباداش و  ثعاب  اریز  تسا ; هنازور  تیلاعف  ماـجنا  زا  لـبق  حبـص  ناـمز ،  نیرتهب  تسا .  بولطم 

 ، تروص ره  رد  دـنراد .  يرتشیب  یگدامآ  اریز  دـنزادرپب ; یـشزرو  تیلاعف  ماجنا  هب  رـصع  رهظ و  زا  دـعب  تصرف  رد  دـنلیام  دارفا  یخرب 
 . تسا رظن  دروم  بولطم و  مظنم ،  همانرب  قبط  یشزرو  تیلاعف 

(1) هدننک مرگ  یششک و  تاکرح 

 . دیشکب لخاد  هب  ار  مکش  نوریب و  فرط  هب  یمک  ار  اه  هجنپ  دینک .  زاب  هرصاخ  نگل  هلصاف  هزادنا  هب  ار  اهاپ  دیتسیاب .  هدیشک ،  تماق  اب 
هک یماگنه  دیشکب .  قیمع  سفن  دیروایب و  رس  يالاب  ار  اهتسد  دیشکب .  ار  تارقف  نوتس  دیهد و  راشف  نییاپ  بقع و  فرط  هب  ار  اه  هناش 
هب اهتسد  فک  دراد ،  رارق  الاب  اهتـسد  هک  یماگنه  دییامن ) .  رارکت  راب  ار 8  مدزاب  مد و   . ) دیهد ماجنا  ار  مدزاب  لمع  دـیروآ ،  یم  نییاپ 

دیناخرچب و پچ  هناش  يور  سپس  تسار و  هناش  يور  ار  رـس  دنـشاب .  رگیدکی  يور  هب  ور  دیروآ ،  یم  نییاپ  هک  ینامز  جراخ و  تمس 
ات 10 تدم 8  هب  درد  هناتسآ  ات  دینک و  مخ  پچ  تمس  هب  سپس  تسار و  تمـس  يولهپ  ار  رـس  ( هیناث ات 5   3  . ) دیراد هگن  درد  هناتسآ  ات 

دیاهدرک مخ  نییاپ  تمس  هب  هک  یماگنه  دیهد و  ماجنا  بقع  نییاپ و  تمس  هب  هدش  رکذ  نامز  تدم  هب  ار  لمع  نیمه  دیراد .  هگن  هیناث 
 . دـینک رتشیب  ار  تکرح  هنماد  راب  نیا  دـینک و  رارکت  ًاددـجم  يدـعب ،  تکرح  ماجنا  زا  سپ  ار  ندرگ  شـشک  تاکرح  دـیرواین .  راشف  ، 
زا سپ  دیشکب و  الاب  ار  تسار  هناش   . ( دینک رارکت  راب  نیدنچ  ار  تکرح   . ) دیروایب نییاپ  هرامش  ود  اب  دیشکب و  الاب  فرط  هب  ار  اه  هناش 

دینک بالق  رگیدکی  هب  ار  اهتسد  ( راب مادک 4  ره   . ) دیهد ماجنا  پچ  هناش  اب  ار  تکرح  نینچمه ،  دـیروایب .  نییاپ  ثکم ،  هیناث  ود  یکی 
دننامه دیرامـشب .  هیناث  راهچ  تدـم  هب  دـییامن و  لرتنک  اهتـسد  اب  هداد ،  راشف  بقع  تمـس  هب  رـس  اـب  سپـس ،  دـیهد .  رارق  رـس  تشپ  و 

رس اب  دینک .  لرتنک  دیرامشب و  هیناث ،  راهچ  تدم  دیهد و  راشف  ولج  تمـس  هب  رـس  اب  دیهد و  رارق  یناشیپ  يور  ار  اهتـسد  قوف ،  تکرح 
هدش رکذ  تدم  دیهد و  ماجنا  پچ  فرط  هب  ار  لمع  نیمه  دییامن .  لرتنک  هیناث ،  راهچ  تدـم  تسد ،  اب  دـیهد و  راشف  تسار  تمـس  هب 

هب ار  اهتـسد  دینک .  تمواقم  هیناث ،  راهچ  تدـم  دـیهد و  راشف  مه  فرط  هب  دـیهد و  رارق  رگیدـکی  يور  ار  اهتـسد  فک  دـییامن .  لرتنک 
اهتسد فک  دینک .  بالق  ار  تسد  ياه  هجنپ  دینک .  تمواقم  هیناث ،  راهچ  تدم  دیشکب و  دیهد و  رارق  هنیس  ولج  دینک و  بالق  رگیدکی 

هب يدومع  ياتسار  رد  ار  ندب  دیوش و  دنلب  اپ  ياه  هجنپ  يور  تلاح ،  نیا  رد  دنشاب .  هدیـشک  تلاح  رد  اهتـسد  دیربب .  الاب  تمـس  هب  ار 
ثکم هیناث  ات 5  اب 3  هارمه  پچ و  يولهپ  هب  سپس  تسار و  يولهپ  هب  ار  قوف  تکرح  دیراد .  هگن  هیناث  ات 5  تدم 3  هدیشک ،  الاب  تمس 

ولج تمـس  هب  ار  هنتالاب  دیوش و  مخ  رمک  زا  دنـشاب .  هدیـشک  اهتـسد  ولج و  تمـس  هب  تسد  فک  دیهد .  ماجنا  ولهپ  رد  درد  هناتـسآ  رد 
الاب تمس  هب  اهتسد  فک  تسا .  هیناث  یلا 5  زین 3  تکرح  نیا  رد  ثکم  دنراد .  هلصاف  رگیدکی  زا  یمک  اهاپ  تکرح ،  نیا  رد  دیـشکب . 

هسفق دیاب  تلاح ،  نیا  رد  دیوش .  دنلب  اپ  هجنپ  يور  دینک و  تیاده  بقع  فرط  هب  ار  اهتسد  دنشاب و  بقع  فرط  هب  تصـش  ناتـشگنا  و 
ات 5 دیـشکب و 3  تهج  ود  رد  نییاپ  تمـس  هب  ار  رگید  تسد  الاب و  تمـس  هب  ار  تسد  کی  دـینک .  ثکم  هیناث  ات 5   3 دشاب .  ولج  هنیس 

سپ دیناخرچب و  پچ  ای  تسار  يولهپ  هب  دنراد ،  هلصاف  رگیدکی  زا  یمک  اهاپ  دینک .  ضوع  ار  اهتـسد  ياج  سپـس ،  دینک .  ثکم  هیناث 
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هب دیـشکب و  الاب  تمـس  هب  ار  اهجنرآ  دینک و  بالق  رـس  تشپ  ار  اهتـسد  دیهد .  ماجنا  رگید  تهج  رد  ار  تکرح  ثکم ،  هیناث  ات 5  زا 3 
رمک هب  تسد  کی  دیهد .  ماجنا  رگید  تهج  رد  ار  تکرح  سپـس  دینک و  ثکم  هیناث  ات 5  نیب 3  دینک و  شدرگ  پچ  ای  تسار  يولهپ 
پچ تسد  اب  دیهد .  ماجنا  رگید  تهج  رد  ار  تکرح  هیناث ،  ات 5  تدم 3  ثکم  زا  سپ  دیوش و  مخ  ولهپ  هب  رس  يالاب  زا  رگید  تسد  و 

 . دـیهد ماجنا  رگید  تسد  اب  ار  تکرح  ثکم ،  هیناـث  ات 5  زا 3  سپ  دیـشکب و  پچ  فرط  هب  رـس  يالاب  زا  هتفرگ ،  ار  تسار  تسد  چـم 
سپس دیشکب و  تهج  دنچ  رد  ولهپ  الاب و  ولج ،  تمس  هب  لکش  قباطم  نییاپ و  تمس  هب  جنرآ  راشف  دیهد .  رارق  اه  هناش  يور  ار  اهتـسد 
هیناث ات 5  تدم 3  دیوش و  مخ  بقع  هب  دشاب .  هتشاد  هصاف  رگیدکی  زا  یمک  ناتیاهاپ  دیهد و  رارق  رمک  تشپ  ار  اهتـسد  دیهد .  شخرچ 

زا 3 سپ  دینک و  کیدزن  وناز  هب  ار  رس  راشف  یکدنا  اب  هداد ،  رارق  اپ  تشپ  ار  اهتـسد  دیهد .  رارق  ردبرـض  تروص  هب  ار  اهاپ  دیراد .  هگن 
زا 3 سپ  دیوش و  مخ  اپ  کی  يور  یمارآ  هب  دینک و  زاب  هناش  ضرع  زا  رتشیب  یمک  ار  اهاپ  دینک .  ضوع  ار  اپ  تیعقوم  ثکم ،  هیناث  ات 5 

ولج ياپ  دشاب .  هتشاد  رارق  دادتما  کی  رد  اپ  ياه  هجنپ  دیتسیاب .  راوید  لباقم  دیهد .  ماجنا  رگید  ياپ  يور  ار  تکرح  ثکم ،  هیناث  ات 5 
ياه هجنپ  هک  دیهد  رارق  راوید  يور  روط  نیمه  ار  اهتسد  فک  دوشن .  ادج  نیمز  زا  بقع  ياپ  هنشاپ  هدیـشک و  بقع  ياپ  دینک و  مخ  ار 

يوناز تسد ،  ود  اب  دـینک .  ضوع  رگیدـکی  اب  ار  اهاپ  ياج  هیناث ،  ات 5  هزادنا 3  هب  ثکم  راشف و  یکدـنا  اب  دـشاب .  الاب  فرط  هب  تسد 
ره اب  دیهد .  ماجنا  رگید  ياپ  اب  ار  تکرح  هیناث ،  یلا 5  هزادنا 3  هب  ثکم  زا  سپ  دینک و  کیدزن  هنیـس  هب  یمارآ  هب  دیریگب و  ار  تسار 
 ، مزال ثکم  درد و  هناتسآ  هب  ندیسر  زا  سپ  دیشکب و  الاب  فرط  هب  ندب  يولج  تمـس  زا  یمارآ  هب  هتفرگ ،  ار  پچ  ياپ  چم  تسد ،  ود 

تسد دیشکب و  الاب  تمـس  هب  یمارآ  هب  تشپ  زا  هتفرگ ،  ار  اپ  چم  تسد  کی  اب  دیهد .  ماجنا  تسار  ياپ  اب  ار  تکرح  هیناث  یلا 5  نیب 3 
 . دـیهد ماجنا  رگید  ياپ  اب  ار  تکرح  هیناث  یلا 5  هزادنا 3  هب  مزال ،  ثکم  زا  سپ  دـیهد و  رارق  ندـب  ولج  رد  لداعت  ظفح  يارب  ار  رگید 

دینک کیدزن  نیمز  هب  ار  ندب  لقث  زکرم  یمارآ  هب  ولج و  فرط  هب  هنیس  رگیدکی ،  فلاخم  تهج  ود  رد  اپ  ياه  هجنپ  وناز ،  يور  اهتسد 
يور الاب و  تمس  هب  اپ  نامه  هجنپ  هدیشک و  اپ  کی  دیزیخرب .  ثکم  هیناث  زا 3  سپ  دیهد و  رارق  اهاپ  نیب  هدرک ،  اهر  ار  اهتسد  سپس  و 

هب هیناث ،  یلا 5  تدـم 3  هب  مزال  ثکم  زا  سپ  دـینک و  هدافتـسا  نیمز  يور  اهتـسد  نداد  رارق  زا  لداعت  ظفح  يارب  دینیـشنب و  رگید  ياپ 
ور تمس  هب  تروص  هنیس و  دیهد ،  رارق  رس  يالاب  لکش ،  دننامه  ار  اهتسد  دینیـشنب .  رگید  ياپ  يور  دیزیخرب و  نیمز  زا  اهتـسد  کمک 

رطاـخ هب  هلحرم ،  ره  ناـیاپ  زا  سپ  دـیهد و  ماـجنا  هلحرم  هس  رد  ار  تکرح  نیا  دـیزیخرب .  دینیـشنب و  راـب  دادـعت 8  هب  هار  همین  اـت  ور  هب 
هب دیناوت  یم  هک  دراد  امـش  ینامـسج  یگدامآ  هب  یگتـسب  تکرح ،  ماجنا  دادعت  دیهد .  ناکت  ار  اهاپ  تالـضع ،  یگتفرگ  زا  يریگـشیپ 

 . دیهد شیازفا  رورم  هب  نیرمت  تدم  یط  دینک و  میظنت  هاوخلد 

(2) هدننک مرگ  یششک و  تاکرح 

دـیهد و ناکت  هیناث  تدـم 5  ار  اهاپ  تالـضع  هداد ،  رارق  ندـب  زا  رتبقع  یمک  هاـگ ،  هیکت  ناونع  هب  ار  ناتیاهتـسد  دینیـشنب و  نیمز  يور 
رد ار  ندب  لکش ،  قباطم  دینک و  هیکت  اهاپ  فک  اهتسد و  يور  دینک .  کیدزن  نیمز  هب  لخاد و  تمـس  هب  بوانت  هب  ار  اهوناز  رـس  سپس 

یتح ار  ندـب  دـینک و  هیکت  اپ ،  کی  اهتـسد و  يور  دـیهد .  تکرح  اـپ  رـس و  تمـس  هب  راـب  تدم 5  هتـشاد ،  هگن  یقفا  ًابیرقت  تیعـضو 
مود راب  يارب  دینیشنب و  سپـس  دیراد و  هگن  هیناث  تدم 4  ندب  دادتما  رد  هدیـشک ،  ار  رگید  ياپ  دیراد و  هگن  یقفا  تیعـضو  رد  ناکمالا 

 . دیراد هگن  هیناث  تدـم 4  هب  اپ  دادـتما  رد  دیـشکب و  ار  اهاپ  ياه  هجنپ  دـیریگب .  رارق  نیمز  يور  دـیهد .  ماجنا  رگید  ياپ  اب  ار  تکرح 
تمـس هب  ار  اپ  ياه  هجنپ  دـینک .  ثکم  هیناث  دیـشکب و 4  یلبق  تکرح  تهج  فالخ  رد  ندـب  فرط  هب  الاب و  تمـس  هب  ار  اپ  ياـه  هجنپ 

هیناث راهچ  دـیهد و  راشف  لخاد  فرط  رگیدـکی و  تمـس  هب  ار  اپ  ياه  هجنپ  سپـس ،  دـینک .  ثکم  هیناث  تدم 4  دینک و  تیادـه  جراخ 
ار ضابقنا  سپس ،  دیرامشب .  هرامش  جنپ  دینک و  ضبقنم  ار  اپ  تالضع  دیهد .  رارق  نآ  دادتما  رد  هدیشک ،  ار  اپ  ياه  هجنپ  دینک .  ثکم 
دیوش و 5 مخ  اهاپ  يور  یمارآ  هب  هتفرگ ،  ار  اپ  چم  دـیهد .  ماجنا  هلحرم  هس  رد  ار  راک  نیا  دـیهد و  ناکت  ار  اپ  تالـضع  دـیزاس و  اهر 
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5 دیوش .  مخ  اهاپ  يور  یمارآ  هب  دنـشاب .  هتـشاد  هلـصاف  رگیدکی  زا  اهوناز  دینک .  کیدزن  رگیدکی  هب  ار  اهاپ  فک  دـینک .  ثکم  هیناث 
ياپ يور  یمارآ  هب  دـیراد و  هگن  هدیـشک  ياپ  نار  لغب  ار  رگید  ياپ  فک  هدیـشک ،  ار  اپ  کی  دـیرواین .  راشف  دایز  دـینک و  ثکم  هیناث 

هب ار  اهاپ  فک  دـییامن .  رارکت  ار  تکرح  دـینک و  ضوع  رگیدـکی  اب  ار  اهاپ  ياج  هیناـث  تدم 5  هب  ثکم  زا  سپ  دـیوش و  مخ  هدیـشک 
ولج و تمس  هب  تروص  هنیس و  دینک .  کیدزن  نیمز  تمس  هب  ار  اهوناز  ندب و  هب  ار  اپ  ياه  هنشاپ  اهتسد  کمک  هب  دینابسچب و  رگیدکی 
هب ار  ندرگ  دیاهتـسشن ،  نیمز  يور  لبق ،  لکـش  دـننامه  هک  یلاح  رد  دـینامب .  هیناث  تدم 8  تیعـضو ،  نیا  رد  دشاب .  هدیـشک  هنت  الاب 

ار اهتـسد  فک  ات  جنرآ  زا  دریگ .  رارق  الاب  بل  يور  نییاپ  هک  يروط  هب  دیدنبب ; یمارآ  هب  دـینک و  زاب  ار  ناهد  دـینک ،  مخ  بقع  فرط 
 . دینک رارکت  زین  پچ  تسار و  تسد  هب  ار  تکرح  نیمه  دیهد .  ماجنا  هیناث  تدم 8  هب  ار  هخرچود  ياپ  تکرح  هداد ،  رارق  نیمز  يور 

شرارکت مکش و  تالـضع  هب  طوبرم  ياهـشمرن  نداد  ماجنا  دینزب .  هنیـس  لارک  يانـش  ياپ  راب  و 8  ردبرـض )  ) یچیق ياپ  راب   8 سپس ، 
زا سپ  دینک و  نیرمت  باختنا و  ار  طوبرم  ياهشمرن  زا  یخرب  دیناوت  یم  هک  دراد  امش  مکـش  تالـضع  ینامـسج و  یگدامآ  هب  یگتـسب 

يور زین  جنرآ  نیمز و  يور  اهاپ  فک  عمج ،  اهوناز  مکش ،  يور  اهتـسد  دیهد .  شیازفا  ار  اهنآ  دادعت  تاکرح و  عون  هسلج ،  دنچ  یط 
ای راب  رارکت 8  دادعت  دیباوخب .  ًاددجم  یمارآ  هب  هدش ،  ادج  نیمز  زا  هار  همین  ات  دیروآ  راشف  جـنرآ  يور  یمک  رادـقم  دراد .  رارق  نیمز 
 ، تسد ِناتـشگنارس  طسوت  تحارتسا  لاح  رد  هدیـشک ،  ار  اهاپ  رارکت  راـب  ره 8  نیب  هلحرم ،  هس  رد  امـش  ینامـسج  یگدامآ  اب  بسانتم 

بوانتم تروص  هب  دینک و  ادج  نیمز  زا  ار  اهاپ  دینک .  بالق  ندرگ  تشپ  ار  اهتسد  دیهد .  ژاسام  دینزب و  یمارآ  هب  مکش  تالضع  يور 
نیا دسرب .  تسار  تمـس  يوناز  هب  پچ  جنرآ  پچ و  يوناز  هب  تسار  جنرآ  تشگرب ،  تفر و  ره  رد  دینک  یعـس  دـیربب .  ولج  بقع و 
نداد ماجنا  زا  سپ  دـیهد .  ماجنا  راب  طسوتم 8  روط  هب  هلحرم و  هس  رد  مکش  تالـضع  دوخ و  ینامـسج  یگدامآ  اب  بسانتم  ار  تکرح 
تسد ناتشگنا  تشپ  هک  دیهد  رارق  يا  هنوگ  هب  رس  يالاب  ار  اهتسد  دیباوخب .  تشپ  هب  مکـش ،  تالـضع  هب  طوبرم  یـشمرن  تکرح  دنچ 
قیمع سفن  سپـس ،  دینک .  ادج  نیمز  زا  هیناث  تدـم 3  ار  رمک  ياهتنا  دیـشکب و  اهاپ  دادـتما  رد  ار  اپ  ياه  هجنپ  دریگ .  رارق  نیمز  يور 

زا ار  رـس  دیهد .  رارق  ندب  رانک  نیمز و  يور  ار  اهتـسد  فک  دیباوخب .  تشپ  هب  دیریگ .  رارق  هیناث  تدم 5  ششک ،  تلاح  رد  دیشکب و 
ادج نیمز  زا  ار  رـس  ًاددجم  هیناث )  5 6 ـ   ) تحارتسا یکدـنا  زا  سپ  دـینک و  کیدزن  هنیـس  هب  ار  هناچ  یمارآ  هب  راب  دینک و 5  ادـج  نیمز 

يالاب ات  ندب  زا  اهتسد  شخرچ  کمک  هب  ار  رس  تکرح  دشاب و  الاب  تمس  هب  اهتسد  فک  نیمز و  فرط  هب  تسد  تشپ  راب ،  نیا  دینک . 
تسار و يولهپ  هب  ار  رـس  شخرچ  راب ،  نیا  دیهد .  رارق  ندـب  رانک  نیمز و  يور  ار  اهتـسد  فک  دـییامن .  رارکت  رگید  راب  تدم 5  رس ، 
هب رس  هک  راب  ره  دشاب و  نیمز  فرط  هب  تسار  شوگ  دنک ،  یم  شخرچ  تسار  تمـس  هب  رـس  هک  راب  ره  هک  يروط  هب  دیهد  ماجنا  پچ 
هک نیا  زا  سپ  دـیهد و  ماجنا  یمارآ  هب  راب و  ار 5  تکرح  نیا  دریگ .  رارق  نیمز  تمـس  هب  پچ  شوگ  دـنک ،  یم  شخرچ  پچ  تمس 
زا سپ  ار  شمرن  نیا  تاکرح  رد  رارکت  دادعت  دیهد .  ژاسام  ار  ندرگ  تالـضع  تسد ،  ناتـشگنارس  اب  دـیداد ،  رارق  نیمز  يور  ار  رمک 
 . دـیهد تکرح  نییاپ  الاب و  تمـس  هب  راب  ار 8  پچ  ياپ  دیباوخب و  تسار  يولهپ  هب  لکـش ،  دـننامه  دـیهد .  شیازفا  نیرمت  هتفه  دـنچ 

قباطم دیهد .  شیازفا  اهنیرمت  رد  ندب ،  ندـش  هدامآ  زا  سپ  ار  رارکت  دادـعت  دـیهد .  ماجنا  تسار  ياپ  اب  پچ و  فرط  زا  ار  لمع  نیمه 
هدـننک کمک  رفن  تمـس  هب  ار  اپ  ود  ره  دیـشکب و  ار  اپ  ياه  هجنپ  دـیریگب .  ار  هدـننک  کمک  رفن  ياـپ  چـم  دـیباوخب .  تشپ  هب  لـکش ، 

دنک دروخرب  نیمز  هب  اپ  هک  نیا  زا  لبق  دینک  یعس  دیاب  امش  دهد و  یم  راشف  نییاپ  فرط  هب  ار  امش  ياهاپ  هدننک  کمک  دیهد .  تکرح 
نییاپ و تمـس  هب  دـعب ،  هلحرم  و  تسار ،  هب  لیامتم  نییاپ و  تمـس  هب  هدـننک  کمک  راب ،  نیا  دـیهد و  تکرح  الاب  تمـس  هب  ًاددـجم  ، 
رمتـسم و ياهنیرمت  ماجنا  زا  سپ  دـییامن .  رارکت  دوخ  ینامـسج  یگداـمآ  اـب  بساـنتم  ار  تکرح  نیا  دـهد .  یم  راـشف  پچ  هب  لـیامتم 
هب ار  هنیـس  دیهد و  تکرح  ولج  فرط  هب  ار  اهتـسد  دینیـشنب .  نیمز  يور  دیهد .  شیازفا  ار  تکرح  دادعت  اپ ،  مکـش و  تالـضع  تیوقت 

دیراد هگن  هیناث  تدم 5  یگدیشک ،  تیعضو  رد  ار  مکش  تالضع  تلاح ،  نیا  رد  دشاب و  ور  هب  ور  فرط  هب  هاگن  دینک .  کیدزن  نیمز 
هک دیـشاب  بقارم  دـینک .  ادـج  نیمز  زا  نامزمه ،  پچ ،  ياپ  اـب  ار  تسار  تسد  دنـشاب .  هدیـشک  اـهاپ  اهتـسد و  دـیباوخب .  هنیـس  يور  . 
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 ، فدـه دـییامن .  رارکت  تسار  ياـپ  پچ و  تسد  اـب  ار  لـمع  نیمه  رارکت ،  راـب  دـنچ  زا  سپ  دوش .  ماـجنا  نگل  لـصفم  زا  اـپ  تکرح 
ولج زا  ار  اهتسد  نامزمه ،  سپس ،  دیشکب .  زارد  نیمز  يور  لبق ،  تکرح  دننامه  تسا .  هناش  دنبرمک  نساب و  رمک ،  تالـضع  تیوقت 

دادعت رمتـسم ،  ياهنیرمت  زا  سپ  دییامن و  رارکت  دوخ  ینامـسج  یگدامآ  هب  هجوت  اب  ار  تکرح  نیا  دینک و  دـنلب  بقع  زا  ار  اهاپ  ولهپ  ای 
دازآ ندرگ  تالضع  و  وناز ،  فرط  هب  تسد  ناتشگنارس  هدیشک و  اهتسد  دینیشنب .  نیمز  يور  لکـش  قباطم  دیهد .  شیازفا  ار  تاکرح 

 ، ششک تلاح  رد  تیاده و  الاب  فرط  هب  ار  رمک  سوق  دیروایب .  راشف  ولج  نییاپ و  فرط  هب  اهتسد ،  يور  دشاب .  نییاپ  فرط  هب  رـس  و 
تالضع تیوقت  تهج  ار  نیمز  يور  انـش  تکرح  دینک و  هیکت  اپ  ياه  هجنپ  يور  دیهد .  رارق  ندب  رانک  ار  اهتـسد  دینک .  ثکم  هیناث   5

 . دشاب هدیـشک  ندـب  دـیاب  تکرح ،  نیا  ماجنا  رد  دـییامن .  رارکت  دوخ  ینامـسج  یگدامآ  اب  بسانتم  يدادـعت  هب  هناش  دـنبرمک  تسد و 
فرط هب  ار  اهتسد  دشاب .  بقع  تمس  هب  تصش  ناتشگنا  الاب و  فرط  هب  اهتـسد  فک  دیهد .  رارق  ندب  فرط  ود  رد  هدیـشک ،  ار  اهتـسد 

دنلب اپ  ياه  هجنپ  يور  دشاب .  هدیـشک  الاب و  تمـس  هب  اهتـسد  فک  دینک .  بالق  ار  اهتـسد  دییامن .  ثکم  هیناث  سپس 5  دیشکب و  بقع 
 . دیدرگزاب لوا  تلاح  هب  دینک و  زاب  ار  اهتسد  یمارآ  هب  ثکم ،  هیناث  زا 5  سپ  دیشکب و  الاب  تمس  هب  ار  ندب  دیناوت  یم  ات  دیوش و 

ناور یتمالس  تشادهب و  4 ـ 

فیرعت همّدقم و  لّوا ـ 

 ، دوخ هب  تبـسن  1 ـ  دـشاب :  هتـشاد  یگژیو  هس  دـیاب  ناور ،  تمالـس  اب  درف  کی  و  تسین .  یناور  يرامیب  نتـشادن  اهنت  ناور ،  یتمـالس 
 . دنک یبایزرا  دسانـشب و  ار  دوخ  ياهییاناوت  دناوتب  دنک و  تیافک  تینما و  ساسحا  یلوقعم ،  ًاتبـسن  روط  هب  ینعی  دنک ; شمارآ  ساسحا 

تیاعر نارگید  هب  تبـسن  ار  دوخ  تیلوئـسم  درادب و  تسود  ار  نانآ  دشاب ،  دـنم  هقالع  نارگید  هب  دـنک ،  تیاعر  ار  نارگید  قوقح  2 ـ 
 . دهد ماجنا  دناوتب  ار  هرمزور  ياهفیلکت  اهتیلوئسم و  دنک و  هدروآرب  ار  دوخ  یگدنز  ياهزاین  3 ـ  دنک . 

یناور ياهیرامیب  هدنهدرادشه  ياه  هناشن  مود ـ 

 ، درادن دوجو  هک  یللع ،  هب  ًامئاد  ایآ  3 ـ  دیتسین ؟ زکرمت  هب  رداق  هتخانشن ،  لیالد  هب  ایآ  2 ـ  دینک ؟ یم  یسپاولد  ساسحا  هراومه  ایآ  1 ـ 
زا هراومه  اـیآ  5 ـ  دـیهد ؟ یم  تسد  زا  یناـسآ  هب  تاـقوا  رتشیب  ار  دوخ  لداـعت  اـیآ  4 ـ  دـینک ؟ یمن  يداش  ساسحا  دـیتسه و  تحاراـن 

؟ دیتسه تمحز  رد  ًاعقاو  هک  يروط  هب  تسا  ناسون  رد  یشوخرس  یگدرسفا و  نایم  امـش ،  يوخ  قلخ و  ایآ  6 ـ  دیرب ؟ یم  جنر  یباوخیب 
هتفشآرب دیآ ،  دوجو  هب  امش  هرمزور  يداع و  یگدنز  رد  یتالکشم  رگا  ایآ  8 ـ  دینک ؟ یم  یگقالع  یب  ساسحا  مدرم ،  هب  ًامئاد  ایآ  7 ـ 

سپس نیگمشخ و  هراومه  ایآ  10 ـ  دننک ؟ یم  يزاب  امش  باصعا  اب  ًامئاد  امـش ،  کیدزن  نایفارطا  دینک  یم  ساسحا  ایآ  9 ـ  دیوش ؟ یم 
یم قحاـن  ار  نارگید  دـیهد و  یم  دوخ  هب  ار  قح  هراوـمه ،  اـیآ  12 ـ  دـیوش ؟ یم  سرت  راچد  تهج ،  یب  اـیآ  11 ـ  دیوش ؟ یم  نامیـشپ 

هب خساپ  رد  هک  يدارفا  ؟ دنک یمن  ادیپ  یمـسج  ّتلع  شیارب  یکـشزپ  چیه  هک  دیراد ،  يرامـش  یب  ياهتیاکـش  درد و  ایآ  13 ـ  دیرادنپ ؟
 . دنراد کمک  هب  زاین  ًامتح  دنیوگ ،  یم  يرآ »  ، » اهشسرپ نیا 

یناور ياهیرامیب  موس ـ 

( یشیرپ ناور  اهزوکیسپ =(  ای  یلصا  ياهیرامیب  - 1

( یشیرپ ناور  اهزوکیسپ =(  ای  یلصا  ياهیرامیب 
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نیا رد  دـنیالتبم .  راتفر  رد  ماجنارـس  و  ساسحا ،  رکفت ،  رد  دـیدش  تـالالتخا  هب  هک  دوش  یم  قـالطا  ناراـمیب  زا  یهورگ  هب  هژاو ،  نیا 
اما دونش ،  یم  ییادص  وا  لاثم ،  يارب  دوش .  یم  لرتنک  تایعقاو ،  زا  رود  هب  یتاساسحا  ینورد و  راکفا  هلیـسو  هب  رامیب ،  راتفر  يرامیب ، 

ای هدرـسفا  لیلد ،  یب  ای  تسین و  يزیچ  نینچ  اما  دناسر ،  بیـسآ  ودب  دهاوخ  یم  ییورین  هک  دنک  یم  ساسحا  ای  تسین  راک  رد  ییادـص 
 ، ناسنا لاوحا  عاـضوا و  نیا  ندـش  مکاـح  اـب  دوش .  یم  ریگ  هشوگ  مارآ و  هرخـالاب  نشخ و  نیگمـشخ ،  ریذـپ ،  کـیرحت  لاحـشوخ ، 

تـالالتخا زا  يا  هجرد  هب  رفن  ات 10  نایم 5  رفن ،  رازه  ره  زا  هک  هداد  ناشن  تاعلاطم  دوش .  یم  لـالتخا  راـچد  شاـهنازور  ياهتیلوئـسم 
 : میهد یم  حرش  ریز  رد  ار  یخرب  هتسد ،  نیا  ياهیرامیب  عاونا  زا  دنتسه .  التبم  یناور 

ینرفوزکیسا

ینرفوزکیسا

تاطابترا هقالع و  راتفر ،  یگدـنز ،  رکفت ،  تیـصخش ،  رد  یـساسا  لالتخا  اـب  هک  تسا  یناور  ياـهیرامیب  زا  هتـسد  نآ  ینرفوزکیـسا ، 
یم هدید  راتفر  ساسحا و  رکفت ،  رد  ینورد  یگتخیـسگ  طیحم و  زا  يریگ  هرانک  هب  یـشیارگ  يرامیب ،  نیا  رد  دـنک .  یم  زورب  صخش 

رد هژیو  ياهیعادـت  لیکـشت  هب  ماجنارـس  يرامیب  نینچ  دوش و  یم  رامیب  راتفر  راکفا و  یفطاع و  تلاح  نیب  یگنهامهان  هب  رجنم  هک  دوش 
تلوهـس ریز ،  نیوانع  تحت  ینرفوزکیـسا ،  ینیلاب  فیـصوت  دراد .  لاوحا  نیا  یـضرم  ياهـساکعنا  هب  یلیامت  دـبای و  یم  شیارگ  رکفت 

یفطاع كاکفنا  رکف ،  نایرج  لالتخا  زا  تسا  ترابع  هک  كاـکفنا  هیزجت و  ;2 ـ  يریگ هرانک  1 ـ  دنک :  یم  مهارف  كرد  يارب  يرتشیب 
 . یکاردا ياهیراجنهان  ;4 ـ  نایزه يدیئوناراپ و  تالاح  ;3 ـ  یتکرح يراتفر و  كاکفنا  و 

يریگ هرانک  1 ـ 

ياهلمعلا سکع  هژیو  هب  لمعلا ،  سکع  شهاک  طـیحم و  هب  هقـالع  یّلک  نتفر  نیب  زا  لـماش  ینرفوزکیـسا  رد  یبلطاوزنا  يریگ و  هراـنک 
ربارب رد  نانآ  شنکاو  دننارگید و  دوخ و  کیدزن  نایفارطا  هب  تبحم  هقالع و  دقاف  نارامیب ،  نیا  تسا .  یطیحم  تاریثأت  ربارب  رد  یفطاع 
اوتحم یب  اهـشسرپ ،  هب  تبـسن  ینارامیب  نینچ  لمعلا  سکع  خساپ و  درادن .  یتیمها  ناشیارب  عیاقو ،  ییوگ  هک  تسا  يروط  مهم ،  عیاقو 

تارهاظت رگید  زا  اهراکتبا ،  اهـششک و  نادـقف  اب  مأوت  هدارا ،  یمومع  ییاسران  یجراخ و  ياهتیلاعف  هب  نانآ  یلیم  یب  تسا .  هصـالخ  و 
رد دـنُک  رایـسب  لمعلا  سکع  نداد  ناشن  هجیتن ،  رد  تسا و  تهب  تلاح  رگید ،  مهم  تارهاظت  زا  تسا .  ینرفوزکیـسا  يریگ  هراـنک  رد 
 ، درذـگ یم  فارطا  رد  هچنآ  هب  تبـسن  رامیب  اما  درادـن ،  دوجو  يدوخ  هب  دوخ  ِندرکلمع  ندیـشیدنا و  تسا .  یجراخ  ياهکّرحم  ربارب 

 . تسین ضقن  راچد  تارطاخ  يرادهگن  طبض و  هّوق  تسا و  هدروخن  تسد  رامیب  یهاگآ  دراد .  یهاگآ 

كاکفنا هیزجت و  2 ـ 

 ، رامیب اب  طابترا  هک  دوش  یم  صخـشم  تروص  نیا  هب  رکف ،  نایرج  لـالتخا  تسا .  ینرفوزکیـسا  تاصخـشم  زا  رکف ،  ناـیرج  لـالتخا 
 ، جـیردت هب  شدـیاقع  اه و  هشیدـنا  دروخ .  یم  مشچ  هب  شا  یمـالک  يرکف و  ناـیرج  رد  ییاـه  یلکـش  یب  تاـماهبا و  تسا و  لکـشم 
هک تسا  نیا  یفطاع  كاـکفنا  تسین .  هشیدـنا  مـالک و  ندرک  لاـبند  هب  رداـق  دوش و  یم  ساـسحا  وا  رد  يرکف  رقف  يا  هنوگ  فیعض و 

ياهشنکاو هتفای ،  شهاک  نارگید ،  کیدزن و  نایفارطا  هب  تبسن  شا  یعیبط  هفطاع  دراذگ ،  یم  فعض  هب  ور  جیردت  هب  رامیب ،  فطاوع 
هنالدگنس و ای  هظحالم  یب  ساسحا و  نودب  نارگید ،  براجت  تاساسحا و  رانک  زا  تسا  نکمم  رامیب  دهد .  یمن  ناشن  بسانم  یناجیه 
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 ، يا هدنیازف  روط  هب  دنک و  يریگ  هرانک  طیحم  زا  دنک  یم  یعـس  دوش و  یم  رطاخ  هدیجنر  تلوهـس ،  هب  وا  درذـگب .  توافت  یب  هرخالاب 
رد هک  انعم  نیا  هب  تسوا ; دوخ  رد  یفطاع  یگنهامهان  ینرفوزکیـسا ،  رد  یفطاع  لالتخا  هبنج  نیرتمهم  دوش .  یم  یـساسحا  یب  راـچد 

كولـس و هک  تسا  نینچ  یتکرح  يراتفر و  كاکفنا  درادن .  دوجو  یگنهامه  دـنک ،  یم  راتفر  دـشیدنا و  یم  دـیوگ و  یم  رامیب  هچنآ 
زین یتکرح  رظن  زا  اما  تسا .  يراتفر  فعـض  راـچد  راـمیب ،  گـنهامهان .  اـسران و  شراـتفر  تسا و  هنایـشان  بلغا ،  راـمیب ،  یلک  راـتفر 

نادقف نارامیب ،  یـضعب  رد  دهد .  ناشن  ندب  ياهتمـسق  یـضعب  رد  ییاهتکرح  اهناکت و  ای  تروص ،  رد  ییاهکلکـش  یهاگ  تسا  نکمم 
 . دنمان یم  یتکرح » یب  ياهتلاح   » ار نآ  ًاحالطصا  هک  دوش  یم  هدید  یتکرح  ياهتیلاعف  حضاو 

نایزه يدیئوناراپ و  تالالتخا  3 ـ 

( ایوناراپ یشنم =(  گرزب  بیقعت و  دنزگ ،  ياهنایزه  ياراد  دنک و  یم  ادیپ  ییایوب  یـسمل و  یـساسحا ،  ِتامهوت  رامیب  لاوحا ،  نیا  رد 
دوخ زا  نوریب  ياـیند  هب  دریگ ،  یم  همـشچرس  وا  دوخ  نورد  زا  عـقاو  رد  هک  ییاـهزیچ  دراد  یعـس  راـمیب  تیعـضو ،  نیا  رد  دوـش .  یم 

دنمتردق درف  کی  الثم  اب  طابترا  رد  صاخ و  یتردق  زا  دنک  یم  ساسحا  صخـش  ینیبگرزب ،  دوخ  نایزه  رد  لاثم ،  يارب  دـهد .  تبـسن 
هدش عقاو  هناهاوخدب  راتفر  دروم  وا ،  دوخ  ای  يرگید  هک  دـنک  یم  نامگ  صخـش  بیـسآ ،  دـنزگ و  عون  نایزه  رد  ای  تسا و  رادروخرب 

 . دنک یم  ساسحا  دوخ  نوریب  رد  ار  اهنآ  نایزه ،  تیعضو  تلع  هب  رامیب  اما  دراد ،  وا  نورد  رد  أشنم  تالالتخا ،  نیا  همه  تسا . 

یکاردا ياه  يراجنهان  4 ـ 

لماوع ینرفوزکیسا ،  رد  ینرفوزکیـسا :  تلع  دهد .  یم  ناشن  لمعلا  سکع  نآ  هب  تبـسن  دونـش و  یم  ییادص  رامیب  تیعـضو ،  نیا  رد 
 . دنشاب هتشاد  یساسا  شقن  تسا  نکمم  دایتعا  یمسج و  ياهیرامیب  اهسرتسا ،  یطیحم ،  یثرا ،  لماوع  لثم  ددعتم ، 

یگدرسفا ینرفوزکیسا و  هطبار 

هک دندقتعم  یهاگ  تسا .  هدش  تباث  رما  کی  تسا ،  ینرفوزکیسا  همّدقم  یگدرـسفا  هک  نیا  ای  یگدرـسفا ،  اب  ینرفوزکیـسا  ندوب  مأوت 
 . دوش یم  یفخم  یگدرسفا  ششوپ  ریز  ینرفوزکیسا ، 

اهزورون - 2

دنهد یم  ناشن  ار  یلصا  لالتخا  یناور ،  ینامسج و  میالع  اهنآ ،  رد  هک  دوش  یم  قالطا  یناجیه  تالالتخا  زا  یهورگ  هب  زورون »  » هژاو
عطق اما  تسا .  ینورد  ضراعت  بارطـضا و  اب  یقباطتریغ ،  هلباقم  کـی  زورون ،  میرادـن .  يراـتخاس  بیـسآ  لـالتخا و  هنوگ  چـیه  اـما  ، 

زا نوریب  هب  تبـسن  صخـش  راتفر  درادـن .  دوجو  اج  نیا  رد  دراد ،  دوجو  یلـصا  یناور  ياهیرامیب  رد  هک  روط  نآ  تایعقاو ،  اـب  طاـبترا 
 ، اهزورون دنتـسه .  رادیاپ  یهاگ  هدننکوحم و  داح و  یهاگ  اهزورون  دنک .  یم  ساسحا  ناوتان  ار  دوخ  اما  درادن ،  يدج  لالتخا  دوخ ، 

تاداقتعا درف و  ياه  هزیرغ  نیب  ضراعت  هجیتن  کیتورون ،  تالالتخا  هک  تفگ  ناوت  یم  دنیآ و  یم  دوجو  هب  یناور  ياهداضت  هجیتن  رد 
 ، بارطـضا تروـص  هب  اـهزورون  دـیآ .  یم  دوـجو  هـب  وا  رد  بهذـم  قـالخا و  شرورپ و  شزوـمآ و  هار  زا  هـک  تـسا  یقیمع  یعقاو و 

 . دننک یم  رهاظت  سرت  یکیتورون و  یگدرسفا  ساوسو ،  يرتسیه ،  ياهشنکاو 

یتیصخش تالالتخا  - 3
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 . تسا فلتخم  ياهدایتعا  یـسنج و  یقالخا و  تافارحنا  یعامتجادـض ، ) ياهراتفر   ) یعامتجا تافارحنا  لـماش  یتیـصخش ،  تـالالتخا 
یـشوپرس هب  یلیامت  هنوگ  چـیه  دـننک و  یم  رهاظ  عامتجا  هب  تبـسن  ار  دوخ  ياهداضت  دنتـسه ،  یتیـصخش  تالالتخا  ياراد  هک  يدارفا 

هب یقالخا ،  لئاسم  نداـهن  اـپ  ریز  یعاـمتجا و  نیناوق  تاررقم و  زا  یچیپرـس  یتیـصخش ،  تـالالتخا  رد  دـنرادن .  دوخ  ینورد  تـالاح 
 . درادن دوجو  هدش ،  ماجنا  لامعا  تالالتخا و  رب  هانگ  ساسحا  يرامیب ،  نیا  رد  دوش .  یم  هدید  یناوارف 

یکدوک نارود  یناور  ياهیرامیب  -4

 ، دورطم ناکدوک  دـنراد .  تلاخد  یتسیز  هرخالاب  یطیحم و  یناور ،  لماوع  زا  يا  هعومجم  ناـکدوک ،  رد  یناور  تـالالتخا  داـجیا  رد 
زا ياه  هداوناخ  رد  هک  یناکدوک  روط  نیمه  دـننیب و  یم  رازآ  ای  دـنریگ  یم  رارق  يرهم  یب  دروم  عامتجا  هداوناـخ و  رد  هک  اـهنآ  میتی و 

تیبرت زا :  دنترابع  لماوع ،  ریاس  دنتسه .  یناور  ياهیرامیب  ضرعم  رد  رتشیب  دنرب ،  یمرـس  هب  نیدلاو  ياهتبحم  زا  مورحم  هدیـشاپ و  مه 
قوف لئاسم  رثا  رد  یناور  يرامیب  راچد  رگا  یگلاس ،  جنپ  زا  شیپ  ناکدوک ،  عامتجا .  هداوناخ و  ياهینماان  عامتجا و  نیدلاو و  تسردان 
ـ; یفطاـع تالکـشم  ; اهجنـشت ـ ; كاروخ ـ باوخ و  رد  تـالالتخا  ; ینهذ ـ یگدـنام  بقع  دـنوش ـ :  یم  ـالتبم  ریز  تروـص  هب  دـنوش ، 

ـ :  دـنهد یم  زورب  ریز  ياهتروص  هب  ار  دوخ  یناور  لـئاسم  هلاـس  جـنپ  زا  رتشیب  ناـکدوک  هزادـنا .  زا  شیب  تیلاـعف  ; يراـتفر ـ تالکـشم 
 ، هسردم زا  رارف  ; يریگدای ـ تالکشم  ; هسردم ـ هب  نتفر  زا  عانتما  ; يراتفگ ـ تالکـشم  ; يراردا ـ بش  ; يوضعریغ ـ ینامـسج  تایاکش 

 . یعامتجا دض  ياهراتفر  يراک و  هزب 

( يریپ يدنملاس =(  نارود  ياهیرامیب  - 5

 ، رـضاح نرق  رد  مدرم ،  طـسوتم  نس  شیازفا  هب  هجوت  اـب  هک  تسا  رادروخرب  یـصاخ  تیمها  زا  زین  يریپ  نارود  رد  یناور ،  تـالالتخا 
نارود مهم  ياـهیرامیب  زا  یکی  دوـش .  یم  عـقاو  هجوـت  دروـم  رتـشیب  ناریپ ،  یناور  تـالالتخا  دـبای و  یم  يرتـشیب  تـیمها  زور  هـب  زور 
صخـش يراگزاس  تمالـس و  هک  دسر  یم  يدح  هب  لقع  لاوز  یمیازلآ ،  يرامیب  رد  تسا .  یمیازلآ  يرامیب  ای  لقع  لاوز  يدـنملاس ، 

ياهـشنکاو هب  لمعلا  سکع  نادقف  ای  خساپ  يدنک  تیـصخش ،  رکفت ،  هظفاح ،  هدنورـشیپ  طاطحنا  يرامیب ،  نیا  رد  دنک .  یم  لتخم  ار 
دوجوم کیدزن  عیاقو  يارب  هظفاح ،  لالتخا  یمیازلآ ،  يرامیب  رد  دوش .  یم  هدـید  هقالع  راـکتبا و  هّوق  ندـش  مک  هرخـالاب ،  یناـجیه و 

هب یناویح  ای  یتابن  یگدـنز  يا  هنوگ  نآ ،  رتشیب  تفرـشیپ  رثا  رد  یبای ،  تهج  ندـناوخ و  رد  حـضاو  يراوشد  يراـمیب ،  نیا  رد  تسا . 
 . دیآ یم  دوجو 

ینهذ یگدنام  بقع  - 6

دیآ یم  شیپ  ناکدوک  يارب  تیلوفط ،  رد  ای  نامیاز و  نیح  ای  یگلماح ،  نامز  رد  يزغم  لماکت  فقوت  هجیتن  رد  ینهذ ،  یگدنام  بقع 
تیلباق یعامتجا و  درکلمع  یشوه و  هرهب  ساسا  رب  ار  ینهذ  یگدنام  بقع  تسا .  نامیاز  تالکشم  یکیتنژ و  یثرا ،  للع  نآ ،  للع  و 

بقع رتشیب  تسا و  ات 70  نایم 50  یشوه  هرهب  هک  فیفخ ،  عون  دننک ـ :  یم  میسقت  ریز  ياه  هورگ  هب  اهنآ  تیبرت  تیاده و  یشزومآ و 
مزال عقاوم  رد  اما  دنا ،  یعیبط  تاساسحا  فطاوع و  ياراد  هچرگ  و  دنتـسه ،  ریذـپ  شزومآ  نانیا ،  دـنا .  هتـسد  نیا  رد  ینهذ  ناگدـنام 

 ، دیدش طسوتم و  عون  دنشاب ـ .  هتـسد  نیا  زا  تسا  نکمم  رتشیب  نایچقاچاق ،  نایپسور ،  نادزد ،  دنـشاب .  دوخ  راتفر  بظاوم  دنناوت  یمن 
تحت دـیاب  الومعم  تسا و  مک  نانآ  رد  يریذـپ  تیلوئـسم  راک و  ماجنا  يریذـپ و  شزومآ  تسا .  رتنییاپ  زا 50  نانآ  یشوه  بیرـض  هک 

 . دنشاب نارگید  تبقارم 
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ینت ناور ـ  ياهیرامیب  - 7

ینت ناور ـ  ياهیرامیب 

ای يریگـشیپ  هبنج  زا  ار  اهیرامیب  نیا  باتک ،  رگید  ثحابم  رد  میزادرپ و  یم  یتخانـشناور  هاگدـید  زا  اـهیرامیب  نیا  هب  تمـسق ،  نیا  رد 
هچیهام یناوختسا ،  یـشراوگ ،  یـسفنت ،  یقورع ،  یبلق و  ياهیرامیب  لماش  ینت ،  ناور ـ  ياهیرامیب  میا .  هداد  رارق  ثحب  دروم  ییانـشآ 

 . دنوش یم  یششوپ  هرخالاب ،  يراردا و  یلسانت ،  يا ، 

یلبق تالکشم 

لانردآ و ياهنومروه  يدایز  نازیم  یناور ،  ياهراشف  عقوم  رد  تسا .  یناور  ياهراشف  اهسرتسا و  یبلق ،  تلالتخا  مهم ،  لماوع  زا  یکی 
طـسبنم دنناسر ،  یم  هچیهام  هب  ار  نوخ  هک  ییاهگر  دننک و  یم  دایز  ار  سفنت  بلق و  نابرـض  دنوش و  یم  دازآ  راشف  ياهنومروه  رگید 

نیرفن و یپا  نآ :  زا  عون  هک  دـنوش  یم  نیـالوک  هتاـک  ماـن  هب  ینومروه  حـشرت  بجوم  تدـم ،  زارد  رد  یناور ،  ياـهراشف  دـنوش .  یم 
 ، يرگید لماوع  هچرگ  دنروآ .  یم  دوجو  هب  یبلق  تالالتخا  تالکشم و  ماجنارس  دننک و  یم  عیرـست  ار  قورع  بیـسآ  نیرفن ،  یپارون 

یبلق ياهیرامیب  دـعاسم  ياه  هنیمز  زا  ثرا ،  هرخـالاب ،  كرحت و  مدـع  تباـید و  لورتسلک ،  راگیـس ،  نوخ ،  راـشف  نس ،  شیازفا  لـثم 
 . دنلماوع نیا  نیرتمهم  زا  اهسرتسا  اما  تسا ، 

نوخ راشف 

 ، ینالوط تاناجیه  تسا و  یقورع  یبلق و  هاگتسد  رب  هدمع  روط  هب  یناور ،  ياهراشف  اهسرتسا و  هب  تبـسن  ندب  لمعلا  سکع  هک  میتفگ 
 . تسا تحارتسا  نوخ ،  راشف  نامرد  ياههار  زا  یکی  یتح  و  دننوخ ،  راشف  هدش  تباث  لماوع  زا  بارطضا ،  مشخ ، 

اهناطرس

 ، یگدرسفا يوق و  تاساسحا  ندرکن  زاربا  ینالوط ،  یناور  ياهراشف  دنیاه .  ناطرـس  زورب  رد  مهم  لماع  ود  یتیـصخش ،  یناور و  راشف 
 . دنتسه اهناطرس  زورب  رد  یمتح  لماوع  زا 

دردرس

هچرگ تسین .  هارمه  یمهم  یمسج  يوضع و  يرامیب  اب  اهدردرس  رتشیب  تسا .  یناور  ياهراشف  دراوم  رد  یندب ،  تایاکش  نیرتعیاش  زا 
لماوع زا  اهینارگن  ینالوط و  یناور  ياهراشف  بارطـضا و  اـما  دـنا ،  هدرک  رکذ  اهدردرـس  عویـش  لـماع  ار  یثرا  یکیتنژ و  لـماوع  رتشیب 

 . دنتسه اهدردرس  ریذپان  راکنا 
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مسآ تیساسح و 

هطبار هچرگ  دنتـسه .  اهتیـساسح  هدـننکدیدشت  مه  هدـننکداجیا و  زین  یناور  ياهراشف  اما  تسا ،  عیاـش  تـالالتخا  زا  یکی  تیـساسح ، 
يویر یتسوپ و  يژرلآ  هک  ینارامیب  رد  اما  تسا ،  هدشن  تباث  تیساسح  داجیا  رد  میقتسم  لماع  تروص  هب  یناور  ياهراشف  تیساسح و 

 . تسا هدش  رکذ  فلتخم  ياهتروص  هب  یبصع ،  ياه  هنیمز  یناور و  ياهراشف  يژرلآ و  نیب  یطابترا  دنراد ، 

یشراوگ تالالتخا 

هک تسا  مدرم  عیاش  تایاکش  زا  هدور ) مرو  تیلُک =(  لاهسا و  غارفتسا و  درد ،  لد  رشع ،  ینثا  هدعم و  مخز  لثم  یشراوگ ،  تالالتخا 
صوصخ هب  دنتسه ; اهـسرتسا  یناور و  ياهراشف  مهم ،  لماوع  زا  یکی  اج ،  نیا  رد  زاب  اما  دنراد ،  تلاخد  اهنآ  زورب  رد  فلتخم  لماوع 

یلماوع یناور ،  ياهراشف  رد  هک  دنراد  هدـیقع  زین  یخرب  دـهد .  یم  شیازفا  ًامتح  ار  هدـعم  دیـسا  يزوت ،  هنیک  مشخ و  هدـش ،  تباث  هک 
 . دنوش یم  هدور  رشع و  ینثا  هدعم و  رد  یتفاب ،  بیسآ  ثعاب  هک  دنوش  یم  حشرت 

یگدنز لئاسم  مراهچ :  لصف 

هداوناخ 1 ـ 

یّلک هاگدـید  زا  هداوناخ  یگدـنز و  لئاسم  تمـسق ،  نیا  رد  تفر .  نخـس  هداوناخ  زا  لصفم  روط  هب  یتمالـس ،  تشادـهب و  تمـسق  رد 
نانآ رتشیب  دندوخ و  لغـش  رد  قرغ  تخـس  هداوناخ ،  نادرم  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  رـضاح ،  رـصع  رد  ینیـشام  یگدـنز  دوش .  یم  ثحب 

 ، تادابع تایونعم ،  لیبق  زا  یلئاسم  هک  دوش  یم  ثعاب  نیا ،  دنتـسه .  هدز  لمع  تقیقح ،  رد  و  دـنناد ،  یم  بوخ  ار  ندرک  راـک  طـقف 
هزورما یگدنز  رد  رگا  هک  تشاد  هجوت  دیاب  دوش .  هدرپس  یشومارف  هب  همه  نانآ ،  اب  طابترا  دنزرف و  نز و  یلمع و  يرکف و  ياهتعیضو 

ياهوزرآ لامآ و  اهزاین و  بذاک و  هاـفر  يارب  مینک .  راـک  مه  تعاـس   48 تعاس ،  ياج 24  هب  یتح  مینک و  راک  ار  تعاـس  همه 24  ، 
مینادب میتفین و  بذاک  ياهیبلط  هافر  یناسفن و  ياهاوه  طلغ و  تابساحم  رد  هک  میشاب  بظاوم  دیاب  نیاربانب ،  تسا .  مک  هزورما  یگدنز 

یتح میـشاب و  لداعتم  دوخ  راـک  لغـش و  رد  دـیاب  دوش .  یم  رتشیب  شطع  میروخب ،  نآ  رتشیب  هچره  تسا ; روش  بآ  نوچ  اـیند  نیا  هک 
زا هداوناـخ  دوـخ و  یتـیبرت  يوـنعم و  یحور و  ياـهزاین  هب  نتخادرپ  میتـفگ ،  هک  میـسرب  بوـخ  زین  یگدـنز  رگید  داـعبا  هـب  ناـکمالا ، 

دیاب زین  نانز  تشاد .  دهاوخ  یپ  رد  یمیخو  بقاوع  تسا و  یگرزب  هانگ  دنوش ،  اهر  نادنزرف  هداوناخ و  رگا  تسام .  فیاظو  نیرتمهم 
نامه یگدـنز ;و  رما  رد  رهوش  اب  ندوب  گنهامه  تسا و  دـنزرف  تیبرت  هناخ و  یگدـنز ،  هرادا  ناـشفیلکت  نیرتمهم  هک  دنـشاب  بظاوم 

ندیـسر يارب  دـیاب  هداوناخ  شالت  تسا و  رایعم  هداوناخ  رد  قح  زا  يوریپ  قح و  لامعا  میدرک ،  رکذ  هداوناخ  طوبرم  ثحب  رد  هک  روط 
 . دشاب مهم  نیا  هب 

یتسه نارگید و  اب  طابترا  2 ـ 

یتسه نارگید و  اب  طابترا 

ّلحم وا  نیاربانب ،  دسر .  یم  ادخ  يامـسا  یّلجت  لحم  قح و  يامـسا  ياضف  هب  یگدنب ،  بوچراچ  رد  ادـخ و  هب  برق  اب  یلاعتم ،  ناسنا 
نیا ساسا  رب  یتسه  نارگید و  اب  وا  طابترا  ماجنارس ،  تسا و  رصان  داوج و  میرک ،  مالـس ،  ّوفع ،  روفغ ،  رتاس ،  فوؤر ،  يامـسا  یّلجت 
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هاگن شهاگن ،  دراد و  ینارون  الاو و  یشنیب  تریصب و  قح ،  رون و  میلع ،  يامـسا  هب  ندیـسر  اب  شدوخ  یفرط ،  زا  و  دوب .  دهاوخ  امـسا 
لماوع هعومجم  درف ،  کی  هب  هاگن  رد  وا ،  الثم  و  دـنراد .  مه  تاناویح  یتح  همه و  ار  یحطـس  رهاظ و  هک  میناد  یم  تسا و  لد  نطاب و 

نیا هن  دنک ،  یم  رظن  راهظا  دعب  دریگ و  یم  رظن  رد  ار  همه  گنهرف و  یناور ،  تیعـضو  بهذـم ،  طیحم ،  هسردـم ،  هداوناخ ،  کیتنژ ، 
 . دنک تواضق  هنالوجع  یعطقم و  دروخرب  کی  رد  درف و  رهاظ  هب  هک 

؟ دراد دوجو  يدب  یتسه  رد  ایآ 

یلاعت رد  نامدوخ  ام ،  دح ،  هچ  ات  هک  مینادب  رگا  اما  تسا ،  هدـش  ثحب  نآ  زا  باتک  رگید  ياهتمـسق  رد  تسا و  ثحب  لباق  هلئـسم  نیا 
لـصتم یهلا  تیاهن  یب  يایرد  هب  رگا  تشاد .  دـهاوخ  توافت  ًامّلـسم  نارگید ،  یتسه و  هرابرد  ام  تواضق  میتسه ،  يدـیحوت  یـشنیب و 

دوجو هک  نیا  ات  دوش  یم  رثأتم  دنراد ) دوجو  هک  میـشاب  دقتعم  رگا   ) اهتملظ اهیدب و  اهیتشز و  زا  رتمک  تسا ،  رثوک  هک  ایرد  نیا  میوش ، 
دنتـسه ییاهفرظ  لثم  مدرم ،  اهاعوأ .  اهریخف  ۀیعوأ  بولقلا  هذه  ّنإ  دیامرف :  یم  لیمک  هب  مالـسلا ) هیلع  ) یلع دـشاب .  یکچوک  فرظ  ام 

و کـچوک .  ياـه  تیفرظاـت  دـننک ،  یم  لـح  دوـخ  رد  رتـهب  ار  تاـفاثک  گرزب ،  ياـهتیفرظ  تساـهنآ .  نیرت  تیفرظرپ  ناـشنیرتهب  هک 
نارگید هنیس  زا  ار  رش  یهاوخ  یم  رگا  كردص .  نم  هعلقب  كریغ  ردص  نم  ّرّشلا  دصحا  دیامرف :  یم  رگید  ياج  رد  مالـسلا ) هیلع  ) یلع

شالت زور  دـنچ  یـسیع  روایب »! ار  قولخم  نیرتدـب  ورب و   : » دومرف یـسیع  هب  دـنوادخ  هک  تسا  لقن  نک .  رود  دوخ  هنیـس  زا  ینک ،  رود 
هب باطخ  دش .  نامیـشپ  هار  رد  ات  دـناشک  يردـق  ار  نآ  نفعتم .  وبدـب و  دروخرب  يا  هدرم  گس  هب  ماجنارـس  ات  تفاین  يزیچ  یلو  درک ، 

خرچ یتـفرگ »! یم  رارق  نم  مشخ  دروم  ًاـمتح  يدوب ،  هدروآ  ار  گـس  ناـمه  رگا   : » دومرف ادـخ  متفاـین »! يزیچ   : » درک ضرع  دـنوادخ 
دوخ ومه  تفگ ،  وکن  هک  سکنآ  نک  وکن  ار  دوخ  ورب  یهاوخ  وکن  رگ  ار  نارگید  تقیقح  زا  رود  يا  ینیب  یم  جـک  وـت  تسین ،  ورجک 

تـسوا رد  هک  دوارت  نامه  نورب  هزوک  زا  تسا  ادیپ  شمالک  زا  ملکتم  لاح  تسا  وا  تریـس  يدب  تفگ ،  يدب  هک  سکنآ  تسا و  وکین 
 . ار وا  دیفـس  نادند  دید و  ار  گس  یـسیع  دنتفگ .  دب  دندید و  ار  هدرم  یگـس  مدرم ،  هک  تسا  لقن  ترـضح  نامه  دروم  رد  نینچمه ، 

میـشابن و ریذـپ  یتشز  مکتـسد  تسه ،  یگدولآ  یتشز و  هک  میدـقتعم  مه  رگا  میهن و  رانک  ار  نارگید  یتسه و  هب  ینیبدـب  کنیع  دـیاب 
ات میزوسب  یعمـش  نوچ  مینک و  تیادـه  يزوسلد و  هکلب  مینکن ،  يزوت  هنیک  اهیتشز ،  اهیدـب و  لـباقم  رد  میـشاب  بظاوم  میوشن .  هدولآ 

ۀنـسحلاب نوؤَرْدـی   : ) تسا هدـمآ  هراب  نیا  رد  ابیز  یتایآ  میرک  نآرق  رد  و  دـنک .  راثن  رون  اهیکیرات  هب  دـنک و  نشور  ار  تملظ  نامرون ، 
تمیالم هب  دنهد ،  رارق  باطخ  فرط  ار  ناشیا  نانادان  نوچو  ًامالس ) اولاق  نولهاجلا  مهبطاخ  اذإو   . ) دنیادز یم  یکین  اب  ار  يدب  ۀئّیّـسلا )

ار يدب  ۀئّیّسلا ) نسحأ  یه  یتّللاب  عفدإ   . ) دنرذگ یم  يراوگرزب  اب  دنرذگب  وغل  رب  نوچو  ًامارک ) اوّرم  وغّللاب  اوّرم  اذإو   . ) دنهد یم  خساپ 
هراپ تسادـخ .  برق  لصا ،  هک  میـشاب  بظاوم  یگدـنز ،  یتسه و  تالکـشم  ایالب و  ربارب  رد  ماجنارـس ،  و  نک .  عفد  وکین  يا  هویـش  اب 

رد ناتساد  ود  رکذ  میشاب .  رباص  تالکـشم ،  رد  رکاش و  تمعن ،  رد  لاح ،  ره  هب  والب  زا  ینادزاب  ار  برط  رگالد  یـشاب  هسوسو  يدرک 
ياه هیاپ  دز و  دربتـسد  شیـشک  هناخ  هب  دزد  هک  نیا  زا  دعب  هک  میناوخ  یم  نایاونیب  هدـنزومآ  ناتـساد  رد  تسین .  فطل  زا  یلاخ  اج  نیا 

 : تفگ شیـشک  دندیـسرپ .  يا  هرقن  ياه  هیاپ  دروم  رد  دندروآ و  شیـشک  دزن  ار  وا  داتفا ،  ماد  هب  سیلپ  طسوت  دعب  دیدزد و  ار  يا  هرقن 
 . دـش یلاعتم  ناسنا  کی  هب  لیدـبت  شیـشک ،  تمارک  ریثأت  تحت  دزد ،  هنامیرک ،  دروخرب  نیا  رد  مداد » .  وا  هب  ار  اه  هیاـپ  دوخ ،  نم ،  »

سکع ام ،  رظن  دروم  ناتساد  تسه .  ناتساد  هس  باتک  نیا  رد  تسا .  يرـصم  هدنـسیون  ظوفحم ،  بیجن  رتکد  هب  طوبرم  مود ،  ناتـساد 
رد بش  دعب  دهد و  یم  قالط  ار  وا  تسا .  راگزاسان  وا  اب  هک  هدرک  باختنا  يرـسمه  هک  دنز  یم  لاثم  ار  يدرم  تسا .  نایاونیب  ناتـساد 
هس اب  دور و  یم  هرهاق  بونج  هب  دعب  دشک .  یم  هحلـسا  اب  ار  وا  هدمآ .  الاب  راوید  زا  يدزد  هک  دنک  یم  هدهاشم  باوخ ،  ماگنه  هب  لزنم 

اهیدـب هب  يزوسلد  اب  هاگن  راـثیا و  تشذـگ و  لّوا ،  ناتـساد  رد  دوش .  یم  هتـشک  زین  دوخ  دـشک و  یم  زین  ار  ناـنآ  دوش .  یم  ریگرد  رفن 
درف و تکـاله  شا ،  هجیتن  ندرکن و  تشذـگ  ماـقتنا و  ییوج و  هنیک  مود ،  ناتـساد  رد  تسا .  ناـسنا  ياـیحا  شا  هجیتـن  هدـش و  حرطم 
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یم انیـس  نبا  دریگ .  یم  لکـش  يدب ،  ربارب  رد  یبوخ  دـشاب .  راک  رد  يدـب  هک  دـهد  یم  انعم  یماگنه  یبوخ  الوصا  دوش .  یم  نارگید 
اب دنراد ،  تالکـشم  یگدنز  رد  ای  دنتـسه ،  لکـشم  راچد  لامک  دشر و  رظن  زا  دـنک  یم  رکف  هک  یمدرم  هب  یلاعتم ،  ياهناسنا  دـیوگ : 
هک ادـخ ،  ِناسنا  شور  تسا  نیمه  دـنک و  یم  دروخرب  نانآ  اب  محرت  يزوسلد و  اـب  هکلب  دـنک ،  یمن  هاـگن  رّفنت  راـجزنا و  هنیک و  مشچ 

 . تسین يربخ  هنیک  زا  وا  رد  هدش و  رپ  ادخ  زا  شدوجو 

دارفا هب  قیقد  هجوت 

رهاظ رد  اما  دنرادن ،  نطاب  هک  نانآ  الّوا  دنا :  هتـسد  هس  دارفا  الوصا  هک  تشاد  هجوت  دیاب  اما  تسا ،  هتفریذپ  یگمه  قوف  تاکن  دنچ  ره 
ادـخ اب  طبترم  هتـساریپ و  ینطاب  هک  نانآ  ًاثلاث  دنلکـشم .  راچد  نطاب  رهاظ و  رد  رهاظ و  هن  دـنراد و  نطاب  هن  هک  نانآ  ًایناث  ; دـنیاعدا لـها 

هک میـشاب  بظاوم  دیاب  ام  تسا » .  وا  رد  هک  دوارت  نورب  نامه  هزوک  زا   ، » دـنراد يزیچ  رهاظ  رد  مه  رگا  و  دنتـسین ،  اعدا  لها  دـنراد و 
دننک ادیش  ار  وت  یتسه  هاک  دننک  ادیپ  نوچ  دنراد  ابرهک  میریگ .  سنا  نانآ  اب  رتشیب  مینک و  ادیپ  ار  موس  هتسد  دارفا 

دوخ هب  قیقد  هجوت 

رد ینعی  نک » .  هظعوم  ار  نارگید  يدرب ،  دوس  رگا  نک ; هظعوم  ار  دوخ  لّوا   : » دوـمرف یـسیع  هب  دـنوادخ  هک  تسا  هدـمآ  تاـیاور  رد 
ترـضح و  مکـسفنأ ) نوـسنتو  ّربلاـب  ساـّنلا  نورمأـتأ   : ) میراد میرک  نآرق  رد  هک  تـسا  نـیمه  میـشاب .  ریغ  ظـعاو  دـیابن  اـم  تـقیقح ، 

یشیپ امش  رب  لمع  رد  مدوخ  هک  نیا  رگم  منک ،  یمن  بیغرت  یتعاط  چیه  هب  ار  امش  مسق ،  ادخ  هب  مدرم !  : » دیامرف یم  ( مالسلا هیلع  ) یلع
ناـحتما ییآ ز  غراـف  نـالف  يا  ار  دوخ  وچ  يدرک  ناـحتما  میزادرپب :  دوخ  ياـهبیع  هب  میزادرپـب و  دوخ  هب  ادـتبا  اـم ،  رگا  و  ما » .  هتفرگ 

شیپ رد  ینالوط  یهار  لامک ،  هب  ندیـسر  يارب  تسا و  صقان  الماک  دوخ  هک  دـنیب  یم  دـشاب ،  دوخ  بقارم  ًاـقیقد  ناـسنا ،  رگا  نارگید 
بیع دنیوگ  مرجال  ربخ  یب  دوخ  زا  قلخ و  نیا  دنلفاغ  شیوخ  حالـصا  زا  غراف  يدب  یک  شیپ  يدـید ز  دوخ  بیع  رگ  یـسک  ره  دراد . 

وت وت  يور  منیبب  نم  نم  سمش  يا  دوخ  يور  منیبن  نم  دنتسه :  اهـشیامن ) اهرهاظ و  اهتروص و   ) يزاجم ِنم  رد  هک  نانآ  يارب  رگدکی و 
دـیرپ و نآ  رب  و  دوخان ) ِدوخ  اهرورغ و  اهتّینم ،   ) ار دوخ  نهذ  ریوصت  دـیدن ،  ار  دوخ  تسا .  هاچ  بآ  رد  ریـش  هاگن  ناـمه  هک  نم  يور 
 ، یلـصا ِنم  نامه  ینعی  شیب  تسناقلخ  رون  زا  وا  رون  شیوخ  يور  دـنیبب  وا  هک  یـسک  نآ  ادـخ :  يایلوا  اما  دـش .  كاله  بآ  هاـچ  رد 

 . دنیبیم تسرد  ار  زیچ  همه  دراد و  ییادخ  رون  هک  تسا  مکاح 

ام هب  دارفا  هجوت 

یم کیدزن  ام  هب  تقیقح ،  يور  زا  ای  دـنک ،  یم  باجیا  نینچ  ناـشعفانم  اـیآ  دـنراد ،  هجوت  اـم  هب  نارگید  رگا  هک  میـشاب  بظاوم  دـیاب 
 ، هرخالاب و  نکم » رخ  ار  دوخ  هماع  لوبق  ّدر و  یپ  رد   » هک میـشاب  بقارم  مینک و  لمع  دوخ  یهلا  فیلکت  ّدح  رد  هشیمه  دیاب  اذل  دنوش . 

درگ دـنناسگم  ینیب  یم  هک  ناتـسودلغد  نیا  مینکن .  بارخ  ار  دوخ  نارگید ،  حالـصا  تمیق  هب  میزادـنین و  مارح  هب  ار  دوـخ  مدرم  يارب 
كرت دوش  بابر  هساک  نوچ  هسیک  دوش  بارخ  هر  هک  ینامز  ات  دـنروش  یم  وت  رب  روبنز  وچمه  دنـشون  یم  تسه  هک  یناـمز  اـت  ینیریش 

يرادنپ دوبن  دوخ  یتسود  يرادلد  دننک و  يرای 

؟ تسیچ ام  فیلکت 

فیلکت طقف  ام  رب  هک  میدیسر  رکفت  زرط  نیا  هب  یماگنه  مینک .  لمع  دوخ  یهلا  فیلکت  هب  دیاب  یتسه ،  نارگید و  مدرم و  اب  طابترا  رد 
دوش نییزت  سح ،  رون  رب  قح ،  رون   » هک یهلا  شنیب  بوچراچ  رد  مینک و  یم  دروخرب  لقع  عرش و  قطنم و  اب  نارگید ،  اب  تسام ،  یهلا 
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لمع یهلا ، ) فیلکت   )= قح هب  اـم  هک  دوش  ثعاـب  دـیابن  نیا  دـننکن و  لوبق  ار  قـح  تسا  نکمم  نارگید  هک  میناد  یم  زین  ار  نیا  اـما  . « 
قح ریغ  هب  یخرب  هجوت  رما  رد  دیاب  ام  دننک ،  هجوت  قح  ریغ  هب  تسا  نکمم  دارفا  یخرب  میوش .  لزلزت  راچد  قح  زا  يوریپ  رد  ای  مینکن ، 
نانآ رگا  اما  میهد ،  رارق  نانآ  يورارف  یعمـش  نوچ  ار  دوخ  میـشاب و  مدق  تباث  نانچمه  فیلکت ،  هب  ندرک  لمع  بوخ  بوچراچ  رد  ، 

بظاوم سپ  تسا .  فیلکت  رب  عرف  هجیتن ،  هشیمه  هک  میوشن  لکشم  راچد  ام  دنتفر ،  تملظ  یکیرات و  هار  هب  دنشاب و  رون  رد  دنتـساوخن 
رمـش يداب  مه  ناقلخ  هنعط  رپس  هر  یناربمغیپ  قشاع  ناربمغیپ  یپ  زا  دنرادن  رواب  ار  حون  نایماع  ییادخ  رهب  دـننک  رواب  ار  واگ  هک :  شاب 

 ، میراد نارگید  اب  طابترا  رد  هک  يرایـشوه ،  همه  نیع  رد  اما  دـنا  هداد  یک  ناگـس  کناب  رب  شوگ  دـنا  هدرک  یط  هر  هک  یناـگرزب  نآ 
دوش نیریش  اهخلت  تبحم  زا  تسا :  تالکشم  همه  ياود  تبحم ،  تسا و  تبحم  قشع و  ساسا  رب  تقلخ ،  همه  لصا  هک  میشاب  بظاوم 

رب هفازگ  یک  تسا  شناد  هجیتـن  مه  تبحم  نیا  دوش  یفاـش  اـهدرد  تبحم  زا  دوش  یفاـص  اـهدرد  تبحم  زا  دوش  نیرز  اهـسم  تبحم  زا 
راـک ندرک ،  يدـب  ار  يدـب   : » دـیوگ يراـصنا  هللادـبع  هجاوخ  هک  مینک ،  تبحم  ادـخ ،  قلخ  هب  هک  میـشاب  بظاوم  تسـشن  یتخت  نینچ 

 . « تسا يراصنا  هللادبع  هجاوخ  راک  ندرک ،  یبوخ  ار  يدب  اما  تسین ;و  يرنه  ندرک ،  یبوخ  ار  یبوخ  تسا ; ناگس 

قزر لام و  3 ـ 

قزر عاونا 

سفن نت و  قزر  فلا ـ 

اما دنبولطم ،  رایسب  دنا ،  یگدنب  رازبا  یعرـش و  یقطنم و  هک  ییاج  ات  اهقزر  عون  نیا  و  تسایند ،  ياهماقم  اهییاراد و  زیارغ و  قزر ،  نیا 
دیاب هشیمه  دـنوش و  یم  شزرا  دـض  رگید  مینک ،  مگ  اهنآ  رد  ار  دوخ  رگا  دـنوش و  ادـخ  ام و  نایم  باـجح  رگا  دـندرگ و  فدـه  رگا 

يرابتعا ایند ،  نیا  ییاراد  ماقم و  لام و  هک  میـشاب  رایـشه  دـیاب  دنتـسه .  ام  تایح  يالعا  فدـه  يارب  يرازبا  اـهنیا ،  هک  میـشاب  بظاوم 
نیا ییاراد  ماقم و  لام و  زا  هچ  ره  و  دـنوش ،  ترخآ  ینادابآ  ثعاب  هک  میـشاب  بظاوم  سپ  دوش .  یم  هتفرگ  ام  تسد  زا  يزور  تسا و 

هیامرس دنتسه ،  ام  هیامرس  رگا  رهاظ و  شیامن و  تسا و  زپ  رگید  نآ ،  زا  ریغ  تسا و  هدنام  ام  يارب  دوش ،  ام  ترخآ  ینادابآ  ثعاب  ایند 
 . دراد سفن  نت و  دح  رد  یتوالح  سفن ،  نت و  قزر  هک  مینادب  دیاب  دنا و  یتقوم 

ناج قزر  ب ـ 

 ، نآ هک  میوش  یم  رادروخرب  میرک  قزر  زا  دوش ،  رتـشیب  ادـخ  اـب  اـم  طاـبترا  رتـیوق و  اـم  یگدـنب  هچ  ره  تسا .  میرک  قزر  قزر ،  نیا 
تـسا نآ  قزر  هک  تسا  نیا  مهم  هتکناشوخ  يا  يزور  زور و  نآ  اشوخ  يادوب  نآ  میزور  هک  دـشاب  نآ  يزور  تسام .  ناـج  توـالح 

ورین نیا  عیزوت  بظاوم  مینک و  یم  هچ  فرـص  ار  دوخ  يورین  هک  مینادـب  دـیاب  سپ ،  میراد .  هک  نآ  هن  میوـش ،  یم  دـنم  هرهب  نآ  زا  هک 
مینک یم  ناج  قزر  فرص  ار  ردقچ  یتقوم و  تسا و  عرف  هک  مینک  فرص  سفن  نت و  قزر  هب  ندیسر  يارب  ار  ورین  زا  ردقچ  میشاب .  مه 
هروس رد  لّوا ،  يارجام  میروآ :  یم  میرک  نآرق  زا  لاثم  هس  بلطم ،  رتشیب  ندـش  نشور  يارب  اـم .  یگـشیمه  هیامرـس  تسا و  لـصا  هک 

نآ رد  ار  دوخ  هتـشاد ،  هک  یمیظع  تورث  اب  هتـشادن و  مکحم  یناـمیا  وا  هک  دـنک  یم  هراـشا  نوراـق  ناـیرج  هب  تسا .  هیآ 76  صـصق ، 
تیادخ هچنآ  اب  و  اینّدلا ) نم  کبیصن  سنت  الو  ةرخآلا  راّدلا  هللا  کیتا  امیف  غتباو   : ) دیامرف یم  هیآ 77  رد  دنوادخ  دنک .  یم  مگ  تورث 

یم تسایند ،  نیا  ياه  ییاراد  فادها  همه  مسجت  هک  هیآ ،  نیارد  نکم .  شومارف  ایند  زا  ار  دوخ  مهـس  يوجب و  ار  ترخآ  يارـس  هداد 
نیا رد  الّوا  هک :  نیا  ناتساد  نیا  هجیتن  نکن .  شومارف  ایند  نیا  رد  ار  دوخ  مهس  يوجب و  ار  ترخآ  هداد ،  وت  هب  ادخ ،  هچنآ  رد  دیامرف : 
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ایند و نیا  هرهب  رادرب ; ار  دوخ  هرهب  ًایناث  نک ;و  دابآ  ار  دوخ  ترخآ  نآ ،  اب  تسا و  يراـبتعا  دـنا ،  هداد  وت  هب  قزر  لاـم و  زا  هچنآ  اـیند 
و دـنتفر .  ورف  نیمز  رد  شتورث  دوخ و  هجیتن ،  رد  دـش و  ادـخ  وا و  نیب  باجح  نوراق ،  تورث  لام و  لاح ،  ره  هب  ار .  ود  ره  اـیند ،  نآ 

تسا نوعرف  يارجام  مود ،  ناتساد  تمعن .  ياهیتسم  زا  دیزیهرپب  ۀمعّنلا .  تارکس  اوّقتإ  دیامرف :  یم  مالـسلا ) هیلع  ) یلع هک  تسا  نیمه 
 ، موس يارجام  دندش .  قرغ  ایرد  رد  شنایرکـشل ،  وا و  دش و  رورغم  اما  تشاد ،  الاو  یماقم  ناوارف و  یتورث  دوب و  گرزب  یهاشداپ  هک 
 ، ماگنه نیمه  رد  و  انیبان ) لد  نشور   ) دوب هدیـسر  لوسر  ترـضح  تمدخ  يروک  هک  دیوگ  یم  نخـس  نیا  زا  هدمآ  سبع  هروس  رد  هک 

تشاد فوطعم  نانآ  هب  يرتشیب  هجوت  رهاظ ،  هب  ترضح ،  دندیسر .  ترضح  تمدخ  ماقم ) لام و  نابحاص   ) بارعا زا  یناگرزب  نارس و 
زا رتهب  ریرـض  کی  نیا  ادخ  دزن  ادمحا  هک :  تفرگ  رارق  دنوادخ  باطخ  دروم  هک  دـش  نانآ  هب  فوطعم  روک ،  صخـش  نآ  زا  شرظن  و 
 : دیامرف یم  دوخ  یمارگ  لوسر  هب  دنوادخ  زوس  درد و  قشعز و  رپ  دیاب  هنیـس  دوس  لام  درادن  اجنیا  ادمحا  ریزو  دص  تسا و  رـصیق  دص 

همادا رد  ًاـقافتا  همه و  يارب  تسا  یماـیپ  نیا  و  هتـشاد ،  هجوت  رما  نیا  هب  لوسر  ترـضح  هتبلا  هک  رهاوـظ ،  هب  هن  نک ،  هجوـت  اهـشزرا  هب 
تـسا سفن  نت و  قزر  نآ ،  يرهاظ  يانعم  هک  درگنب .  دوخ  كاروخ  هب  دیاب  ناسنا  سپ  هماعط ) یلإ  ناسنإلا  رظنیلف   : ) دـیامرف یم  هروس 

طقف شیامن و  نداد و  ُزپ  يارب  هک  یطرـش  هب  اما  تسا ،  بوخ  ایند  ماقم  لام و  هک  نیا  هجیتن  میرک .  قزر  ناج و  قزر  شانطاب  ياـنعم  و 
ریغ راد  هنازخ  اما  شوکب ،  دوخ  تشیعم  بلط  رد   : » دیامرف یم  مالـسلا ) هیلع  ) یلع ترـضح  هک  تسا  نیمه  دشابن و  ندرک  عمج  فرص 

شالت و تسا و  بولطم  الماک  همه  اهنیا  دـشاب و  یگدـنز  نیمأت  نادـنزرف و  دوخ و  رکف  هب  دـیاب  ناسنا  هک  تسا  حـضاو  هتبلا ،  شابم » . 
مینک و يراددوخ  ریذـبت  فارـسا و  هنوگره  زا  میـشاب و  اهمارح  لـالح و  بظاوم ،  دـیاب  اـما  تسا .  تداـبع  دوخ  هار ،  نیا  رد  شـشوک 

يدام ياهراک  یـسرباسح  رد  مینکن و  شومارف  دوخ  ییاراد  ماقم  لام و  رد  ار  نارگید  دوخ و  هرهب  دشابن ،  فرـص  يروآ  عمج  نامفده 
نیب دوخ  یگدنز  نامز  رد  ار  دوخ  لام  میناسرب و  ریخ  نارگید  هب  مینک ،  قافنا  میهدـب ،  عقوم  هب  ار  لام  تاکز  سمخ و  میـشاب ،  قیقد  ، 
دوخ تاحلاص  تایقاب و  تهج  زین  ریخ  هعفنملا و  ماع  روما  يارب  میسقت ،  نیا  رد  تسا و  قافنا  یعون  دوخ ،  نیا  هک  مینک  میـسقت  ناثراو 

موتخم قیحر  نم  نوقسی   : ) هک تسام  ناج  قزر  ام و  ناج  توالح  یلصا ،  توالح  هک  میشاب  بظاوم  ماجنارس ،  میوش و  لئاق  یمهس  ، 
 ، دننام بارـس  نیغورد و  ياه  یتسم  هب  هک  میـشاب  بظاوم  تسا .  کشم  نآ  رهُم  دـنوش ; هدـنیاشون  هدـش  رهُم  ياهداب  زا  کسم ) هماتخ 
هک میـشاب  بظاوم  هرخالاب ،  ودنک  نوچ  منادن  دمآ  رگا  فاصدـنک  نوبجم  ناتدولآ  كاخ  هداب  میهدـن .  بیرف  مینکن و  لوغـشم  ار  دوخ 

ناکاپ و هب  طقف  ار  ناج  توـالح  میرک و  قزر  اـما  ود ،  ره  ناـکاپان  ناـکاپ و  هب  دـهد ،  یم  همه  هب  ار  ییاراد  ماـقم و  لاـم و  دـنوادخ ، 
رد هچ  ره  و  تسام ،  یلـصا  هیامرـس  ام و  دوجو  رد  شا  هیاپ  تسام ،  یگدنب  اب  هطبار  رد  هچنآ  هک  میـشاب  هاگآ  دـهد و  یم  دوخ  يایلوا 

یلیخ نآ  هب  هک  میشاب  بظاوم  تسا و  يرابتعا  و  تسین ،  ام  یگـشیمه  هیامرـس  نیا  تسام و  ریغ  رد  شا  هیاپ  تسا ،  یگدنبریغ  اب  هطبار 
لام و ظافلا و  رد  ار  دوخ  تیوه  هن  تسا ،  یگدـنب )  ) ام يادـخ  اب  ام  طابترا  نازیم  اـب  طاـبترا  رد  اـم ،  تیوه  نازیم  هشیمه  میدـنبن .  لد 

ریغ رد  دنریخ و  دنا و  هدیناسر  هرهب  ام  هب  دنور ،  راک  هب  ادـخ  هب  ام  برق  هار  رد  رگا  هک  دنتـسه  يرازبا  اهنآ  هک  مینادـب  ایند  ياه  ییاراد 
 . دنشاب ّرش  ام  يارب  دنناوت  یم  تروص ،  نیا 

يداش مغ و  4 ـ 

همه وا  درب .  یم  رس  هب  ایند  نیا  قوف  هک  ارچ  درب ; یم  رس  هب  ایند  نیا  ياهیداش  مغ و  قوف  دسر ،  یم  هیلاع  تاماقم  هب  هک  یلاعتم ،  ناسنا 
یم لداعتم  ایند ،  نیا  رد  وا  ياه  هاگدید  تاریبعت و  زا  یلیخ  بوچراچ  نیا  رد  دـنیب و  یم  یگدـنب  هبترم  رد  ادـخ و  اب  طابترا  رد  ار  زیچ 

وا رد  يداش  مغ و  زج  تسا  اهتنم  ییوک  قشع  زبس  غاب  هک :  دـسر  یم  قشع  زبس  غاـب  هب  وا  و  رظن ) قشع و  نک ،  لیدـعت  ار  شیوخ   ) دوش
هک لفاغ  وشم  وت  تسا  ردان  ناک  دوب ،  رگید  یتلاح  ام  شوه  دوبن  مهو  لاـیخ و  زو  اـم  شوج  دـشابن  يداـش  مغ و  زا  تسا  اـه  هویم  سب 
 ، تسه ینزح  رگا  و  تسا ،  نارجه  نزح ،  تسادـخ و  زا  يرود  نزح  تسه ،  ینزح  یلاـعتم ،  ناـسنا  لد  رد  رگا  تسا  رداـن  سب  قـح 
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 ، نارگید دوخ و  اب  يریگرد  نزح  وا ،  نزح  رگید ،  ترابع  هب  و  دنک ،  یم  هچ  لداع  رابج و  راهق ،  دـنوادخ  ربارب  رد  هک  تسا  نیا  نزح 
وا یئاریپ  ترودک  نیاربانب ،  دنک .  رتلالز  ار  نارگید  دوخ و  هار ،  نیا  رد  دهاوخ  یم  و  تسا ،  رتشیب  برق  یگدـنب و  رتشیب و  یلاعت  يارب 

شاشب و ار  وا  اهباجح ،  نتـشادرب  رـس  رب  شالت  هک  دهد ،  یم  جـنر  ار  وا  يویند  ياهتراسا  هن  و  ینازفا .  ترودـک  هن  دـهد ،  یم  جـنر  ار 
دمن رب  تسا .  شیوخ  تخانـش  زا  یـشان  هکلب  تسین ،  شیوخ  نتخانـشن  زا  یـشان  وا  نزح  تقیقح ،  رد  دـنک .  یم  لاوحاریم  لاحریم و 

 . ( هللا يوسام  تسا ،  یتسه  همه  وا ،  تسه   . ) تسا یتسه  همه  تعسو  هب  ناسنا ،  دز  درم  رب  دزن  ار  نآ  دمن  رب  دز  درم  ار  نآ  هک  یبوچ 
بولطم تیدودحم ،  نیا  رد  دنک ،  رظن  ادخ  ریغ  هب  وا  رگا  لاح  تسا .  حور  دوخ ،  يالاو  ماقم  رد  تسا و  یحور  نم  یندب ،  ماقم  رد  و 

یتیفیک نینچ  تسا و  قلطم  دودحمان  وا ،  بولطم  بلط  هک  یلاح  رد  هدرک ،  بلط  ار  دودحم  يدودحمان ،  دـهد و  یم  تسد  زا  ار  دوخ 
یب هلمج  تسا .  ناج  توالح  جاهتبا و  همه  دـشاب ،  قلطم  دودـحمان  بلط  رد  اما  تسوا ،  ياهنزح  همه  وا و  ياه  یناماسبان  همه  هشیر  ، 

دودـحم نآ  ریغ  رد  ار  دوخ  تیاهن  یب  مینیب  یم  هک  ساسحا ،  نیمه  تدـیآ  رارق  هک  ات  وش  رارق  یب  قشاـع  تس  وت  رارق  بلط  زا  تیرارق 
میراد ار  ادخ  رگا  میراد و  مغ  لکشم و  زاب  میشاب ،  هتسب  لد  ایند  هب  میشاب و  هتـشاد  مه  ار  ایند  همه  رگا  تسا .  باذع  جنر و  میا ،  هدرک 

ناد یهلبا  نورب  ین  ناد  نورد  زا  تذـل  هار  تسا  وا  مه  تمدـخ  ترجا  دزمتـسد و  تسا  وا  مـغ  یناـمداش و  ار  ناقـشاع  میرادـن .  مـغ  ، 
وا هک  يوش  دوخ  هب  لصتم  دـیاب  دارم  یب  شرت و  غاب ،  رد  رگد  نآ  داش و  تسم و  نادـنز  جـنک  رد  یکی  نآ  نوصح  رـصق و  زا  یتساـج 
وت ناج  رد  مه  قوشعم  هسیو و  تسا .  وت  دوخان  دوخ  مه ،  يزاجم  نم  و  دـنبن ،  لد  دوخ ،  زا  نوریب  هب  تساـهتیاهن ،  یب  همه  هب  لـصتم 
ره تسین .  ادـخ  ناسنا  وا  دـنز ،  یم  مقر  ار  دوخ  یگدـنز  یلومعم ،  ياهیداش  مغ و  رد  هک  نآ  تسا و  وت  تافآ  مه  اه  ینورب  نیا  تسا 

تالکـشم و دـنیب و  یم  ادـخ  دـید  زا  ار  زیچ  همه  ادـخ ،  ِناسنا  هصالخ ،  دوب و  هدـنز  تیراع  ود  نیدـب  وا  دوب  هدـنخ  مغ و  هتـسب  وا  هک 
ار زیچ  همه  دنک و  یم  بلط  ار  ربص  رجا  تالکشم ،  رد  تمعن و  رکش  تامعن ،  رد  دناد و  یم  يرابتعا  یتقوم و  ار  ایند  نیا  ياه  یشوخ 

یگـشیمه هیامرـس  ادخ ،  اب  طابترا  تسا و  یتقوم  ایند ،  نیا  ياهیداش  مغ و  هک  تسا  هاگآ  دناد و  یم  ربدم  میکح  ریبدت  رد  ایند  نیا  رد 
همـشچ بآ  هب  رگ  متمه  زا  داب  مرـش  مرقف  دولآدرگ  هچرگ  دـسر .  یم  اضر  ماقم  هب  نآ ،  زا  رتالاب  ربص و  ماقم  هب  تیاـهن ،  رد  تساـم و 

هک لاح  هرخالاب ،  منک و  رثوک  همشچ  رد  رظن  رگ  ممشچ  گنت  تسود  فطل  ددنسپ  یم  شتآ  رد  رگ  ار  ناقشاع  منک  رت  نماد  دیشروخ 
يادج هب  شفطل  رب  رهق و  رب  مقـشاع  دنک .  نیریـش  دنک ،  ناطلـس  نآ  هچ  ره  دیوگ :  یم  دـناد ،  یم  ربدـم  میکح  ریبدـت  رد  ار  زیچ  همه 
یمجی ّالإ  تیأر  امو   : » دومرف دیزی  هسلج  رد  مالسلا ) اهیلع  ) بنیز ترضح  دنیوگ  یم  هک  تسا  نیمه  ودض  ود  ره  نیا  قشاع  نم  بجع 

نیـسح و ماما  اروشاع و  یهلا  فیلکت  نایاپ  ( مالـسلا اهیلع  ) بنیز اما  دوبن ،  يزیچ  یتشز  زج  دـیزی  هسلج  رد  هک  دوب  یلاح  رد  نیا ،  و  . « 
 . تسابیز قح  دید و  یم  ار  قح  اذل  دید و  یم  تسرد  ار  ربدم  میکح  ریبدت  دید و  یم  تسرد  ار  باحصا  تیب و  لها 

ییایند ياهشیامزآ  5 ـ 

ییایند ياهشیامزآ 

گرم و هک  ناـمه  مع ) نسحأ  مکّیأ  مکولبیل  ةویحلاو  توـملا  قـلخ  يذـّلای   : ) دـیامرف یم  دـنوادخ  کـُلم ،  هکراـبم  هروـس  مود  هیآ  رد 
هک مییامزایب ،  ار  امش  ات  امش ،  ناحتما  يارب  دیامرف :  یم  سپـس  و  دیرتراکوکین .  ناتمادک  هک  دیامزایب  ار  امـش  ات  دروآ  دیدپ  ار  یگدنز 

یناث ملاع  ناحتما  ناهج  لّوا  ملاع  تسا .  ناحتما  ام  یگدنز  تاظحل  همه  هک  دوش  یم  مولعم  نیاربانب ،  دـیراد .  يرتهب  لمع  کی  مادـک 
مدرم اـیآ  نونتفی ) ـال  مهو  اـّنمآ  اوـلوقی  نأ  اوکرتـی  نأ  ساـّنلا  بسحأ   : ) دـیامرف یم  مود ،  هیآ  توـبکنع ،  هروـس  رد  نآ و  نیا و  يازج 

یم هیآ 126 ،  هبوت ،  هروس  رد  هرخالاب  و  دـنریگ ؟ یمن  رارق  شیاـمزآ  دروم  دـنوش و  یم  اـهر  میدروآ ،  ناـمیا  دـنتفگ  اـت  هک  دنتـشادنپ 
تفگ دنوش ؟ یم  هدومزآ  راب  ود  ای  کی  لاس  ره  رد  نانآ  هک  دننیب  یمن  ایآ  نیتّرم ) وأ  ةّرم  ماع  ّلک  یف  نونتفی  مّهنأ  نوریالوأ   : ) دـیامرف
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اـضق تاناحتما  رخم ز  ار  دوخ  ناحتما ،  رتمک  هب  نیه  رـسپ  يا  تسا  ناحتما  رب  ناحتما  نیتّرم  ماع  ّلک  نونتفی  نیح  هب  ات  تدالو  زا  نادزی 
يدعـس و رد  دـیاب  ام  دنتـسه .  ناحتما  لاح  رد  مدرم ،  همه  هشیمه  هک  نیا  هصالخ  شات و  هجاوخ  يا  سرتب  یئاوسر  ناه ز  شاـبم  نمیا 
هک تسا  رـضخ  یـسوم و  ناتـساد  شرگن ،  نیا  زراـب  هنومن  زا  میرک  نآرق  رد  و  ار .  تروص  رهاـظ و  هن  میرگنب ،  ار  رثا  اـنعم و  یـسحن ، 
 . تشادن یلکشم  دید ،  یم  ار  رثا  انعم و  یلصا و  هرهچ  هک  رـضخ  اما  درک ،  یم  لزلزت  دیدرت و  راچد  ار  یـسوم  ثداوح ،  يرهاظ  هرهچ 
رد هرقب ،  هروـس  رد  دـعب  هب  هیآ 30  رد  کئالم ،  هک  تسا  یـضارتعا  ناـمه  میریگ ،  یم  اـیند  نیا  تالکـشم  اـهیتشز و  هب  هک  یـضارتعا 
رد یتح  و  نوملعت ) ام ال  ملعأ  ّینإ   : ) دیامرف یم  دنوادخ  اما  ءامّدلا ، ) کفـسیو  اهیف  دسفی  نم  اهیف  لعجتأ   ) هک دنتـشاد  ناسنا  اب  طابترا 

ناسنا نیا  هب  هکلب  تسین ،  تسرد  امـش  ضارتعا  نیا  اهنت  هن  ینعی  مدآل ) اودجـُسا   : ) دـیامرف یم  ضارتعا ،  نیا  لاـبند  هب  يدـعب ،  تاـیآ 
ایند و روما  یفرط ،  زا  تساسران و  ام  ملع  هک  مینادـب  دـیاب  میناد ،  یمن  ار  يا  هتکن  اـم  رگا  هک  دوش  یم  مولعم  نیارباـنب ،  دـینک .  هدـجس 
 . تسا باوـص  تسوا ،  ریدـقت  ریبدـت و  رد  هچ  ره  و  تسوا ،  ریبدـت  رد  اـیند ،  نیا  روـما  تسا و  میکح  ّربدـم  تسد  رد  اـیند  نـیا  ریبدـت 
ژم ژک  شقن  اوطیحی . ) مل  امب  اوبِّذک   : ) دننک یم  بیذکت  دنناد ،  یمن  ار  هچنآ  مدرم  زا  يا  هدـع  دـیامرف :  یم  میرک  نآرق  رد  دـنوادخ ، 

نیا نم  هک  شیب  مک و  زا  فالخ  هتکن  کی  هریاد  رد  تسین  هک :  مینادب  دیاب  اما  لد  درک  یـضارتعا  کئالم  نوچ  لگ  بآ و  ردنا  مدـید 
قوف تاحیـضوت  اـب  هک ،  نیا  هجیتـن  تساـم .  یمهف  ژک  تسین ،  يژک  جراـخ ،  ملاـع  ياـهیژک  نیرتـشیب  مناد  یم  ارچ  نوچ و  یب  هلأـسم 
هاگن انعم  رثا و  رد  دیاب  هکلب  مینکن ،  هاگن  اهتروص  رد  دیابن  ًایناث ،  و  میتسه ،  ندز  کحم  لاح  رد  هشیمه  ام  الّوا ،  هک  دوش  یم  صخشم 

رد ار  ربص  رجا  تالکشم ،  رد  تمعن و  رکش  تمعن ،  رد  هک  میشاب  بظاوم  دنتـسین و  ام  لابقا  رابدا و  هناشن  ام  ینوریب  روما  ًاثلاث ،  مینک و 
میهارب نآ  ار  خلب  ورم و  کلم  ناد  یتمعن  ار  خلت  ناحتما  ناد  یتمحر  تسادخ :  هب  برق  نامرظن ،  لاح  ره  رد  نوچ  و  میشاب ،  هتشاد  رظن 

مالک ناج  بلط  هار  رد  تسا  سوکعم  لعن  بجع  يا  دزوسب  نآ  دزوسن  نیا  دنار  تخیرگب  فرـش  زا  میهارب  نیا  دنام  تخیرگن  فلت  زا 
دناوت یم  اـیند ،  نیا  ماـقم  کـلم و  هک  یتروص  رد  تسا ; قح  تمحر  زا  دـیآ ،  یم  شیپ  اـم  یگدـنز  رد  هک  یخلت  تاـناحتما  هک ،  نیا 

ّربدم مسا  ياضف  رد  زین  دوخ  رگا  دـنک و  رود  ادـخ  زا  ار  ام  دوش و  ام  بیـصن  تبکن  تمقن و  اهنآ ،  رد  نتفر  ورف  تلع  هب  هک  دوش  ثعاب 
هب دنوش و  یم  رتمک  ام  تاعقوت  دوش ،  یم  حالصا  ام  شنیب  تسا ،  داجیا  تلع و  دوخ ،  هک  نیقی ،  رد  میـسر و  یم  نیقی  هب  میریگ ،  رارق 

فیلکت هک  میـسرب  بلطم  نیا  رخآ  هبترم  هب  هرخالاب ،  و  دـننیقی .  ماقم  هدـییاز  اضر ،  ربص و  میـسر و  یم  اضر  نآ ،  زا  رتالاب  ربص و  ماقم 
یتخس رد  میشاب و  هتشاد  ربص  تاهورکم ،  رد  دیاب  میهد .  ماجنا  تسرد  ار  دوخ  یهلا  فیلکت  هک  میـشاب  بظاوم  طقف  تسیچ و  ام  یهلا 

هلگ و ثعاب  نورب ،  رد  بارطـضا و  ثعاـب  نورد ،  رد  هک  میـشاب  هتـشاد  اـضر  ماـقم  نآ ،  زا  رتـالاب  ربص و  اـیند ،  نیا  ياهـشیامزآ  اـه و 
ملاع رد  لقع  ددـم  هب  ناسنا  هچ  ره  تسا .  ریدـقت  يازجا  زا  رایتخا ،  ینعی  تسه ; مه  رایتخا  ربج و  یهلا ،  ریدـقت  رد  دوشن .  ام  تیاکش 
وـشم شکرـس  دنازوس .  دهاوخ  یهلا  ریغ  شتآ  هب  ار  یمدآ  یهلا ،  ریدقت  ربارب  رد  یـشکرس  تسا .  یهلا  ریدقت  وزج  دوخ  دـهد ،  ماجنا 
ماجنا تسرد  ار  نآ  میرب و  یپ  تسرد  دوخ  فیلکت  هب  رگا  اراخ  گنـس  تسا  موم  وا  فک  رد  هک  ربلد  دزوسب  تتریغ  زا  عمـش  نوچ  هک 

هدرک رّدقم  ام  يارب  ام  راگدرورپ  ار  نآ  هک  تسام ،  فیلکت  ام  هفیظو  همه  هک  ارچ  تسا ; هدـش  لح  ام  يارب  رایتخا  ربج و  رگید  میهد ، 
خیرات ایند و  ییاهن  ياهراصح  مظن و  دناوتب  ای  دهاوخب  یمدآ  هک  تسین  نیا  رایتخا  و  تسام ،  رایتخا  ندرک ،  لمع  بوچراچ  نآ  رد  و  ، 

نیمه بوچراچ  رد  میهدـن و  اـی  میهد  ماـجنا  ار  دوخ  هفیظو  فیلکت ،  بوچراـچ  رد  هک  تسا  نیا  راـیتخا  هکلب  دـنز ; مهرب  ار  نیوکت  و 
میراپـسب و وا  تسد  هب  ار  دوخ  مینادب و  دوخ  هانپ  دوخ و  لیکو  ار  ربدم  يادخ  ینعی  لکوت ،  تسا .  یناسرددـم  لکوت ،  هک  تسا  ثحب 

تسا نیمه  میراپسب و  ادخ  هب  تسا ،  جراخ  ام  هدهع  زا  شریبدت  هک  زین  ار  يروما  مییاشوک ،  دوخ  فیلکت  رد  هک  یلاح  رد  صوصخ  هب 
یناف هک  نآ  دناریم ،  یم  هک  تسا  نامه  دنیرفآ ،  یم  هک  نآ  تسه ،  زین  تایح  کلام  توم ،  کلام  دیامرف :  یم  ( مالـسلا هیلع  ) یلع هک 

شتآ و اب  لیلخ ،  میهاربا  دشخب .  یم  تیفاع  هک  تسا  نامه  دنک ،  یم  التبم  هک  نآ  دـنادرگ و  یمزاب  هرابود  هک  تسا  نامه  دـنک ،  یم 
ود ره  دزوس .  یم  قشع  ِشتآ  رد  مهدا  میهاربا  دزوس و  یمن  شتآ  رد  لیلخ ،  میهاربا  هک  اتفگش  دنوش .  یم  ناحتما  انیم  اب  مهدا  میهاربا 
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فوخلا نم  ءیـشب  مّکنولبنلو   : ) دـیامرف یم  میرک  نآرق  رد  دـنوادخ  هرخالاب  و  دـنوش .  یم  قفوم  وا  تاناحتما  رد  راگدرورپ و  بلط  رد 
ار امـش  ًاعطق  و  نوعجار ) هیلإ  ّانإو  هّلل  ّانإ  اولاق  ٌۀبیـصم  مهتباصأ  اذإ  نیّذلا  نیرباّصلا  رّـشبو  تارمّثلاو  سفنألاو  لاومألا  نم  صقنو  عوجلاو 
هک یناسک  نامه  ار ; نایابیکـش  هد  هدژم  و  مییامزآ ،  یم  تالوصحم  اهناج و  لاوما و  رد  شهاک  یگنـسرگ و  سرت و  لـیبق  زا  يزیچ  هب 
هب تبسن  میشیامزآ و  هتوب  رد  هشیمه  نیاربانب ،  میدرگ .  یم  زاب  وا  يوس  هب  میتسه و  ادخ  ِنآ  زا  ام  دنیوگ :  دسرب  نانآ  هب  یتبیـصم  نوچ 

ار نیا  تسام و  يدوجو  رهوج  ندـش  هدز  کـحم  شیاـمزآ ،  نیا  تلع  میوش .  یم  هدومزآ  دوخ ،  ینورد  لـئاسم  نآ و  نیناوق  یتسه و 
لـصتم دوجو  ياهایرد  همه  هب  هنوگ  ایرد  ار  دوخ  نورد ،  رد  نانچنآ  دـیاب  دنتـسین و  ام  رابدا  ای  لابقا  هناشن  ینوریب ،  روما  هک  مینادـب  مه 

ساسحا زگره  ای  هدروآ و  موجه  اـم  رب  اـیند  هک  مینکن  ساـسحا  زگره  مینک و  یم  ساـسحا  دوخ  دوجو  رد  ار  اـیند  همه  ییوگ  هک  مینک 
يرهق رد  هتشگ  یفطل  کیل  یسک  ره  اناد ،  هاوخ  نادان  هاوخ  یـسک  ره  دناد  فطل  زا  ار  رهق  دروآ .  موجه  ام  رب  دناوت  یم  ایند  هک  مینکن 

هب ایند  نیا  ياهـشیامزآ  ثحب  همادا  رد  یئناج  کحم  لد  رد  دوب  شک  یئنابر  رگم  دناد  یـسک  مک  ناور  یفطل  لد  رد  يرهق  هک  ای  ناهن 
 : دوش یم  هراشا  مینک ،  یم  ادیپ  لکشم  یهلا ،  شیامزآ  رما  رد  هک  ریز  ثحب  ود 

راگدرورپ تارّدقم 

ینعی ایند ،  روما  هک  تسا  ساسا  نیمه  رب  مینادب .  تسا ،  میکح  ّربدـم  وا  هک  دـنوادخ ،  ِنآ  زا  ار  ریبدـت  میـسانشب و  ار  ملاع  ماظن  یتسیاب 
نیا ام  لاح  نابز  اذل  میناد و  یمن  ار  همه  هک  تسا  يروما  هتشر  کی  داعم و  يازج  زین  نآ  ماجنارـس  دروخ و  یم  مقر  زین  اهالب  اهتیفاع و 

 . کئاضقب ًایضارو  كردقب  ۀّنئمطم  یسفن  لعجاف  مهّللأ  هک :  تسا 

رورش

ارچ ای  دـنراد  دوجو  اهیتشز  ارچ  هرخالاب  و  تسه ،  يدـب  ارچ  تسه ،  ّرـش  ارچ  الثم  هک  دـنراد  دوجو  ییاهارچ  ناـسنا ،  نهذ  رد  ـالومعم 
دروآ و یم  دوجو  هب  ار  قولخم  قلاخ ،  هک  تسا  نیا  رب  اـمکح  هیرظن  1 ـ  تفگ :  دیاب  خساپ  رد  دنراد .  دوجو  جالعلا  بعـص  ياهیرامیب 
ره کسفن ) نمف  ۀّئّیس  نم  کباصأ  امو  هللا  نمف  ۀنـسح  نم  کباصأ  ام   : ) دروآ دوجو  هب  ار  ّرـش  تسا  نکمم  قولخم  اما  تسا ،  ریخ  نیا 

دوجو هب  هک  تسا  نیا  مهم  هتکن  اّما  تسا .  وت  بناج  زا  دسر  یم  وت  هب  يدب  زا  هچنآ  تسادـخ و  بناج  زا  دـسر  یم  وت  هب  اهیبوخ  زا  هچ 
 . تسا دودـحم  روما  اب  دروخرب  رد  ام ،  ملع  لـقع و  دـح  2 ـ  تسا .  ملاع  نیا  تاریدقت  زا  تسا ،  رـشب  رایتخا  هریاد  رد  هک  ّرـش ،  ندـمآ 

رهاوظ اهتروص و  هب  ام  تسا  نکمم  یفرط ،  زا  و  دـشابن ،  ام  یلقع  یملع و  ناوت  رد  تسا  نکمم  لـلع  بابـسا و  هب  ندربن  یپ  نیارباـنب ، 
نطاب هرهچ  رهاظ و  هرهچ  هک  میـشاب  بظاوم  لاـح ،  ره  هب  تسا و  رـضخ  یـسوم و  دروخرب  ناـمه  رما ،  نیا  بوخ  لاـثم  و  مینک ،  هاـگن 
یتشز هک  میشاب  بظاوم  دیاب  سپ  دنراد ،  دوجو  اهیتشز  هک  میـشاب  دقتعم  رگا  3 ـ  دنشاب .  هتـشاد  قرف  مه  اب  تسا  نکمم  روما ،  ایاضق و 

یم هانپ  وگب :  بقو ) اذإ  قساغ  ّرش  نمو  قلخ  ام  ّرـش  نم  قلفلا  ّبرب  ذوعأ  لق   : ) میربب هانپ  ادخ  هب  اهیدب  تالکـشم و  زا  4 ـ  میشابن .  ریذپ 
انب اه  ناصقن  اهداضت و  ساسا  رب  اـیند  هک  مینادـب  5 ـ  دریگارف .  نوچ  یکیرات  ّرـش  زا  هدیرفآ و  هچنآ  ّرـش  زا  مد  هدـیپس  راگدرورپ  هب  مرب 

 ، داضت نیا  نیع  رد  هک  مینادـب  اما  دوش ،  یم  هدز  کحم  اـهداضت  نیا  رد  ناـسنا  تسا .  هدوب  شنیرفآ  رد  ادـخ  ریدـقت  نیا  تسا و  هدـش 
نآ رب  میکح  لداع و  يّربدـم  دوش و  یم  لاـبند  یتسه  رد  يدـحاو  تهج  داـضت ،  نیا  نیع  رد  و  تسا ،  مکاـح  یتسه  رب  يدـحاو  حور 

باوث و ملاع  ترخآ و  ملاع  هب  هجوت  اب  اذل  دننک و  یم  تقیقح  کی  ود  ره  کیل  دـنا  نمـشد  دـض و  ود  رهاظ  بش ،  زور و  تسا .  رظان 
 ، ملاع یـسحن  يدعـس و  رد  و  میـشاب ،  هتـشاد  هجوت  روما  تیاهن  هب  هشیمه  ایند ،  تقوم  ملاع  تسا و  یگـشیمه  رادـیاپ و  ملاع  هک  ازج ، 
 ، تاّیناسفن  ) نت سفن و  زا  ندرک  هدافتسا  لداعتمان  رثا  رد  هک  يرورـش  زا  اج  نیا  رد  هتبلا ،  ار .  تروص  رهاظ و  هن  میرگنب ،  ار  رثا  انعم و 

ناشباسح اهنآ  هک  دوش ،  یمن  ثحب  میریگ ،  یم  رارق  اهنآ  یعیبط  لمعلا  سکع  ربارب  رد  ام ،  دـنیآ و  یم  دوجو  هب  زیارغ ) لایخ و  مهو ، 
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کی نیا  تفرگ و  دنهاوخ  ار  ام  نماد  ًامتح  میریگ و  یم  رارق  اهنآ  تارثا  باقع و  ازج و  ربارب  رد  هک  دنتسه  ام  ناهانگ  نامه  تسادج و 
فیلکت اب  دـیاب  ناسنا  اما  تسین ،  ضراعت  زا  یلاخ  دراد و  ییاهتمعن  ییادـخ ،  ریبدـت  اب  اـیند  هک  نیا  تیاـهن  تسا .  نشور  یهیدـب و  رما 

هب ار  روما  یقبام  دشاب و  مکحم  صرق و  شلد  دیاب  دهد ،  یم  ماجنا  تسرد  ار  فیلکت  رگا  دـنک و  دروخرب  ایاضق  روما و  اب  دوخ ،  یهلا 
یلو دنراد ،  فلتخم  ییاهتروص  رازبا ،  نیا  دوش .  ادخ  هب  ناسنا  ندیسر  ثعاب  دیاب  رازبا ،  هک  دشاب  دقتعم  دراپسب و  یلـصا  لعاف  ّربدم و 
هیلع ) یلع هک  تسا  نیمه  مینک و  ظفح  ار  ادـخ  اب  طابترا  هک  میـشاب  بظاوم  دـیاب  لاـح ،  ره  رد  طـقف  دـنا .  یتقوم  يرازبا  لاـح ،  ره  هب 
لیم نک و  یگدنب  سپ ،  تسا .  هدرک  تتـسرد  دهد و  یم  يزور  هدیرفآ و  ار  وت  هک  نزب  یـسک  یگدنب  رد  گنچ  دیامرف :  یم  ( مالـسلا

 . شاب هتشاد  سرت  میب و  وا  زا  اهنت  دشاب و  وا  اب  وت 

لغش 6 ـ 

لغش باختنا 

هعماج زاین  ساسا  رب  لغش ،  باختنا  رد  ار  دوخ  هقالع  دنشاب و  هتشاد  هعماج  يارب  يرتشیب  هرهب  هک  مینیزگرب  ار  ییاهلغش  مینک  یعس  دیاب 
يروحم يدیلوت و  ياهلغـش  دشابن .  راک  رد  یتقوم  يروص و  بذاک و  ياه  هقالع  هک  میـشاب  بظاوم  مینک .  نییعت  نامدوخ  ياهییاناوت  و 

مینکن و باختنا  ار  يزاجم  ياهلغـش  ناکمالا  یتح  و  دـنحجرا ،  هتبلا  دـشاب ،  زین  يروآون  عادـبا و  تیقّالخ و  اـهنآ  رد  هک  ییاـنبریز ،  و 
 ، ناسنیدب دنشاب .  هتـشاد  یپ  رد  ار  ام  دوخ  یلاعت  دشر و  لغـش و  دوخ  یلاعت  دشر و  نامز ،  رورم  هب  هک  میزادرپب  ياهلغـش  هب  ماجنارس ، 

 . دنک یم  ظفح  ار  دوخ  تیباّذج  هشیمه  ناسنا ،  لغش 

فیلکت کی  ناونع  هب  لغش ;

رد و  تسا ،  یگدـنب  رد  ام  تیوه  هکلب  تسام ،  ِدوخ  ام ،  لغـش  هک  میربن  نامگ  تسین .  ام  تیوه  ُزپ  شیامن و  لغـش ،  هک  میـشاب  هاگآ 
یتسرپ و لغـش  تلاح  ناملغـش ،  هب  تبـسن  ام  عضوم  رگا  میتسین .  مه  ام  دوخ  میتشادـن ،  ار  ماقم  ای  لغـش  نالف  رگا  هک  مینکن  رکف  هجیتن 
زا مینک .  دادملق  یهلا  فیلکت  کی  ناونع  هب  ار  لغـش  دشاب .  طوقـس  همّدقم  دـناوت  یم  تسا و  كرـش  یعون  نیا  دریگ ،  دوخ  هب  فدـه 
مه ردقنیا  میریگ ،  یم  قوقح  ردـقنیا  مییوگن  الثم  ینعی  دـشابن ; ياپایاپ  يروص و  فیلکت  کی  لغـش  هک  میـشاب  بظاوم  رگید ،  یفرط 

لغـش ببـس  نادب  میراد و  هک  يدهعت  بوچراچ  رد  هکلب  میهد ،  رارق  قوقح  نازیم  عبات  ار  دوخ  شالت  يدنم و  هقالع  و  مینک ،  یم  راک 
لغش هچ  ره  یگدنب .  يارب  يرازبا  تسا ; رازبا  لغش ،  هک  نیا  هصالخ  و  میـشاب ،  رادافو  نسحا  وحن  هب  دوخ  دهعت  هب  میا ،  هدرک  لوبق  ار 

 . دراد رتشیب  یشزرا  دوش ،  هتفرگ  راک  هب  یگدنب  هار  رد  رتشیب 

دایز هلغشم 

هداوناخ روما  لثم  تسه ; زین  رگید  يروما  لغش ،  زج  هک  مینادب  میوشن و  هدز  لمع  يدُعب و  کی  دوخ ،  لغش  رد  میشوکب  ناکمالا  یتح 
میشاب بظاوم  تسا .  وکین  شیوخ  ياج  هب  زیچ  ره  دیسر .  دیاب  زین  اهنآ  هب  هک  یگدنز ،  داعبا  ریاس  تحارتسا و  هعلاطم ،  يدابع ،  روما  ، 

 ، اهنآ زا  یضعب  رد  ًامتح  ییاناوت ،  ششک و  مدع  تلع  هب  دنتسه ،  لغش  دنچ  ياراد  هک  یصاخشا  میـشاب ،  هتـشادن  رتشیب  لغـش  کی  هک 
روما هب  ار  یقبام  مینکن و  راک  رتشیب  تعاـس   8 تعاس ،  زا 24  مینک  یعـس  ناکمالا  یتح  دنوش .  یم  يراکدـب  هانگ و  يراک ،  مک  راچد 

 . دیهد فیفخت  دوخ  روما  رد  دیسرب ،  دیهاوخ  یم  رگا  دیامرف :  یم  مالسلا ) هیلع  ) یلع هک  تسا  نیمه  و  میزادرپب .  یگدنز  رگید 

راک هب  يدنم  هقالع 
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ار دوخ  تیلوئسم  نیا  ًانوناق ،  ًاعرش و  ًاقالخا و  مینک ،  دادملق  دوخ  یهلا  فیلکت  ار  نآ  دیاب  و  تسام ،  فیلکت  لغـش ،  میتفگ ،  هک  نانچ 
ای يراک  مک  هب  هک  دوشن  ثعاـب  یـصخش ،  ياـهیتحاران  قوفاـم و  زا  یتیاـضران  قوقح ،  نازیم  لـثم  ییاـه  هناـهب  میهد و  ماـجنا  تسرد 

 . تسام راک  رب  رظان  ادخ ،  هک  مینادب  میشاب و  بوخ  يرادتناما  شیارب  دیاب  هک  تسا  یتناما  لغش ،  هک  مینادب  میوش .  التبم  يراکدب 

هنازور راک  میسقت 

هب ار  یتاعاس  مینک و  راک  تعاس  رثکادح 8  و  میشاب ،  هتشاد  هنازور  يزیر  همانرب  مینک و  میسقت  ار  نامیاهراک  زور  بش و  رد  مینک  یعس 
 . میریگب رظن  رد  تحارتسا  يارب  ار  یتاعاس  هرخالاب  و  هعلاطم ،  هب  ار  یتاعاس  تدابع ، 

یگتسشنزاب

ماـّیألا کـلت   ) هک مینادـب  مینک و  لابقتـسا  زومآ  تربع  دـمآ  شیپ  نیا  زا  میـسانشب و  ار  نآ  ردـق  دـیاب  هک  تسا  یبـهاوم  زا  یگتـسشنزاب 
 ، تسا یگدنب  بوچراچ  رد  ادخ ،  هب  ندیسر  يارب  تمحز  نیا  و  دراد ،  یتصرف  ایند  نیا  رد  سک ،  ره  هک  مینادب  و  ساّنلا ) نیب  اهلوادن 

ساوح دیاب  همدـقم ،  نیا  اب  مینک .  دوخ  بیـصن  ار  تصرف  نیا  زا  تسرد  هرهب  هک  تسا  نیا  مهم  اما  تسا ،  یندـش  مامت  تصرف ،  نیا  و 
میرواین باسح  هب  دوخ  ییایند  شالت  زاغآ  يدام ،  بذاک  ياه  هیجوت  ییایند و  بذاک  ياه  هزیگنا  هب  ار  یگتـسشنزاب  هک  دـشاب  عمج  ام 

رد میراپسب و  ادخ  تسد  هب  ار  روما  لکوت ،  تعانق و  رکفت و  لمأت و  يردق  اب  هکلب  میزادنین ،  مارح  لالح و  شتآ و  بآ و  هب  ار  دوخ  و 
اهنآ هب  ینالوط ،  شـالت  راـک و  زا  دـعب  هک  تساـم  قح  نیا  هک  میـشاب  رتشیب  شمارآ  تداـبع و  هیکزت و  هیفـصت و  رکف  هب  یگتـسشنزاب ، 
راک الـصا  یگتـسشنزاب  نارود  رد  هک  مییوگب  میهاوخ  یمن  ثحب ،  نیا  اب  هتبلا ،  میـشاب .  دوخ  ياـیند  نآ  تاـیونعم و  رکف  هب  میزادرپب و 

هب ینتخادرپ  دوخ و  يارب  یتصرف  ار  یگتـسشنزاب  لاح ،  ره  هب  اسرف .  تقاط  هن  دودحم و  یگتـسشنزاب و  نأش  رد  ییاهراک  هکلب  مینکن ، 
 . مینادب دوخ 

یگدنز فلتخم  داعبا  - 7

هب زیچ  ره  هک  مینادب  میـشاب و  يدُعب  همه  هکلب  میوشن ،  يدُعب  دنچ  ای  یگدزلمع ) الثم   ) يدُعب کی  یگدنز ،  رد  هک  میـشاب  بظاوم  دیاب 
ینیشام یگدنز  رد  هک  میـشاب  بظاوم  دوخ ،  لغـش  هراب  رد  1 ـ  تسا :  رکذـت  لباق  دـنچ  یتاکن  دروم  نیا  رد  تسوکین و  شیوخ  ياـج 

تسین و یفاک  مینک ،  راک  مه  تعاـس  رد 24  رگا  هک  تسا  يروط  اهیهاوخ  هدایز  اه و  هافر  اهزاین ،  تیعـضو ،  رـضاح ،  رـصع  هزورما و 
هک نیا  تسرد و  يزیر  هماـنرب  حیحـص و  شنیب  اـب  مینک و  تیاـعر  ار  لـقع  قـطنم و  دـح  دـیاب  نیارباـنب ،  میروآ .  یم  مک  مه  زاـب  هکلب 

بوچراچ رد  عرـش و  قطنم و  دح  رد  اما  مینکب ،  شالت  مینکب و  راک  دناسرتن ،  تهج  یب  و  دـنکن ،  هسوسو  ار  ام  ناطیـش  میـشاب  بظاوم 
ياه شنت  رضاح ،  رصع  رد  یگدنز  هک  مینادب  ًاصوصخم  دشاب و  یفاک  هزادنا  هب  ام  تحارتسا  2 ـ  یهاوخ .  هدایز  ُزپ و  يارب  هن  یگدنب ، 

 . مینک رتمک  یفاک ) تحارتسا  نتشاد  اب   ) ار روما  رد  زکرمت  مدع  یگتسخ و  دیاب  دراد و  یپ  رد  ام  يارب  يدایز  یحور  تاناجیه  يرکف و 
رد ار  اهیـصخرم  هعمج و  لیطعت و  ياهزور  قیقد ،  ياهزیر  همانرب  اب  میـشاب .  دوخ  نادـنزرف  رـسمه و  دوخ و  ملاس  تاحیرفت  بظاوم  3 ـ 

دهشم لثم  یترایز ـ  ياهرفـس  میـشاب ،  هتـشاد  محر  هلـص  میورب ،  نایانـشآ  لیماف و  رادید  هب  مینارذگب ،  یتسه  ناهج  رد  ریـس  تعیبط و 
اب دوخ ،  نادـنزرف  رـسمه و  هب  4 ـ  میهد .  رارق  دوخ  ياه  همانرب  وزج  ار  ابیز  تعیبط  ییاسانـش  ایرد و  راـنک  لـثم  یحیرفت  اـی  و  سدـقم ـ 
رد مینکن ،  عطق  اهنآ  اب  ار  دوخ  طاـبترا  میـشاب ،  تسود  اـهنآ  اـب  میـشاب ،  هتـشاد  هجوت  ناشتالکـشم  روما و  هب  مینک ،  هجوت  یفاـک  تقد 

تیاهن رد  یگدـنز ،  یلغـش و  طیحم  هناخ و  راک ،  طـیحم  5 ـ  میهد .  ماجنا  تسرد  نانآ  هراـبرد  ار  دوخ  فیلکت  میـشوکب و  ناشتیادـه 
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لصف رد  هک  ار ،  دوخ  یگدنز  صخـشم  یـشم  طخ  6 ـ  دنـشاب .  مکاح  نآ  رب  اهیمارآان  اهـشنت و  هک  میراذـگن  دـشاب و  تینما  شمارآ و 
یگدنز داعبا  همه  هب  ماجنارس ،  و  7 ـ  مینک .  هدایپ  لمع  رد  میـشاب و  هتـشاد  داقتعا  نآ  هب  میهد و  ماجنا  یبوخ  هب  دوش ،  یم  هتفگ  يدعب 

يا هظحل  لاح و  هظحل  زا  هنوگ  نیرتهب  هب  ینعی  میـشاب ; لاحریم  لاوحاریم و  مینک و  یبایزرا  تسرد  ار  یگدنز  دُعب  ره  میـسرب ،  تسرد 
یگدـنز زا  دـُعب  نالف  يارجا  لاح  رد  هک  نالا ،  هک  نیا  هن  میـشاب ،  هظحل  ناـمه  رد  لاـح ،  هظحل  رد  مینک و  يرادرب  هرهب  مینآ ،  رد  هک 
لاـحریم  : » دـنیوگ یم  ار  رما  نیا  ار و  یگدـنز  لـئاسم  همه  روط  نیمه  و  دـشاب ،  رگید  ياـج  رد  اـم  مطـالتم  شوـشغم و  رکف  میتـسه ، 

یحطس روما ،  اب  میـشابن و  دوخ  یگدنز  تاظحل  زا  لفاغ  میرادرب ،  یگدنز  زا  رـضاح  هظحل  رد  ار  هرهب  بیـصن و  رثکادح  ینعی  ندوب ;»
داتعم دصرددص  ار  دوخ  یگدنز ،  زا  دُعب  کی  هب  داتعم ،  کی  لثم  مینکن و  لوغـشم  یلیخ  ار  دوخ  دـُعب ،  کی  هب  ًانمـض  مینکن ; دروخرب 

هب ار  يدـُعب  ره  و  مینکن ،  فلت  تهج  یب  ار  دوخ  يورین  میزادرپب و  دـُعب  نآ  شزرا  هزادـنا  هب  يدـُعب  ره  هب  هک  میـشاب  بظاوم  و  مینکن ، 
رپ هنیدـقن  لباقم  رد  هک  میـشاب  رایـشوه  دـیاب  میراذـگب .  نآ  رـس  رب  ار  دوخ  رمع  هیامرـس و  تقو و  دراد ،  هک  یـشزرا  شدوخ و  هزادـنا 

هدب بظاوم  میروآ و  یم  تسد  هب  ییالاک  هچ  میهد ،  یم  تسد  زا  ار  اهنآ  مینک و  یم  هضرع  رازاب  هب  هکس  هب  هکـس  هک  ام ،  رمع  شزرا 
هب هک  تسا  یهام  نوچ  ایند ،  نیا  مینک .  يرود  دروخ ،  یمن  نامدرد  هب  هک  ییاهیگنرز  زا  هک  میـشاب  بظاوم  میـشاب .  دوخ  ياهناتـسب  و 

یگدنب ماد  رد  دیص  نامه  هک  تسا  شوخ  مه  ندوب  دیص  يداّیـص ،  ياج  هب  سپ ،  دنک .  یم  رارف  میروآ ،  تسد  هب  ار  نآ  هک  یـضحم 
 . راثیا قشع و  لامک و  ماد  رد  دیص  نامه  تسا ;

یگدنز صخشم  مسر  هار و  - 8

یگدنز صخشم  مسر  هار و 

يارب دشاب .  هتـشاد  مدـق  تابث  تیعـضو ،  نیا  رب  سپـس  دـسرب و  يدـحاو  صخـشم و  مسر  هار و  کی  هب  لماک ،  تریـصب  اب  دـیاب  ناسنا 
نیا زا  نامروظنم  تقیقح ،  رد  میـسرب .  مسر  هار و  نآ  هب  دوخ  ترارم ،  تدهاجم و  اب  دبای و  تفرعم  دـیاب  یتیعـضو ،  نینچ  هب  ندیـسر 
هتکن دـنچ  رکذ  هار ،  نیا  هب  ندیـسر  رد  مینک .  هدایپ  لـمع  رد  ار  تفرعم  نیا  سپـس ،  میباـی و  یتفرعم  یگدـنز ،  رد  هک  تسا  نیا  ثحب 
یمهف جک  دشاب و  هتشادن  دوجو  يژک  فارحنا و  هنوگچیه  مسر ،  هار و  نیا  هب  ندیسر  رد  هک  میشاب  بظاوم  دیاب  الّوا ،  تسا :  يرورض 

ادخ يایلوا  نئمطم و  دیتاسا  زا  کمک  قطنم و  عرش و  نآرق و  ساسا  رب  ار  دوخ  ياهتفرعم  نیمضت ،  نیا  يارب  دشابن .  راک  رد  فارحنا  و 
شا همه  رمع ،  رخآ  ات  ادابم  میـشاب و  لمع  رکف  هب  رتدوز  هک  تسا  نیا  مهم  رایـسب  هتکن  میهد .  رارق  هار  نیا  رد  ادـخ  تیانع  يارب  اعد  و 

رد و  تسه ،  اهباتک  رد  اهمـسر  هار و  هنرگو  تسا ،  ندـش  ندیـسر و  روظنم ،  دوش .  مامت  ام  تصرف  میـشاب و  هار  نیا  نتفرگ  دای  رکف  هب 
 . دشابن ینهذ  تاظوفحم  رتشیب  هچ  ره  ندرک  هتشابنا  نامفده  هک  میشاب  بظاوم  یلیخ  دنتـسه و  ام  تاینهذ  هسفق  رد  ای  ام  هناخباتک  هسفق 
رب تخـس  میدیـسر ،  اهـشزرا  اهوگلا و  نیا  هب  هک  نیا  زا  دـعب  تشذـگ و  يوج  زا  هنهرب  اپ  هناوید  تشگ  یم  لپ  یپ  وجراـنک ،  هب  لـقاع 

مهنمو هبحن  یضق  نم  مهنمف  هیلع  هللا  اودهاع  ام  اوقدص  لاجر  نینمؤملا  نم   : ) هک مینک  يراشفاپ  اهنآ  رد  ندوب  مدق  تباث  اهنآ و  هب  لمع 
یخرب دندیسر و  تداهـش  هب  نانآ  زا  یخرب  دندرک .  افو  هناقداص  دنتـسب ،  دهع  ادخ  اب  هچنآ  هب  هک  دنا  ینادرم  نانمؤم  نایم  زا  رظتنی ) نّم 

 ، تیعضو نیا  رد  ماجنارس ،  و  دنهد .  یمن  دوخ  نامیپ  دهع و  رد  یلیدبت  رییغت و  زگره  و  يدبت ) اولّدب  اموی   . ) دنراظتنا نیمه  رد  نانآ  زا 
و دریگ ،  یم  رارق  میکح  مسا  ياضف  رد  تمکح و  نیا  هانپ  رد  ددرگ و  یم  نشور  شا  یگدنز  ياهتملظ  هک  دوش  یم  مکاح  وا  رب  يرون 

اهنم جراـخب  سیل  تاـملّظلا  یف  هلثم  نمک  ساـّنلا  یف  هب  یـشمی  ًارون  هل  اـنلعجو  ُهاـنییحأف  ًاـتّیم  ناـک  نموأ   : ) هک دوش  یم  هیآ  نیا  لـماش 
وترپ رد  ات  میدروآ  دیدپ  يرون  وا  يارب  میدینادرگ و  شاهدنز  دوب و  لد ]  هدرم [  هک  یسک  ایآ  نوملعی ) اوناک  ام  نیرفاکلل  نّیز  کلذک 

نارفاک يارب  هنوگ  نیا  تسین !؟ یندـمآ  نوریب  نآ  زا  تساه و  یکیرات  رد  راتفرگ  ییوگ  هک  تسا  یـسک  نوچ  دورب  هار  مدرم  ناـیم  نآ 
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رد مالسلا ) هیلع  ) یلع ترـضح  ار  ادخ  يایلوا  هک  دوشیم  ادخ  يایلوا  وزج  وا ،  ماجنارـس  و  تسا .  هدش  هداد  تنیز  دنداد  یم  ماجنا  هچنآ 
یلإ ساّنلا  رظن  نیح  اینّدلا  نطاب  یلإ  اورظنو  هتدابع  یف  هّلل  اوصلخأ  موق  دـیامرف :  یم  فصو  نینچ  صخـشم ،  مسر  هار و  نیمه  اب  هطبار 

 ، ادخ يایلوا  مهتیمیس .  اولمع  ام  اهنم  اوتامأو  مهکرتیـس  ّهنإ  اولمع  ام  اهنم  اوکرتف  اهلجاعی ،  مهاوس  قلخلا  رحن  نیح  اهلجأ  اوفرعف  اهرهاظ 
رظنناعما رکفت و  اب  نانآ [  دنرگن ،  یم  تاوهش  ایند و  رهاظ  هب  مدرم ،  یتقو  دننک و  یم  تدابع  صلاخ  روط  هب  ار  ادخ  هک  دنتـسه  یمدرم 

یم هاگن  تمایق  ياهتمعن  هدنیآ و  هب  ادخ  يایلوا  دنوش ،  یم  رورغم  ایند  رذگدوز ،  ياهزیچ  هب  مدرم ،  یتقو  و  دنرگن ،  یم  ایند  نطاب  هب  [ 
دـننک و یم  اهر  ار  اهنآ  دوخ  دزاس ،  یم  ناشیاهر  يرهاظ ،  ياه  ماقم  ایند و  لاوما  زا  دـنناد ،  یم  هک  ییاهزیچ  ادـخ ،  ياـیلوا  و  دـننک ، 

بظاوم دیاب  میدیسر ،  صخشم  یشم  طخ  نیا  هب  هک  نیا  زا  دعب  و  دننک .  یم  اهر  ار  اهنآ  دوخ ،  دوش ،  یم  تکاله  ثعاب  هک  ییاهزیچ 
ار هدع  کی  هک  ار  نیغورد  ياهیتسم  دهدن و  بیرف  ار  ام  هدش ،  مکاح  زاجم  روط  هب  هچنآ  اهقرب و  قرز و  هرمزور و  یگدـنز  هک  میـشاب 

ناگدزایند يایند  يوزرآ  هرخالاب ،  و  درادن ،  زاب  یلصا  هار  زا  ار  ام  هدز ،  ایند  نارگتمالم  تمالم  مینکن .  وزرآ  دوخ  يارب  هدرک ،  تسم 
نآ جـیاتن  میباـی و  تسد  تمکح  هب  هار ،  نیا  رد  هرخـالاب ،  و  میـشاب .  هتـشاد  ار  ادـخ  ياـیلوا  یگدـنز  يوزرآ  هکلب  میـشاب ،  هتـشادن  ار 

 : زا دنترابع 

نیب قح  مشچ  حیحص و  شنیب 

تـسرد مینک و  یم  لمع  قح  يانبم  رب  مینک و  یم  تواضق  قح  يانبم  رب  و  مینیب ،  یم  ار  قح  میـسر و  یم  قح  هب  تمکح ،  نیا  هاـنپ  رد 
لیدعت تقیقح و  هاگن  ام ،  هاگن  تقیقح ،  رد  تسا  نیب  لطاب  مدرم  رظن  ردـنا  لطاب  ندـید  دـناوتن  قح  زا  زج  هب  نیب  قح  مشچ  مینیب :  یم 

 . ( ، رظن قشع و  نک  لیدعت  ار  شیوخ   . ) تسا

یهلا فیلکت 

نیا هب  ماجنارـس  و  تسین ،  یگدـنب  زج  يزیچ  یهلا  فیلکت  و  دـنک ،  یم  لمع  دوخ  یهلا  فیلکت  هب  طـقف  تسادـخ ،  شفدـه  هک  یهار 
یگدـنب و بوچراـچ  رد  میـسر و  یم  یگدـنب  هب  تسا ،  ثحب  نیا  روـظنم  هک  یگدـنز ،  صخـشم  مسر  هار و  رد  هـک  میـسر  یم  هجیتـن 
يّرح و یهاوخ  وت  رگ  درادـن .  دوجو  یگدـنب  زج  يا  هلیـسو  ادـخ ،  هب  ندیـسر  يارب  اریز  دوش ; یم  صخـشم  ام  یـشم  طـخ  تیدوبع ، 

نیتسار لاصو  دیاب  ار  وت  رگ  اقب  یبای  ات  هک  وش  قح  یناف  ادخ  یبای  ات  هک  رذـگب  يدوخ  زا  یگدـنب  نک  یگدـنب  نک  یگدـنب  یگدـنزلد 
قح شیور ،  نآ  هک  تسا  يا  هکـس  يور  کی  یگدنب  رگید ،  ترابع  هب  تسا و  قح  لاصو  یگدـنب ،  تیاهن  نیقیلاب  ملعا  هللاو  وش  وحم 

 . تسا

؟ میسر یم  يزیچ  هچ  هب  یگدنب  رد 

هب ار و  اـهتیاهن  یب  همه  تیاـهن  یب  ینعی  مییوج ; یم  ار  لاـمک  یگدـنب ،  رد  نیارباـنب ،  لاـمک .  هب  صقن  هجوت  زا  تسا  تراـبع  یگدـنب 
 ، لامک نیا  هب  هک  تسا  نیا  یگدنب  مود  هجیتن  تسا .  یگدنب  لّوا  هجیتن  نیا  و  مینک ،  یم  ریـس  لامک  تهج  رد  مینک و  یم  هجوت  لامک 
یم ار  راـثیا  قشع ،  رد  ماجنارـس ،  میـسر و  یم  قـشع  هب  یگدـنب  رد  نیارباـنب ،  میراد .  یم  تسود  ار  لاـمک  هک  ارچ  میزرو ; یم  قـشع 

زا زج  يزیچ  راثیا ،  و  تسا ،  قوشعم  رد  ندـش  وحم  انف ،  تسانف و  قشع ،  لصا  تسین .  راـثیا  زج  يزیچ  قشع ،  لـصا  هک  ارچ  میزومآ ;
شا همه  هک  يا  هدـنزاس  ثلثم  هب  یگدـنب  رد  هصـالخ ،  و  تسین ،  ینتفر  تسد  زا  یلـصا ،  نم  هک  ارچ  تسین ; يزاـجم  ِنم  نداد  تسد 

رد هک  یگدـنب ،  ییاغ  هجیتن  ماجنارـس ،  تسا .  راثیا  قشع و  لاـمک ،  هدـنزاس  ثلثم  نآ ،  میـسر و  یم  یگدـنز  شا  همه  تسا و  رارـسا 
توالح یترابع ،  هب  تسادـخ و  اب  ندرکرـس  توالح  نامه  هک  تسا  یگدـنب  توالح  دوش ،  یم  ام  دـیاع  راثیا ،  قشع و  لامک و  ثلثم 
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توالح رد  یلو  یتقوم .  ياهتوالح  اّما  میراد ،  توالح  مه  سفن  نت و  ياهزاین  رد  دـسر .  یم  ناناج  هب  ناـج ،  هک  ارچ  تساـم ; ناـج 
نوچ ینغ  یتشگ و  هدیشوپ  ناهج  رد  نزب  ینعم  هشیپ  ردنا  گنچ  نت  سفن و  رد  یتخومآ  يا  هشیپ  میسر .  یم  یلـصا  توالح  هب  ناج ، 
هبترم نیا  هب  یگدنب  ماقم  رد  هدنب  سپس ،  تفرعم و  بسک و  لخد  دیآ  ردنا  ترخآ  ردناک  زومآ  يا  هشیپ  ینک  نوچ  اجنیا  زا  یئآ  نورب 

دنک و یم  مک  ار  نارجه  راب  ینیگنـس  ادخ ،  اب  ندرکرـس  توالح  دیوج .  یم  یگدنب  بوچراچ  رد  ار  سفن  نت و  توالح  هک  دسر  یم 
رد طـقف  ار  ادـخ  ریغ  لاـصو ،  نیا  رد  دـناسر و  یم  قح  لاـصو  هب  ار  وا  تیاـهن ،  رد  دـناسر و  یم  عاـنقا  هب  ار  ناـج  ادـخ ،  اـب  ندرکرس 

تساوخ و بوچراچ  رد  هک  ارچ  تسوا ; شود  رب  ینیگنـس  راـب  زین  فیلکت  راـب  هتبلا  هک  دـنک ،  یم  هاـگن  فیلکت  یگدـنب و  بوچراـچ 
دهاوخ یم  یگدنب  يارب  دشاب  هتـشاد  ار  ایند  یگدنب ،  بوچراچ  رد  وا ،  رگا  و  دنک ،  یم  هاگن  نارگید  یتسه و  دوخ و  هب  ادخ ،  ياضر 

ریغ بوچراچ  رد  یسک  رگا  اما  دراد ،  ار  ادخ  دشاب ،  هتشاد  ار  ایند  یگدنب  بوچراچ  رد  رگا  دهاوخ و  یم  ار  ادخ  دشاب ،  هتشادن  رگا  و 
یم ایرد  هب  نوچ  يدـیمون .  سأی و  ثعاب  دـشاب ،  هتـشادن  ار  ایند  رگا  تسوا و  ربکت  ُزپ و  رورغ و  ثعاب  دـشاب ،  هتـشاد  ار  اـیند  یگدـنب ، 

اب تفگ  دـناد  هک  ره  دوب  ادوس  دوب ،  ایرد  زج  هک  ره  دوب  ایرد  ار  هک  ره  دـشاب  هرطق  تفاتـش  دـیاب  ارچ  هرطق  کـی  يوس  تفاـی  هار  یناوت 
نم نوقسی   : ) نیفّفطم هروس  دعب  هب  هیآ 24  هب  دسر  یم  یگدنب  يالاو  هبترم  رد  ماجنارس ،  زاب و  هرطق  کی  زا  دنام  دناوت  وا  زار  دیشروخ 

 . تسا کشم  نآ  رهُم  هک  يا  هداب  دنوش ; یم  هدنیاشون  هدش  رهُم  يا  هداب  زا  نوسفانتملا ) سفانتیلف  کلذ  یفو  کسم  هماتخ  موتخم  قیهر 
رد یگدنب ،  شـشوج  هک  دسر  یم  یگدنب  شـشوج  هب  یگدنب  تیاهن  رد  و  دـنریگ .  یـشیپ  رگیدـکی  رب  دـیاب  ناقاتـشم  اهتمعن  نیا  رد  و 

دـیوگ و یم  ار  قح  نابز ،  رد  1 ـ  تسا :  قح  هب  ندرک  لمع  ای  اوقت  لـمع ،  رد  تسا و  قح  هب  ناـمیا  لد ،  رد  تسا ،  نتفگ  قح  ناـبز ، 
قح روضح  لمع ،  رد  3 ـ  تسا .  قح  شتّین  رکف و  تسا و  قح  زا  لامالام  وا  رکف  تسا ،  قح  وا  نامیا  لد ،  رد  2 ـ  تسا .  قح  وا  نخس 

نیاربانب تسا .  قح  هب  لمع  اوقت و  يانعم  هب  بدا ،  نیا  تیاعر  دنک و  یم  تیاعر  ار  قح  روضح  بدا  دـناد و  یم  رظان  دوخ  لمع  رد  ار 
يارجا لاح  هراومه  لمع و  رد  هچ  لد و  رکف و  رد  هچ  نابز و  اب  هچ  تسا ،  یگدـنب  ریـسم  رب  لاح  همه  رد  یگدـنب و  ماـقم  رد  هدـنب ،  ، 
هطـساو میوش  یم  ام  تیاهن ،  رد  تسام و  رد  قح ،  تاذ  رتشیب  یّلجت  رتشیب ،  یگدنب  ضیف .  نتفرگ  لاح  رد  هشیمه  تسا و  دوخ  یگدنب 

 ، لمع لد و  رد  هک  یلاح  رد  نابز ،  اـعدا و  اـب  طـقف  اـما  دـشاب ،  هدـنب  دـناوت ،  یمن  ناـسنا ،  هک  میوش  یم  هجوتم  نیارباـنب ،  قح .  ضیف 
نآ وا  نامیا  یب  رفک و  زا  اهدـنگ  وا  ناج  رب  قح و  مان  نابز  رب  تسا .  قفاـنم  هکلب  تسین ،  یعقاو  هدـنب  الـصا  وا  دـشاب .  هتـشادن  یگدـنب 
هار نیا  رد  لالجلاوذ  كاپ  مان  دوبچ  کشم  لامب  لد  رب  نزم  نت  رب  ار  کشم  درب  یم  نشلگ  رعق  رد  ار  حور  دنز  یم  نم  رب  کشم  قفانم 

راگدرورپ تیانع  اب  زج  درادن ،  ار  اهتیاهن  یب  همه  هب  ندیسر  تقایل  ام ،  ناوتان  تعیبط  هک  ارچ  تسا ; یلصا  طرـش  راگدرورپ ،  تیانع  ، 
مه يرـس  نیا  ناغف  نیاک  تسا  يرظنم  ار  وا  هک  ره  دـناد  کیل  تسا  وا  ياهیه  زا  حور  يوه  ياه و  تسوا  ياهمد  زا  ياـن  نیا  همدـمد  . 

هدرپ رخم  ار  ام  ام ،  تسد  زا  ریگ  تسد  تسا  ازس  دوخ  ار  یفخ  فطل  وت  فطل  تسا  ام  راک  دح  هن  ششخب  نیا  بر  ای  تسا  يرـس  ناز 
وت زج  دیاشگ  هک  تخس  دنب  نیا  ناگراچیب  ام  وچ  زا  دیسر  ام  ناوختـسا  ات  شدراک  دیلپ  سفن  نیا  زا  ار  ام  رخزاب  ردم  ام  هدرپ  رادرب و  ار 
هب ییام  زا  وت  نوچ  رـس  مینادرگ  وت  يوس  دوخ  ام ز  دوشگ  وت  لضف  هک  زج  دناوت  هک  دودو  يا  ار  نارگ  لفق  نینچ  نیا  تخت  ناطلـس  يا 

نخلگ رد  هنرو  تسا  وت  میلعت  شـشخب و  مه  اـعد  نیا  رون  تسرفب  يا  یکیراـت  نینچ  رد  رود  میرود  يا  یکیدزن  نینچ  اـب  رتـکیدزن  اـم 
دور یم  شرون  جوم  ناور  ون  نیا  هیپ ،  هراپ  ود  زا  لقن  درک  ناوتن  وت  مارکا  زج ز  لـقع  مهف و  دور  نوخ و  ناـیم  رد  تسا  هچ  زا  ناتـسلگ 
وت مه ز  تباهم  وت  زا  نمیا  وت  مه ز  تباجا  وت  زا  اعد  نیا  وج  هب  وج  تمکح  بالیس  دور  یم  وزا  دمآ  نابز  هک  هراپ  تشوگ  نامسآ  ات 

لامک دشر  عناوم  مجنپ :  لصف 

همّدقم
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هب دریگ و  یم  رارق  ادـخ  تافـص  یلجت  لـحم  رتشیب  ددرگ و  یم  رپ  ادـخ  زا  رتـشیب  شدوجو  دوش  یم  رتـکیدزن  یگدـنب  هب  هدـنب ،  هچ  ره 
اب طابترا  رد  هچره  دوش .  یم  یلاخ  ناهانگ  اهیدـب و  یقالخا و  لیاذر  زا  هزادـنا ،  نامه  هب  دـسر و  یم  لامک  دـشر و  هب  هزادـنا ،  نامه 
زا نوریب  رد  شا  هیاپ  تسا ،  یگدـنب  ریغ  اب  طابترا  رد  هچ  ره  تسا و  تاحلاص  تایقاب و  تسام و  هیامرـس  ام و  تیوه  تساـم ،  یگدـنب 

یشان هک  تسوا  صقن  یتساک و  مک و  زا  یمدآ ،  لیاذر  مامت  تسین .  ام  نادواج  میاد و  هیامرـس  اما  یتقوم ،  يروص و  هیامرـس  تسام و 
نیا تسا و  راثیا  قشع ،  رد  تسا و  قشع  شلصاح  یهجوت  نینچ  سفن .  لامک و  هب  هجوت  ینعی  ادخ ،  هب  هجوت  و  تسادخ ،  زا  يرود  زا 
همه یقاب  یلاخ و  ارم  درک  ات  تسوپ  گر و  رد  نم  نوخ  وچ  دـمآ و  قشع  تسین .  اهزاجم  يزاجم و  نم  نداد  تسد  زا  زج  يزیچ  راثیا 

کیدزن دـنک و  هجوت  ادـخ  هب  رتشیب  ناسنا  هچ  ره  تسود  همه  یقاب  یقاب و  نم  تسا ز  یمان  تفرگ  قشع  یگمه  مدوجو  يازجا  تسود 
يرکذ نع  ضرعأ  نمف   . ) دیآ یم  دیدپ  یتخس  صقن و  هک  تسادخ  زا  يرود  رد  دسر و  یم  يرتشیب  لامک  هب  دشاب ،  ادخ  يارب  دوش و 

مـسج رویز  اب  هک  ناد  يا  هریت  لولم و  کیرات و  وت  رگ  دراد .  یتقـشم  رپ  یگدـنز  دوش ،  لفاغ  نم  داـی  زا  سک  ره  اکنـض ) ۀـشیعم  ّنأـف 
بوخ دیوگ  یم  سک  ره  تسا و  هدرک  يدب  دوخ  هب  دنک ،  يدب  سک  ره  هدرک و  یبوخ  دوخ  هب  دنک ،  یم  یبوخ  سک  ره  يا  هریشمه 
لکـش نامیادخ  اب  طابترا  رد  ام  لامک  دشر و  هک  دشاب  نامدای  نیاربانب ،  تسا .  دب  دوخ  دـب ،  دـیوگ  یم  سک  ره  تسا و  بوخ  دوخ  ، 

لح دـنوادخ  اب  طابترا  رد  زین  ام  ياه  يراتفرگ  تالکـشم و  و  یظفل ،  يروص و  طابترا  هن  یلمع ،  یبلق و  طاـبترا  مه  نآ  و  دریگ ،  یم 
و نیبادخ ،  مشچ  دنک و  یم  یهلا  ار  ام  ادخ ،  هب  برقت  درمب  يوید  نآ  تشگ و  یلیئربج  درب  يوگ  مه  دوش  قشاع  رگا  وید  دـنوش .  یم 
اب طابترا  رد  ار  دـب  بوخ و  هاگیاج  یتسیاب  هک  نیا  هجیتن  دـنیب » .  كاپ  هلمج  كاـپ ،  رظن   » تیعـضو نیا  رد  تشاد و  میهاوخ  نیب ،  قح 
هب برق  رطاخ  هب  تسادخ و  روتسد  رما و  نوچ  مینک ،  یمن  يدزد  ای  مییوگ ،  یمن  غورد  رگا  الثم  مینادب .  ادخ  زا  يرود  ای  ادخ  هب  برق 

یلو دوش ،  یم  نامطباور  عامتجا و  ام و  دـیاع  ًامّلـسم  زین  ندرکن  يدزد  ای  نتفگن  غورد  زا  لصاح  جـیاتن  اـما  تسا ،  لـصا  نیا  و  ادـخ ، 
ـ  12; تاقلعت ;2 ـ  دسح ;11 ـ  سفن ياوه  1 ـ  مینک :  یم  ثحب  ریز  دراوـم  زا  لـصف  نیا  رد  تسوا .  هب  برقت  یهلا و  رما  ماـجنا  رب  لـصا 
ـ  16; بجع ;6 ـ  بضغ ;15 ـ  شیاتـس حدم و  ;5 ـ  تبیغ ;14 ـ  یلددـب نظ و  ءوـس  ;4 ـ  غورد ;13 ـ  لاـیخ مهو و  ;3 ـ  لمع رد  یتسس 

لامآ ;10 ـ  ینارون ياهباجح  ;19 ـ  يدنسپدوخ هاج و  بح  ;9 ـ  یناملظ ياهباجح  ;18 ـ  تراقح تلذ و  ;8 ـ  ایر ;17 ـ  ربک ;7 ـ  ییوجبیع
 . اهباجح زا  جورخ  ;20 ـ  وزرآ و 

سفن ياوه  1 ـ 

یعرـش یقطنم و  ياهزاین  اه و  هتـساوخ  هنرگو ،  تسا  نوریب  عرـش  قطنم و  دح  زا  هک  مییوگ  ار  سفن  ياه  هتـساوخ  نامه  سفن ،  ياوه 
زا روبع  اب  ام  هک  هدوب  نیا  رب  ادخ  ریدقت  تساوخ و  تسام .  ندرک  یگدـنب  رتهب  هچ  ره  ِرازبا  بولطم و  هکلب  زاجم ،  اهنت  هن  نت ،  سفن و 

يارب سفن  هک  تسا  ییاهزیچ  نآ  همه  یهاوخ و  هدایز  نامه  سفن ،  ياوه  میـسرب .  تایح  يالعا  فدـه  هب  یعیبط  ياهزاین  اـیند و  نیا 
بظاوم دـیاب  تسا .  نیمه  ربکا ،  داهج  هک  تسا  سفن  اب  داهج  نامه  اهنیا ،  اب  هزراـبم  دـهاوخ و  یم  نداد  ُزپ  نداد و  شیاـمن  نتـشابنا ، 

و میهدن ،  تصرف  وا  هب  دیاب  ام  دهد .  ناشن  ار  دوخ  ّتینوعرف  هک  تسا  نیمک  رد  دراد و  یگتفخ  تلاح  هشیمه  ام ،  رد  سفن ،  هک  میشاب 
رگا هک  دراد  ار  تلاـح  نیا  سفن ،  مییوا .  همعط  دوخ ،  اـم  دوش و  یم  رادـیب  درک ،  ادـیپ  همعط  رگا  هک  تسا  ییاـهدژا  نوچ  وا  هن ،  رگا 

میروخب نآ  زا  هچ  ره  هک  تسا  روش  بآ  لثم  سفن ،  ياه  هتساوخ  دنک .  یم  یشکرس  رتشیب  دهاوخ و  یم  رتشیب  مه  زاب  مینک ،  شتعاطا 
هجرد رد  تسا .  یناسفن  هچنآ  هن  مینک ،  لمع  تسا ،  یقطنم  یعرـش و  هچنآ  هب  هک  میـشاب  بظاوم  دیاب  نیاربانب ،  میوش .  یم  رت  هنـشت  ، 

رد تسادـخ ،  ياـیلوا  هب  طوبرم  هک  رخآ ،  هجرد  رد  تاـهورکم و  زا  مود ،  هجرد  رد  و  میناـم ،  رود  هب  مارح  زا  هک  میـشاب  بظاوم  لّوا 
 . دوش سفن  یشکرس  هب  رجنم  دناوت  یم  زین  اه  حابم  رد  يور  هدایز  هک  میشاب ،  هتشاد  ار  تحص  لادتعا و  تیاعر  زین  اه  حابم 
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تاقّلعت 2 ـ 

تاقّلعت

هتفرگ ناسنا  یعقاو  كرد  تاقلعت ،  رد  ندز .  هرگ  اهنآ  اب  ار  لد  و  نتفرگ ،  دـصقم  لصا و  ار  يویند  تاـعّتمت  رهاـظم و  ینعی  تاـقلعت ، 
هب قلعت  هک  میناد  یم  رگید ،  فرط  زا  دوش .  یم  هتسب  تقیقح  كاردا  هچیرد  دیآ و  یم  دوجو  هب  يزاجم  یمهو و  كرد  کی  دوشیم و 

لصا و هب  دـیاب  دوخ  هک  ءزج ،  عرف و  هب  یگتـسبلد  سپ ،  تسا .  ّلکو  لـصا  هب  هتـسباو  دوخ  وا  هک  ءزج  عرف و  هب  قلعت  ینعی  ادـخ ،  ریغ 
دیاب نیاربانب ،  ددنویپ .  یم  نآ  هب  يزور  تسا و  ّلکو  لصا  هب  هتـسباو  دنام و  یمن  هرخالاب  هک  ارچ  تسا ; چیه  شا  هجیتن  ددـنویپب ،  لک 

نامدای میریگن و  لصا  ار  عرف  دیاب  تسوا .  دزن  زین  عرف  هک  میدنبب ،  لد  لصا  هب  مینکن و  هابتـشا  لصا  اب  ار  ءزج  عرف و  هک  میـشاب  بظاوم 
هب ام  ندـیناسر  نازیم  رد  عرف ،  شزرا  و  دوش ،  یم  هتفرگ  اـم  تسد  زا  يزور  کـی  عرف  تسا و  لـصا  هب  ندیـسر  هلیـسو  عرف ،  هک  دـشاب 
رد و  میهد ،  ماجنا  تسرد  ار  دوخ  یهلا  فیلکت  تناما و  يادا  میـشاب و  یبوخ  رادـتناما  عرف ،  رد  هک  میـشاب  بظاوم  طقف  و  تسا .  لصا 
نآ میدنبب و  لد  عرف  نآ  هب  رگا  اما  تسا .  هدـیناسر  لصا  هب  ار  ام  عرف ،  هک  ارچ  تسا ; ریخ  دـناسر و  یم  هرهب  ام  هب  عرف ،  تروص ،  نیا 

لـصا زا  ار  ام  لاح  ره  هب  اـما  دـنک ،  شوخ  لد  مرگرـس و  ار  اـم  یتدـم  تسا  نکمم  عرف ،  نآ  میوش ،  لـفاغ  لـصا  زا  مینک و  فدـه  ار 
ییوت غاب  يا  دزاس ؟ رمق  هکنآ  ای  رتهب ،  رمق  یبوخ  دزاس ؟ رکـش  هکنآ  ای  رتهب ،  رکـش  تسود  يا  دـسرن .  ام  هب  لماک  ریخ  اذـل  درادزاـب و 

رهب هکنآ  ای  شنیب  رد  شناد و  رد  یـشاب  هب  وت  لقع ،  يا  دزاس ؟ رت  سگرن  دـص  لگ ،  درآرب  هکنآ  ای  وت ؟ رد  لـگ  نشلگ و  اـی  رتشوُخ ، 
ابیز يا  هیآ  نآرق ،  رد  دزاس  رهگ  هنوگ  دص  هشیدنا ،  هرطق  زو  نیریش  رپ  ورسخ و  ُرپ  شفطل  زا  لد  يایرد  دزاس ؟ رظن  لقع و  دص  هظحل 

هداهنن لد  ود  شنورد  رد  يدرم  چیه  يارب  دنوادخ  هفوج ) یف  نیبلق  نم  لجرل  هللا  لعج  ام   : ) دیامرف یم  هک  تسا  هدـمآ  تاقلعت  هراب  رد 
 . بولطم کی  تسا و  بلق  کی  رگید ،  ترابع  هب  و  تسا . 

تاقّلعت رابنایز  جیاتن 

هجوت طابترا و  هک  تسا  نیا  زا  ترابع  نآ  دروآ و  یم  دوجو  هب  ناسنا  يرکف  نامزاس  رد  یبیجع  تیعضو  تاقلعت ،  یمهو :  طابترا  1 ـ 
مه لـب  ماـعنألاک   ، ) مـیرک نآرق  ریبـعت  رد  اـهنیا  و  دــنک ،  یم  نآ  نیزگیاـج  یمهو  یکرد  هجوـت و  دریگ و  یم  وا  زا  ار  یعقاو  كرد  و 

ناـسنا تاـقلعت  زا  هـک  يزیچ  ره  ساره :  صرح و  2 ـ  دراد .  كرد  یلو  درادـن ،  ار  تاـقلعت  هنوگ  نیا  ناویح ،  هک  ارچ  هدـمآ ; ّلـضأ )
يرادـهگن ساره  رطاخ و  هغدـغد  دروآ ،  تسد  هب  ار  نآ  تقو  ره  و  دراد ،  یبیجع  صرح  هدرواین ،  تسد  هب  ار  نآ  هک  ینامز  اـت  تسا 

هب تسا  هراشا  نیا  و  نیلفآلا ) ّبُحا  ال   : ) تفگ دیشروخ ،  هام و  هراتس و  ندید  زا  دعب  مالسلا ) هیلع  ) میهاربا هک  تسا  نیمه  دراد و  ار  نآ 
نتفرگ میا ،  هدز  هرگ  اهنآ  اب  ار  دوخ  بلق  نوچ  اذل  دنریگ و  یم  ام  تسد  زا  يزور  ار  تاقلعت  مغ :  3 ـ  تسا .  لفآ  ایند ،  رد  هچنآ  همه 

 ، ءزج عرف و  هب  قلعت  يزاـجم :  قشع  4 ـ  دـنک .  یم  كانمغ  ار  ام  تخـس  ماقم ) نداد  تسد  زا  ای  گرم  اب   ) اهنآ زا  ام  كرت  ای  ام  زا  اهنآ 
ار نآ  بویع  قشع  نیا  رد  دـنک و  یم  ادـیپ  قشع  نآ ،  دـننام  ماقم و  ای  زیچ  نآ  تبـسن  ناسنا  قشع ،  نیا  رد  تسا .  يزاـجم  قشع  کـی 
هک تسا  نیمه  دـنیب و  یمن  ار  قوشعم  يدـب  تسا ،  قشاع  نوچ  ور ،  نیا  زا  دراذـگ .  یم  نآ  رایتخا  رد  رک  روک و  ار  دوخ  دـنیب و  یمن 
نإ نولقعی  وأ  نوعمسی  مهرثکأی  ّنَا  بسحت  مأ  یکو  هیلع  نوکت  تنأفأ  ءاوه  ههلا  ذّختا  نم  تیأرأی   : ) دیامرف یم  میرک  نآرق  رد  دنوادخ 
وا نماض  یناوت  یم  ایآ  يدـید ؟ تسا  هتفرگ  شیوخ  دوبعم  ار  دوخ  سفن  ياوه  هک  سک  نآ  اـیآ  یبس ) ّلـضأ  مه  لـب  ماـعنألاک  ّـالإ  مه 

ترخآ نتشادن  5 ـ  دنرت .  هارمگ  هکلب  دنتسین .  ناروتس  دننام  زج  نانآ  دنشیدنا !؟ یم  ای  دنونش  یم  ناشرتشیب  هک  يراد  نامگ  ای  یـشاب !؟
هک نانچ  دنرادن ; يزیچ  ایند  نآ  رد  دـنزاس ،  یم  دوخ  ياه  هیامرـس  ار  اهنآ  دـننک و  یم  هجوت  یلایخ  ياهدوبعم  هب  یناسک  نینچ  نوچ  : 

نانآ رظن  زا  دـندناوخ  یم  شیپ  زا  هچنآو  صیحم ) نم  مهل  ام  اّونظو  لبق  نم  نوعدـی  اوناک  ام  مهنع  ّلضو   : ) دـیامرف یم  لاعتم  دـنوادخ 
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و درب ،  یمن  ییاج  هب  هار  دنک ،  هجوت  قح  ریغ  هب  ناسنا  رگا  هک ،  نیا  هجیتن  تسین .  زیرگ  يور  ار  نانآ  هک  دنناد  یم  دوش و  یم  دـیدپان 
دبات یم  هک  ار  نآ  بلط  او  میلـس  يا  يدنب  هچ  لد  يدامج  رب  تسا .  بوخ  نتـساوخ ،  قح  يارب  ار  قح  ریغ  طقف  و  تسا ،  لفآ  قح  ریغ 

رد هک  تسا  یتشک  نوچ  ناسنا ،  یگدنز  نایرج  دوب .  دهاوخ  یلابکبـس  ییاهر و  ناسنا ،  يارب  یگدنز ،  ياه  هبذاج  زا  ندنک  لد  میقم 
ياهراب زا  يرادـقم  نابیتشک ،  تاجن  يارب  دـیاب  دوش ،  قرغ  هب  دـیدهت  یتشک ،  دریگرد و  ینافوط  رگا  لاـح ،  دـنک .  یم  تکرح  اـیرد 

رتکبـس و یگدـنز  یتشک  راب  دنـشاب ،  رتمک  هچره  تسا ; نیمه  مه  ام  تاقلعت  دـبای .  تاجن  نابیتشک  اـت  تخیر  بآ  هب  ار  یتشک  نورد 
دیاب تسام و  شود  رب  اهنآ  نیگنس  راب  هک  مییوگ  یم  نخس  دیاز  تاقلعت  زا  هژیو  هب  اج  نیا  رد  دیـسر و  دهاوخ  لحاس  هب  رتملاس  یتشک 

یقلعت مدع  ره  لباقم  رد  و  تسه ،  ینداد  تسد  زا  ینتفرگ ،  ره  لباقم  رد  هک  میشاب  بظاوم  دنکشن .  نآ  ریز  ام  رمک  هک  میشاب  بظاوم 
دروخ یم  ار  اوه  بآ و  شوخ  طاقن  بیرف  هار  رد  اما  دسرب ،  يدصقم  هب  تسانب  هک  تسا  يرفاسم  يارجام  هب  هیبش  رما  نیا  یندیـسر .  ، 
ناـهن رد  يزیچ  وت  زا  درپـس  یهاوـخ  لد  هک  يرکف  ره  هب  نوـچ  دـنام .  یمزاـب  دـصقم  زا  دوـش و  یم  نوـتفم  دـمارآ و  یم  اـج  نآ  رد  و 

ار دوخ  تاقلعت  باسح  دـیاب  ناسنا  ماجنارـس ،  تسا و  رتمک  ناک  درب  يزیچ  وت  ات ز  تسا  رتهب  ناک  وش  لوغـشم  نادـب  سپ  درب  دـنهاوخ 
میروآ و یم  ار  زیچ  هچ  تاقلعت ،  اهناتسب و  هدب و  نیا  رد  هک  میشاب  بظاوم  دیاب  اذل  و  هاوخ » .  هزادنا  کیل  هاوخ  یم  وزرآ   » دشاب هتشاد 

شومارف ار  تایح  یلـصا  فدـه  میوشن و  لفاغ  لصا  زا  مینکن و  ءزج  عرف و  فرـص  ار  دوخ  يورین  همه  میهد و  یم  تسد  زا  ار  زیچ  هچ 
اون یب  صیرح  ناغرم  وچ  ام  ادخ  يا  تسا  هناد  ماد و  نارازه  دص  میهدن .  بیرف  دننام  بارـس  یتقوم و  ياه  هیامرـس  هب  ار  دوخ  مینکن و 
نیا رد  ام  زاین  یب  يا  میور  یم  یماد  يوس  زاب  ار و  ام  یمد  ره  یناهر  یم  میوش  یغرمیـس  زاب و  رگ  یکی  ره  میون  ماد  هتـسب  اـپ  مدـب  مد 

ات شوم  شوم  رکم  ای  تسا  مدنگ  رد  للخ  نیاک  شوه  هب  ام  رخآ  میـشیدناین  یم  مینک  یم  مُگ  هدـمآ  عمج  مدـنگ  مینک  یم  مدـنگ  رابنا 
دزد شوم  هنرگ  نک  شوج  مدنگ  عمج  رد  نا  هگناو  نک  شوم  رش  عفد  ناج  يا  لوا  تسا  هدش  ناریو  ام  رابنا  زو  تسد  دیوج ز  ام  رابنا 

روظنم قوف  راعـشا  رد  ام  رابنا  نیا  رد  دیان  یم  عمج  ارچ  هزور  ره  قدـص  هزیر  هزیر  تسا  اجک  هلاس  لهچ  لامعا  مدـنگ  تسا  ام  نابنا  رد 
يداقتعا يونعم و  ریاخذ  دنوش و  یم  بلق  دراو  هک  تسا  یناسفن  تاقلعت  یناطیـش و  تائاقلا  شوم ،  زا  روظنم  ناسنا و  لامعا  مدنگ ،  زا 

 . دننک یم  عیاض  ار  ام 

لایخ مهو و  3 ـ 

لایخ مهو و 

لقع هانپ  رد  رکفت  مود  تسا و  لایخ  مهو و  نامه  هک  لقع  ناـمرف  نودـب  رکفت  یکی  مینک :  یم  هراـشا  رکفت ،  عون  ود  هب  ثحبم  نیا  رد 
 . تسا یهلا  لایخ  ای  یعقاو  لایخ  هک 

مهو

ینامز دوخ ،  نهذ  رد  هک  موهوم ،  ياهیزادرپ  لایخ  هتسد  کی  زا  تسا  ترابع  تسین و  لقع  هانپ  رد  هک  تسا  موهوم  لایخ  نامه  نیا ، 
رثا اما  دنتایعقاو ،  زا  رود  دنریگ و  یم  لکش  يزاجم  ِنم  رد  تارکفت  نیا  تقیقح ،  رد  و  دنوش ،  یم  وحم  ام  نهذ  زا  ینامز  میزاس و  یم 
یم ریوصت  نوریب  رد  ار  اهنآ  ام  سپـس ،  دنیآ و  یمرد  ام  نهذ  رد  تایمهو  ّتیعـضو ،  نیا  رد  تسا .  راب  تکاله  یقیقح و  ام ،  رد  اهنآ 

نـشور يارب  دوب .  دـنهاوخ  ام  رد  بّرخم  یقیقح  هجیتن  ياراد  دـنا ) يزاجم  ود  ره  هک  اهنآ ،  ریوصت  ام و  تاـینهذ  ینعی   ) ود نیا  مینک و 
مهو و زا  شوگرخ  دیسر ،  شوگرخ  تبون  هک  یماگنه  اما  داد ،  یم  رازآ  ار  لگنج  تاناویح  هک  مینز  یم  ار  ریش  نآ  لاثم  بلطم  ندش 
 ، ریش دنک .  كاله  ار  وت  دهاوخ  یم  هک  هدمآ  يرگید  ریش  هک  تفگ  وا  هب  و  اهیرترب ) رورغ و  ربک ،  ّتینم ،   ) درک هدافتسا  ریـش  تالایخ 
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نوریب رد  ار  تاینهذ  ریوصت   ) دوب وا  نمـشد  ومه  هک  دـید  هاچ  رد  ار  يرگید  ریـش  تساجک »؟ مود  ریـش   : » تفگ دـمآ و  مشخ  هب  رایـسب 
هلمح دشاب .  تکاله  نامه  هک  دوب  یقیقح  دوب ،  يزاجم  هک  وا ،  تایمهو  هجیتن  دـش .  كاله  هاچ  رد  دـیرپ و  دوخ  سکع  رب  و  دـید ، )

شیوـخ رب  مرجـال  دـید  شیوـخ  يودـع  وا  ار  دوـخ  سکع  درک  هلمح  دوـخ  رب  هـک  يریـش  نآ  وـچمه  درم  هداـس  يا  ینک  یم  دوـخ  رب 
شک نآ  وا  شقن  دوب  هک  دش  ادیپ  رعق  رد  ار  ریـش  ودع  زا  مدنآ  تخانـشن  ار  شیوخ  ولع  زو  هچ  رد  دـید  ار  دوخ  ریـش  دیـشک  يریـشمش 

نم نمث  يا  ار  دوخ  يور  منیبـن  نم  دنتـسه :  ور  هب  ور  يزاـجم  نم  اـب  هک  ناـنآ  يارب  هک  تسا  نیا  مهم  عوضوم  اـمادومن  یم  سک  رگد 
وا هک  یـسک  نآ  دـننیب .  یم  ار  دوخ  ّتیناسنا  تقیقح  دنتـسه ،  ور  هب  ور  تقیقح  اـب  هک  ادـخ ،  ياـیلوا  یلو  نم  يور  وت  وت ،  يور  منیبب 

رایسب هدمآ و  يونثم  رد  هک  تسا  یناتساد  لایخ ،  مهو و  ندش  نشور  يارب  مود :  لاثم  شیپ  تسناقلخ  رون  زا  وا  رون  شیوخ  يور  دنیبب 
يا هراچ  ات  دندش  دحتم  مه  اب  دندید ،  لکشم  ار  داتسا  ياهروتسد  هک  یبتکم  ناکدوک  دیوگ :  یم  ناتساد  نیا  رد  يولوم  تسا .  بلاج 

تمدخ هک  یعقوم  دندرک .  نینچ  تسا و  رامیب  وا  هک  میزادنیب  لایخ  مهو و  رد  ار  داتـسا  هک  درک  داهنـشیپ  ناکدوک  زا  یکی  دنـشیدنیب . 
! مینیب یم  يرامیب  ياه  هناشن  امش  تروص  رد  میبای و  یم  رامیب  ار  امش  دشاب ! ریخ  داتسا  هک :  دندیسرپ  یم  کی  هب  کی  دندیـسر ،  داتـسا 

مه وا  اب  لزنم ،  رد  حبـص  ارچ  هک  دش  نیبدب  دوخ  رـسمه  هب  تبـسن  یتح  درک و  سح  رامیب  ار  دوخ  نیقلت ،  لایخ و  مهو و  رثا  رد  داتـسا 
تفرگ درد  تدش  هب  مه  داتسا  رس  دش و  يرتسب  لزنم  رد  وا  دندرک و  یهارمه  هناخ  ات  ار  داتسا  ناکدوک ،  سپـس ،  تسا .  هدرکن  يدرد 

ین لاوز  فوخ و  زا  دوس و  نایز و  زو  لایخ  بوکدگل  زا  زور  همه  ناج  تسا .  لیطعت  سرد  هک  دـیورب  لزنم  هب  تفگ :  نادرگاش  هب  و 
ناج يور  رد  دشارخ  یم  ناد  رهز  رپ  نخان  دب ،  ترکف  رفس  هار  نامسآ  يوس  هب  ین  رف  رک و  ین  شدنام  یم  افص 

یهلا لایخ 

ماهلا يوس  هب  مدـق  نیتسخن  لقع ،  هانپ  رد  هشیدـنا  رکفت و  هک  تسا  نیا  رب  داقتعا  دـنیوگ و  ار  رکفت  لقع و  هانپ  رد  لاـیخ  یهلا ،  لاـیخ 
نآ تسا .  یعقاو  تسرد و  رکفت  دـنک و  یم  يزاـسراک  یلـصا  ِنم  هکلب  تـسین ،  ناـیم  رد  يزاـجم  ِنـم  ياـپ  اـج  نـیا  رد  تـسا .  یهلا 

نورد رون  و  نورد ،  رون  هانپ  رد  دـنیب  یم  ار  قح  ناسنا  نیرب ،  رکفت  رد  تسا  ادـخ  ناتـسب  نایور  هم  سکع  تسا  اـیلوا  ماد  هک  یتـالایخ 
جک ّتیعـضو ،  نیا  رد  دوـب  نیا  روـن  یلع  روـن  ینعم  دوـش  نییزت  سح  روـن  رب  قـح  روـن  میلک .  مسا  هب  ندیـسر  تسا و  تـمکح  ناـمه 

نت و اـب  اـم  هک  ارچ  دـهد ; یم  ریـس  ادـخ  يوـس  هب  ار  ناـسنا  هک  تسا  هشیدـنا  نیمه  و  تسا ،  راـک  رد  يرگن  تقیقح  تسین ،  یـشیدنا 
لک لقع  هب  یبایتسد  لحارم  زا  هلحرم  نیتسخن  هک  نیرب ،  رکفت  هشیدـنا و  اب  هکلب  میرادـن ،  يریـس  ادـخ  يوس  هب  تاـیناسفن  تاـیمهو و 
نیا یّلک  هجیتن  یهـش  دیآ  شیپ  هک  دـشاب  نآ  هار  یهر  دـیاشگب  هک  دـشاب  نآ  رکف  مینک .  یم  ریـس  تایح  یلاع  فدـه  يوس  هب  تسا ، 
همه وت  ردارب  يا  یبوخ .  ریخ و  يوس  هب  ای  اهیدـب ،  يوس  هب  ریـس  ای  دـنک ; یم  ریـس  دوش و  یم  هتخاس  دوخ  رکف  هانپ  رد  ناـسنا  هک  تسا 
لایخ زا  تسه  یهبرف  ار  یمدآ  ینخلگ  همیه  وت  يراخ  دوب  ینـشلگ و  لگ  تا  هشیدنا  دوب  رگ  يا  هشیر  ناوختـسا و  ار  یقبام  يا  هشیدنا 

یشتآ رد  موم  وچمه  دیامن  یم  یشوخان  دیامن  شتالایخ  رو  لامج  بحاص  دوب  شتالایخ  رگ 

یلددب نظ و  ءوس  4 ـ 

یلـصا نم  لقع و  یهدـنامرف  نودـب  يزاجم و  ِنم  رد  هک  تسا  دـب  ياهنامگ  نظ ،  ءوس  میتفگ ،  لاـیخ  مهو و  ثحب  رد  هک  روط  ناـمه 
يا هراپ  هک  دیزیهرپب  اهنامگ  زا  يرایـسب  زا  مثإ ) ّنّظلا  ضعب  ّنإ  ّنّظلا  نم  ًاریثک  اوبنتجا   : ) تسا هدمآ  میرک  نآرق  رد  و  دریگ ،  یم  لکش 
دب نامگ  و  ًاروب ) ًاموق  متنکو  ءوّسلا  ّنظ  متننظ   : ) هک میراد  میرک  نآرق  رد  زاب  تسا و  مارح  دب ،  نامگ  الوصا  و  تسا .  هانگ  اهنامگ ،  زا 
رد بیع  تسا و  دوخ  لایخ  مهو و  رد  دوخ  درب ،  یم  ادخ  ناگدنب  هب  دب  نظ  هک  یـسک  دیدوب .  تکاله  ِروخرد  یمدرم  امـش  دـیدرک و 
لد اب  دـص  رد  دـص  یلد ،  چـیه  تسین و  هاگآ  لماک  روط  هب  يرگید  نطاـب  زا  یـسک  بویغلا ،  مّـالع  زج  هک  ارچ  تسوا ; دوخ  تاـینهذ 
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تسا و نامحر  روفغ و  بویعلا و  راّتس  مه  وا  هک  ادخ ،  زج  دبایرد ،  ماک  ار  يرگید  تاّین  دصاقم و  دناوتب  هک  تسین  طابترا  رد  نارگید 
نارگید اب  هطبار  رد  دیاب  هشیمه  دوخ .  ینهذ  هنیک  اب  هن  دـننک ،  دروخرب  نارگید  اب  ّوفع  روفغ و  راّتـس و  يامـسا  اب  دـیاب  زین  ادـخ  يایلوا 

رب همه  یتسم  يروتـسم و  مکح  ام .  ای  تسا  ریخ  هب  تبقاع  وا  رگید ،  ترابع  هب  ای  و  ام ،  ای  تسا  رتبوبحم  ادـخ  دزن  وا  اـیآ  هک  مینک  رکف 
دولآ مهو  تسا ،  لقع  نامرف  ریغ  رد  يزاجم و  ِنم  رد  هک  ییاههاگن  الوصا  تفر  دهاوخ  ناسچ  هب  رخآ  هک  تسنادـن  سک  تسا  تبقاع 

ِنم رد  هک  ارچ  دـشابی ; مأوت  يرکفدـب  ترودـک و  هنیک و  اب  دـناوت  یمن  یلـصا ،  ِنم  لقع و  هانپ  رد  هاگن  اـما  تسا ،  مأوت  نظ  ءوس  اـب  و 
هار ینامگدب  وا  صالخا  یکاپ و  ّتیفافـش و  هب  اریز  دشاب ; هتـشاد  دب  هاگن  دناوت  یمن  ادـخ  ِناسنا  درادـن و  هار  ءوس  يدـب و  وصا  یلـصا 

نیبدـب قلخ  رب  هکنآ  رگد  شاـبم  نیب  شیوخ  شیوخ  رب  هکنآ  یکی  بآ  يور  رب  دومرف  زردـنا  ود  باهـش  دـشرم  ياـناد  ریپ  ارم  درادـن . 
شابم

شیاتس حدم و  5 ـ 

سپ تسوا ،  زا  تالامک  همه  هک  میناد  یم  همه  و  تسوا .  شیاتس  نآ ،  تسادخ و  صوصخم  دمح  دمحلا هللا :  هک  میناوخ  یم  زامن  رد 
هک نآ  رگم  دنز ،  یمن  رس  دومحم  يرما  چیه  ربارب  رد  يدماح  چیه  زا  يدمح  چیه  هک  مینادب  دیاب  اذل  و  تسوا ،  هب  قلعتم  شیاتـس  همه 

نیا رگم  مینک  تقد  ادخ  ریغ  شیاتـس  رد  دیاب  اذل  و  تسادخ ،  نآ  زا  دمح  همه  دمح و  سنج  نیاربانب ،  تسادـخ .  ِدـمح  تقیقح ،  رد 
رگا اذـل  دـشابن .  نآ  ریغ  و  میهد ،  رکذـت  وا  هب  ار  تیاـنع  نیا  يرگید ،  رد  ادـخ  تیاـنع  هب  هجوـت  يدـیحوت و  شنیب  بوچراـچ  رد  هـک 
نامه دیاب  يدز  تیهولا  ردنا  عمط  تسد  يدش  یناقلخ  یناریح  بلاط  تسا و :  یطلغ  رما  میـشاب ،  نارگید  زا  شیاتـس  بلاط  نامدوخ ، 

مرت هاگآ  دوخ  سفن  هب  وا  زا  نم  اراگدرورپ ! مییوگب :  میربب و  هانپ  دوخ  يادخ  هب  نانخس  نیا  زا  دنک ،  یم  شیاتس  ار  ام  یسک  هک  عقوم 
یم ( مالـسلا هیلع  ) یلع هک  تسا  نیمه  و  ياشخبب .  دنناد ،  یمن  تسا و  نم  رب  هچنآ  رب  ارم  وت  ایادخ ! سپ ،  رتهاگآ ; نم  زا  مراگدرورپ  و 

ام رورغ  ثعاب  نارگید  فیرعت  هک  میـشاب  بظاوم  دیاب  دننک » .  یم  حدم  ار  وت  هک  تسا  یماگنه  رد  ناطیـش ،  تصرف  نیرتهب   : » دـیامرف
زا دح  هچ  ات  نارگید  حدم  هک  میـشاب  بظاوم  دیاب  ماجنارـس ،  دننکفا و  یم  وا  ناج  رد  اهرهز  دننک  یم  يدوجـس  مدرم  ار  هک  ره  دوشن . 

تهج یب  هک  میشاب  بظاوم  دیاب  نامدوخ  روطنیمه ،  و  تسا .  ّتیعقاو  ریخ و  يور  زا  دح  هچ  ات  تسا و  یصخش  عفانم  یسولپاچ و  يور 
 : دومرف ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) لوسر ترـضح  هک  دشابن  یـسولپاچ  قلمت و  غورد و  بوچراچ  رد  و  مینکن ،  مذ  حدم و  ار  نارگید 

بوچراچ رد  ام ،  مذ  حدـم و  دـیاب  هک  نیا  هجیتن  دیـشاپب .  كاـخ  ّقلمتم ،  نارگـشیاتس  تروص  رد  نیحادـملا .  هوجو  یف  باّرتلا  اوذـخ 
 . دنا هتفرگ  لکش  ام  يزاجم  ِنم  رد  هک  یئوس  دراوم  زا  یشان  ياهضغب  ضغب و  ّبح و  يور  زا  هن  دشاب ،  ادخ  يارب  یهلا و  شنیب 

بجُع 6 ـ 

بجُع

ام رد  تالامک  نیا  هاوخ  مینک ،  یم  ساـسحا  دوخ  رد  هک  یتـالامک  تهج  هب  ندرمـش ،  رترب  گرزب و  ار  دوخ  زا  تسا  تراـبع  بجع ، 
 ، ادخ ِناسنا  هک  ارچ  تسین ; شیب  لایخ  مهو و  نارگید ،  اب  هسیاقم  اب  دوخ  رد  لامک  ساسحا  هک  مینادـب  دـیاب  الوصا  دـشابن .  ای  دـشاب ، 

لام و ملع و  زا  دوخ ،  رد  هچنآ  هنرگ ،  و  دنک ،  یم  کیدزن  لامک  نیا  هب  ار  دوخ  ادخ  لباقم  رد  یگدنب  اب  دـنیب و  یم  ادـخ  رد  ار  لامک 
يادخ اب  وا  طابترا  نازیم  رد  سک  ره  لامک  تسین .  تسرد  اهتبـسن  اه و  هسیاقم  نیا  مینیب ،  یم  نارگید  اب  هسیاقم  رد  نآ ،  ریاظن  ماقم و 

زاب دنک ،  ساسحا  ار  يرترب  یگرزب و  نیا  زین  دوخ  يدوبع  تالامک  رد  یـسک  رگا  یتح  تسا و  كرـش  عون  کی  بجُع  سپ ،  تسوا . 
دوخ يادـخ  هب  هجیتن  رد  یلـصا و  ِنم  هب  ناسنا ،  ردـق  ره  اذـل  تسوا .  صخـشم  راثآ  زا  يزاجم و  ِنم  تاـینهذ  زا  بجع ،  تسا .  طـلغ 
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تدابع ملع و  ماقم ،  لام ،  دننکن ،  بجع  راچد  ار  ام  میـشاب  بظاوم  دیاب  هک  مهم  ياه  هنیمز  زا  دوش .  یم  رود  بجع  زا  دوش ،  کیدزن 
 . ار ینیب  گرزب  دوخ  هن  میهاوخ ،  یم  ار  ندیسر  ندش و  یگدنب ،  اهنیا ،  رد  ام  تسا و 

بجع تافآ 

یم رتگرزب  نارگید  هب  تبسن  ار  دوخ  ربک ،  رد  اما  مینک ،  یم  يرترب  یگرزب و  ساسحا  ام  بجع ،  رد  تسا .  ربک  یکی  بجع ،  تافآ  زا 
دوخ هب  طلغ  نانیمطا  يزاجم و  ِنم  ياضف  رد  هک  نیا  لیلد  هب  تسا ; نآ  نتشاذگ  لمهم  هانگ و  یشومارف  بجع ،  تافآ  زا  رگید  مینیب . 

و دراذگ ،  یم  تنم  ادخ  رب  ییوگ  درامـش و  یم  گرزب  ار  نآ  دهد ،  ماجنا  یتدابع  ناسنا  رگا  هک  تسا  نیا  بجع ،  موس  تفآ  میتسه . 
ار دوخ  لامعا  تافآ  فئاخ ،  صخـش  هک  یلاح  رد  دـناشوپ ،  یم  ار  لامعا  تافآ  بجع ،  اب  هاـگن  درگن .  یم  دوخ  لـمع  رد  ماـجنارس ، 

 . دنیب یم 

بجع نامرد 

شا همه  لالج  تّزع و  هک  مینادب  میسانشب و  بوخ  ار  دوخ  راگدرورپ  دیاب  تسا ،  کلهم  روآ و  باذع  یضرم  هک  بجع ،  نامرد  يارب 
 ، لام لثم  بجع ،  هدـنزاس  هدـننک و  مهارف  لماوع  هب  تیاهن ،  رد  و  تسین .  وا  ریغ  راوازـس  لـالج  تّزع و  نیارباـنب ،  تسوا و  راوازـس  ، 

 . فده هن  دنا ،  یگدنب  رازبا  همه  اهنیا  هک  مینک  هجوت  تدابع  ملع و  ماقم ، 

رّبکت ربِک و  7 ـ 

رّبکت ربِک و 

 . دـنمان یم  ّربکت  ار  ناـبز  لـمع و  رد  رما  نیا  روهظ  دـنیبب و  نارگید  هب  تبـسن  يزاـیتما  دوخ  يارب  ناـسنا  هک  نیا  زا  تسا  تراـبع  ربک ، 
مهو و هجیتن  نوچ  تسا و  غورد  مهو و  تقیقح ،  رد  ربک  تسا .  ندرک  ریقحت  ار  نارگید  ندید و  رترب  ار  دوخ  هلیذر ،  تفص  نیا  هجیتن 
 ، دـسر یمن  رمث  هب  زگره  هک  يزیچ  ندـناسر  رمث  هب  هاررد  ًاـبترم  دزرو ،  یم  ربـک  هک  یـصخش  ور ،  نیا  زا  تسا ،  چوپ  چـیه و  غورد ، 
یم هراومه  یمهو ،  نیغورد و  تّزع  نیا  ظفح  يارب  اذل  دسر .  یمن  رمث  هب  شالت  نیا  تقو  چیه  اما  دنک ،  یم  فرص  ار  شیوخ  يورین 

ییایربک تفـص  زا  ذوخأـم  هک  ّربکت ،  هک  نیا  رتمهم  لکـشم  دوب .  دـهاوخ  ریزگاـن  زین  هاـنگ  هب  ندز  تسد  زا  شـالت ،  نیا  رد  دـشوک و 
زا هجیتن  رد  هتفر و  ادخ  اب  گنج  هب  دـنک ،  زایتما  دوجو و  راهظا  ّتینم و  چوپ  ياعدا  ناسنا ،  رگا  تسادـخ و  هب  قلعتم  تسا ،  راگدرورپ 

 . دوش یم  بوسحم  زین  كرش  یعون  چوپ ،  ياعدا  نیا  دوش و  یم  رود  ادخ 

ربک نامرد 

میناد یم  تسا و  راگدرورپ  اب  طبر  نیع  ناسنا  هک  يرظن ) نامیا  میناد =(  یم  يروئت  روط  هب  ام  هچنآ  هک  تسا  نیا  ربک  اـب  هزراـبم  شور 
یبلق داقتعا  رد  ار  رواب  نیا  میتسین ،  چیه  دشابن ،  قح  رظن  رگا  مییادخ و  اب  طبر  نیع  و  میرادـن ،  یلالقتـسا  هتاذ ،  یف  هسفن و  یف  ام ،  هک 

نیا ربـک  زا  يرود  ياـههار  زا  رگید ،  و  میـسرب .  نآ  هب  تقیقح  رد  مینک و  ادـیپ  تریـصب  نآ  يور  میروآ و  دوجو  هب  مه  دوخ  یلمع  و 
یم رتمک  ّتینم  لایخ و  مهو و  یگدنب ،  رد  دروآ و  یم  یگدـنب  بلق ،  روضح  هک  ارچ  میروآ ; دوجو  هب  بلق  روضح  دوخ  رد  هک  تسا 

طابترا باب  دسر و  یمن  ییاج  هب  نیا ،  دننک و  باسح  يزیچ  ار  دوخ  دنهاوخ  یم  دـنلاّعف و  يزاجم  ِنم  سفن و  یگدـنب ،  ریغ  رد  دوش . 
 . دوش یم  فیعضت  يزاجم  ِنم  یگدنب ،  رد  اما  دوش ،  یم  هتسب  رتشیب  قح ،  اب 
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عضاوت

لـالج مسا  هب  اـم  عضاوت ،  رد  میوش .  یم  کـیدزن  عضاوت  هب  میوش ،  رود  ربک  زا  ردـق  ره  ینعی  تسا ; ّربکت  ربک و  لـباقم  هطقن  عضاوت ، 
میرک نآرق  هک  تسا  نیمه  و  میتسه .  عضاوتم  همه ،  اب  ام  و  دـنک ،  یم  شـشوج  نارگید  اب  ام  طابترا  رد  یّلجت ،  نیا  میـسر و  یم  ادـخ 
یمرب ماگ  یمارآ  هب  نیمز  يور  هک  دنا  یناسک  نامحر  يادخ  ناگدنب  و  ًانوه ) ضرألا  یلع  نوشمی  نیذـّلا  نمحّرلا  دابعو   : ) دـیامرف یم 

 . دنراد

تراقح تّلذ و  8 ـ 

شـشوج عضاوت  و  دوش ،  یم  رتشیب  عضاوت  دوش ،  یم  رتفیعـض  ربک  هچره  ادخ ،  ِناسنا  رد  میداد ،  رکذت  نیـشیپ  ثحب  رد  هک  روط  نامه 
هب سپـس  و  دـنک ،  یم  ادـیپ  ینطاـب  عوشخ  عضاوت و  دوش و  یم  یلاـخ  ربکت  زا  دوخ ،  يادـخ  اـب  طاـبترا  رد  هک  تسوا  ینطاـب  تیعـضو 

تراقح تلذ و  هب  عضاوت  نیا  هک  دـشاب  بظاوم  دـیاب  اما  دـسر ،  یم  نارگید  اب  طابترا  دوخ و  رهاـظ  رد  نطاـب ،  ّتیعـضو  نیا  شـشوج 
 ، تقیقح رد  و  دـنک ،  ریقح  راوخ و  نآ  نیا و  لباقم  ار  دوخ  يویند ،  ضارغا  يارب  ناسنا  هک  تسا  یتروص  رد  رما ،  نیا  و  دوشن .  رجنم 

یلاعت يادخ  هک  تسا  نیمه  و  دنیوا .  هطـساو  نارگید  و  تسا ،  یلـصا  زاسراک  ادخ ،  تسادـخ و  تسد  هب  روما  همه  هک  دـنک  شومارف 
تّزع دـیاب  ادـخ ،  ِناـسنا  سپ ،  تسا .  نینمؤم  وا و  ربماـیپ  نآ  زا  دـنوادخ و  نآ  زا  تّزعو  نینمؤمللو ) هلوسرلو  ةّزعلا  هللاو   : ) دـیامرف یم 

بولطم دنک ،  ریقح  دوخ  دزن  ار  دوخ  سفن  ناسنا ،  رگا  هنرگو  ّتیناسنا ،  تقیقح  نأش  تیاعر  ینعی  تّزع ،  ظفح  دـنک و  ظفح  ار  دوخ 
 . تسا

يدنسپدوخ هاج و  ّبح  9 ـ 

يدنسپدوخ هاج و  ّبح 

هاوخ تسا  یگرزب  ناسنا  ترهـش ،  رد  وا  هک  دـننک  رکف  مدرم  هک  يروط  هب  ایر ،  یگرزب و  ترهـش و  ساسحا  زا  تسا  ترابع  هاج  ّبح 
رد هک  تسا  نیمه  و  دنامب ،  ملاس  ترخآ  ایند و  رد  هک  دوش  یم  مک  دوش ،  دنلب  شا  هزاوآ  هک  یـسک  دشابن و  ای  دـشاب  وا  رد  لامک  نیا 
یم رارق  یناسک  يارب  ار  ترخآ  يارـس  نآ  ًاداسف ) الو  ضرألا  یف  ًاّولع  نودیری  نیذّلل ال  اهلعجن  ةرخآلا  راّدلا  کلت   : ) میراد میرک  نآرق 

 . دنتسین داسف  يرترب و  راتساوخ  نیمز  رد  هک  میهد 

هاج ّبح  ضراوع 

شیامن ُزپ و  يارب  ار  دوخ  لاعفا  ییامندوخ ،  ایر و  يور  زا  وا  هکلب  تسین ،  حرطم  صخـش  رظن  رد  ادخ ،  تساوخ  اضر و  هاج ،  ّبح  رد 
دروآ یم  يور  یصاعم ،  عاونا  هب  هار  نیا  رد  دنک و  دایز  نآ  نیا و  دزن  ار  دوخ  تلزنم  هک  تسا  نیا  رکف  هب  بش  زور و  دهد و  یم  هولج 

مورحم قح ،  تمحر  زا  هجیتن  رد  دوش و  یم  رود  ّتیدوبع  زا  هاج ،  ّبح  رد  ماجنارـس  و  دـنک ،  یم  یـشوپ  هدرپ  دوخ  بویع  زا  ًانمـض  و 
 . ددرگ یم 

هاج ّبح  نامرد 

ینتورف و زج  هدنب ،  تسین و  یبیصن  تفـص ،  نیا  زا  ار  یـسک  تسا و  راگدرورپ  ِنآ  زا  همه  یگرزب ،  لالج و  هک  دنک  هجوت  دیاب  ناسنا 
دنچ يارب  ماوع ،  بولق  هناراکبیرف  ریخـست  اب  هاج ،  ندروآ  تسد  هب  هک  دنادب  زین  نارگید  اب  هطبار  رد  و  درادن .  يزیچ  وا  لباقم  رد  تلذ 
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رد ار  اهزاجم  نیا  نیعل ،  ناطیـش  و  دوش ،  یم  وا  تمظع  تلالج و  ای  ربک  ثعاب  هن  دـناسر و  یم  لامک  هب  ار  وا  هن  اـیند ،  نیا  یتقوم  زور 
میرک نآرق  رد  هک  تسا  نیمه  دنادرگ و  بیـصن  یب  راگدرورپ  هاج  لالج و  هب  لاصتا  زا  و  دنک ،  رود  ادخ  دای  زا  ار  وا  ات  هدرک  داجیا  وا 

هب ار  ایند  یناگدنز  دندیرخ  هک  دنناشیا ،  نورـصنی ) مه  الو  باذعلا  مهنع  فّفخی  الف  ةرخآلاب  اینّدلا  ةایحلا  اورتشا  نیّذلا  کئلُوا   : ) میراد
 . دوش یمن  هداد  فیفخت  زگره  ناشیا  باذع  سپ  ترخآ . 

اهوزرآ لامآ و  10 ـ 

هک دـنمان  یم  زین  لمأ » رـصق   » ای لمأ » لوط   » مان هب  ار  نیا  دـنیوگ .  یم  ار  ایند  رد  ندوب  رتشیب  ایند و  زا  نتـساوخ  رتشیب  اهوزرآ ،  لاـمآ و 
تلاح تسام و  نوریب  رد  هچرگ  لمأ ،  لوط  تسا .  تایح  يـالعا  فدـه  نتـشاد » ارادـخ  يوزرآ   » هک ارچ  تسادـخ ; ریغ  دروم  رد  نیا 

 ، نطاب داحتا  هجوت و  ثعاب  هصالخ  دبای و  یم  طابترا  ام ،  نورد  اب  دنک و  یم  ادیپ  یعقاو  یهاگیاپ  ام ،  داهن  نطاب  رد  اما  دراد ،  يرابتعا 
یلصا تیوه  تقیقح  رد  دنادرگ و  یم  هناگیب  یلـصا  ِدوخ  زا  ار  ام  دنک و  یم  رپ  ار  ام  يدوجو  هاگیاپ  مک  مک  دوش و  یم  عوضوم  نآ  اب 

هداد رارق  تایح  يالعا  فده  هب  ندیـسر  يارب  میکح  ّربدم  ریدقت  رد  هچنآ  دـیاب  ییادـخ  ریغ  ياهوزرآ  رد  میهد .  یم  تسد  زا  ار  دوخ 
یقطنم ياـهوزرآ  نیمه  رد  اـما  و  هاوخ » .  هزادـنا  کـیل  هاوخ  یم  وزرآ   » هصـالخ ریغـال .  مینادـب و  بولطم  تسا ،  زاـین  دروـم  هدـش و 

مینزن هرگ  اهوزرآ  لامآ و  اب  ار  دوخ  لد  هک  میشاب  بظاوم  دیاب  مییامنب .  ار  نآ  مارح  لالح و  تیاعر  میتفین و  هانگ  هب  هک  میشاب  بظاوم 
یکی هک  نیا  ادخدک  يا  دسر  رد  تماشم  رد  ادخ  يوب  ات  راذگب  يوه  ور  تسا .  رتشیب  ادخ  اب  ام  طابترا  دشاب ،  رتمک  اهوزرآ  هچره  هک 

اهوزرآ هب  اـت  تسا .  فیرظ  راد و  ینعم  یلیخ  ماهدیـسرن » .  نآ  هب  هک  یعقوـم  اـت  اـما  تسا ،  بوـخ  وزرآ   : » دـیوگ یم  نادنمـشناد  زا 
حالـس و علخ  ار  دوخ  میا ،  هدیـسرن  اـهنآ  هب  هک  یماـگنه  اـت  و  میوـش ،  یم  تخبـشوخ  اـی  عناـق  میـسرب ،  رگا  مینک  یم  رکف  میا  هدیـسرن 

ناج تقیقح  هک  ارچ  دنا ; هدرکن  نیمأت  ار  ام  یتخبشوخ  ییوگ  هک  میوش  یم  هجوتم  میسر ،  یم  اهنآ  هب  تقو  ره  اما  میناد ،  یم  تخبدب 
مه هلمج  نیا  و  دنـسر » .  یم  نارگید  يزورآ  هب  هدـع  کی   : » دـنیوگ یم  هک  تسا  نیمه  و  دوش .  یم  عانقا  ملاع  ناج  اب  طاـبترا  رد  اـم 
وا تسین  مولعم  تسا ،  هدیـسر  نآ  هب  يرگید  تسا و  رظن  دروم  هک  ییوزرآ  نالف  هک  تسا  نیا  شیاـنعم  تساـبیز و  فیرظ و  يا  هلمج 

قوفام ناسنا ،  لامک  ندش و  ندیـسر و  تسا .  هدیـسر  وا  هک  مینک  یم  رکف  تسه ،  ام  يوزرآ  رد  نوچ  اما  دشاب ،  هدـیناسر  لامک  هب  ار 
ۀیاغ ای   : » میناوخیم لیمک  ياعد  رد  هک  تسا  نیمه  و  تسادـخ .  ایند ،  نیا  رد  ادـخ  يایلوا  لامآ  تیاـغ  تسا .  يویند  لاـمآ  اـهوزرآ و 

ترـضح هغالبلا  جـهن  مکی  یـس و  همان  رد  هک  تسا  نیمه  و  نیبلاّطلا » ۀـیاغ  یهتنم  ای   : » میناوخ یم  هفرع  ياعد  رد  ای  و  نیفراـعلا » لاـمآ 
هب ناـمگ  یب  هک  نادـب  و  کـلامآ .  غـُلبت  نل  کـّنأ  ًاـنیقی  ملعاو  دـیامرف :  یم  شرافـس  ( مالـسلا هیلع  ) نـسح ماـما  هـب  مالـسلا ) هـیلع  ) یلع
هب هک  هللا  ءاش  ام  یلإ  تسا  رگید  ییوزرآ  همدـقم  ییوزرآ  ره  ًایناث ،  دنتـسین ; فدـه  ّوا  اهوزرآ  نیاربانبی ،  دیـسر .  یهاوخن  تیاهزورآ 

همان همادا  رد  مالسلا ) هیلع  ) یلع ترـضح  هک  تسا  نیمه  و  تسوا .  هب  برق  ادخ و  تایح ،  يالعا  فده  ًاثلاث ،  میـسر ; یمن  نآ  ياهتنا 
رگ رز  دنب  میس و  دنب  یـشاب  دنچ  رـسپ  يا  دازآ  شاب  لسگب  دنب  نک .  مک  ار  دوخ  ياه  هتـساوخ  سپ ،  بلّطلا .  یف  ضّفخف  دیامرف :  یم 

دشن رُد  رپ  دشن ،  عناق  فدص  ات  دشن  رپ  ناصیرح  مشچ  هزوک  يا  هزور  کی  تمیق  دجنگ  دنچ  يا  هزوک  رد  ار  رحب  يزیرب 

دسح 12 ـ 

یماقم ای  تمعن  هک  مینک  وزرآ  ام  هک  تسا  نیا  نآ  عون  نیرتدب  تسا .  رادروخرب  فعـض  تدـش و  زا  زین  تسا و  یبتارم  ياراد  دـسح ، 
موس عون  ماجنارـسو ،  دوش .  هداد  ام  هب  دوش و  هتفرگ  وا  زا  وا  ماقم  تمعن و  هک  تسا  نآ  مود  عون  دوش و  هتفرگ  وا  زا  دراد ،  يرگید  هک 

باسح هب  تسا و  مومذم  عون  هس  ره  هتبلا  میشاب .  هتـشاد  ار  نآ  لثم  مه  ام  دراد ،  يرگید  هک  یماقم  تمعن و  مینک  وزرآ  هک  تسا  نآ  ، 
دنوادخ هک  دنتسه  تاناما  تارابتعا و  ایند  نیا  ماقم  لام و  الّوا  هک  دنادب  دیاب  دوسح  صخـش  هک  نیا  حیـضوت  دوش .  یم  هتـشاذگ  دسح 

ناور نت و  www.Ghaemiyeh.comیتمالس  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 153زکرم  هحفص 96 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


نآ دروم  رد  فیلکت  ماجنا  يرادتناما و  نازیم ،  هکلب  تسین ،  فده  ماقم ،  ای  لام  نآ  دوخ  هدرک و  رّدقم  دارفا  یگدـنز  روما  عفر  تهج 
هک دنتسه  يرازبا  ماقم ،  لام و  اما  دناسر ،  یمن  تایح  يالعا  فده  هب  ار  ناسنا  ماقم  لام و  میداد ،  هک  یحیـضوت  اب  تسا .  ماقم  ای  لام 
زا ریغ  ندرک ،  تداسح  رهاوظ  هب  اذل  و  دنشاب .  ّرـش  تسا  نکمم  میهد ،  ماجنا  اهنآ  هب  تبـسن  تسرد  ار  دوخ  تناما  فیلکت و  رگا  یتح 
نآ هب  ناسنا  هک  دراد  شزرا  ردـقچ  تسا ،  تارابتعا  شا  همه  هک  اـیند ،  نیا  نتـشادن  اـی  نتـشاد  ًاـیناث ،  تسه .  مه  تبیـصم  تداـسح ، 

ادـخ و تمعن  هب  تبـسن  تقیقح  رد  صخـش ،  هک  تسا  نیا  دـیآ ،  یم  دوجو  هب  تداـسح  زا  هک  رتکاـنرطخ  هجیتن  اـما  دـنک !؟ تداـسح 
دنک یم  نایصع  دوخ  رکف  لمع و  رد  اذل  و  دراد ،  ضارتعا  قح  لعف  هب  تقیقح ،  رد  دنک و  تفلاخم  هداد ،  رارق  میکح  ّربدم  هک  یتمسق 

مدرم يارب  زاـجم  دروم  اـهنت  دریگ .  یم  دوخ  زا  ار  يدوبع  ياوه  لاـح و  دـناسر و  یم  تفآ  دوـخ  ّتیدوـبع  دوـخ و  نید  هب  هجیتـن  رد  و 
یگدـنز ردـقنآ  تسا ) تداسح  تلاح  نامه  هک  نارگید  اب  هسیاـقم  نارگید و  هب  رظن  نودـب   ) دـنهاوخب ادـخ  زا  هک  تسا  نیا  یلومعم ، 

 ، ادخ يارب  ام  هک  تسا  نیا  تسا ،  دراو  رما  نیا  هب  هک  يداریا  هتبلا  دـننک و  یگدـنب  توارط  یباداش و  اب  دـنناوتب  هک  دـنک  نیمأت  ار  نانآ 
تسا نآ  مهم  میشاب .  یـضار  دوخ  مسق  هب  مینادب و  نیرتهب  ار  نآ  اضر  ماقم  رد  دیاب  هداد ،  ام  هب  هچره  ادخ ،  میا و  هدرک  نییعت  فیلکت 

 ، هک نیا  رگید  مهم  هتکن  تسا .  بوخ  هداد ،  هچ  ره  هدومرف و  ردقم  ادخ  هچ  ره  اذل  میهد ،  رارق  قح  هب  ندیسر  نابدرن  ار  دوخ  مسق  هک 
لام و رگا  هتبلا ،  دوش .  یم  نییعت  هار  نیا  رد  هک  تسام  يدوبع  هبترم  مهم ،  نتـشادن .  رد  یهاگ  دیامزآ و  یم  نتـشاد  رد  ار  هدـنب  ادـخ 
 ، ام يارب  هدیدنسپ  دروم  اهنت  تسا .  بولطم  رایسب  دوش ،  هتفرگ  راک  هب  یگدنب  هار  رد  دوش و  تیاعر  زین  نآ  مارح  لالح و  دشاب و  ماقم 

اهماقم نآ  هب  زین  ارم  ایادـخ  هک  دـنک  وزرآ  ناسنا  هک  ادـخ  يایلوا  هب  تبـسن  و  يدوبع ،  ياه  ماقم  لامعا و  رد  طقف  مه  نآ  تسا ،  هطبغ 
هب يویند  روما  رد  هک  سک ،  نـالف  دـننام  ارم  ایادـخ   : » هک دـشاب  يویند  روما  دروم  رد  رما ،  نیمه  رگا  اـما  تسا ،  لوـبقم  نیا  ناـسرب و 

لاثم نامه  فسوی ،  هروس  رد  دـسح ،  هراب  رد  میرک  نآرق  رد  دراد .  ار  دـسح  زا  ياهجرد  نیا  هتبلا  نادرگب » .  قفوم  تسا ،  قفوم  رهاظ 
 . « نادوسح ِدسح  عقوم  رد  دیربب  هانپ  ادخ  هب   : » دیامرف یم  قلف  هروس  رد  دندرب و  دسح  فسوی  هب  هک  تسا  هدمآ  فسوی  ناردارب 

لمع رد  یتسس  13 ـ 

هیحور دـناوت  یم  لمع ،  رد  اما  دـناد ،  یم  قفوم  ار  دوخ  دـهد و  یم  ناشن  قوش  اه  هنیمز  همه  رد  دوخ ،  ياعدا  نابز و  رد  هشیمه  ناسنا 
نیرتشیب  : » دـیامرف یم  مالـسلا ) هیلع  ) یلع هک  تسا  نیمه  دروآ .  لمع  ندادـن  ماجنا  يارب  ییاه  هناهب  میاد  دـشاب و  فیعـض  شا  يدوبع 

ِناسنا هک  مینک  یعـس  دیاب  هشیمه  تسا » .  قح  مه  نآ  دیآ ،  یم  لمع  رد  هک  ینخـس  نیرتمک  تسا و  قح  دیآ ،  یم  نابز  هب  هک  ینخس 
هار رد  قح و  لمع  مه  نآ  و  دراد ،  رگید  یتوالح  لمع ،  اما  دشاب ،  هتشاد  یبوخ  رهاظ  تسا  نکمم  اعدا  ظفل و  میشاب .  فیلکت  لمع و 

دراد یم  زاب  لمع  زا  ار  ام  سفن ،  هسوسو  قیرط  زا  تسا و  راک  رد  ناطیش  ياپ  ًاقیقد  دشابن ،  گنهامه  ام  نابز  اب  ام  لمع  رگا  تیدوبع . 
هار عناوم  زا  یناملظ و  ياهباجح  زا  لمع ،  رد  یتسـس  نیاربانب ،  دـنراد .  یم  زاب  قح  لمع  تکرح و  زا  ار  اـم  هشیمه  ناطیـش ،  سفن و  و 

یکی دربب .  ههاریب  هب  ای  دراد ،  زاب  لمع  زا  ار  ام  ای  هک  تسا  لیام  هشیمه  ناطیـش  تسا .  تایح  يالعا  فده  يوس  هب  كولـس  ریـس و  رد 
بیرف ار  ام  دوجوم ،  نامز  نیمه  رد  دـهاوخ  یم  دـنک و  یم  راودـیما  هدـنیآ  هب  ار  ام  هک  تسا  نیا  سفن ،  ناطیـش و  تائاقلا  نیرتمهم  زا 

 ، هدنیآ هب  دیما  اب  زگره  میـشاب و  لاوحا  ریم  لاح و  ریم  میـشاب ،  بظاوم  دیاب  اذل  دیرگب ،  نامتـسد  زا  ار  لاح  نامز  رد  ام  بیـصن  ات  دهد 
 . میریگن دوخ  زا  ار  لاح 

غورد 14 ـ 

غورد
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قطنم لقع و  رد  شا  یتشز  هکلب  دراد ،  یعطق  باذـع  هدـش و  تمذـم  سدـقم  عرـش  نآرق و  رد  اـهنت  هن  تسا و  هریبک  ناـهانگ  زا  غورد 
رد یناوارف  تالکـشم  جـیاتن و  يدامتعا ،  یب  رد  دوش و  یم  بلـس  دامتعا  یعامتجا ،  طـباور  رد  غورد  اـب  نیا ،  رب  هوـالع  تسا .  نشور 

 . دیآ یم  دیدپ  یعامتجا  طباور 

راتفگ رد  غورد 

ۀنعل ّنَأ   : ) تسا هدـمآ  هک  متفه ،  هیآ  رون ،  هروس  رد  هلمج  نم  میراد ; هراب  نیا  رد  یتاراـشا  میرک  نآرق  رد  تسا و  غورد  نخـس  ناـمه 
لوق اوبنتجاو   : ) میراد ما ،  یـس  هیآ  جـح ،  هروس  رد  و  دـشاب .  نایوگغورد  زا  رگا  داب  وا  رب  ادـخ  تنعل  نیبذاـکلا ) نم  ناـک  نِإ  هیلع  هللا 

فارحنا بجوم  راک  يادـتبا  رد  غورد  رب  تئرج  هک  تسا  نیا  رد  ثحب  غورد ،  تمرح  زا  ریغ  دـیزرو .  باـنتجا  لـطاب  راـتفگ  زا  روّزلا )
نیرتتشز زا  هک  دوش  یم  بذک  هکلم  لوصح  بجوم  راک ،  نیا  رب  تموادم  دوش و  یم  نآ  ندیناشوپ  قح و  زا  تلفغ  تیعقاو و  زا  سفن 

هک ار  یـسک  نآ  ادخ  راّفک ) بذاک  وه  نم  يدهی  هللا ال  ّنإ   : ) دیامرف یم  موس ،  هیآ  رمز ،  هروس  رد  دـنوادخ  تسا .  تاکلم  نیرتثیبخ  و 
 . دنک یمن  تیاده  تسا  ساپسان  زادرپ  غورد 

لمع رد  غورد 

رهاظ و هصالخ ،  و  دـشابن ،  روط  نیا  ًابلق  ًانطاب و  اّما  دـنک ،  وا  یبوخ  رب  تلالد  هک  دَنَزرـس  ناسنا  زا  یلامعا  رهاـظ ،  رد  هک  تسا  یعقوم 
 . درادن تسا ـ  نطاب  رهاظ و  ندوب  یکی  نامه  هک  یتسار ـ  قدص و  هجیتن ،  رد  و  دشابن ،  یکی  وا  نطاب 

قالخا رد  غورد 

نالعالاو رورسلا  اذا  دشابن .  نینچ  نطاب  رد  اما  دنک ،  ندوب  بوخ  هب  رهاظت  ای  میلست  رکش و  ادخ و  زا  فوخ  یعّدم  یـسک  هک  تسا  نیا 
صلاخ امکءانفلا  ودکلا  يوس  لضف  هیعـس  یلع  هلامـض  ًارـس  نالعألا  فلاخ  ناوءانثلا  بجوتـسملاو  نیرادلا  یفرغ  دقف  يوتـسلا  نمؤملا 

ینملا یضتقی  دورملا ال  هشوشغموقفان  قوسلا  یف  رانیدلا 

تبیغ 15 ـ 

نیا رگا  لاـح  تسا و  تبیغ  دـشابن ،  یـضار  رما  نآ  هب  وا  و  دـسرب .  وا  شوگ  هب  نخـس  نیا  دوـش و  هتفگ  يزیچ  یـسک ،  باـیغ  رد  رگا 
ای و  دراد ) وا  هک  یلاح  رد   ) دراد ار  نسُح  نالف  سک  نالف  مییوگب :  هک  نیا  لـثم  تسا ; تبیغ  دـب ) هچ  بوخ و  هچ   ) دـشاب وا  رد  تفص 
رد هک  مییوگب  ار  وا  دـب  هچ  و  تسه ،  وا  رد  هک  مییوگب  ار  وا  بوخ  هچ  تروص  ره  رد  تسوا . ) رد  مه  بیع  نیا  و   ) دراد ار  بیع  نالف 

تسا ناتهب  دب ، ) هچ  بوخ و  هچ   ) تسین وا  رد  هک  مییوگب  یسک  قح  رد  ینخس  رگا  اّما  تسا ،  تبیغ  تسا ،  یضاران  وا  رگا  تسه ،  وا 
یـسوساج و  هومتهرکف ) ًاتیم  هیخأ  محل  لکأی  نَأ  مکدـحأ  بّحیأ  ًاضعب  مکـضعب  بتغی  الو  اوسّـسجت  الو   : ) تسا هدـمآ  میرک  نآرق  رد  . 

دیراد تهارک  نآ  زا  دروخب !؟ ار  شا  هدرم  ردارب  تشوگ  هک  دراد  تسود  امش  زا  یسک  ایآ  دنکن ; یسک  تبیغ  امش  زا  یـضعب  دینکم و 
دنراد تسود  هک  یناسک  میلأ ) باذع  مهل  اونمآ  نیّذلا  یف  ۀشحافلا  عیشت  نأ  نّوبحی  نیّذلا  ّنِإ   : ) تسا هدمآ  میرک  نآرق  رد  نینچمه ،  . 

ترضح دوب .  دهاوخ  دردرپ  یباذع  ترخآ  ایند و  رد  نانآ  يارب  دنک ،  ادیپ  عویـش  دنا ،  هدروآ  نامیا  هک  نانآ  نایم  رد  يراک  تشز  هک 
دنا هدینش  ای  هدید  دوخ  ینامیا  ردارب  زا  هک  ار  یحیبق  رما  هک  دنتسه  يدارفا  دارم  هک  تسا  هدومرف  هیآ  نیا  ریسفت  رد  مالسلا ) هیلع  ) قداص

ناسنا هک  نیا  نخـس  لصاح  و  میزادرپب .  نارگید  بویع  هب  میوش و  لفاغ  دوخ  بویع  زا  اـم  هک  تسا  تشز  ردـقچ  و  دـنیوگ .  یمزاـب  ، 
تسا و رود  هب  فاصنا  تّورم و  زا  دوخ  تسود  بویع  راهظا  تسوا ،  تسود  دـنک و  یم  ار  یـسک  تبیغ  رگا  هک  دـنک  لمأت  دـیاب  لقاع 
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ینادان تقامح و  وا  ياهاطخ  ناهانگ و  راب  ندیـشک  دـنک ،  یم  راهظا  ار  دوخ  نمـشد  بویع  رگا  و  تسا ،  هدـش  زین  تبیغ  هانگ  رد  دراو 
 . تسا

ییوجبیع 16 ـ 

یلاعتم هک  هزادـنا  ره  ناسنا ،  اذـل  دراد و  دوجو  روصق  صقن و  زا  یتاجرد  لاح ،  همه  رد  هشیمه و  یگدـنب ،  ماـقم  رد  هک  تسناد  دـیاب 
طاقن فعـض ،  طاقن  رب  نوزفا  مالـسلا ، ) مهیلع  ) نیموصعم زج  يدرف ،  ره  یفرط ،  زا  تسا .  صقان  قلطم ،  لاـمک  لـباقم  رد  زاـب  دـشاب ، 
هـشیش یتشاد  تمـشچ  شیپ  مینیبب :  ار  اهبیع  میـشاب و  هتـشاد  ینیبدـب  کـنیع  هشیمه  اـم  هک  تسا  دـب  یلیخ  نیا  دراد .  زین  تّوق  تبثم و 

رتمک دـننیب و  یم  رتمک  ار  یبوخ  ریخ و  و  دـنیوگ ،  یم  دـننیب و  یم  ار  اهبیع  اهنت  یهورگ  الوصا  دومن  یم  تدوبک  ملاع  ببـس  ناودوبک 
سک نآو  تسا  وکین  دوخ  وا  مه  تفگ ،  وـکن  هک  سکنآ  ناـشدوخ .  صقاـن  شنیب  هب  ددرگ  یمرب  لّوا  هجرد  رد  رما  نیا  دـنیوگ و  یم 

نارگید و رد  ار  اهبیع  تسوا  رد  هک  دوارت  نورب  نامه  هزوک  زا  تسا  ادـیپ  شمالک  زا  ملکتم  لاـح  تسوا  تریـس  يدـب  تفگ  يدـب  هک 
بیع زا  یکاح  میرگنب ،  ار  بلطم  قمع  بناوج و  هک  نیا  نودب  ندید ،  يروص  يدُعب و  کی  تروص  هب  اهدماشیپ ،  رد  یگدـنز و  روما 

هنیک اب  دنراد ،  یلکـشم  هک  نارگید  رد  ادخ ،  ِناسنا  رگید ،  فرط  زا  تسام .  دوخ  رد  حیحـص  شنیب  تریـصب و  مدع  ام و  دوخ  شرگن 
ناشقح تفگ  دروآ .  یم  دوجو  هب  لیدـعت  وا  دروخرب  رد  زین  نیا  دـنک و  یم  دروخرب  مّحرت  يزوسلد و  ِرد  زا  هکلب  دـنک ،  یمن  دروخرب 

الّوا هکلب  تسین ،  نآ  قیوشت  يدب و  زا  تیاضر  يانعم  هب  نآ  ندیشوپ  ندیدان و  بیع  دیرگنن  لفغم  ناراک ،  هیس  رد  دیرگنشور  امش  رگ 
رکذت لمعلا و  سکع  هب  زاین  رگا  نارگید ،  بویع  اب  دروخرب  رد  ًایناث  دوش ،  ام  دوخ  تربع  هیام  ات  درب ،  نیب  زا  دوخ  رد  ار  بیع  نیا  دیاب 

میهاوخن یـضار  نآ  هب  لد  رد  لاحره ،  هب  میدیدن ،  دوخ  ناوت  رد  ار  مادـقا  نیا  رگا  درک و  دروخرب  هناملاع  هتخپ و  رایـسب  دـیاب  تسه ، 
 . دوب

ایر 17 ـ 

ایر

یقالخا و لیاذر  زا  اذـل  و  نارگید ،  دزن  رتشیب  تلزنم  ندروآ  تسد  هب  يارب  ادـخ ،  ریغ  هب  دوخ  لاـمعا  نداد  ناـشن  زا  تسا  تراـبع  اـیر 
 . دوش یم  بوسحم  مارح  لاعفا 

ایر عاونا 

یگدـنب هبترم  زا  یمدآ  نینچ  تسادـخ .  ریغ  یلک  روط  هب  شروظنم  درادـن و  هجوت  ادـخ  هب  دوخ  لامعا  رد  ناسنا  هک  تسا  نآ  لّوا  عون 
 . دشاب هتـشاد  یتقوم  ياه  هیامرـس  تسا  نکمم  ایند  نیا  رد  هچرگ  درادـن ،  تاحلاص  تایقاب  تسایند و  نیا  يارب  شلامعا  تسا و  جراخ 

لامعا رد  ناسنا  موس ،  عون  رد  دراد .  هجوت  مه  ادـخ  هب  نآ ،  رب  عرف  مود و  هجرد  رد  اما  تسادـخ ،  ریغ  يارب  ناسنا  لمع  مود ،  عون  رد 
مراهچ عون  رد  دنراد .  یم  زاب  تیدوبع  هار  زا  ار  ناسنا  هدش و  تمذم  قوف  دروم  هس  ره  دراد .  هجوت  ار  ریغ  ادخ و  تبسن  کی  هب  دوخ ، 

رد نیاربانب ،  دوش .  یم  لاحـشوخ  دریگ ،  رارق  مدرم  دـید  رد  شلمع  هک  نیا  زا  اما  دراد ،  رظن  رد  ار  ادـخ  طقف  دوخ ،  لامعا  رد  ناسنا  ، 
ریـس و رد  تسا و  داریا  ياراد  زین  مراهچ ،  عون  دوش .  یم  وا  تّذـل  ثعاب  رما ،  نیا  دـننیبب و  نارگید  ار  شلمع  دراد  لیامت  لـمع ،  عقوم 

نآ نیا و  دید  ضرعم  رد  ار  شلامعا  دراد و  رظن  رد  ار  ادخ  طقف  دوخ ،  لامعا  رد  ناسنا  مجنپ ،  عون  رد  دنک .  یم  داجیا  لکشم  كولس 
بظاوم دیاب  هتبلا ،  تسا .  بولطم  رایـسب  عون  نیا  و  درادـن .  ار  ییایر  تلاح  نآ  شیارب  دـنوش ،  هجوتم  نارگید  رگا  یلو  دراذـگ ،  یمن 
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لتخم ام  ییادـخ  رظن  مه  زاب  نارگید  دـید  رد  رد  تسا و  ییادـخ  ًاعقاو  نامرظن  رگا  ینعی  مینکن ; طـیرفت  طارفا و  رما  نیا  رد  هک  میـشاب 
هک دسرپ  یم  ام  زا  یسک  لاثم ،  يارب  تسا .  دب  مه  هنارگتمالم  ياهراک  ًایناث  و  دننادب ،  نارگید  ار  ریخ  روما  هک  درادن  یبیع  دوش ،  یمن 

يرود يارب  هک  میشاب  بظاوم  دیاب  هصالخ  مینک و  یم  یفخم  وا  زا  ار  نآ  اما  میناوخ ،  یم  مه  ام  و  هن ،  ای  میناوخ  یم  تقو  لوا  زامن  ایآ 
 . تسا ناطیش  ماد  مه  نآ  هک  دوشن  توف  ام  زا  یفیلکت  ای  بجاو  لمع  ایر ،  زا 

ایر رگید  عاونا 

 ، نتفر هار  ندیشوپ ،  سابل  هاگن ،  راتفگ ،  لثم  يدوبع ـ  ریغ  راتفر  لامعا و  رد  تسام ،  يدوبع  راتفر  لامعا و  هک  قوف ،  دراوم  رب  هوالع 
كولس هیکزت و  لها  هک  میهد  ناشن  نینچ  ار  دوخ  يروط  دیابن  میهدن .  ناشن  ایر  هک  میـشاب  بظاوم  دیاب  زین  رهاظ ـ  عضو  ندروخ و  اذغ 

زا یـششوج  دـسرب و  ینطاب  تاماقم  زا  يا  هجرد  هب  ادـخ ،  ِناسنا  تقو  ره  هتبلا ،  دـننادب .  نانچ  نینچ و  ار  ام  مدرم  میهاوخب  ای  میتسه و 
نورب هزوک  زا  تسا و  ریزگان  رما  کـی  نیا  تسا ،  هبئاـش  یب  هاـگآدوخان و  یتـالاح  هک  ددرگ  رهاـظ  وا  رد  ینارون  هدـش و  هیکزت  نطاـب 

 . تسوا رد  هک  دوارت  نامه 

یناملظ ياهباجح  18 ـ 

یناملظ ياهباجح 

دعب رون ،  نیا  میراذگب ،  یعناوم  اه و  هشیش  نآ  رس  رب  ندیبات  زا  دعب  دبات و  یم  تیاهن  یب  أدبم  کی  زا  هک  میریگب  رظن  رد  ار  يرون  رگا 
تاذ زا  ندش  عطاس  زا  دعب  زین  ناسنا  ییادخ  حور  دـهد .  یم  تسد  زا  ار  دوخ  شـشخرد  دوش و  یم  فیعـض  اه ،  هشیـش  زا  نتـشذگ  زا 

نت و ياهباجح  دراد .  ار  فلتخم  ياه  هشیـش  عناوم و  زا  رون  نتـشذگ  تلاح  نامه  سفن  نت و  اب  ندـش  رواـجم  ندـمآ و  یهلا و  لازیـال 
درادن ار  یلصا  ّتیفافش  یکاپ و  نآ  هک  تسا  يا  هنیآ  نآ ،  رگید  لاثم  دنزیمآ .  مه  رد  دوخ  ياهترودک  اب  ار  رون  یلصا  ّتیفافش  سفن ، 

هک یطرـش  هب  تسا ،  قح  يامن  مامت  هنیآ  ناسنا  دـباین .  ساکعنا  نآ  رد  لماک  ریوصت  دوش  یم  ثعاب  هک  تسا  نآ  يور  ییاهترودـک  و 
همه هلمج  کی  رد  و  دنتـسه ،  یناسفن  ياهاوه  ناهانگ و  یقالخا ،  لیاذر  نامه  یناملظ ،  ياـهباجح  دـشاب .  هتـشادن  يراـگنز  هنیآ  نیا 

 ، ناسنا یحور  بسانت  دوخ و  بسانت  هب  هتـسب  اهیدـب ،  دـنوش .  یم  عنام  ام  يادـخ  ام و  نیب  اهنیا  دنتـسه و  ام  یناملظ  ياهباجح  اهیدـب ، 
ام دوجو  رد  هک  تسا  ّتیـصوصخ  یعون  ایر ،  دسح و  دوجو  لاثم ،  يارب  يرابتعا . ) هن  و   ) دنروآ یم  دوجو  هب  ینیع  ّتیـصوصخ  یعون 
 [ تسا نیا  نودباع [ ) هل  نحنو  ۀغبـص  هللا  نِم  نسحأ  نمو  هللا  ۀغبـص   . ) دنک یم  يزاسراک  ام  رد  هک  تسا  یـصاخ  گنر  دراد و  تینیع 
نَع مّهنإ  ّالَک  نوبـسکی  اوناک  ام  مهبولق  یلع  نار  لب  ّالک   . ) میناگدنتـسرپ ار  وا  اـمو  ادـخ ؟ زا  رتراـگن  شوخ  تسیکو  یهلا ; يرگراـگن 
نآ رد  نانآ  هک  رادـنپ ،  یهز  تسا ،  هتـسب  شیاـهلد  رب  راـگنز  دـنوش  یم  بکترم  هچنآ  هکلب  تسا ،  نینچ  هن  نوبوجحمل ) ذـئموی  مّهبَر 

دنهد و یم  ربخ  دنا ،  یناملظ  ياهباجح  هک  یهلا ،  تایآ  ناگدننک  بیذـکت  زا  الاب ،  تایآ  دـنبوجحم .  تخـس  ناشراگدرورپ  زا  زور ، 
زا اهنآ  هک  تساهنیا  دوجو  لیلد  هب  تساهنآ و  بلق  باجح  دـنا ،  هدرک  بسک  اهنآ  دوخ  هک  اـهگنر  اهتیـصوصخ و  نیا  هک  دـنیامرف  یم 
 ، باجح نیا  ادـخ .  ام و  نیب  تسا  یناملظ  باجح  ياهلیذر  تفـص  ره  هک  میدـش  هجوتم  تشذـگ  هچنآ  زا  دـنبوجحم .  ناـشراگدرورپ 

 . دناشوپ یم  دراد ،  ادخ  اب  میقتسم  طابترا  هک  ار ،  ام  یناسنا  یلصا  هرهچ 

ادخ ناسنا و  نایم  باجح 

الو ضرألا  یف  ءیش  هیلع  یفخی  ęęال  ّنإ ا  : ) تسا نشور  یبوخ  هب  ینآرق  تایآ  رد  نیا  و  تسین ،  بوجحم  زیچ  چـیه  ادـخ ،  دزن  رد 

ناور نت و  www.Ghaemiyeh.comیتمالس  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 153زکرم  هحفص 100 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


( متنک امنیأ  مکعم  وه   : ) دیامرف یم  ای  و  دنام .  یمن  هدیـشوپ  ادخ  رب  نامـسآ  رد  هن  نیمز و  رد  هن ]  زیچ [  چیه  تقیقح ،  رد  ءامّـسلا ) یف 
وا زا  بوجحم  زیچ  چـیه  تسا و  قح  ترـضح  دوهـشم  زیچ  همه  لقع ،  نآرق و  قطنم  رد  نیاربانب ،  تسامـش .  اب  ادـخ  دیـشاب ،  اجک  ره 
هب يا  هرذ  رگا  یتح  دنوادخ  ار .  ناتخرد  ياه  هقاس  همه  ندش  زبس  لحم  دناد و  یم  ار  ناراب  تارطق  همه  نداتفا  لحم  دنوادخ ،  تسین . 

ییادخ هچ  نیا  میمهف  یم  هک  نیا  زا  ریغ  قوف ،  دراوم  رد  تقد  اب  دـناد .  یم  نامقل ) هروس  هیآ 16   ) دشاب یگنس  لد  رد  یلدرخ ،  هزادنا 
وا زا  ایشا  هک  تسا  هنوگچ  اما  تسا .  رضاح  ایشا  همه  دزن  ادخ ،  هک  میریگ  یم  زین  ار  هجیتن  نیا  میوش ،  یم  رتلماک  وا  تفرعم  رد  تسا و 

ناسنا و طـبر  نیع  هنرگ  تسا و  عناـم  هک  تسا  يدوخ  باـجح  ناـسنا  فرط  زا  هک  نیا  نآ  تسا و  نشور  یلیخ  نآ  باوج  دـنبوجحم ؟
زیخرب نایم  زا  ظفاح  يدوخ  باجح  دوخ  وت  تسین  لیاح  چیه  قوشعم  قشاع و  نایم  تسه .  دوخ ،  ياج  هب  ادخ  اب  یتسه 

ینارون ياهباجح  19 ـ 

رون ملاع  هب  یناملظ ،  ياهباجح  نتـشادرب  زا  دعب  هللا ،  یلا  کلاس  اما  دوش .  یم  لماش  ار  ام  ياهیدـب  همه  یناملظ ،  ياهباجح  هک  میتفگ 
زا ار  نانآ  دـنا .  هدروآ  نامیا  هک  تسا  یناـسک  رورـس  دـنوادخ  رّونلا ) یلإ  تاـملّظلا  نم  مهجرخی  اونمآ  نیذَّلا  ّیلو  هللا   : ) دوش یم  دراو 
نآ هب  دوش و  یم  ام  بیـصن  یناملظ ،  ياهباجح  نتـشادرب  زا  دـعب  هک  تسا  ياهلحرم  زین  رون  ملاع  درب .  یم  ییانـشور  يوس  هب  اهیکیرات 

فده هب  میرذگب و  دیاب  زین  هلحرم  نیا  زا  هک  تسا  نیا  مهم  هتکن  اهفشک .  اهدوهش و  تالامک ،  بوخ ،  لمع  یگدنب ،  لثم  میسر ; یم 
هب لّدبم  میوش ،  یم  رکذتم  رون  ملاع  رد  هک  يدراوم  هک  میـشاب  بظاوم  دیاب  سپ ،  میـسرب .  هللا  ءاقل  تسا و  قح  لاصو  نامه  هک  ییاهن 

راصبأ روناو  کیلإ  عاطقنإلا  لامک  یل  به  یهلإ  میراد :  هّینابعـش  يابیز  ياـعد  رد  هک  تسا  نیمه  و  ینارون ) باـجح  دوشن =(  یباـجح 
هب ایادخ ! کسدق .  ّزعب  هقّلعم  انحاورأ  ریصتو  ۀمظعلا  ندعم  یلإ  لصتف  رّونلا  بجح  بولقلا  راصبأ  قرخت  یّتح  کیلإ  اهرظن  ءایضب  انبولق 

ینارون ياهباجح  ات  امرف ،  نشور  دنیب ،  یم  ار  وت  دنک و  یم  رظن  وت  هب  هک  يرون  زا  ار  ملد  مشچ و  و  امرف ،  تیانع  ار  عاطقنا  لامک  نم ، 
زا دعب  هک  میـشاب  بظاوم  دیاب  ور ،  نیا  زا  دشاب .  وت  سدق  ّزع  هب  ّقلعتم  ام  حاورا  و  دسرب ،  وت  تزع  ندـعم  هب  دورب و  شیپ  دفاکـشب و  ار 

( دـنیام ياهیدـب  همه  یناملظ ،  ياهباجح  هک  روط  نامه   ) تسام ياهیبوخ  همه  هک  ینارون ،  ياهباجح  رد  یناـملظ ،  ياـهباجح  زا  روبع 
 . میـسرب وا ،  رد  وحم  تسا و  قح  لاصو  هک  دوخ ،  ییاهن  نأش  یلـصا و  هبترم  هب  ات  میوشن  اهنآ  هتفیـش  میوشن و  رورغم  یتح  ای  میناـمن و 
 : دیامرف یم  ( مالسلا هیلع  ) میهاربا هروس  لّوا  هیآ  رد  دنوادخ  هک  تسا  نیمه  دسر و  یم  لاصو  رون و  هب  تاملظ  زا  ناسنا  هک  نیا  هصالخ 
وت يوس  هب  ار  نآ  هک  تسا  یباتک  دـیمحلا ) زیزعلا  طارـص  یلإ  مّهبر  نذإب  رّونلا  یلإ  تاملّظلا  َنِم  ساّنلا  جرُختل  کیلإ  هانلزنأ  باـتک  رلا  )

 . هدوتـس ریذپا  نتـسکش  نآ  هار  يوس  هب  يروآ ; نوریب  ییانـشور  يوس  هب  اه  یکیرات  زا  ناشراگدرورپ  نذا  هب  ار  مدرم  ات  میدروآ  دورف 
هوجو نامه  هک  دنک  یم  دومنهر  زیزع  دیمح و  مسا  ود  هب  ار  ام  رون ،  نیا  سپـس  تاملظ و  زا  دـعب  رون ،  هب  دورو  هب  تسا  هراشا  هیآ  نیا 

دنناد و یم  دنا ،  هدیسر  هک  نانآ  ار  نآ  تقیقح  دجنگ و  یمن  تارابع  ظافلا و  بلاق  رد  ندیـسر ،  ندش و  دراو  نیا  دنتـسه .  راگدرورپ 
سایق یب  فلکت  یب  یلاصتا  لامک  رد  هنوگچ  نوچ و  یب  تسه  لاصتا  ار  یلک  يایرد  شفک  اب  دماینزاب » .  يربخ  دش ،  ربخ  هک  ار  نآ  »
لماش ناسنا  هک  تساهندیـسر  نیمه  رد  مالـسلاو  دـشاب  فیلکت  شنتفگ  مالک  رد  دـجنگن  هک  یلاصتا  سان  ناج  اب  ار  ساـنلا  بر  تسه 

ینعسیو یـضرأ  الو  یئامـس  ینعـسی  ال  تسا .  راگدرورپ  شرع  نمؤم ،  بلق  نمحّرلا .  شرع  نمؤملا  بلق  دوش :  یم  ریز  ثیدح  لاح و 
تـسا لد  فـصو  هنیآ ،  يافـص  نآ  مجنگ .  یم  نمؤـم  هدـنب  بلق  رد  هکلب  مجنگ ،  یمن  نامـسآ  نیمز و  رد  نم  نمؤـملا .  يدـبع  بلق 

کلف رد  دجنگن  تروص  نآ  هچرگ  بیج  یـسوم ز  رب  تفات  لد  هنیآ  بیغ ز  دح  یب  تروص  یب  تروص  تسا  لباق  ار  اهتنم  یب  تروص 
وب و زا  دنا  هتسر  لقیـص  لها  نادب  دح  دشابن  ار  لد  هنیآ  نآ  تسا  دودعم  تسا و  دودحم  هکنآ  کمـس ز  رب  ین  یـسرک و  شرع و  هب  هن 

تسا هتفات  ّتنج  تشه  شوقن  ات  ددع  یب  مه  ددع  اب  مه  لد ،  زج ز  دبا  ات  دباتن  یـشقن  ره  سکع  گنرد  یب  یبوخ  دننیب  یمد  ره  گنر 
ناشن هچ  دنا  قلطم  وحم  دنراد و  ناشن  دص  ادخ  قدص  دعقم  نانکاس  امـس  یـسرک و  شرع و  زا  دـنرترب  تسا  هتفای  اریذـپ  ار  ناشلد  حول 
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دنا قح  رادید  نیع  لب 

اهباجح زا  جورخ  20 ـ 

اهباجح زا  جورخ 

رد تسا .  یهلا  تیاده  ترطف و  هار  نیا  هک  تسا  نآرق  زا  لماک  ّتیعبت  راگدرورپ و  لماک  دـبعت  اهباجح ،  زا  ییاهر  يارب  اههار  نیرتهب 
رد ار ـ  دوخ  سک  ره  و  رومُالا ) ُۀِبقاع  هللا  َیلإو  یقثولا  ةورُعلاب  َکسمَتـسا  دقف  نِسُحم  وهو  هللا  یلا  ُههجو  ِملـُسی  نمَو   : ) تسا هدمآ  نآرق 

دبعت تسادخ .  يوس  هب  اهراک  ماجرف  و  هدز ،  رد  گنچ  يرتراوتسا  نامـسیر  رد  نامگ  یب  دنک ،  ادخ  میلـست  دشاب ـ  راکوکین  هک  یلاح 
نآرق هچنآ  هب  لمع  نامیا و  سپ  دـبای .  یمن  هار  نآ  رد  يزیچ  ادـخ ،  زج  هک  دروآ  یم  دـیدپ  ناسنا  بلق  رد  یتلاح  راـگدرورپ ،  لـماک 

نارگید دوخ و  ياـه  هتـساوخ  رظن و  يأر و  نداد  تلاـخد  فّلخت و  یّطخت و  هنوـگ  ره  زا  یتسیاـب  دـشاب .  رظن  دروـم  دـیاب  دـیوگ ،  یم 
 ] تیاده هک  تسادخ  تیادـه  وگب :  نیَملاعلا ) ّبَِرل  مَلـسنل  انِرُماَو  يدُـهلا  َوُه  هللا  يَدُـه  َّنِا  ُلق   : ) دـیامرف یم  نآرق  رد  هک  دومن  بانتجا 

ِْمقأف  : ) دـیامرف یم  میرک  نآرق  هک  تسا  نیمه  زین  ناسنا  ترطف  میـشاب .  نایناهج  راگدرورپ  میلـست  هک  میا  هتفای  روتـسد  تسا و  یعقاو ] 
نامه اب  نک ،  نید  نیا  يوس  هب  قح ،  هب  مامت  شیارگ  اـب  ار  دوخ  يور  سپ ،  اـهیلَع ) ساـّنلا  رطف  یّتلا  ِهللا  َترطف  ًاـفینَح  نیّدـِلل  کَـهجَو 

هتـشادن لماک  دبعت  ناسنا  رگا  تسا .  شنیرفآ  رد  هدش  نییعت  نیوکت و  هار  نامه  نیا ،  و  تسا .  هتـشرس  نآ  رب  ار  مدرم  ادخ  هک  یتشرس 
رتشیب اهفارحنا  ناطیـش و  ياوغا  رطخ  دسر و  یمن  زین  لماک  هجیتن  هب  دریگ ،  شیپ  رد  مه  اب  هتخیمآ  صقان و  تروص  هب  ار  اههار  دـشاب و 

لـطاب و ار  قح  يدراوم ،  نینچ  رد  تسا  نکمم  یتـح  ددرگ .  رتراومه  ناطیـش  دورو  هار  هبتـشم و  وا  رب  رما  تسا  نکمم  اریز  دوش ; یم 
هک هللا ،  یلا  کلاس  هرابرد  ادخ  دنیبب .  دـنادب و  تسین  ار  تسه  تسه و  ار  تسین  و  لایخ ،  ار  تیعقاو  تیعقاو و  ار  لایخ  قح و  ار  لطاب 
هک تسا  یناسک  رورـس  دـنوادخ  رّونلا ) یلإ  تاملّظلا  نم  مهجرخی  اونمآ  نیذـلا  ّیلو  هللا   : ) دـیامرف یم  دراد ،  ار  راگدرورپ  لماک  دـبعت 

نینچ میرک  نآرق  رد  ماجنارس ،  تسا و  قح  ترضح  تیالو  تحت  وا  درب .  یم  ییانشور  يوس  هب  اهیکیرات  زا  ار  نانآ  دنا .  هدروآ  نامیا 
نیا دینادب ]  و [  نوقّتت ) مُکَّلََعل  ِهب  مُکّـصَو  مُِکلذ  هلیبس  نع  مُِکب  َقّرِفَتَف  َُلبُّسلا  اوعبَّتَت  الو  ُهوعبَّتاف  ًامیقتـسم  یطارـص  اذه  َّنَأَو   : ) دیامرف یم 

تـساهنیا دینکم .  يوریپ  دزاس ،  یم  هدـنکارپ  يو  زا  ار  امـش  هک  رگید ]  ياههار [  زا  دـینک و  يوریپ  نآ  زا  سپ ،  نم .  تسار  هار  تسا 
یناملظ ياهباجح  زا  ناوت  یم  تدـهاجم  تضایر و  اب  اـیآ  دـییارگ .  اوقت  هب  هک  دـشاب  تسا ،  هدرک  شرافـس  نآ  هب  ار  امـش  ادـخ ]  هک [ 

نیا رگا  صوصخ  هب  دـهدن ،  یبولطم  هجیتن  نادـنچ  تسا  نکمم  تضایر  تدـهاجم و  یناملظ ،  ياهباجح  زا  جورخ  رد  تفای ؟ ییاـهر 
دارفا یخرب  لثم  دسرب ; يا  هجیتن  هب  باختنا ،  کی  دُعب و  کی  رد  تسا  نکمم  اما  دشاب ،  زین  يا  هقیلص  یباختنا و  اهتـضایر  اهتدهاجم و 

 ، قح هار  کلاس  هک  تسا  نیا  مهم  دنوش .  ییاهذوفن  ای  هدارا  بحاص  تسا  نکمم  رایسب  تضایر  رثا  رد  اما  دنتسین ،  قح  هار  کلاس  هک 
كاپ ار  دوخ  داعبا ،  همه  رد  یلاعت  سفن و  هیکزت  اب  نآرق و  رد  راگدرورپ  فرط  زا  هدـش  نّیعم  ياـههار  زا  دـیاب  اـهباجح  نتـشادرب  يارب 

ار صاخ  یتالاح  رگا  دوشن و  فرحنم  تسا ،  هللا  یلا  كولـس  حیحـص  قیرط  هک  ینیوکت ،  میقتـسم  طارـص  زا  هک  دشاب  بظاوم  دیامن و 
هداعلا قراخ  ياهراک  هب  تسا  نکمم  وا  تسه و  تالاح  نیا  زین  ادخ  هار  ریغ  ِضاترم  کی  رد  هک  نانچ  دهدن ; بیرف  ار  وا  تفایرد ،  زین 
هجیتن هب  صقان  ياهتدهاجم  یناملظ ،  ياهباجح  زا  جورخ  رد  هک  میتفگ  سپ  دـشابن .  ییادـخ  وا  فادـها  ّتین و  رگا  یتح  دـبای ،  تسد 

همه دـیاب  هللا  یلا  کلاس  ینعی  تسا ; زاین  هبناج  همه  لماک  عماج و  لمع  ملع و  یناـملظ ،  ياـهباجح  زا  جورخ  رد  دـسر و  یمن  بولطم 
دشاب هتـشاد  لماک  عالطا  ملع و  نآ  هب  دریگب و  دای  تسا ،  هدش  نایب  هک  وحن  نامه  هب  هدیدرگ ،  غالبا  وا  هب  لاعتم  يادخ  بناج  زا  هچنآ 

 ، دیامن فشک  رتشیب  ار  هللا  یلا  قیرط  هک  دنک  یعس  دناوت  یم  هچ  ره  دیاب  کلاس  میمان ،  یم  یملع » تدهاجم   » ار نآ  هک  هار ،  نیا  رد  . 
ریغ یلع  لماعلا  تسا :  هدـش  لقن  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  زا  یفاک  لوصا  رد  تسا .  هدومرف  ادـخ  هک  روط  نامه  عماج ; حیحـص و  اـما 
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هار ریغ  رد  هک  تسا  یسک  دننام  دنک ،  یم  لمع  تریصب  نودب  هک  یسک  ًادُعب .  ّالإ  ریّسلا  ۀعرس  هدیزیال  قیرّطلا  ریغ  یلع  رئاّسلاک  ةریـصب 
هب یفاک  تریـصب  نتـشادن  ینعی  دنک .  رترود  دصقم  فدـه و  زا  ار  وا  دوش ،  رتشیب  هچ  ره  يو  تکرح  تعرـس  دور .  یم  ههاریب  هداتفا و 
اب دـناسر .  یمن  دـصقم  هب  ار  اـم  ناطیـش ،  سفن و  تارطخ  هب  هجوـت  اـب  هار  رد  نتـشاذگ  مدـق  لاـعتم و  يادـخ  بناـج  زا  هدـش  هئارا  هار 

همه رد  اـهباجح ،  نیا  هک  يا  هنوگ  هب  یناـملظ  ياـهباجح  همه  زا  جورخ  يارب  هک  میـسر  یم  تقیقح  نیا  هب  دـش ،  هداد  هک  یتاحیـضوت 
دوخ كولس  لّوا  هلحرم  رد  دیاب  قیرط  کلاس  درادن و  دوجو  نآرق  میقتسم  طارص  زج  یهار  دوش ،  فرطرب  هللا  یلا  کلاس  بلق  زا  داعبا 

 ، مود هلحرم  رد  دسانشب .  تسه ،  هک  نانچنآ  ار  یمالسا  نوتم  رد  هدش  هئارا  قیرط  دشوکب و  ینآرق  طارـص  هب  لماک  ملع  لیـصحت  رد  ، 
قیرط و هب  ملع  لیصحت  هلحرم  رد  رگا  و  دریگ ،  شیپ  رد  شداعبا  همه  اب  ار  هللا  یلا  میقتسم  طارص  دنک و  لمع  هدش ،  هئارا  هچنآ  همه  هب 
یتسـس و هزاجا  دوخ  هب  هلحرم  ود  ره  رد  ای  دنک و  هحماسم  یتسـس و  دنکن و  لماک  تدـهاجم  نآ  كولـس  قیرط و  هب  لمع  هلحرم  رد  ای 

تفرعم عماج و  ملع  هک  ربخ ،  یب  کلاس  دنام .  دهاوخ  یناملظ  ياهباجح  رد  ًامّلـسم  دشاب ،  هتـشادن  ار  مزال  تدهاجم  دهدب و  یهاتوک 
ار یمالسا  ینآرق و  میقتـسم  طارـص  زا  ییاه  هشوگ  تسا ،  رادروخرب  یـصقان  ملع  زا  درادن و  یمالـسا  میقتـسم  طارـص  هب  تبـسن  لماک 
رد مدق  دسانـشب و  هدش  غالبا  هک  يا  هنوگ  هب  ار  ادخ  هار  دنکب و  لماک  یملع  تدهاجم  هک  نیا  نودب  هدـنام و  ربخ  یب  هیقب  زا  هتخانش و 
یم قح  ترضح  هب  هتفرگ  شیپ  رد  هک  یهار  دن و  کیم  تکرح  هللا  یلا  طارص  رد  هک  دنک  یم  نامگ  دراذگب ،  حیحـص  كولـس  قیرط 
الثم دنادرگ .  یم  كاله  لطاب و  ار  دوخ  دنک و  یم  عیاض  ار  دوخ  رمع  نامگ ،  نیمه  اب  دور و  یم  شیپ  هللا  یلا  برق  تهج  رد  دـسر و 
يوس زا  دزادرپ و  یم  اهیراد  هدـنز  بش  هب  یتح  اـهاعد و  اـهزامن و  یـضعب  راـکذا و  داروا و  هب  دزادرپ و  یم  رکف  رکذ و  هب  وس  کـی  زا 

یم كرت  ار  يدوبع  فیاظو  زا  يرایسب  تسا ،  ربخ  یب  نآ  داعبا  همه  زا  میقتـسم و  طارـص  هب  لماک  تفرعم  دقاف  هک  نیا  ظاحل  هب  رگید 
هار و دـس  هک  روآ ،  تکاله  كانرطخ و  ياهتفـص  اهقلُخ و  اهتلـصخ و  زا  یـضعب  هب  دـنک و  یمن  هجوت  تاـکلهم  زا  يرایـسب  هب  دـنک و 
هک دوخ ،  یناسفن  ياه  هقلعو  اهاوه  زا  يرایـسب  اـی  یخرب  هب  دـشوک و  یمن  اـهنآ  زا  دوخ  ریهطت  رد  تسا و  هاـگآان  تسا ،  بلق  باـجح 

 . دزادرپ یمن  اهنآ  زا  لد  دیرجت  هب  دنک و  یمن  هجوت  تسا ،  برق  تکرح و  عنام  یلکش  هب  مادکره 

یناملظ ياهباجح  زا  جورخ  ياههار  هصالخ 

یناملظ ياهباجح  زا  جورخ  ياههار  هصالخ 

لماک هجوت  ;)3 ـ  صقان تیدوبع  صقان =(  هجوت  ;2 ـ  دصقم زا  تلفغ  1 ـ  دریگرارق :  دناوت  یم  ّتیعـضو  هس  رد  ناسنا  هک  میدش  هجوتم 
( . لماک ّتیدوبع  )= 

دصقم زا  تلفغ  1 ـ 

نآ رد  قح  هبذـج  اریز  دـناسر ; یمن  ییاج  هب  ار  ناسنا  تسا و  لطاب  هک  تساهنآ  نتـشاگنا  لـصا  تاـّیعرف و  تاـقلعت و  هب  هجوت  ناـمه 
 : میریگ یم  کمک  دهاش  ناونع  هب  زین  ریز  تایآ  زا  اج  نیا  رد  نونکا  میداد ،  حیضوت  شیپ  لصف  رد  ار  تاقلعت  هک  هنوگ  نامه  تسین . 

تنأفأ ُهاوه  ههلإ  ذـّختا  نم  تیأرأی   . ) تساهداهنن لد  ود  شنورد  رد  يدرم  چـیه  يارب  دـنوادخ  هفوج ) یف  نیبلق  نم  لجرل  هللا  لعج  ام  )
 [ سفن ياوه [  هک  سک  نآ  ایآ  یبس ) ّلَضأ  مه  لـب  ماـعنألاک  ّـالإ  مه  نإ  نولقعی  وأ  نوُعمـسی  مهرثکأـی  َّنَأ  ُبسَحت  مأ  یکو  هیلع  نوُکَت 
!؟ دنـشیدنا یم  ای  دنونـش  یم  ناشرتشیب  هک  يراد  نامگ  ای  یـشاب !؟ وا  نماض  یناوت  یم  اـیآ  يدـید ؟ تسا  هتفرگ  شیوخ  دوبعم  ار  دوخ 

یلایخ یمهو و  تاکاردا  هب  دهد و  یم  تسد  زا  ار  دوخ  یقیقح  كاردا  هک  یناسنا  دنرت .  هارمگ  هکلب  دنتـسین ،  ناروتـس  دننام  زج  نانآ 
بیجع یفـسأت  نایز و  نیا  دوش و  یم  رتتـسپ  درادـن ،  مه  یتاقلعت  دریگ و  یم  ار  كاردا  هک  یناویح  زا  ًامّلـسم  دزادرپ ،  یم  تاقلعت ) )= 
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دوش و یم  دیدپان  نانآ  رظن ]  زا [  دندناوخ ،  یم  شیپ  زا  هچنآ  و  صیحَم ) نِم  مَُهل  ام  اوُّنظو  ُلبق  نِم  َنوعدی  اوناکام  مُهنع  َّلضو   . ) تسا
نیا رهاظم  مامت  اریز  دسر ; یمن  زیچ  چیه  هب  دزادرپ ،  یم  قح  ریغ  هب  هک  یـسک  نآ  هجیتن ،  رد  تسین .  زیرگ  يور  ار  نانآ  هک  دنناد  یم 

رد تسا ،  هتـشاد  هجوت  اـیند  نیا  رد  زیچ  نآ  عرف  هب  هک  ناـسنا  يارب  زیچ و  نآ  لـصا  دزن  دور  یم  يزور  تسا و  لـصا  زا  يا  هولج  اـیند 
 . دنام یمن  يزیچ  ترخآ  ناهج 

( صقان تیدوبع  صقان =(  هجوت  2 ـ 

راچد دوش و  یم  مگردرـس  تقیقح  ریغ  تقیقح و  نتخیمآ  مهرد  اب  ناسنا  ًایناث ،  دشچ .  یمن  لماک  روط  هب  ار  تقیقح  معط  ناسنا  الّوا ، 
کی یهاگ  درادنپ .  یم  قح  ار  لطاب  یهاگ  دریگ و  یم  ار  لطاب  دنک و  یم  اهر  ار  قح  یهاگ  یتح  هک  ددرگ  یم  یتاهابتشا  هتـسد  کی 

يو رب  رما  دنتـسین و  قح  تهج  رد  تسا و  هدرک  بسک  تضایر  قیرط  زا  ار  اهنآ  هک  دوش  یم  لصاح  وا  يارب  یتادوهـش  فشک و  هتـسد 
فرطرب ار  مادـک  چـیه  هک  راـگنا  يدرکن ،  فرطرب  ار  اهـصقن  همه  رگا   : » دـیوگ یم  اردـصّالم  هک  تسا  نیمه  تسا .  هدـیدرگ  هبتـشم 

 . « یسر یمن  ییاج  هب  صقن  اب  هللا  یلا  ریس  رد  يا و  هدرکن 

لماک تیدوبع  3 ـ 

تدابع دوخ  میناد  یم  هک  نیا  نمـض  دهد ،  یم  رارق  ینیوکت  نیناوق  دعاوق و  تیاده و  اب  طابترا  رد  ار  ناسنا  لماک ،  میلـست  ّتیدوبع و 
یـسرتسد ینیوکت  دعاوق  هب  ات  دـنک  یم  کمک  ناسنا  هب  هک  تسادـخ  یبوبر  نیناوق  زا  هکلب  تسین ،  میقتـسم  رثا  أشنم  یبوخ  لمع  ره  ای 

میلـست ّتیدوبع و  دبعت و  اب  هک  نیا  هصالخ  تسا و  ینیوکت  تقیقح ،  رد  نطاب و  رد  اما  تسا ،  یعیرـشت  رهاظ  هب  تیادـه  سپ ،  دـبای . 
یّتلا هللا  ترطف  ًافینح  نیّدلل  کهجو  مقأَف   : ) دـیامرف یم  هراب  نیا  رد  میرک  نآرق  دریگ .  یم  رارق  ناسنا  تمدـخ  رد  نیوکت  ماظن  لماک ، 

نیا يوس  هب  قح ،  هب  مامت  شیارگ  ار  دوخ  يور  سپ  نوملعیال ) ساّنلا  رثکأ  نکلو  مّیقلا  نیّدلا  کلذ  هللا  قلخل  لیدبت  اهیلع ال  ساّنلارطف 
یلو رادیاپ ،  نید  نامه  تسا  نیا  تسین .  ریذپرییغت  يادخ  شنیرفآ  تسا .  هتـشرس  نآ  رب  ار  مدرم  ادخ  هک  یتشرـس  نامه  اب  نک ،  نید 

ياهروتـسد ناسنا  رگا  تسا و  تعیرـش  لماک  لوبق  ادخ و  هب  قلطم  میلـست  رد  یهلا  ددـم  هک  نیا  ثحب  هصالخ  دـنناد .  یمن  مدرم  رتشیب 
نیقی لماک و  نامیا  رد  ار  نیا  دـسر و  یم  زیچ  همه  هب  دـنادب ،  ینیوکت  مه  ار  ادـخ  کمک  هدـعاق  دـهد و  ماجنا  لماک  هنوگ  هب  ار  ادـخ 
ناسنا تمدخ  رد  نیوکت  ماظن  رگا  دریگ و  یم  رایتخا  رد  ار  نیوکت  هللا  نذا  هب  دسرب ،  لماک  نیقی  هب  هک  یسک  دبای .  یم  یبوخ  هب  لماک 

هللا ّنإو  انلبـس  مهّنیدهَنل  انیف  اوُدَـهاَج  نیذـّلاو   . ) دـهد یم  ناشن  ناسنا  هب  ار  هار  دـنک و  یم  فرطرب  زین  ار  ناسنا  بویع  یتح  دریگ ،  رارق 
ناراکوکین اب  ادـخ  تقیقح ،  رد  مییامن و  یم  نانآ  رب  ار  دوخ  ياههار  نیقی  هب  دـنا ،  هدیـشوک  اـم  هار  رد  هک  یناـسک  و  نینـسحملا ) عمل 

( دش هراشا  هک  یتایآ  قبط   ) دـسر یم  قح  تیالو  تحت  دـسرب ،  لماک  نیقی  نامیا و  ّتیدوبع و  هب  هک  یتروص  رد  هللا  یلا  کلاس  تسا . 
جورخ ثحب  همه  دوش و  یم  زاب  وا  يور  هب  یهلا  تایانع  تافشاکم و  باب  و  نسحم ) وه   ) دنام یم  ناما  رد  اهشزغل  ناطیـش و  رطخ  زا  و 
مکلذ هلیبس  نع  مُِکب  قّرَفَتَف  َُلبُّسلا  اوعبّتت  الو  هُوُعّبتاف  ًامیقتسم  یطارـص  اذه  َّنَأَو   : ) هک دوش  یم  هصالخ  هیآ  نیا  رد  یناملظ  ياهباجح  زا 

يو هار  زا  ار  امش  هک  رگید ]  ي  اههار [  زا  و  دینک .  يوریپ  نآ  زا  سپ ،  نم .  تسار  هار  تسا  نیا  دینادب ]  و [  نوُقَّتَت ) مُکَّلََعل  هب  مکّـصَو 
ّتیدوبع رد  دییارگ .  اوقت  هب  هک  دـشاب  تسا ،  هدرک  شرافـس  نآ  هب  ار  امـش  ادـخ ]  هک [  تساهنیا  دـینکم .  يوریپ  دزاس ،  یم  هدـنکارپ 

ادخ هب  ندیـسر  هلیـسو  دیاب  نید  درگن .  یم  ینیوکت  كولـس  هلیـسو  ناونع  هب  هکلب  فیلکت ،  عفر  ناونع  هب  هن  ار  تعیرـش  ناسنا  لماک ، 
 . يرهاظ فیلکت  عفر  هن  دوش ، 

تقیقح لامک و  هب  ندیسر  بتارم  مشش :  لصف 
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همّدقم

هیامرس دناوت  یم  هار  نیا  رد  هک  نآ  هب  ندیسر  تسایند و  رد  هچنآ  يویند و  دصقم  یکی  دشاب :  هتشاد  دناوت  یم  دصقم  ود  ناسنا  الوصا 
لاصو راگدرورپ و  هب  برق  تسا ،  یناسنا  تایح  يالعا  فده  هک  مود ،  دـصقم  دـسرب ;و  ایند  هب  لاحره  هب  دروآ و  تسد  هب  ار  يویند 

 ، هنرگ میـسرب و  ادـخ  هب  برق  هب  ایند ،  زا  هک  تسا  زاجم  بولطم و  یتروص  رد  طقف  تساـیند ،  فدـه  هک  لّوا ،  دـصقم  رد  تسا .  قح 
ناج و  تسا ) رگید  یبارش  زا  ام  یتسم   ) تسین یقیقح  یتسم  ایند ،  ياهتمعن  اهیتسم و  تساراذگ و  یتقوم و  لاحره ،  هب  يویند ،  هیامرس 

لامک دشر و  عناوم  زا  مجنپ ،  لصف  رد  تسادخ .  اب  ندرکرـس  ادخ و  هب  برق  دـنک ،  یم  باریـس  ار  ام  ناج  هچنآ  دـنک .  یمن  عناق  ار  ام 
يوس هب  ناسنا  ینورد  تالوحت  زا  لـصف ،  نیا  رد  دـنوش و  یم  لـماش  ار  ناـسنا  ياهیدـب  همه  عناوم  نیا  هک  میدرک  ناـیب  میتفگ و  نخس 

رد تالوحت  نیا  هک  تسا  نیا  لمأت  روخرد  شزرا و  اب  قیمع و  رایـسب  هتکن  مییوگ .  یم  نخـس  ادـخ  هب  ندیـسر  تاـیح و  یلاـع  فدـه 
زا رـضاح  لـصف  رد  دـنیآ .  یم  دـیدپ  ناـسنا  دوـخ  نورد  رد  ندـش ،  ندیـسر و  كولـس و  ریـس و  لـحارم  نـیا  دنتــسین و  ناـسنا  نوریب 

 . دیحوت ;8 ـ  انف ;7 ـ  تریح ;6 ـ  قشع ;5 ـ  لاوحا لوحت  ;4 ـ  سفن هیکزت  ;3 ـ  يرادیب ;2 ـ  بلط 1 ـ  مینک :  یم  ثحب  ریز  تاعوضوم 

بلط هبترم  1 ـ 

بلط هبترم 

يارب يرازبا  زج  ادخ ،  ریغ  تسادخ .  ام ،  ناج  بلط  ام و  بلطم  ادـخ .  ریغ  ادـخ و  میراد :  بولطم  ود  ام  هک  میداد  حرـش  همّدـقم ،  رد 
هروس رد  میریگن .  بولطم  ياـج  هب  ار  بولطم  ریغ  اـی  مینکن  مگ  ار  دوخ  بولطم  دـیاب  سپ ،  درادـن .  رگید  یموـهفم  ادـخ ،  هب  ندیـسر 

ۀنیز دیرت  مهنع  كانیع  دعت  الو  ههجو  نودیری  ّیـشعلاو  ةوادغلاب  مّهبر  نوعدی  نیذـّلا  عم  کسفن  ربصاو   : ) تسا هدـمآ  هیآ 28  فهک ، 
 ] دنناوخ یم  ماش  حبـص و  ار  ناشراگدرورپ  هک  یناسک  اب  و  اطرف ) هرمأ  ناکو  هئاوه  عّبتاو  انرکذ  نع  هبلق  انلفغا  نم  عطت  الو  اینّدلا  ةویحلا 

یـسک زا  و  یهاوخب ،  ار  ایند  یگدنز  رویز  هک  ریگمرب  نانآ  زا  ار  تا  هدید  ود  و  نک ،  هشیپ  ییابیکـش  دنهاوخ ،  یم  ار  وا  يدونـشخ  و ] 
لَصَحام نکم .  تعاطا  تسا ،  يور  هدایز  رب  شراک  ساسا ]  هدرک و [  يوریپ  دوخ  سوه  زا  میا و  هتخاس  لفاغ  دوخ  دای  زا  ار  شبلق  هک 

( ایند تنیز  نابلاط  ایندلا =( ) ةویحلا  ۀنیز  دیرت   ) و ادخ ) هجو  بلط  رد  ههجو =( ) نودیُری   ) نایم تسا  يا  هسیاقم  قوف  هیآ  نیشنلد  يانعم 
فرـشا هک  ناسنا ،  دراد و  دوجو  یتسه  همه  رد  بلط  هک ،  نیا  مهم  هتکن  دنتـسه .  داضت  رد  هک  ییوگ  تسا و  ناوارف  قرف  ناـشنایم  هک 
بولطم هک  تسا  نیا  رد  ناسنا  تلفغ  دـتفین .  بقع  یتسه ،  تادوجوم و  رگید  زا  بلط  نیا  رد  هک  دوش  هجوتم  دـیاب  تسا ،  تاـقولخم 

یعرف ياهبولطم  یلصا ،  بولطم  هب  ندیسر  دنامزاب .  یلصا  بولطم  زا  هجیتن ،  رد  و  ددنب ،  لد  یلایخ  ياهبولطم  هب  دنک و  اهر  ار  یلـصا 
فـسوی زا  ار  ام  دیابن  اهیفام ،  ایند و  یفـسوی  یگدنیاز .  فسوی  تلاح  کی  میراد و  یفـسوی  تلاح  کی  ام  هک  ارچ  دراد ; لد  رد  زین  ار 

تفاتـش دیاب  ارچ  منبـش  کی  يوس  تفای  هار  یناوت  یم  ایرد  هب  نوچ  دراد .  فسوی  تیاهن  یب  هدنیاز  فسوی  دنک .  لفاغ  ادـخ )  ) هدـنیاز
 ، زاب هرذ  کی  زا  دنام  دناوت  یک  زار  دیشروخ  اب  تفگ  دناد  هک  ره  دوب  ادوس  دوب  ایرد  زج  هک  ره  دوب  ایرد  ار  هک  ره  دشاب  هرطق 

بلط بتارم 

یط ار  بتارم  نیا  نابدرن ،  ياـه  هلپ  نوچ  یتسیاـب  هللا  یلا  کـلاس  دراد .  همادا  تیاـهن  یب  اـت  بتارم ،  نیا  هک  تسا  یبتارم  ياراد  بلط 
بجاو و ماجنا  تهج  رد  دوخ ،  نتـسکش  ییادـتبا :  لحارم  دومن :  هراـشا  زین  ریز  هناـگ  هس  لـحارم  هب  ناوت  یم  عومجم ،  رد  اـما  دـنک ، 

تاذ رد  یتاذ ،  یلعف و  یفـصو و  يانف  ییاهن :  لحارم  یگدنب .  ّتیدوبع و  تهج  رد  دوخ ،  نتـسکش  طسوتم :  لحارم  مارح .  زا  يرود 
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 ، نوعجار هیلا  ّاناک  مدیوگ  نونغرا  نوچ  مدع  مدرگ ،  مدع  سپ  ّتیدحا . 

بلط ماود 

هتـشاد ماود  دوخ ،  دوعـص  رد  دیاب  مینک .  فقوت  يا  هلپ  چیه  رد  دوعـص  عقوم  رد  دـیابن  بلط ،  نابدرن  ياه  هلپ  ندوب  تیاهن  یب  تلع  هب 
رد گرزب ،  دنوادخ  مینک .  موادم  نآ ،  رب  رکـش  اب  ار  بلط  تمعن  ماود  دیاب  ًانمـض  دبیرفن .  ار  ام  دوعـص ،  بتارم  زا  کی  چیه  میـشاب و 

ار وا  دییوجب و  ادخ  شیپ  ار  يزور  سپ  نوعجرت ) هیلإ  هل  اورکـشاو  هودبعاو  قزّرلا  هللا  دنع  اوغتباف   : ) دـیامرف یم  توبکنع  هروس  هیآ 17 
بلط و رد  يرادیاپ  بلط و  حوضو ،  هب  هیآ ،  نیا  رد  دنوادخ  دیوش .  یم  هدینادرگزاب  وا  يوس  هب  هک  دییوگ ،  ساپـس  ار  يو  دـیتسرپب و 

 . دیامرف یم  دزشوگ  ار  يدوبع  لامعا  نآ  رکش 

بلط عناوم 

عناوم تقیقح ،  رد  ینعی  تسا ; ناطیش  ام  نوریب  رد  و  تسا ،  نت  سفن و  یقطنم  ریغ  ياهتساوخ  سفن و  ياوه  ام ،  نورد  رد  بلط  عناوم 
هب ار  ناسنا  تسا ،  نت  سفن و  یقطنم  ریغ  ياهتـساوخ  هعومجم  نامه  هک  ناـسنا ،  يزاـجم  ِنم  دـنراد .  ياـج  اـم  دوخ  نورد  رد  بلط ، 

 . دراد یمزاب  هار  زا  درب و  یم  تلفغ  هب  ار  ناسنا  تقیقح  رد  دنک و  یم  توعد  ادخ  ریغ  يوس 

بلط ياه  هناشن 

نمفی  : ) دیامرف یم  فهک  هروس  رخآ  هیآ  رد  گرزب  دنوادخ  تسا .  هللا  هجو  هب  ندیـسر  رد  يرادیاپ  يدـنمدرد و  بلط ،  ياه  هناشن  زا 
راک هب  دـیاب  دراد ،  دـیما  دوخ  راگدرورپ  ياقل  هب  سک  ره  سپ ،  ًادـحأ ) ّهبر  ةدابعب  كرـشی  الو  ًاحلاص  مع  لمعیلف  ّهبر  ءاـقل  اوجری  ناـک 

هب یهاوخ  ورب  دجـسم  رد  هاوخ  ریغ  رکف  دشابن  ار  نادنمدرد  دزاسن .  کیرـش  شراگدرورپ  شتـسرپ  رد  ار  سک  چیه  دزادرپب و  هتـسیاش 
مکح ار  درگ  ار و  درم  دسانـش  یم  ار  درد  بحاـص  تسین  نید  مغ  زج  دروآ  ربـکت  هتکن  تلاـیخ  رد  دروآ  رکف  تیدرد  یب  تلفغ و  رید 

روضح اب  هکلب  میـشابن ،  بلط  نیغورد  یعدم  هک  میـشاب  بظاوم  دـیاب  دـهن  یم  وسکی  شیوخ  رکف  ظفح و  دـهن  یم  ور  رـس و  رب  ار  قح 
 . میهد ناشن  ار  بلط  حلاص  لمع  بلق و 

بلط هار  رد  تدهاجم 

ناـمه بلط ،  هار  رد  تدـهاجم  دـنا .  یلـصا  نمـشد  ود ،  نیا  هک  تسا  ناطیـش  بیرف  سفن و  ياوه  زا  يرود  بلط ،  هار  رد  تدـهاجم 
رگا تسا و  رتیوق  هدهاجم  دشاب ،  رت  يدـج  بلط  هچ  ره  درک .  لمع  جـیردت  هب  دـیاب  هار  نیا  رد  تسا و  فیلکت  هب  ندوب  دـّیقم  هیکزت و 

 . دوب دهاوخ  بلط  هار  رد  هدهاجم  نیع  دنک ،  لمع  تسرد  تسوا ، ) شود  رب  ینیگنس  راب  هشیمه  هک   ) دوخ فیلکت  هب  کلاس 

بلط هار  رد  ربص  ملع و  زا  نتفرگ  کمک 

 ، یهلا قیفوت  هب  هک  ییاج  اـت  دزادرپب ،  يرتقیقد  هبقارم  هدـهاجم و  هب  دـیاب  دـنک ،  تفرـشیپ  كولـس  بتارم  لـحارم و  رد  کـلاس  هچ  ره 
 ، قح یّلجت  ّلحم  دوش  یم  وا  ماگنه ،  نیا  رد  دسر .  لماک  يانف  زا  دعب  ياقب  هب  دهن و  رس  تشپ  يرگید  زا  دعب  یکی  ار  لزانم  لحارم و 
هار رد  يرادیاپ  يارب  ربص ،  تسا .  راگدرورپ  رایتخا  شرایتخا ،  و  دوش ،  یم  وا  ریبدت  نیزگیاج  لاعتم ،  يادـخ  ریبدـت  هک  تساج  نیا  و 

نوخ هفان ز  رد  کشم  دیدپ  دیان  نوردنا  رد  بلط  ات  یـسک  ره  دتفین  رباص  بلاط  یـسب  دـیاب  یم  ربص  ار  نابلاط  تسا .  یلـصا  زاین  بلط 
 ، ملع هک  دراد  تخانش  تفرعم و  هب  زاین  هار ،  ندومیپ  يارب  هللا  یلا  کلاس  هک  ارچ  تسا ; بلط  هار  يورارف  یغارچ  زین  ملع  دیدپ و  دیان 
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يامنهر یغارچ  نوچ  يو  رد  ملع  ارس  تنحم  نیا  تسا  یکیرات  هلمج  تسا .  نآ  همّدقم 

يرادیب هبترم  2 ـ 

يرادیب هبترم 

ماقم هک  دوخ ،  یلصا  ماقم  هب  یتسیاب  دراد و  رارق  حور  هلزان  هبترم  ای  یحور  ِنم  هبترم  رد  ناسنا ،  هک  میدرک  هراشا  نیـشیپ  ياهلـصف  رد 
زاسراک و يزاجم ،  ِنم  هبترم ،  نآ  رد  هک  دراد  ياج  تلفغ  هبترم  نامه  رد  تسا ،  هلزان  هبترم  رد  وا  هک  یماگنه  ات  دسرب .  تسا ،  حور 

رگا اما  تسا .  راتفرگ  تسادخ ،  اب  طبر  نیع  هک  دوخ ،  یلصا  ماقم  نآ  زا  یـشان  باذع  رد  ناسنا  ّتیعـضو  نیا  رد  مکاح و  سفن  ياوه 
هب دوش و  یم  فرط  رب  اهصقن  همه  دوخ ،  يادخ  اب  طابترا  رد  هک  دوش  هجوتم  دنک و  سح  ار  دوخ  تبرغ  نارجه و  قارف و  تلاح  ناسنا 
نآ زا  يرادیب »  » مان اب  تمـسق ،  نیا  رد  ام  هک  دـنمان  یم  يرادـیب  تلاح  ای  يرایـشوه و  ای  هظقی »  » تلاح ار  تلاح  نیا  دـسر ،  یم  لامک 

ناـج يا  ملاـع  نیا  ُنتـُسا  تسادـخ .  درد ،  نیا  يوراد  هک  دـنک  یم  سح  ار  يدرد  ناـسنا ،  يرادـیب  رد  تقیقح ،  رد  مینک .  یم  ثحب 
يرادیب هراب  رد  ناهج  نیا  ددرگ  تسین  دیآ  بلاغ  نآ  وچ  تسا و  ناهج  ناز  يرایشوه  تسا  تفآ  ار  ناهج  نیا  يرایـشوه  تسا  تلفغ 

رد يروحمادخ  هب  يروحمدوخ  لیدبت  ;2 ـ  مینک تلفغ  نیزگیاج  ار  يرادیب  هنوگچ  1 ـ  دیامن :  یم  هتـسیاش  اج  نیا  رد  ریز  تاکن  حرش 
 . يرادیب جیاتن  ;5 ـ  هار بکرم  ;4 ـ  يرادیب رون  اب  هار  ندومیپ  ;3 ـ  رادیب رون  هانپ 

؟ مینک تلفغ  نیزگیاج  ار  يرادیب  هنوگچ 

زا میرادرب و  ار  اهباجح  هک  تسا  یفاک  میلفاغ .  نآ  زا  ام  هک  یلاح  رد  تسام ،  هجوتم  هشیمه  تسا و  یهلا  هبذاـج  ناـمه  يرادـیب ،  رون 
ات وت  شوگ  دـشک  یم  لوغ  زاوآ  ناد  تیدـیمون  سرت و  دوش .  یم  رّونم  رون ،  نیا  اب  اـم  بلق  تروص ،  نیا  رد  میوش .  رود  يزاـجم  نم 
 ، يروحم تاعلاطم  اب  الّوا ،  دیاب :  یهلا  هبذاج  نیا  فشک  يارب  دسر و  الاب  زا  هک  ناد  ییادن  نآ  دشک  الاب  ار  وت  هک  یئادن  ره  لوفس  رعق 
 ، ًایناث تسا .  هنیمز  نیمه  رد  یفراعم  هدـمآ ،  باتک  نیا  رد  هک  ییاـهراک  هار  مینک و  نوزفا  تسا ،  يرادـیب  ناـمه  هک  ار ،  دوخ  تفرعم 

سوفن زا  دادمتـسا  ًاعبار ،  مینک .  بلج  ار  یهلا  تیانع  بلق ،  روضح  رکذ و  اعد و  اب  ًاثلاث ،  میـشاب .  هتـشاد  یتسه  یهلا و  تایآ  رد  ربدت 
نآ ینیع  مسجت  هک  تسا  يزیچ  ام  يالعا  فده  تیاهن  هک  تسا  رکذ  هب  مزال  هراب  نیا  رد  هک  میشاب  هتشاد  ادخ  يایلوا  هّمئا و  ناربمایپ ، 

دشاب ددم  مه  ار  وبس  نیاک  وبس  زا  هاوخ  وجب ،  وج  زا  هاوخ  بآ  دنطارص .  رون  مه  طارـص و  مه  نانآ ،  دنتـسه و  ایلوا  هّمئا و  ناربمایپ ،  ، 
وج ز 

يروحمادخ هب  يروحمدوخ  لیدبت 

تساوخ يروحمادخ ،  رد  یلو  دنرادن ،  تلاصا  هک  دنمکاح  یناسفن  ياهاوه  اه و  هتـساوخ  يزاجم و  ِنم  هک  تسا  یعقوم  يروحمدوخ 
 : میـسر یم  لئاسم  نیا  هب  يروحم  ادخ  هب  يروحمدوخ  لیدبت  رد  تسا و  يراج  ام  رد  میکح  ربدم  ریبدت  دراد و  هبلغ  ام  تساوخرب  ادخ 
 . میوش یم  رود  یقالخا  لیاذر  اهیدب و  زا  هجیتن  رد  دراد و  یم  او  اهیدـب  هب  ار  ام  هک  میناد  یم  میـسانش و  یم  بوخ  ار  هراّما  سفن  الّوا ، 

( یلـصا نم  ّلک و  لقع  دنک =( .  یم  رون  هب  لیدـبت  ار  یناسفن ) ياهاوه  يزاجم و  نم   )= ام تملظ  هک  تسا  يرادـیب  رون  هجیتن  رما ،  نیا 
ثعاب تیاهن ،  رد  هک  تسا  یناسفن  ياهاوه  رهاوظ و  اب  دروخرب  يزاجم ،  نم  رد  تسا و  یکیراـت  رد  تکرح  يزاـجم ،  ِنم  رد  تکرح 

بـش تسب .  روخآ  رد  ار  دوخ  واگ  ییاتـسور ،  کی  دـیوگ :  یم  هک  تسا  هدـمآ  يونثم  مود  رتفد  رد  ییابیز  ناتـساد  تسام .  تکـاله 
هک ار ـ  ریش  درک  عورـش  دمآ و  روخآ  هب  یکیرات  رد  ییاتـسور  تسـشن .  نآ  ياج  هب  دیرد و  ار  وا  تفر و  واگ  غارـس  هب  يریـش  ماگنه ، 
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رد ریـش  سمل  تلاح  ایند ،  اب  يزاجم  ِنم  دروخرب  دوب ،  وا  ندیرد  دـصرتم  مه  ریـش  ندرکزان .  نداد و  شزاون  تسا ـ  واگ  درک  یم  رکف 
; میـسر یم  راثیا  هب  يزاجم ،  ِنم  نداد  تسد  زا  اب  ًایناث ،  تسا .  تالکـشم  باذـع و  شرخآ  تسین و  نآ  اـب  یتقیقح  دراد ،  ار  یکیراـت 
زا تسام ،  نیغورد  یتقوم و  هیامرـس  ار  هچنآ  ینعی  میا ; هدرک  راـثیا  رما  نیا  رد  تساـم و  راـثیا  همه  يزاـجم  ِنم  نداد  تسد  زا  هک  ارچ 

یناویح بآ  دـهد  ار  دوخ  هک  تسنآ  میرک  سپ  تسین .  ینداد  تسد  زا  تسا ،  یلـصا  نم  هک  ام ،  یلـصا  هیامرـس  اریز  میا ; هداد  تسد 
میب داسفا و  تفآ و  دص  زا  هتسر  میرک  دمآ  تاحلاص  تایقاب  دبا  ات  دنام  هک 

يرادیب رون  اب  هار  ندومیپ 

زا تسا  ترابع  میقتـسم ،  طارـص  میهد .  یمن  تسد  زا  ار  تصرف  ًاـیناث  مییاـمیپ و  یم  ار  میقتـسم  هار  ـالّوا  رون ،  هاـنپ  رد  هار  ندومیپ  رد 
طارص میقتسملا  طارّصلا  اندهإ   : ) مییوگ یم  زامن  رد  هک  نیا  دناسریم و  ادخ  حور و  یلصا  ماقم  هب  يزاجم  ِنم  زا  ار  کلاس  هک  یطارص 

حور یلصا  ماقم  میقتـسم  طارـص  ياهتنا  رد  يا .  هدرک  ناشرادروخرب  هک  نانآ  هار  شاب ; ربهار  ار  ام  تسار  هار  هب  مهیلع ) تمعنأ  نیّذلا 
یم ( مالسلا هیلع  ) داجس ترـضح  هک  تسا  نیمه  تسا و  هدنیاز  تمعن  تمعن و  همه  تمعن و  لصا  نآ  هک  تسه ،  ادخ  يامـسا  یّلجت  و 
ارم زادنیم و  هلـصاف  نم ،  تدوخ و  نایم  اراگدرورپ ! یترخآو .  ییایند  ایو  یتّنجو  یتمعن  ای  کنم  یندعبتالو  کنع  نعطقت  الو  دـیامرف : 

ندیسر يارب  تسا  یتصرف  ایند ،  نیا  ناسنا و  رمع  یلک ،  روط  هب  ! مترخآ ایند و  يا  نم و  تشهب  يا  نم و  میعن  يا  نادرگم ! رود  دوخ  زا 
تقو ندرمش  تمینغ  تصرف و  هب  هجوت  دوش ،  رتشیب  ناسنا  یلاعت  كولس و  ریـس و  هجرد  ردق  ره  و  حور ،  یلـصا  ماقم  هب  يزاجم  ِنم  زا 

يایلوا يارب  نامیا  هک  نانآ  يارب  ار  ایند  هک  نانآ  يارب  تصرف  تسا :  حرطم  ریز  تروص  هب  اـیند  نیا  رد  تصرف  ددرگ .  یم  رتشیب  وا  رد 
سفن ياهاوه  فده  هب  ندیـسر  نامه  هک  فیوست )  ) ندرک ادرف  زورما و  تهجردرتشیب  هچرهدنراد  فیعـض  دـننیب  یم  ایند  دـید  زاادـخ 

اب طـبر  نـیع  هـک  یلـصا  ِنـم  هـب  ندیـسریزاجم  ِنـم  رد  یگدـنز  ( ناطیـشلاتاوطخ ) تاـیح يـالعا  تـسا  ناطیــش  ياـهماگ  ندرک  شـالت 
هتسد فیلکت  هک  ارچ  تسا ; یکی  ناشراک  تیاهن  دنراد ،  فیعـض  ینامیا  هک  نانآ  مود ،  تلاح  ایند و  نابلاط  ینعی  لّوا ،  تلاحتـسادخ 

یم ار  تصرف  هک  تسا  نیمه  ناطیش  تایصوصخ  زا   ) دنهد یم  همادا  اهیدب  هب  دننک و  یم  ادرف  زورما و  هک  مود  هتسد  تسا و  مولعم  لّوا 
وزج اهیدـب  كدـنا ،  كدـنا  هک  دـنلفاغ  و  دور ) یم  تسد  زا  لاـح  تصرف  اذـل  دـهد و  یم  بیرف  ار  ناـسنا  هدـنیآ ،  هب  دـیون  اـب  دریگ و 

ياهفلع یهجوت ،  یب  رثا  رد  هک  یلگ  نادلگ  لثم  ای  و  دننکرب .  دنناوت  یمن  ار  اهیدب  هثیبخ  هرجـش  نیا  هدـنیآ  رد  دوش و  یم  ناشتّیـصخش 
تـسا نیمه  و  ددرگ .  هزره  فلع  زا  ُرپ  نادلگ  همه  دوش و  هدرمژپ  لگ  دوخ  هک  دـسر  ییاج  هب  راک  مکمک  دـننک و  دـشر  نآ  رد  هزره 

هن دنک و  یم  مسجم  ام  يارب  ار  ادرف  ناطیش  ندرک .  ادرف  زورما و  زا  دیزیهرپب  فیوسّتلاو .  مکاّیإ  دیامرف :  یم  مالسلا ) هیلع  ) یلع ماما  هک 
ات دبای  یم  همادا  ّتیعـضو  نیا  روط  نیمه  و  ادرف ،  دیوگ :  یم  زاب  دمآ ،  ادرف  تقو  ره  و  دبیرفب ،  یتحار  هب  ار  ام  ات  ار ،  رود  یلیخ  هدنیآ 
ریپ هدننک  نیو  دوش  یم  رتناوج  دب  تخرد  نآ  نامز  دیآ  یم  هک  يزور  ره  هب  هک  نادـب  نیا  ادرف ،  هک  ییوگ  یم  هک  وت  دوش .  مامت  رمع 

راز و زور  ره  نکراخ  رتزبس  مد  ره  زور و  ره  نبراـخ  نتـساخرب  یتسـس و  رد  نکراـخ  نتـساخرب  توق و  رد  نبراـخ  دوش  یم  رطـضم  و 
زورما هک  دننانآ  دنتسه ،  تسس  لمع  رد  اما  دننادب ،  رتشیب  دنهاوخ  یم  دنـسرپ و  یم  ار  هار  هراومه  ایند ،  نیا  رد  هک  نانآ  لاثم  رتکـشخ 
هنهرباپ هناوید  تشگ  یم  لپ  یپ  وج  رانک  هب  لقاع  دنک .  لمع  رتدوز  دناد  یم  هچره  هک  تسا  یسک  رایـشوه  ناسنا  و  دننک ،  یم  ادرف  و 
کّقحب کلأسأ  ّبر ،  ای  ّبر  ای  ّبر  ای   : » دـیامرف یم  لیمک  ياـعد  رد  مالـسلا ) هیلع  ) یلع ترـضح  هک  تسا  نیمه  تشذـگ و  يوج  زا 

ۀلوبقم كدنع  یلامعأو  ۀلوصوم  کتمدخبو  ةرومعم  كرکذب  راهّنلاو  لیّللا  نم  یتاقوأ  لعجت  نأ  کئامسأو  کتافـص  مظعأو  کسدقو 
هب وت ،  زا  نم ! راگدرورپ  نم ! راگدرورپ  نم ! راگدرورپ  ًادمرـس .  کتمدـخ  یف  یلاحو  ًادـحاو  ًادرو  اهّلک  يداروأو  یلاـمعأ  نوکت  یّتح 

ینک و داـبآ  دوخ  رکذ  داـی و  هب  زور  بش و  رد  ارم  تاـقوا  همه  هک  مهاوخ  یم  تیامـسا ،  هب  تتافـص و  مظعا  سدـق و  قح  هب  وت و  قح 
ملاوحا دـحاو و  درو  مداروا  لامعا و  همه  ات  ینادرگب  لوبقم  دوخ  دزن  ار  ملامعا  همه  يرادـب و  فورـصم  تتمدـخ ،  رد  ار  متاظحل  همه 
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 . دشاب وت  تمدخ  رد  هشیمه 

ندوب تقولا  نبا 

زونه هدنیآ  تسین و  رگید  هتشذگ  نیمدعلا .  نیب  ۀصرفلا  منتغاف  کیتأیسامو . . .  یضم  تاف  ام  دیامرف :  یم  مالـسلا ) هیلع  ) یلع ترـضح 
لاحریم و درب و  یم  ار  هرهب  نیرتهب  یلعف  ّتیعضو  زا  هللا  یلا  کلاس  رامش .  تمینغ  ار  تسین »  » ود نیا  نایم  زیخرب و  سپ ،  تسا .  هدماین 

شلاـح لبقتـسم و  یـضام و  تسادـخ  روـن  وا  رد  هک  یناـکمال  لاـح .  هتـشذگ و  ناـمز  رد  هن  تسا ،  لاـح  تقو  رد  تـسا و  لاوـحاریم 
تلبقتسم یـضام و  یـضمام  دایز  يرایـشه  تسه  تسا  ود  يرادنپ  دنا  زیچ  کی  ود  ره  تسا  وت  زا  ناج  يا  لبقتـسم  یـضام و  تساجک 

زاوآ بل و  نآ  نیـشنمه  تسین  زارمه  دوب  یناب  هرک  ات  ین  وچ  ود  ره  نیا  زا  یـشاب  هرگ  رپ  یک  هب  ات  ود  ره  هب  نز  ردـنا  شتآ  ادـخ  هدرپ 
تسین

هار بکرم 

يرادیب تلاح  هبوت ،  ربص .  موس  قشع ;و  مود  هبوت ; لّوا  دیآ :  یم  دوجو  هب  دـنمورین  بکرم  هس  قیرط ،  یط  هار و  نیا  رد  تکرح  يارب 
یلصا ماقم  يوس  هب  کلاس  دوش و  یم  فیعـضت  يروحمدوخ ،  يزاجم و  ِنم  هجیتن ،  رد  دیآ و  یم  دوجو  هب  اهـصقن  هب  تبـسن  هک  تسا 

يوس نآ  ًاـتعیبط  نیارباـنب ،  تسین .  لاوحا  لّوحت  زج  يزیچ  هبوـت  هک  ارچ  تسا ; هبوـت  تلاـح  ناـمه  رما ،  نیا  دـنک و  یم  تکرح  حور 
ياوقت میاد و  هبوت  تلاح ،  نیا  دراد و  لابند  هب  ار  یهلا  يامـسا  یّلجتو  نیوکت  ماظن  اـب  تدـحو  تلاـح  رما ،  نیا  تسا .  هبوت  يرادـیب ، 

هانپ ادخ  هب  دزیرگ و  یم  دوخ  زا  هراومه  تقیقح ،  رد  دراذگناو و  ار  دوخ  هک  تسا  بظاوم  ناسنا  تشاد و  دـهاوخ  لابند  هب  زین  ار  میاد 
هیاـس تسا  وا  مصخ  هکنآ  نمی  رد  ین  ینمیا  تدـنه  هب  ین  دوب  ناـسآ  نتـشیوخ  زا  زیرگ  یک  دوـب  ناـبنج  مگر  اـت  مزیرگ  یم  درب .  یم 

زا ندـش  هاگآ  ناهانگ و  هب  ام  هجوت  هبوت ;2 ـ  هب  ام  نداد  هجوت  يارب  اـم ،  بلق  رب  ادـخ  رظن  1 ـ  درذگ :  یم  هلحرم  هس  زا  هبوت  نتـشیوخ 
مارح تیـصعم و  هاـنگ و  زا  لّوا :  هجرد  تسا :  ریز  حرـش  هب  هبوت  تاـجرد  ادـخ .  فرط  زا  هبوت  لوـبق  اهنآزا ;3 ـ  يرود  سپـس  هانگ و 
هبوت موس :  هجرد  یناویح .  تایح  يزاجم و  ِدوخ  سفن و  زا  نتسج  يرود  مود :  هجرد  تسا .  كولـس  ریـس و  همّدقم  هک  نتـسج  يرود 

ناربمایپ زا  نآرق  رد  دـنوادخ  یتح  دراد و  یتاـجرد  هبوت  هک ،  نیا  هجیتن   . ( تسا تلفغ  ادـخ  ریغ  هب  هجوت  هنوگره   . ) تلفغ هنوگ  ره  زا 
رمع و رخاوا  رد  ار  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص  ) لوسر ترضح  هلمج  زا  تسا و  هدومرف  دای  ناگدننک  تشذگزاب  رایسب  ای  نیباّوت  ناونع  هب 

دمحب حّبسف  ًاجاوفأ  هللا  نید  یف  نولخدی  ساّنلا  تیأرو  حتفلاو  هللا  رـصن  ءاج  اذإ   : ) دیامرف یم  رما  تلاح  نیا  هب  مالـسا ،  يزوریپ  جوا  رد 
شیاتس هب  سپ  دنیآرد ،  ادخ  نید  رد  هتسد  هتـسد  مدرم  هک  ینیبب  و  دسرارف ،  يزوریپ  ادخ و  يرای  نوچ  ًّاباوت ) ناک  ّهنإ  هرفغتـساو  ّکبر 

 ، تسا تیصعم  هانگ و  زا  نتـشگزاب  يداع ،  مدرم  هبوت  تسا .  ریذپ  هبوت  هراومه  هک  هاوخ ،  شزرمآ  وا  زا  شاب و  رگـشیاین  تراگدرورپ 
 ، صاوخ هبوت  تسا .  هانگ  ندرمـش  کچوک  ندرمـش و  مک  زا  هبوت  دنا ،  يرایـشوه  رون  هظقی و  لاح  رد  هک  ینیکلاس  هبوت  هک  یلاح  رد 

ماـما زا  ییاـبیز  ثیدـح  تسا .  قح  ریغ  زا  هبوت  هب  ندیـسر  هبوت ،  لاـمک  تسا و  ریغ  هب  لاغتـشا  تقو و  عییـضت  تلفغ و  عون  ره  زا  هبوـت 
ّلک یلع  ۀبّوتلا  ۀموادم  نم  دبعلل  ُّدبالو  هتیانع  ددمو  هللا  لبح  ۀبّوتلا  دیامرف :  یم  هک  تسا  لقن  هبوت  تاجرد  هراب  رد  مالـسلا ) هیلع  ) قداص

سفنّتلا و نم  ءایفـصألا  ۀبوتو  تاوُطُخلا  نیوکت  نم  ءایلوألا  ۀبوتو  ّرِّسلا  بارطـضا  نم  ءایبنألا  ۀبوتف  ۀـبوت  مهل  دابعلا  نم  ۀـقرف  ُّلکف  لاح ، 
لوطی کلذو  هرمأ  یهتنمو  ۀبّوتلا  لصأ  یف  ملعو  ۀـفرعم  مهنم  دـحاو  ّلکلو  بونّذـلا  نم  ماعلا  ۀـبوتو  هللا  ریغب  لاغتـشإلا  نم  ّصاخلا  ۀـبوت 
تسا مزال  هدنب  رب  تسوا .  تیانع  ششک  لاعتم و  يادخ  بناج  هب  تشگزاب  هانگ و  زا  هبوت  هک  تسا  نیا  تیاور  نومـضم  اُهنیه .  هحرش 

ره يارب  سپ ،  دـشاب .  هتـشاد  تشگزاب  هبوت و  رب  تموادـم  لزانم ،  زا  یلزنم  ره  رد  تاماقم و  زا  یماقم  ره  رد  تالاح ،  زا  یلاح  ره  رد 
هک یتلزنم  ظاحل  هب  نانآ  تقیقح  دوجو و  ّرس  رد  یتقو  ینعی  تسا ; ّرِس  بارطضا  زا  ایبنا  هبوت  تسه .  يا  هبوت  ادخ  ناگدنب  زا  يا  هتـسد 
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نطاب رد  هک  تسا  یـصاخ  تاوطخ  زا  یهلا  يایلوا  هبوت  دوب ;و  دهاوخ  نآ  زا  تشگزاب  نانآ  هبوت  دمآ ،  شیپ  یبارطـضا  دـنراد  قح  دزن 
هبوت دـیآ ،  شیپ  نانآ  نطاب  رد  تسین ،  راگزاس  ناـنآ  يدوبع  تلزنم  ماـقم و  اـب  هک  تاوطخ ،  نیا  یتقو  ینعی  دـیآ ; یم  دوجو  هب  ناـنآ 
قحلا یف  ءانف  ماقم  يدـیحوت و  تبترم  زا  لزنت  یعون  هک  تسا  دوخ  هب  نتـشاد  هجوت  زا  ایفـصا  هبوت  دوب ;و  دـهاوخ  نآ  زا  تشگزاب  نانآ 
ظاحل هب  دومن ،  تلفغ  وا  زا  تشگ و  لوغشم  وا  ریغ  هب  نانآ  بلق  یتقو  ینعی  تسا ; لاعتم  يادخ  ریغ  هب  لاغتشا  زا  صاوخ  هبوت  تسا ;و 

; تسا ناهانگ  زا  ماوع  هبوت  تسا ;و  نآ  زا  تشگزاب  نانآ  هبوت  دوش ،  یم  بوسحم  اـطخ  هاـنگ و  ناـنآ  يارب  ریغ  هب  لاغتـشا  نیا  هک  نیا 
صوصخم هبوت  هب  نانآ  زا  يا  هتسد  ره  ماجنارـس  اهمارح و  یـصاعم و  زا  نانآ  تشگزاب  زا  تسا  ترابع  یلومعم  دارفا  ماوع و  هبوت  ینعی 

 ، هک نیا  هجیتن  دماجنا .  یم  لوط  هب  اج  نیا  رد  نآ  حرش  هک  دشاب  هنوگچ  دیاب  هک  دناد  یم  ار  دوخ  هفیظو  دنراد و  ملع  تفرعم و  دوخ ، 
سپس تسا و  تیصعم  زا  لّوا ،  هجرد  رد  هبوت  تسام و  بیقعت  رد  مادم  هشیمه و  ناطیش  هک  ارچ  دشاب ; موادم  یگـشیمه و  یتسیاب  هبوت 
ناسنا دبلط .  یم  ار  راگدرورپ  تیانع  زین  تابث  نیا  هک  تشاد  تابث  دیاب  هبوت  رد  دوخ .  زا  هبوت  ماجنارس  قح و  ریغ  زا  دعب ،  اه و  هقلع  زا 
هفاضا باتک  نیا  رب  یتاحفـص  درذـگ ،  یم  هچ  ره  هحفـص و  هملک و  فورح و  زا  رپ  تسا  یباتک  لثم  دـشاب ،  هک  ینامز  زا  عطقم  ره  رد 

مامت تسا و  دوخ  لاح  هب  ات  هتـشذگ و  لامعا  هعومجم  لاح ،  ره  رد  ناسنا  تسوا .  هتـشذگ  لامعا  نامه  باـتک ،  تاحفـص  دوش و  یم 
نادب هتفرگ و  یمیمـصت  رگا  یتح  دوجوم .  زین  نآ  تارثا  تسا و  تبث  يدوجو  باتک  نیا  رد  شا ،  هتـشذگ  ياهرادنپ  راتفگ و  لامعا ، 

هایـس تاحفـص  هک  یباتک  دنک ; یم  دروخرب  ام  دوجو  باتک  نیا  اب  ادتبا  هشیمه  دنوادخ  تسا و  تبث  باتک  نآرد  مه  زاب  هدرکن ،  لمع 
تسوا و رـضحم  رد  هک  تسام  نطاب  هرهچ  ای  تسادـخ  رـضحم  رد  هک  تسام  نطاب  هدـنهد  لیکـشت  یترابع ،  هب  دراد و  يدایز  دیفـس  و 

راک نیا  ینطاـب و  يدوجو و  تباـتک  نیا  رییغت  ینعی  هبوت ،  هک  تسا  نیا  مهم  هتکن  دوش .  یم  راکـشآ  اـیند  نآ  رد  هک  تسا  هرهچ  نیمه 
يو رب  دسیونرب  ناهتسم  کشا  ار ز  لد  دنک  نوخ  فورح  وا  دسیون  يو  رب  یهگنآ  فوقو  یب  دیوشب  لوا  ار  حول  تسین .  یناسآ  نادنچ 

عورـش لاوحا و  تلاح و  رییغت  ینعی  هبوت  نیاربانب ،  تخاس  دـنهاوخ  يرتفد  ار  نآرم  هک  تخانـش  دـیاب  ار  حول  نتـسش  تقو  ناـهن  رارـسا 
هدنب میتسه ،  يزاجم  ِنم  رد  ات  ام  ندرک .  تکرح  یلصا  ِنم  فرط  هب  ندرک و  هجوت  یلـصا  ِنم  هب  نتـشذگ و  يزاجم  ِنم  زا  تیدوبع و 

راپـسهر یلـصا  ِنم  يوس  هب  هتـشذگ و  يزاجم  ِنم  زا  هک  تسا  یکلاس  يارب  ّتیدوبع  یگدنب و  درادن .  یتذل  نامیارب  یگدـنب  میتسین و 
رب سک  ره  دریگ و  یمن  ادـخ  زا  ار  یناسنا  ضیف  تسا ،  يزاجم  نم  رد  هک  یماگنه  ات  ناسنا  تیاهن . ) یب  ات  دراد  یتاجرد  نیا  و   ) تسا

ینیبب رگ  لوزن  تمحر  دـنک  ات  نک  دوخ  كرت  لوضف  هلمج  زا  نک  نایرع  ار  شیوخ  دریگ .  یم  ضیف  ادـخ  زا  دوخ  یلاعت  هجرد  بسح 
دوخ نالقاع  نینح  زا  نیـشنم  چـیه  نک  یم  هحون  نیمز  يوس  دوخ  لیم  ینیبب  رگ  اـمه  نوچمه  اـشگرب  تلود  َّرپ  ءامـس  يوس  دوخ  لـیم 

رپ بوخ و  بکرم  قشع ،  نید  موی  نامیشپ  وت  یشابن  ات  نیبب  ار  رخآ  راک  يادتبا  دننز ز  یمرب  رس  هب  رخآ  نالهاج  دننک  نیـشیپ  اه  هحون 
لامک ندوب ،  لامک  قشاع  تسا و  لامک  نیع  دوخ  دـنوادخ  هک  میناد  یم  تسا .  حور  یلـصا  ماقم  هب  يزاجم  ِنم  زا  هار  ندومیپ  هبذاـج 

هب ادـخ  یتـسود  هک  تسا  نشور  دزرو .  یم  قشع  دوخ  هب  دراد و  تسود  ار  دوخ  ادـخ  نیارباـنب ،  تسا .  قلطم  لاـمک  دـنوادخ  تسا و 
صقن و هب  رظن  نامه  ندرک  دوخ  هب  رظن  يزاجم و  ِنم  هب  اـم  هجوت  ینعی  دوخ ،  هب  اـم  یتسود  هک  تسا  دوخ  هب  اـم  یتسود  زا  ریغ  دوخ ، 

ادخ رگا  هک  نیا  هجیتن  دراد .  تسود  زین  ار  ام  دراد ،  تسود  ار  دوخ  ادخ ،  نوچ  لاح ،  تسین .  بولطم  نیا  هک  تسا  نتشاد  دوخ  بیع 
هولج و تسه  هچره  تسین ،  راک  رد  ریغ  ادـخ  رظن  زا  تسینراک و  رد  ییاـم  هکلب  میتسه ،  اـم  هک  تسا  تهج  نآ  زا  هن  دراد ،  رظن  اـم  هب 

تقیقح رد  هک  تسین  يزاـجم  ِنم  زج  يزیچ  ریغ ،  هک  میتـفگ  ریغ و  میوش  یم  مینک ،  رظن  دوخ  رد  رگا  هک  میتـسه  اـم  و  تسوا ،  نوئش 
 ، تادوجوم همه  تقلخ  ساسا  تسا .  تبحم  نیمه  يانبم  رب  مه  تقلخ  ساسا  دراد و  رظن  ام  هب  ادـخ  نیارباـنب ،  درادـن .  دوجو  ریغ  نیا 

يوس هب  یحیبست  تکرح  ّتیدوبع و  قح و  هب  تادوجوم  همه  رد  قشع  ندوب  يراج  هجیتن  رد  تسا و  تاذ  لامج  يوس  هب  اهنآ  تیادـه 
مدیرفاین ار  سنإ  نج و  و  نودبعیل ) ّالإ  سنإلاو  ّنجلا  تقلخ  ام  هک ( :  دریگ  یم  همـشچرس  دوخ ،  تاذ  هب  قح  قشع  نیمه  زا  همه  قح ، 

 . ینوـفرعف مهیلإ  تفّرعتو  قـلخلا  تقلخف  فرُعا ،  نأ  تببحاـف  فرُعا  مل  ًازنک  تنک  تسا :  ثیدـح  رد  و  دنتـسرپب .  ارم  هک  نآ  يارب  زج 
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مدیناسانش و نانادب  ار  دوخ  مدیرفایب و  ار  ناگدیرفآ  سپ  دنسانشب .  ارم  هک  متـشاد  تسود  تخانـش .  یمن  ارم  سک  مدوب و  ناهن  یجنگ 
رهظم هنیآ و  لماک ،  ِناسنا  دنیبب ،  ار  ادخ  دهاوخب ،  يدـهاش  ره  هچ  دـنیبب و  تاذ  ریغ  رد  ار  دوخ  دـهاوخب  ادـخ  هچ  دنتخانـش .  ارم  نانآ 
ینعی دناسرب ; دوخ  هب  ار  هدنب  دهاوخ  یم  ادـخ  هک  دراد  مه  يرگید  لیلد  نیا  هداد و  رارق  هار  طرـش  ار  قشع  دـنوادخ  نیاربانب ،  تسوا . 

تیحالـص لماک  ناسنا  دـسرب و  لامک  هب  صقن  زا  دـناوت  یم  هک  تسا  ناسنا  تاقولخم ،  همه  نیب  دـهد و  رارق  دوخ  یّلجت  رهظم و  ار  وا 
زا ربص  تسا .  ییابیکـش  ربص و  كولـس  هار  ندومیپ  بوخ  ياهبکرَم  زا  یکی  ربص ،  دـنک .  یم  ادـیپ  ار  یگدـنب  دوبعم و  اـب  يزاـب  قشع 

و میتفای .  ابیکـش  ار  وا  ام  ًارباص ) هاندجو  ّانإ   : ) دـیامرف یم  مالـسلا ) هیلع  ) بویا دروم  رد  دـنوادخ  هک  روط  نامه  تسا ; ناربمایپ  تاماقم 
هب باطخ  مالـسلا ، ) هیلع  ) دوواد هرابرد  ای  دوب .  راک  هبوت  وا  یتسار  هب  يا ! هدنب  وکین  هچ  باّوأ ) هَّنإ  ُدبعلا  معن   : ) دیامرف یم  هیآ  همادا  رد 

دیألا اذ  دوواد  اندـبع  رکذاو  نولوقی  ام  یلع  ربصإ   : ) دـیامرف یم  هروس ص  هیآ 17  رد  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص  ) مالـسا یمارگ  لوسر 
تـشگزاب رایـسب  وا  يرآ ،  روآدای ،  هب  دوب  دّدعتم ]  تاناکما [  ياراد  هک  ار  ام  هدنب  دوواد ،  و  نک ،  ربص  دـنیوگ  یم  هچنآ  رب  باّوأ ) ّهنإ 

ربص ماقم  زا  ادخ ،  هب  هجوت  تشگزاب و  هبوت و  ماقم  رد  هتـسویپ  دیاب  هک  ارچ  تسا ; هبوت  مزاول  زا  زین  ربص  دوب .  ادـخ ]  يوس  هب  هدـننک [ 
 . تفرگ کمک 

يرادیب جیاتن 

لامک و نیا  هب  ندیـسر  قوش  مود  يدنوادخ ،  لامک  هب  هجوت  لّوا  دیآ ،  یم  لصاح  يرادـیب ) رون =(  هانپ  رد  تکرح  رثا  رد  هک  یجیاتن 
دزن اهتیاهن  یب  همه  تیاـهن  یب  هک  دـمهف  یم  کـلاس  يرادـیب ،  رون  هاـنپ  رد  يدـنوادخ :  لاـمک  هب  هجوت  1 ـ  تسا .  بلق  روـضح  موـس 
یم كرد  ار  لامک  نیا  کلاس ،  هک  یماـگنه  لاـمک :  هب  ندیـسر  قوش  2 ـ  دریگ .  یم  رارق  تمظع  لامک و  نیا  هبذاـج  رد  تسادـخ و 
ماقم هب  کـلاس ،  هک  یعقوم  بلق :  روضح  3 ـ  دراد .  ار  لامک  تیاهن  یب  هب  ندیـسر  قوش  ًامّلـسم  دریگ و  یم  رارق  نآ  هبذاج  رد  دـنک ، 
بلق روضح  ردق  ره  دوش و  یم  راگدرورپ  يانسُح  يامسا  یّلجت  ّلحم  تسوا ،  یلـصا  ماقم  هک  شحور ،  بلق و  دسر ،  یم  حور  بلق و 

روضح يور  نآ  توالح ،  نیا  دبای و  یم  ار  ادخ  روضح  توالح  ناسنا  يرادیب ،  رون  هانپ  رد  ددرگ .  یم  رتدیدش  یّلجت  دوش ،  رتشیب  ام 
 . تسا بلق 

سفن هیکزت  هبترم  3 ـ 

سفن هیکزت  هبترم 

ار یناسک  ادـخ  و  نیرّهطملا ) ّبحی  هللاو   : ) میراد میرک  نآرق  رد  هک  روط  نامه  اـهیگدولآ ; زا  تسا  ناور  نت و  یگزیکاـپ  ناـمه  هیکزت 
همه هفیظو  هک  تسا  سابل  یکاپ  ندب و  یکاپ  نامه  رهاظ :  یگزیکاپ  دراد :  یعاونا  یگزیکاپ  دراد .  یم  تسود  دـنا  یکاپ  ناهاوخ  هک 

 ، تیصعم ماجنا  مارح و  ندروخ  زا  يرود  لثم  تیصعم ; زا  یکاپ  ینعی  مادنا :  حراوج و  یگزیکاپ  لاح .  همه  رد  وضو ،  نتشاد  تسا و 
لد ینعی  لد :  ّرـس  یگزیکاپ  تسا .  نایقتم  ماقم  هک  تساهیتشز  یقالخا و  لیاذر  زا  یکاپ  لد :  یگزیکاپ  تسا .  نایاسراپ  ماـقم  نیا  هک 
هاـگ نآ   [ « هداتـسرف ; ار  همه  ادـخ [   : » وگب مهرذ ) ّمث  هللا  لـق   : ) هک تسا  ناقیدـص  ماـقم  هک  ندرک ،  كاـپ  تسادـخ  ریغ  هچ  ره  زا  ار 

رد دنوادخ  هک  نیا  زا  دـعب  سمـش ،  هکرابم  هروس  رد  هلمج  نم  میراد ; یناوارف  تاراشا  میرک ،  نآرق  رد  سفن  هیکزت  هرابرد  راذـگباو . 
ره هک  اهّکز ) نم  حلفأ  دـق   : ) دـیامرف یم  سپـس  تسا ، ) بلطم  ّتیمها  تمالع  نیا  و   ) دروخ یم  مسق  راب  تشه  هروس ،  لّوا  هیآ  تشه 

یلعا هروس  رد  زین  و  دینادرگ .  پاپ  ار  دوخ  هک  سک  نآ  راگتسر  اهّسد ) نم  باخ  دقو   . ) دش راگتسر  ًاعطق  دینادرگ ،  كاپ  ار  نآ  سک 
ماهلا اب  ناسنا  هک ،  نیا  نخس  لصاح  دبای .  یم  تاجن  دنک ،  هیکزت  ار  دوخ  سفن  هک  یسک  یّکزت ) نم  حلفأ  دق   : ) دیامرف یم  هیآ 14 ،  ، 
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یم هتـسیاش  اج  نیا  رد  دنک .  هیکزت  ار  دوخ  دیاب  دوش ،  راگتـسر  دهاوخب  رگا  دهد و  یم  زیمت  دب  زا  ار  کین  روجف و  زا  ار  اوقت  ییادخ ، 
ـ  9; اضر ;8 ـ  ربص ;7 ـ  قلخ نسُح  ;6 ـ  ّتین ;5 ـ  صالخا ;4 ـ  اوقت نامیا و  ;3 ـ  نیقی ;2 ـ  تیدوبع 1 ـ  مینک :  هراشا  ریز  بلاطم  هب  دـیامن 

قوقح تیاعر  ;16 ـ  فیلکت كرت  ;15 ـ  توکـس مالک و  ;14 ـ  اـجر فوخ و  ;13 ـ  دهز ;12 ـ  میلـست لکوت و  ;11 ـ  تعانق ;10 ـ  رکش
 . یهلا فیلکت  ;17 ـ  نارگید

تّیدوبع

و نودـبعیل ) ّالإ  سنإلاو  ّنجلا  تقلخ  امو   : ) دـیوگ یم  خـساپ  میرک  نآرق  تسیچ ،  ناسنا  قلخ  یتسه و  زا  ضرغ  هک  دوش  هدیـسرپ  رگا 
تلع هب  هدش و  ثحب  تیدوبع  هراب  رد  یگدنز ،  صخـشم  مسر  هار و  تمـسق  رد  دنتـسرپب .  ارم  هک  نآ  يارب  زج  مدیرفاین  ار  سنإ  نج و 

 ، صقن نیا  رد  میتسه و  چـیه  هک  مینک  ساسحا  هک  نیا  زا  تسا  ترابع  یگدـنب  درک .  میهاوخ  یتاراشا  زین  اـج  نیا  رد  بلطم ،  ّتیمها 
; میزرو یم  قشع  لامک  نیا  هب  سپـس ،  تسوا .  دزن  لامک  همه  لامک و  تیاـهن  یب  هک  قح  هب  هجوت  مینک ; هجوت  لاـمک  هب  میهاوخ  یم 
رد هدـنب ،  نیاربانب ،  میـسر .  یم  راثیا  هب  قشع  رد  میدیـسر ،  قشع  هب  هک  هاـگ  نآ  و  میراد .  تسود  ار  لاـمک  همه  تیاـهن و  یب  هک  ارچ 

يانعم هب  یبوخ  هب  اـج  نیا  زا  و  دوش .  یم  یلاـعتم  تسا ،  هدـمآ  دوجو  هب  راـثیا  قشع و  لاـمک و  زا  هک  يا ،  هدـنزاس  ثلثم  رد  ّتیدوبع 
 ، ناسنا هک  تسا  نیا  نآ  رگید  يانعم  اـی  و  میرب ،  یم  یپ  تسا ،  ّتیبوبر  هرهوج  یگدـنب  هک  ۀـّیبوبّرلا » اـههنک  رهوج  ۀـّیدوبعلا   » ثیدـح

تسام و یگـشیمه  هیامرـس  دراد ،  ام  یگدـنب  رد  هیاپ  هچ  ره  تسا .  ّتیبوبر  شرگید  يور  یگدـنب و  نآ  يور  کی  هک  تسا  يا  هکس 
تسا نیمه  و  تسین .  ام  میاد  هیامرس  اما  دشاب ،  ام  تقوم  هیامرـس  دناوت  یم  درادن ،  ام  یگدنب  رد  هیاپ  هچ  ره  و  تسا .  تاحلاص  تایقاب 
لحارم دسر .  ارف  تگرم  هک  نیا  ات  نک  شتـسرپ  ار  تراگدرورپ  و  نیقیلا ) کیتأی  یّتح  ّکبر  دـبعاو   : ) تسا هدـمآ  میرک  نآرق  رد  هک 

رد و  تسا .  هدـنوش  دوبان  زیچ  همه  وا  تاذ  زج  ههجو ) ّالإ  کلاه  ءیـش  ّلـک   : ) تسا هدـمآ  میرک  نآرق  رد  میرک  نآرق  رد  یگدـنب  ریس 
هوکـشاب و تاذ  تسا و  هدـنوش  یناف  تسا  نیمز  رب  هچ  ره  مارکإلاو ) لالجلاوذ  ّکبر  هجو  یقبیو  ناف  اهیلع  نم  ّلـک   : ) میراد رگید  هیآ 

یم نیب  زا  تسا ،  دومن  هک  ناسنا ،  یتسه و  یقلخلا  هجو  هک  میریگ  یم  هجیتن  قوف ،  هیآ  ود  زا  دنام .  دهاوخ  یقاب  تراگدرورپ  دنمجرا 
وهو هللا  یلإ  ههجو  ملـسی  نمو   : ) دـینک هجوت  ریز  هیآ  ود  هب  میـسر ؟ یم  یهلا  هجو  هب  هنوـگچ  دـنام .  یم  یهلا  هجو  اـی  ّیبر  هجو  دور و 
رّونلا یلإ  تاملّظلا  نم  ساّنلا  جرختل  کیلإ  هانلزنأ  باتک   . ) دنک ادخ  میلـست  دـشاب ـ  راکوکین  هک  یلاح  رد  ار ـ  دوخ  سک  ره  و  نسحم )

هب اهیکیرات  زا  ناشراگدرورپ  نذا  هب  ار  مدرم  ات  میدروآ  دورف  وت  يوس  هب  ار  نآ  هک  تسا  یباتک  دـیمحلا ) زیزعلا  طارـص  یلإ  مّهبر  نذإب 
دورب ادخ  هجو  فرط  هب  ناسنا  رگا  هک  دیآ  یمرب  قوف  هیآ  ود  زا  هدوتس .  ریذپان  تسکش  نآ  هار  يوس  هب  يروآ ; نوریب  ییانـشور  يوس 

يدونـشخ ناهاوخ  هک  یناسک  يارب  نیا  نوحلفملا ) مه  کئلوُأ  هللا  هجو  نودیری  نیذّللریخ  کلذ   : ) دریگ رارق  ادخ  يامـسا  ياضف  رد  و 
 . دنیادخ هجو  ادخ  يامـسا  هک  میریگ  یم  رارق  یهلا  يامـسا  ياضف  رد  یگدنب  رد  ام  و  دنناراگتـسر .  نامه  نانیا  و  تسا ،  رتهب  دنیادخ 
وا دعب  متخومآ و  وا  هب  ار  امـسا  دومرف :  دنوادخ  دندرک ،  ضارتعا  ناسنا  تقلخ  رد  ادخ  هب  ناگتـشرف ،  هک  نیا  زا  دعب  زین  هرقب  هروس  رد 
ّالإ اودبعت  ّالأ  کبر  یـضقو   : ) هلمج نم  میراد ،  میرک  نآرق  رد  ییابیز  تایآ  یگدنب  هرابرد  هک  تسا  نیمه  و  دش .  ناگتـشرف  دوجـسم 
يا ( ناطیّـشلا اودبعت  نأ ّال  مدآ  ینب  ای  مکیلإ  دهعأ  ملأ   . ) دینکن ار  يرگید  یگدنب  دینکب و  ار  وا  یگدـنب  امـش  هک  درک  مکح  ادـخ  هاّیإ )

میقتسم هار  تسا  نیا  هک  دیتسرپب  ارم  میقتسملا ) طارص  اذه  ینودبعا  نأ  (!؟ دیتسرپن ار  ناطیش  هک  میتسبن  نامیپ  امـش  اب  ایآ  مدآ ! نادنزرف 
دوش کیدزن  وا  هب  دشاب و  هدنب  دنک و  ظفح  ار  دوخ  یگدـنب  راگدرورپ ،  ندوب  تیاهن  یب  هب  هجوت  نیع  رد  دـناوتب  ناسنا  رگا  نیاربانب ،  . 

 ، ادخ برق  ندش و  کیدزن  هک  تسا  نیا  تسا  حرطم  هک  یمهم  لاؤس  اما  دشچ .  یم  ار  یگدنب  تالاح  هدیسر و  یگدنب  عیفر  ماقم  هب  ، 
( ، دشاب هتشاد  يرتشیب  یگدنب  و   ) دوش کیدزن  ادخ  هب  هچ  ره  هدنب  هک  تسا  نیا  باوج  هچ ؟ ینعی  دیآ ،  یم  دوجو  هب  یگدنب  رثا  رد  هک 

مینک نامگ  هک  مینکن ،  نامگ  ار  نآ  سکع  هک  میشاب  بظاوم  و  هدنب ،  هن  تسادخ ،  نیاربانب ،  دنک و  یم  ادیپ  يرتشیب  یّلجت  وا  رد  ادخ 
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انف تسانف .  زا  دعب  ياقب  نیا  هک  ادخ ،  رد  ندش  وحم  ینعی  ندش ،  یناف  دوش و  یم  یناف  هدنب  هکلب ،  دوش ،  یم  ادـخ  هدـنب ،  هللااب ـ  ذوعن   ـ
تیاعر ار  رقف  نیا  بدا  ساسحا و  ار  دوخ  رقف  دیاب  تسادـخ و  قولخم  لاحره  هب  هدـنب ،  اما  ندـش .  دوبان  هن  تسا ،  ندـش  وحم  ندـش ، 

 . تسادـخ يایلوا  ماقم  هک  دوب  دـهاوخ  نطاب  هب  ندـید  ندیـشچ و  تریح ،  ّتیدوبع ،  توـالح  هدـنب  بیـصن  لاـح ،  نیا  رد  اـما  دـنک ، 
وا و مشچ  موش  یم  نم  وا ،  تسد  موش  یم  نم   : » دیامرف یم  وا  قح  رد  دنوادخ  ّتیدوبع ،  رثا  رد  هک  دـسر  یم  یماقم  هب  هدـنب  ماجنارس 
هک دوش  یم  یهلا  یگدـنز  وا  یگدـنز  ینعی  یلاعت .  هللا  شیعک  هشیع  نوکی  دـبعلل  ۀـّیدوبعلا  تّمت  اذإ  هک :  تسا  ثیدـح  رد  وا » .  ناـبز 

یناف ادخ  یبای  ات  هک  رذگب  يدوخ  زا  یگدنب  نک  یگدـنب  نک  یگدـنب  یگدـنز  لد  يرح و  یهاوخ  وت  رگ  تساقب .  انف ،  نیع  رد  نامه 
 ، نیقیلاب ملعا  هللاو  وش  وحم  نیتسار  لاصو  دیاب  ار  وت  رگ  اقب  یبای  ات  هک  وش  قح 

نیقی

نانیمطا و اب  تسا  نتـسناد  هک  نیقیلا ،  ملع  لّوا :  هبترم  تسا :  هبترم  هس  ياراد  و  لد ،  هار  زا  بیغ  ملاـع  هدـهاشم  زا  تسا  تراـبع  نیقی 
ندیـسر نتفای و  ندـش و  هک  نیقیلا ،  قح  موس :  هبترم  تسا .  هدـهاشم  تیؤر و  هک  نیقیلا ،  نیع  مود :  هبترم  دـیدرت .  کـش و  زا  یلاـخ 

یم اـم  يدوجو  رهوـج  رد  نآ  تارثا  هچرگ  ریذـپ ،  لاوز  تسا و  ضَرَع  تسا ،  نتـسناد  هلحرم  رد  تخانـش ،  ملع و  هک  یماداـم  تسا . 
رد هشیمه  دنک و  رّونم  ار  ام  نطاب  تفرعم ،  نیا  میناشنب و  دوخ  ناج  رد  ار  نآ  تفرعم ،  ندرک  ادیپ  زا  دعب  یتسیاب  ام  دـنامب .  یقاب  دـناوت 
نآ دنوش :  یم  وا  هجو  نیع  یهورگ  دنتسه و  ادخ  يوس  هب  یهورگ  ندرک .  هتشابنا  نتسناد و  ددص  رد  هن  میشاب ،  ندیسر  ندش و  ددص 

 . تسا هدـش  هراـشا  قوـف  هبترم  هس  ره  هـب  مـیرک  نآرق  رد  تـسود  يور  دوـخ  وا  يور  ار  رگد  ناو  تـسود  يوـس  دـش  وا  يور  ار  یکی 
تسین نینچ  زگره  نیقیلا ) نیع  اّهنورتل  ّمث  میحجلا ،  ّنورتل  نیقیلا  ملع  نوملعت  ول  ّالک   : ) دیامرف یم   7 هیآ 5 ـ  رثاکت ،  هروس  رد  دنوادخ 

 : دیامرف یم  هیآ 51 ،  هقاحلا ،  هروس  رد  و  دیبای .  یمرد  نیقیلا  نیع  هب  ًاعطق  ار  نآ  سپـس  دینیب .  یم  ار  خزود  دیتشاد ،  نیقیلا  ملع  رگا  ، 
هـس نیا  دناوت  یم  زیچ  ره  هب  تبـسن  ناسنا  هک  تسا  نیا  مهم  رکذت  تسا .  ینیقی  یتقیقح  ههبـش ،  یب  نآرق ، ]  نیاو [  نیقیلا ) ّقحل  ّهناو  )

رد ار  قوشعم  قشاع و  دیـسر :  هناگ  هس  تالاح  نیا  هب  دوش  یم  مه  ایند  اهزاجم و  دروم  رد  هک  میـشاب  بظاوم  دیاب  دنک و  ادیپ  ار  تلاح 
نآ اب  هاوخان  هاوخ  تقیقح ،  هچ  زاـجم و  هچ  زیچ ،  ره  هب  هجوت  تفرعم و  بسح  رب  نیارباـنب ،  زیت  دـنرآ  شیپ  دـندنب و  ودـب  ود  زیختـسر 

 ، میدنبب لد  تسا ،  تقیقح  هچنآ  هب  هک  میشاب  هجوتم  دیاب  ور ،  نیا  زا  بّحأ » .  نم  عم  ءرملا   : » هدمآ هک  تسا  نیمه  میوش و  یم  دحتم 
هب ار  دوخ  هجوت  هچ  ره  میریگ و  یم  رارق  یهلا  هجو  ییاضف  رد  میتشاد ،  هجوت  رگا  دـشخب و  یم  زیچ  نامه  گنر  ار  ام  وا ،  اب  داـحتا  هک 

نیع وا =(  ندـید  هب  نیقیلا ) ملع  ادـخ =(  تخانـش  زا  ینعی  مینک ; یم  ادـیپ  ادـخ  اب  طابترا  رد  ار  قوف  هناـگ  هس  بتارم  مینک ،  رتشیب  قح 
 ، عنص رد  تسادخ و  هب  تاهجوت  همه  میرادن و  دوخ  هب  یهجوت  رگید  نیقیلا ،  قح  رد  میـسر .  یم  نیقیلا ) قح  شلاصو =(  هب  و  نیقیلا )
رثا رد  نیقی ،  نیا  هک  ادخ  يامـسا  هب  ینعی  میـسرب ; نیقیلا  قح  هب  ات  مینک  یم  ادـیپ  شـشک  وا  يوس  هب  هجوت  نیا  رد  مینیب و  یم  ار  عناص 
ادخ يامـسا  تساوخ و  هدارا و  هبترم ،  نیا  رد  هک  ارچ  تسا ; داجیا  تلع و  دوخ ،  نیقی ،  نیا  دوش و  یم  ادیپ  ام  رد  رتشیب  هچره  تدابع 

و نـیقیلا ) کـیتأی  یّتـح  کـّبر  دــبعاو   : ) مـیراد مـیرک  نآرق  رد  هـک  تـسا  نـیمه  و  دراد ،  ار  تـّیلعف  تلاـح  هـک  تـسا  يراـج  اـم  رد 
 . دسر ارف  تگرم  هک  نیا  ات  نک  شتسرپ  ار  تراگدرورپ 

اوقت نامیا و 

رد نامیا  اّما  راگدرورپ ،  هب  ام  نطاب  نادـجو و  قیدـصت  ینعی  ادـخ ;  هب  نامیا  الثم  يزیچ ،  هب  نطاب  رد  قیدـصت  زا  تسا  ترابع  نامیا ، 
نامیا لمعلاب .  ّالإ  نامیإلا  تبثی  الو  هنم  لمعلاو  لمعلاب  ّالإ  نوکیال  نامیإلا  میراد :  تیاور  رد  دریذـپ .  یم  ققحت  دوش و  یم  تباث  لمع 

دوخ نامیا  زا  هشیمه  دیاب  ام  دنام .  یمن  رادیاپ  تباث و  لمع ،  اب  زج  نامیا  تسا و  نآ  زا  یئزج  لمع ،  دریذپ و  یمن  ققحت  لمع  اب  زج  ، 
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نیقی اب  هتخیمآ  نامیا  دراوم  زا  يرایـسب  دوشن .  نآ  ندش  تسـس  ثعاب  يدماشیپ ،  ای  يرما  چیه  دـسرن و  بیـسآ  نآ  هب  ات  مینک  تبظاوم 
 ، همه زا  ناوت  یمن  دوش و  یم  هدـهاشم  یتواـفتم  یلمع  راـثآ  ناـمیا ،  فـلتخم  تاـجرد  رد  و  دراد .  یبـتارم  تاـجرد و  ناـمیا  تسین . 

لابند هب  دیدرت  یتسس و  لمع  ماقم  رد  فیعض ،  ياهنامیا  تسا .  مأوت  راوتسا  لمع  اب  لماک ،  نامیا  هتبلا  و  تشاد .  لمع  راظتنا  ناسکی ، 
هک یلاـح  رد   ) دوش یم  لـمع  هب  رجنم  هک  تسا  هدارا  ملع و  هکلب  تسین ،  ملع  سنج  زا  اـهنت  دـبای و  یم  رارقتـسا  لد  رد  ناـمیا ،  دراد . 

یتلاح اوقت  دوش » .  یم  دـلوتم  لمع  زا  لماک ،  ناـمیا   : » دـیامرف یم  ( مالـسلا هیلع  ) یلع و  دوشن . ) لـمع  هب  رجنم  دـناوت  یم  اـهنت ،  ملع ، 
هب ماـت  هجوت  شا ،  یقیقح  ياـنعم  اوقت و  لـصا  دـهد .  یم  تسد  وکین  قـالخا  روـیز  هب  نآ  نتفاـی  تنیز  سفن و  هیکزت  زا  سپ  هک  تسا 
وا روضح  بدا  تیاعر  شروضح ،  و  روضح ،  ینعی  شدای  و  میوشن ،  لفاغ  راگدرورپ  دای  زا  یلاح ،  چـیهرد  هک  نیا  تسا و  راگدرورپ 

ینعی اوقت ،  تسا ــ :  هدمآ  ریز  دراوم  اوقت ،  فیراعت  رد  لمع .  لد و  نامیا ،  ندرک  یکی  زا  تسا  ترابع  اوقت  دنک .  یم  داجیا  ام  رد  ار 
رد مالـسلا ) هیلع  ) یلع ترـضح  ادخ .  ریغ  زا  زیهرپ  ینعی  اوقت ،  هانگ ــ .  زا  دوخ  يرادـهگن  ینعی  اوقت ،  مینک ــ .  لمع  میناد ،  یم  هچره 
رد دـینک .  هعجارم  اج  نآ  هب  تساوقت .  هرابرد  فیـصوت  نیرتابیز  هک  دراد  نیقتم  تافـص  هب  ابیز  یتاراشا  ماّمه ،  هبطخ  رد  هغالبلاجهن ، 

نیرتـهب تقیقح ،  رد  هک  دـیریگرب  هشوت  دوخ  يارب  و  يوقّتلا ) داّزلاریخ  ّنإـف  اودّوزتو   : ) میراد هیآ 197 ،  هرقب ،  هروـس  رد  میرک ،  نآرق 
هک ّصاـخ ،  ياوقت  مود ـ  تسا .  بجاو  هب  لـمع  مارح و  كرت  هک  ماـع ،  ياوقت  لّوا ـ  دراد :  هبترم  هس  اوقت  تسا .  يراـگزیهرپ  هشوت ، 

قزر هشوت و  اوقت ،  هک  تسا  نیا  مهم  رایـسب  هتکن  تسا .  ههبـش  هنوگ  ره  كرت  هک  ّصاـخ ،  ِّصاـخ  ياوقت  موس ـ  تسا .  فـالخ  كرت 
نم میراد ;  ابیز  یتاراشا  میرک ،  نآرق  رد  اوقت  هراب  رد  تساـم .  يونعم  قزر  اوقت ،  رگید ،  تراـبع  هب  تسا و  میرک  قزر  نیا  تساـم و 

زج نآ  تسرپرـس  هک  ارچ  نوقّتملا ) ّالإ  هؤایلوأ  نإ   . ) دراد تسود  ار  ناراگزیهرپ  دـنوادخ ،  دـیدرت  یب  نیقّتملا ) ّبحی  هللا  ّنإـف   : ) هلمج
هب لماع  هشیمه  دـشچب ،  ار  ادـخ  یتسود  توالح  ناسنا  رگا  تساوقت و  یتسود ،  طرـش  هک  دـیامرف  یم  دـنوادخ  دنتـسین .  ناراـگزیهرپ 

هبذاج رد  نتفرگ  رارق  شا ،  هجیتن  و  تسا ،  ناسنا  هیامرـس  نیرتشزرا  اب  اوقت  دنک .  یم  لابند  تساوقت ،  هک  ار ،  تبحم  نیا  ندـمآ  دوجو 
مکمرکأ ّنإ   : ) دـنا نیرتاوقت  اب  ادـخ ،  دزن  اهناسنا  نیرتفیرـش  نیرتتمارک و  اب  تسا .  لماکت  هلحرم  نیرتـالاب  هک  تسا  راـگدرورپ  تبحم 

یمومع تمارک  نآ  اب  هسیاقم  لباق  تمظع ،  شزرا و  رظن  زا  دروآ ،  یم  تسد  هب  اوقت  رثا  رد  ناسنا  هک  یتمارک ،  نیا  و  مکیْقتأ ) هللا  دنع 
تسا تادوجوم  رگید  هب  تبسن  ناسنا  یمومع  تمارک  هک  مدآ ) ینب  انمّرک  دقلو   : ) تسا هدمآ  ءارـسا  هروس  هیآ 70  رد  هک  تسین  ناسنا 

هک تسا  نیا  اوقت  رگید  تازاـیتما  زا  دـسرب .  اوـقت  هب  تیاـهن  رد  تمارک ،  نیا  زین  هیآ  نیمه  رد  دـیاش  هتبلا  تسا . ) شزرا  اـب  مه  نآ  (و 
هللا اوقّتت  نإ  اونمآ  نیّذلا  اهّیأ  ای   : ) دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ  هیآ 29 ،  لافنا ،  هروسرد  هک  دوش  یم  ناسنا  رد  لطاب  زا  قح  ییادج  لماع 
دهد یم  رارق  لطاب ]  زا  قح  صیخشت [  يورین ]  ] امش يارب  دیراد ،  اورپ  ادخ  زا  رگا  دیا ،  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  ًاناقرف ) مکل  لعجی 

اوربـصت نإو   : ) دـیامرف یم  نارمع  لآ  هروس  هیآ 120  رد  لاـعتم  دـنوادخ  هک  درادـن  اوقت  اـب  مدرم  ياـهناج  هب  یهار  ناراـکم ،  هلیح  و  . 
راک تبقاع  نایاپ و  و  دناسر .  یمن  امش  هب  ینایز  چیه  ناشگنرین  دییامن ،  يراگزیهرپ  دینک و  ربص  رگا  و  ًائیش ) مهدیک  مکّرـضیال  اوقّتتو 

ناـمگ یب  و  بآـم ) نسحل  نیقّتملل  ّنإو   : ) مـیراد هیآ 120 ،  نارمع ،  لآ  هروـس  رد  میرک  نآرق  رد  زاـب  هک  تـسا  ریخ  یتبقاـع  نـیقتم ، 
 . تسا شوخ  یماجنارس  ار  ناراگزیهرپ 

صالخا

صالخا

یم ار  ادخ  يراوازـس  هک  ارچ  دشاب ; صلاخ  ادخ ،  يارب  نامدـصق  ادـخ و  يارب  طقف  نامیاهراک  یمامت  هک  نیا  زا  تسا  ترابع  صالخا 
همه دنیب و  یمن  ار  دوخ  هدـنب  لماک ،  صالخا  رد  تسا .  تدابع  ّتین ،  دوخ  یّتح  دـشاب ،  نینچ  ام  تین  رگا  میا .  هدیـسر  نآ  هب  مینیب و 
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رد ادخ  زج  ادخ ،  زا  دننک  انمتایلواک  دوب  تقیقح  فالخ  تسادخ .  شتاجاح  همه  درادن و  ادـخ  دوخ  زج  یتجاح  اذـل  تسادـخ و  شا 
هیآ  ) رجح هروس  رد  نآ  هب  هیبش  یتایآ  رد  روط  نیمه  دـنک و  یم  نایب  ار  ناسنا  تقلخ  يارجاـم  دـنوادخ ،  هک  ص ، »  » هروس رخآ  تاـیآ 

زج دندرک  هدجـس  وا  رب  کئالم  میدـیمد و  وا  رد  دوخ  حور  زا  دـندیرفآ ،  كاخ  زا  ار  ناسنا  هک  نیا  زا  سپ  دـیامرف :  یم  دـعب ، ) هب   28
ّالإ  . ) دـنک یم  اوغا  ار  ناگدـنب  همه  هک  دروخ  مسق  درک و  ضرع  ادـخ  هب  دـش و  هدـنار  ادـخ  هاگرد  زا  ناطیـش  لاحره ،  هب  اما  ناطیش . 

صالخا رد  دنک ،  ادیپ  يرتشیب  یلاعت  قشع ،  رد  هچ  ره  هللا  یلا  کلاس  ار .  نانآ  نایم  زا  صَلخم  ناگدنب  رگم  نیصلخملا ) مهنم  كدابع 
ّالإ نوکلاه  مهّلک  ساّنلا  دـیامرف :  یم  دراد و  ابیز  يا  هلمج  صالخا  هراـب  رد  مالـسلا ) هیلع  ) یلع ترـضح  دـبای .  یم  يرتشیب  یلاـعت  مه 
رد مدرم  همه  میظع .  رطخ  یف  نوصلخملاو  نوصلخملا  ّالإ  نوکلاه  مهّلک  نولماـعلاو  نولماـعلا  ّـالإ  نوکلاـه  مهّلک  نوملاـعلاو  نوملاـعلا 

نانآ زج  دنتکاله  رد  همه  زین  نانیا  دننک و  یم  لمع  هک  یناملاع  زج  دنتکاله  رد  همه  ناگدننک ،  لمع  و  ناگدننک ،  لمع  زج  دنتکاله 
هار رد  هکناز  ماـمت  وا  ددرگن  صلاـخ  دوخ  اـت ز  مادـم  دـشاب  رطخ  رد  صلخم  هکناز  دـنگرزب .  سب  يرطخ  رد  زین  ناـنیا  دنـصلخم و  هک 
درب تفر و  نما  ماـقم  رد  تسا  زاـب  صلخم  تشگ  صلخم  هکنوـچ  تسا  صنقم  وا  تـسا  هـتفرگن  ار  غرم  تـسا  دـح  یب  نزهر  تـسه و 
زونه ِصلخم  هک  تسا  نیا  رد  صَلخم  اب  ِصلخم  قرف  يدش  ناطلـس  دش  تسین  هدنب  هکنوچ  يدش  ناهرب  همه  یتسر  دوخ  نوچ ز  تسد 

اما میا ،  هدوراـین  تسد  هب  ار  دیـص  زونه  هک  راکـش  دیـص  اـی  میا ،  هدـشن  مرح  دراو  زونه  هک  هبعک  يوـس  هب  تکرح  لـثم  تسا ; هار  رد 
خماـش ماـقم  هب  هتفاـی ،  ییاـهر  زیچ  همه  زا  دوـخ و  زا  هک  يا  هدـنب  نینچ  تـسا .  هدروآ  تـسد  هـب  ار  دیـص  هدـش و  مرح  دراو  صَلخم ، 

صالخا دـیحوت ،  هلحرم  نیرتالاو  هل .  صالخإلا  هدـیحوت  لاـمک  دـیامرف :  یم  مالـسلا ) هیلع  ) یلع هک  تسا  نیمه  دـسر و  یم  صـالخا 
رد صالخا  ماجنارـس  لمع ;و  رد  صالخا  رادـنپ ; رد  صالخا  راتفگ ; رد  صالخا  صالخا ،  فلتخم  هوجو  تسا .  راگدرورپ  هب  لـماک 

 . تسا ّتیدوبع 

راتفگ رد  صالخا 

همه هب  لصتم  هک  تسوا  لد  كاپ  همشچ  شنابز  دریگ و  یم  همشچرس  تسا ،  صالخا  شا  همه  هک  وا  نطاب  زا  صلخم ،  صخش  راتفگ 
وگب دش ،  دهاوخن  مک  نیتسار  ياک  شدمآ  نیز  لق  رما  ندش  یلاخ  زا  سارهم  وگم  نیه  ندع  نآ  اب  تلد  نوچ  دش  لصتم  تساهایرد . 

ینک یم  یلاخ  وخدب و  ار  شیوخ  ینس  ربج و  ار  ریغ  رم  ینک  ات  نیا  تسایرد 

رادنپ رد  صالخا 

ادخ زا  شدوجو  هک  یـسک  سب .  تسا و  ندوب  ادخ  اب  طابترا  رد  نطاب و  ّتیفافـش  نطاب و  رون  تسین .  لایخ  مهو و  رد  صلخم ،  ناسنا 
يدب لایخ و  مهو و  زا  دناوت  یم  هنوگچ  اذل  و  تسا ،  هدش  رپ  قح  زا  شدوجو  دنیب ،  یمن  ار  دوخ  لماک ،  صالخا  رد  هک  وا  و  هدش ،  رپ 

 ، سپ تسا .  تمکح  رون  اب  هدـش  تیادـه  لقع و  هانپ  رد  نیرب و  رکفت  وا ،  رکفت  لطابلا . ) قهزو  ّقحلا  ءاـج   : ) هک ارچ  دوش ; رپ  هینک  و 
 . دنک یم  رس  دوخ  يادخ  اب  زین  رادنپ  رد  وا 

لمع رد  صالخا 

یم لمع  رد  نیارباـنب ،  تسا .  راـگدرورپ  يامـسا  رد  وحم  وا  تسا و  يراـج  وا  رد  ادـخ  هدارا  تسین و  شدوخ  صلخم  هدـنب  هک  میتفگ 
ار ادخ  ین  صاخ  نانابرق  دـننازاب  كاپ  صالخ  ای  دـیوج  لضف  تلم  هکناز  دوش .  یم  راگدرورپ  يامـسا  یّلجت  لحم  وا  هک  نیا  هب  دـسر 

یب شیتسه  قح  دهد  یم  وه  دریگ ز  یم  كاپ  هک  نانچنآ  وا  دزم  دهاوخن  دزاب  یم  كاپ  دننز  یم  ینایز  دوس و  رد  ین  دننک  یم  ناحتما 
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یتف تلع  یب  زاب  دراپس  یم  یتلع 

تّیدوبع رد  صالخا 

ار ادخ  يراوازـس  وا  هک  ارچ  دراد ; رظن  رد  ار  هللا ) هجول  ءاغتبا   : ) صلخم هدنب  هک  دوش  یم  لماش  ار  الاب  دراوم  همه  تیدوبع  رد  صالخا 
ار امرگ  هتبلا  دخرچ ،  یم  عمـش  رود  هک  میریگب  رظن  رد  ار  يا  هناورپ  رگا  دهاوخ .  یم  ار  ادخ  اب  ندرکرـس  زا  یـشان  توالح  دنیب و  یم 

دزوسب شتآ  رد  هک  تسا  یعقوم  هناورپ  رگید  تلاح  تسا و  میقتسمریغ  كرد  لاح ،  ره  هب  اما  تسا ،  یبوخ  تلاح  دنک و  یم  ساسحا 
دیدنخ و یم  هک  شتآ  رد  مدـید  ار  هناورپ  رحـس  تخومآ  هناورپ  بتکم  رد  یبش  ار  یقـشاع  قشع و  سرد  نم  لد  دوش .  كاردا  نیع  و 

 ، تخوس یم  داد و  یم  ناج 

تّین

نآ لمع  هب  دـصق  تسین  نکمم  دوشن ،  هتـسناد  يزیچ  ات  هک  ارچ  تسا ; لمع  ملع و  نایم  هطـساو  تسا و  لـعف  نداد  ماـجنا  دـصق  ّتین ، 
ّتین و نتـسناد  رما  نیا  رد  تسا .  راگدرورپ  هب  ندیـسر  تایح ،  يالعا  فدـه  هک  میناد  یم  اما  دوش .  یمن  ارجا  دوشن ،  دـصق  ات  دوش و 

لمعی ّلک  لق   : ) دیامرف یم  میرک  نآرق  رد  لاعتم  دنوادخ  تسا .  لمع  همّدقم  دصقم و  ّتین ،  هک  نیا  رتنشور  نایب  دریگ .  یم  رارق  لمع 
بوخ ّتین  تسا ،  لمع  همّدقم  هک  ّتین ،  سپ  دنک » .  یم  لمع  دوخ  یندب ]  یناور و  راتخاس [  بسح  رب  سک ،  ره   : » وگب هلکاش ) یلع 

 ، صلاخ ّتین  زا  تسا  ترابع  كاپ ،  ّتین  ادخ .  هب  ندیـسر  تسا و  یهلا  لمع  همّدقم  یهلا  ّتین  تسا و  دب  ای  بوخ  لمع  همّدقم  دب ،  ای 
هک میراد  تایاور  رد  و  دـیناوخ .  ارف  هنالدـکاپ  ار  ادـخ  سپ  نیّدـلا ) هل  نیـصلخم  هللا  اوعداف   : ) میـشاب ادـخ  يارب  طـقف  روما  همه  رد  هک 
 ، مود هتـسد  تسا ;و  ناگدرب  تدابع  نیا  دننک و  یم  تدابع  سرت  يور  زا  ار  ادخ  هک  نانآ  لّوا ،  هتـسد  دنا :  هتـسد  هس  ادـخ ،  ناگدـنب 

يارب ار  ادـخ  هک  ناـنآ  موـس ،  هورگ  تسا ;و  نارجاـت  تداـبع  نیا  دـننک و  یم  تداـبع  تشاد  مشچ  عـمط و  يور  زا  ار  ادـخ  هک  ناـنآ 
دوـخ و يارب  لّوا  هورگ  ود  تداـبع  دـسر  یم  رظن  هب  تسا .  ناـگدازآ  تداـبع  نیا  دـننک و  یم  تداـبع  یهلا ) كاـپ  تـین   ) وا يراوازس 

عمج یتسرپادـخ  اب  یتسرپدوخ ،  نوچ  تسا و  یناسفن  تایهتـشم  قیالع و  نامه  هب  ناـنآ  تداـبع  تشگزاـب  هک  ارچ  تسا ; یتسرپدوخ 
نیا هب  قشع  ادخ و  يراوازس  رد  موس  هتسد  تدابع  اما  دنتـسه .  مه  داریا  لباق  هکلب  دنتـسین ،  لوبق  لباق  اهنت  هن  هورگ  ود  نیا  دوش ،  یمن 

طایتحا عورـشم ،  تاعقوت  رد  یّتح  ادخ ،  هب  برقت  یلاعتم  بتارم  رد  ادخ  يایلوا  یهاگ  تسادـخ .  يایلوا  تدابع  نیا  تسا و  يراوازس 
 . دننک یم  يرود  و 

قلخ نسُح 

قلخ نسُح 

تسا دنمشزرا  دشاب ،  نطاب  نسُح  ششوج  رگا  تسا و  يراتفرشوخ  رهاظ و  نسح  رما ،  نیا  هک  تسا  مدرم  اب  يراتفرشوخ  قلخ ،  نسح 
ناشن رهاظ ،  نسُح  رگا  تسا .  هدش  كاپ  یقالخا  لیاذر  زا  ناسنا  تروص ،  نیا  رد  تسا و  بوخ  تافص  عیمج  رب  هاوگ  نطاب ،  نسح  . 
یلاعت درد  هب  هک  نیا  رتمهم  تسا و  تقیقح  زا  رود  یگتخاس و  يراتفر ،  دشابن ،  نطاب  بوخ  تافص  نطاب و  نسُح  شـشوج  زا  یقیقح 

 . تسوا رد  هک  دوارت  نورب  نامه  هزوک  زا  دشاب :  ام  نطاب  زا  ناشن  ام ،  رهاظ  هک  میشاب  یتّیعضو  رد  دیاب  دروخ .  یمن  صخش 

قلخ نسح  هجیتن 
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میشاب رادروخرب  یناویح  قالخا  زا  رگا  یناسنا و  تروص  میشاب ،  هتـشاد  یناسنا  قالخا  رگا  دوش ; یم  ام  تروص  ام  قالخا  ایند ،  نآ  رد 
بلاغ تدوجو  رب  ناک  یتریس  هک :  ارچ  دوب ; دهاوخ  ام  لمع  تروص  ام ،  خزود  تشهب و  ماجنارسو  تشاد .  میهاوخ  یناویح  تروص  ، 
دننام  ) دننیب یم  ار  دارفا  يرهاظ  ینطاب و  لاوحا  نیا  زین ،  ایند  نیا  رد  ادـخ ،  هژیو  يایلوا  تسا و  بجاو  ترـشح  ریوصت  نآ  رب  مه  تسا 
تسا نیمه  و  ًۀنسح ) ةرخآلا  یفو  ًۀنسح  اینّدلا  یف  انتآ  اّنبر   : ) دشاب نیا  نامیاعد  هشیمه  دیاب  ام  هک  تسا  نیمه  و  هثراح ) نب  دیز  ناتساد 
یقلُخ ار  وـت  هـک  یتـسار  هـب  و  مـیظع ) قـلُخ  یلعل  کـّنإو   : ) دـیامرف یم  مـیرک  نآرق  رد  لوـسر  ترـضح  هراـب  رد  گرزب  دـنوادخ  هـک 

هب ارم  ایادـخ  قالخألا .  تارکنم  ینبّنجو  یقلُخ  ْنِّسَح  مهّللأ  هک :  دومرف  یم  اعد  هراومه  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) لوسر ترـضح  ! تسـالاو
( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) لوسر ترـضح  هک  تسا  ّتیمها  اب  نانچ  قالخا  مراکم  امرف .  هتـساریپ  یناسفن  لیاذر  زا  هتـسارآ و  قالخا  مراـکم 

 . « قالخألا مراکم  مّمتأل  تثعب   : » دومرف هک  ارچ  دناد ; یم  نآ  يارب  ار  دوخ  تثعب 

ربص

 ، نیاربانب تالکشم .  یتخـس و  عقوم  رد  یباتیب  زا  تسا  يرادهگن  نینچمه  تسا و  عرـش  لقع و  ياضتقم  قبط  رب  سفن  يرادهگن  ربص ، 
ربارب رد  دوش و  یمن  رثأـتم  تاـمیالمان  ربارب  رد  سفن  نآ ،  هجیتـن  رد  هک  تسا  سفن  تبالـص  تّوق و  هکلم  ربـص ،  مییوـگب :  تسا  رتـهب 
یلاع فده  هب  ندیـسر  ربص ،  قیداصم  نیرتمهم  زا  دوش .  یم  مدق  تباث  نآ  هب  لمع  لقع و  عرـش و  رما  رد  ددرگ و  یمن  میلـست  اهـسوه 

يامسا هب  ندیسر  هار  رد  ربص  نامه  هک  مّهبر ، ) هجو  ءاغتبا  اوربص  نیّذلاو   : ) دیامرف یم  دعر  هروس  هیآ 22  رد  دنوادخ  هک  تسا  تایح 
هدش رکذ  ریبک ،  شوج  ياعد  رد  هک  زین  ادخ  يامـسا  زا  و  تسا .  هار  یمتح  طیارـش  زا  ندوب  رباص  ادـخ ،  تیاضر  بلط  رد  تسادـخ و 

رد نتفرگرارق  هک  تایح ـ  يالعا  فده  هب  ناسنا  تسا  رارق  رگا  نیاربانب ،  تسا .  هدننکربص ) راّبص =(  و  هدنهد ) ربص  روبـص =( »  » یکی
تاـیآ میرک  نآرق  رد  هک  تسا  نیمه  تسا و  ناـسنا  تافـص  نیرتشزرااـب  زا  یکی  ربـص  دوش ،  لـیان  تسا ـ  راـگدرورپ  يامـسا  ياـضف 

دـینک و ربص  دـیا ،  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  اوطبارو ) اورباـصو  اوربص  اونمآ  نیذـّلا  اـهّیأ  اـی   : ) هلمج نم  میراد ; ربص  يارب  يددـعتم 
یب ار  دوخ  شاداپ  نایابیکـش  دـیدرت ،  یب  باسح ) ریغب  مهرجأ  نورباّـصلا  یّفوی  اـّمنإ   . ) دـینک یناـبهگن  ار  اـهزرم  دـیزرو و  یگداتـسیا 

دومرف مالسلا ) هیلع  ) قداص ماما  هک  تسا  تیاور  رد  و  تسا .  نارباص  اب  ادخ  نیرباّصلا ) عم  هللا  ّنإ   . ) تفای دنهاوخ  مامت ]  هب  و  باسح [ 
اـهالب و راـتفرگ  هک  یناـسک  يارب  ددرگ ،  یم  بصن  راـگدرورپ ،  تلادـع  يوزارت  دوش و  یم  هدوشگ  لاـمعا  ياـه  هماـن  هک  یماـگنه  : 
ود رب  ربص  ددرگ .  یم  هدوشگ  یلمع  همان  هن  دوش و  یم  بصن  شجنـس  نازیم  هن  دـنا ،  هدـیزرو  ربص  نآ  رب  دـنا و  هدـش  تخـس  ثداوح 
رب ربص  مود  و  هاـنگ ،  مارح و  زا  يرود  بجاو و  هب  لـمع  رد  ربص  ینعی  هدرک ; یهن  رما و  لاـعتم  يادـخ  هچنآ  رب  ربص  یکی  تسا :  مسق 

یلصا ِنم  هب  ندیسر  يارب  ناسنا  هزرابم  رد  ربص  تسین .  ربص  ناگتشرف  تاناویح و  رد  تسا .  ناسنا  صوصخم  ربص  اهالب .  تالکـشم و 
اب را  ربص  داهن  رد  يروبص  دوبن  ار  هک  ره  درادن  نامیا  شادخ  ربمغیپ  تفگ  تسا .  هدننک  کمک  رایـسب  يزاجم ،  ِنم  زا  يرود  ادخ و  و 
يا تسا  جنگ  ربص  دیدن  مدآ  ربص  وچمه  ییایمیک  دیرفآ  قح  ایمیک  نارازه  دـص  ناوخب  هگآ  ار  رـصعلاو  ایب ،  وت  نالف  يدرک  نیرق  قح 

شیامن ربص ،  نورد و  تملظ  رگنایامن  عزج ،  دنا :  هتفگ  هک  تسا  یبات ) یب  عزج =(  ّدض  ربص ،  نهک  جنگ  یبای  افـش  ات  نک  ربص  ردارب 
هچنآ زا  نتفای  تذل  نتـشاد و  تجهب  تسا و  یگدـنز  روما  لئاسم و  اب  دروخرب  رد  سفن  تابث  نامه  ربص ،  تسا .  تمکح  نورد و  رون 
تـسا راگدرورپ  ناحتما  ام  یگدنز  رد  روما ،  زا  یلیخ  ماجنارـس  تسا و  بولطم  دـسر ،  تسود  زا  هچ  ره  هک  نیا  تسادـخ و  بناج  زا 
نیشنب هل  نامیا  الف  ربص  ثیح ال  هلک  رـس  دیابب  نامیا  زا  ربص  تسا .  رترب  تمعن  رکـش  زا  یهاگ  تساهـشاداپ و  نیرتهب  زا  ربص ،  رجا  هک 

 ، دراد نیریشرب  نکیلو  تسا  خلت  ربص  هک  مایا  شدرگ  زا  شرت 

اضر
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میلـست و نآ  رب  هدنب  هدـش ،  ریبدـت  اضتقا و  میکح ،  ربدـم  مکح  هب  هچ  ره  هک  نیا  نآ  و  دراد ،  ینـشور  يانعم  ندوب ،  یـضار  تیاضر و 
 . تسا يدونشخ  میلست و  اضر ،  اما  تسا ،  تالکـشم  رب  لمحت  ربص ،  هک  ارچ  دشاب ; ربص  زا  رترب  یماقم  اضر  دیاش  دشاب و  هتـشاد  اضر 

وفعلا اذ  اـی   : » میناوخ یم  ریبـک  نشوـج  رد  هک  ناـنچ  تسا ; لاـعتم  راـگدرورپ  يانـسُح  يامـسا  زا  هدیدنـسپ ،  تافـص  رگید  لـثم  اـضر 
نامـشالت همه  هک  ام  ور ،  نیا  زا  نیرت . ) یـضار  يا  ّیـضر =( »! ای   » میراد اعد  نیمه  رد  زاب  و  اضرو ) شیاشخب  بحاص  يا  اضّرلاو =( »!

هتشاد اضر  تفص  هب  ندیسر  تهج  رد  شالت  دیاب  میریگ ،  رارق  وا  يامسا  یّلجت  ّلحم  مینک و  تکرح  وا  يامسا  تهج  رد  هک  تسا  نیا 
يور زا  تسا و  یلاعت  قح  هدارا  ّتیشم و  زا  دوش ،  یم  عقاو  هچره  هک  دناد  یم  ادخ  ِناسنا  میریگ .  رارق  اضر  مسا  یّلجت  ّلحم  ات  میشاب ، 

وا دارم  یب  گرم  چیه  دیاین  وا  ياضق  یب  گرب  چیه  دـتفاین ،  وا  اضر  یب  دـنیب :  یم  هکلب  دـناد ،  یم  هک  نیا  هن  تسوا ،  تحلـصم  ملع و 
هرذ اهنامسآ ،  اهنیمز ،  رد  اولخداک  قح  ار  همقل  دیوگن  ات  ولگ  يوس  دشن  همقل  ناهد  زا  کمس  ات  ایرث  جوا  ناهج ز  رد  گر  چیه  دبنجن 

ناسنا لّوا :  هبترم  دراد :  یبتارم  اضر ،  شوخ  تسین  يدلج  درک و  ناوتن  حرـش  شذفان  میدـق  نامرف  هب  زج  يا  هرپ  ددرگن  دـنابنجن  رپ  يا 
هچنآ هب  ناسنا  مود :  هبترم  تسا .  ربص  زا  یبتارم  هبترم ،  نیا  دنک و  یم  ربص  ادخ ،  رجا  دیما  هب  اما  تسا ،  شوخان  هدـش ،  دراو  هچنآ  هب 
هبترم وا  تام  میوا  تام  میوا  تام  وا  تاذـل  مشچیم  مه  ـالب  رد  دـناد .  یم  میکح  ربدـم  مکح  زا  ار  نآ  اریز  تسا ; یـضار  هدـش ،  دراو 

ار نآ  یتح  دـنک و  یمن  ار  الب  تبیـصم و  ملا و  كرد  الـصا  یلاعت ،  قح  هب  تبحم  قشع و  ینوزف  تلع  هب  صخـش  هبترم ،  نیارد  موس : 
 . دـنک یم  هاگن  روما  هب  اـضر ) مسا  هب  ندیـسر   ) هتفرگ ماو  راـگدرورپ  زا  هک  یمـشچ  اـب  تسا و  يدوخ  یب  ماـقم  رد  نوچ  و  دـنیب ،  یمن 

تسا قشع  وا  فاصوا  خزود  تسا  هتخورفا  قح  قشع  غارچ  هک  تسا  هتخوس  مد  نامه  وا  ار  دوخ  لیم  تسین .  نایم  رد  يدوخ  نیاربانب ، 
 ، تسادـخ يایلوا  ماقم  هک  ماقم ،  نیا  رد  تسا و  هللا  یف  ءانف  نامه  اضر ،  زا  یلاع  هلحرم  نیا  وم و  هب  وم  وا  ار  فاـصوا  رم  تخوس  وا  و 

هکلب باوث  دزم و  یپ  ین  فلکت  یب  دش  هدنهاوخ  هدـنب و  ار  وا  مکح  دـش  هدـنب  ياضر  قح ،  ياضق  نوچ  تسا :  هدیـسر  اضر  مسا  هب  وا 
ربمایپ اب  لاس  هد  کلام  نب  سنا  هک  دنیوگ  یم  دحا  مکح  یپ  زا  دهاوخ  هکلب  دوخ  رهب  دهاوخن  دوخ  یگدنز  باطتسم  دش  نینچ  وا  عبط 

ار يراک   : » تفگ سنا  هللا .  لوسر  هرابرد  دندیسرپ  وا  زا  ربمایپ ،  تلحر  زا  دعب  تسا .  هدوب  روشحم  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا
شاک دومرفن  دوب ،  هچنآ  و  يدرواین ،  اج  هب  ارچ  دومرفن  مدادـن ،  ماجنا  هک  ار  يراـک  يداد و  ماـجنا  ارچ  دومرفن  زگره  مداد ،  ماـجنا  هک 

 . « دوب یم  دوب ،  یم  رّدقم  رگا  دومرف  یم  طقف  دوب و  یم  شاک  دومرفن  دوبن ،  هچنآ  و  دوبن ، 

رکش

میظعت و دـصق  ینعی  ّتین :  اـب  رکـش  تسا .  لـمع  ناـبز و  ّتین ،  اـب  مـعنم ،  تـمعن  ندرک  یفـالت  نـتفگ و  اـنث  ینعم  هـب  تـغل  رد  رکش ، 
هب نابز  هب  رما  نیا  راهظا  نابز :  اب  رکش  تسا .  معنم  تمعن  للع  هب  ملع  تخانش و  نآ ،  همزال  و  تمعن ،  بحاص  شیاتـس  تشادگرزب و 
 ، تسا معنم  رظن  روظنم  هک  یهار  نامه  رد  ار  تمعن  ینعی  لمع :  رد  رکـش  دـشاب .  بسانم  وا  تمعن  رادـقم  معنم و  ماقم  اب  هک  يا  هنوگ 
هب اب  ادـخ ،  يرازگرکـش  اّما  تسا ،  يرازگرکـش  یّلک  نوناق  میتفگ ،  هچنآ  نتفرگن .  راک  هب  معنم ،  ياضر  فالخ  هار  رد  ندربراک و  هب 

يانسُح يامسا  زا  یکی  هک  تسا  رکذ  هب  مزال  هنسح ،  تافص  رگید  لثم  زین  رکش  هراب  رد  دوب .  دهاوخ  رّسیم  وا  ياهتمعن  همه  يریگراک 
 ، سپ تاریخ .  لعاف  تسوا  عقاو  رد  هک  ارچ  تسا ،  دوخ  سفن  رکاش  دوخ ،  لاعتم ،  يادخ  ینعی  تسا ; روکـش »  » مسا لاعتم ،  دـنوادخ 

روکشم دنوادخ ،  تسوا ،  هّوق  لوح و  هب  يریخ ،  لمع  ره  نوچ  یفرط ،  زا  و  تسا .  رکاش  دنک ،  یم  رکذ  دوخ  ناسحا  هک  نآ  رابتعا  هب 
رارق و  هدننک ) رکش  رایسب  روکـش =(  ینعی  تسا ; هدش  رکذ  هغلابم  هغیـص  هب  هک  دشاب  نآ  ّتلع  نیمه  دیاش  و  هدش ) هتفگ  رکـش  تسا =( 

 . میوش یم  هجوتم  یبوخ  هب  ادخ  يامسا  اب  هطبار  رد  ار  رکش  هاگیاج  اذل  و  دشاب ،  ادخ  يامسا  نآ  هب  ندیسر  رد  همه  ام ،  شالت  هک  دش 
نیمه و  میتسه ،  زجاع  ادخ  رکش  زا  تیاهن  رد  اذل  و  دبلط ،  یم  رگید  يرکش  رکش ،  نیا  تسا و  رکش  دوخ  ادخ ،  رکش  ندروآ  ياج  هب 

رکش قح  هنوگچ  اراگدرورپ !  : » درک ضرع  یسوم  روآ » .  ياج  هب  رکش  یسوم ! يا   : » دومرف مالـسلا ) هیلع  ) یـسوم هب  دنوادخ  هک  تسا 
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 : دومرف دنوادخ  دبلط »!؟ یم  يرکش  هک  تسا  یتمعن  دوخ  نیا  مروآ ،  یم  ياج  هب  ار  وت  رکش  هاگره  هک  یلاح  رد  مروآ ،  ياج  هب  ار  وت 
رگاو اهوصُحت ) هللا ال  تمعن  اوّدـعت  نِإو   : ) تسا هدـمآ  میرک  نآرق  رد  هک  تسا  نیمه  و  يدروآ » .  ياج  هب  ارم  رکـش  تفرعم ،  نیا  اـب  »

هغالبلا جهن  عورش  رد  مالسلا ) هیلع  ) یلع ترضح  هک  تسا  نیمه  و  دیروآرد .  رامـش  هب  ار  نآ  دیناوت  یمن  دینک ،  هرامـش  ار  ادخ  تمعن 
دنوادخ هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  و  دننک .  هرامـش  ار  شیاه  تمعن  دنناوتن  زگره  نارگباسح  و  نوّداعلا .  هئامعن  یـصُحی  الو  دـیامرف :  یم 

ار شناهد  ره  ناهد  ددرگ  را  نم  يوم  نب  ره  نم .  رازگرکش  ناگدنب  دنکدنا  و  روکّشلا ) يدابع  نم  لیلقو   : ) دیامرف یم  میرک  نآرق  رد 
یندب ياهتمعن  ناسنا ،  هک  تسا  نیا  رکش  هناشن  نورب  ترکـش  هدهع  کی  زا  میآ  نوچ  دنچ و  زا  نورب  میآ  ناوت  یک  نابز  دصتفه  يدب 

دوش یم  نیا  و  دهد ،  ماجنا  تسرد  اهنآ  هب  تبـسن  ار  دوخ  یهلا  فیلکت  دشاب و  رادـتناما  اهنآ  هب  تبـسن  دراد ،  رایتخا  رد  هک  يویند ،  و 
ًاعقاو رگا  دـیدشل ) یباذـع  ّنإ  مترفک  نئلو  مّکندـیزأل  مترکـش  نئل   : ) تمعن نارفک  دوش  یم  دـنک ،  لمع  نیا  زا  ریغ  رگا  تمعن و  رکش 

 ، دوب دهاوخ  تخس  نم  باذع  ًاعطق  دییامن ،  یساپسان  رگا  و  درک ،  مهاوخ  نوزفا  ار  امش  تمعن ]  دینک [ ،  يرازگساپس 

تعانق

 ، تعانق اب  و  تسا .  طیرفت  طارفا و  نیب  طـسو  دـح  تلاـح ،  نیا  نآ .  ندرک  جرخ  لاـم و  فرـصم  رد  لادـتعا  زا  تسا  تراـبع  ءاـنتقا » »
نینچ ار  نانآ  ياه  یگژیو  زا  یکی  ادـخ ،  بوخ  ناگدـنب  یفرعم  نمـض  میرک  نآرق  تسا .  فدارتم  داصتقا ،  طسو و  دـح  تلاح  نیمه 

یم یجرخلو  هن  دننک ،  قافنا  نوچ  هک  دنا  یناسک  و  ًاماوق ) کلذ  نیب  ناکو  اورتقی  ملو  اوفرـسی  مل  اوقفنأ  اذإ  نیّذلاو   : ) دـیامرف یم  نایب 
هچنآ هب  هک  درک  نایب  ناوت  یم  زین  نینچ  ار  تعانق  دـننیزگ .  یمرب  ار  طسو  دـح  شور ]  ود [  نیا  نایم  و  دـنریگ ،  یم  گـنت  هن  دـننک و 

ادخ و يایلوا  یگدنز  هب  دوخ ،  یگدنز  شور  رد  دیاب  هللا  یلا  کلاس  تسا .  ندوب  صیرح  تعانق  دـض  میـشاب و  یـضار  عناق و  میراد ، 
نیا دوخ  تسا ،  دونـشخ  هداد ،  ادـخ  هچنآ  هب  هک  یـسک  ایند .  رد  نابلط  هدایز  ناگدزایند و  ياهـشور  هب  هن  دـنک ،  هاـگن  شناگدـیزگرب 

یگدـنز  . ( تسا تلذ  صرح ،  رد  تزع و  تعاـنق  رد  عمط =( » .  نم  ّلذو  عنق  نم  ّزع   : » دـنا هتفگ  و  دوب ،  دـهاوخ  وا  ندوب  ینغ  تفص 
رثا رد  هک  تسا  يرقف  تسین ; یعقاو  رقف  کی  نیا  و  رقف ،  ینعی  زاین ،  و  تسا ،  رایسب  اهزاین  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  رـضاح  رـصع  ینیـشام 

 . میروآ یم  دوجو  هب  ار  نآ  دوخ  ام  دوش و  یم  داجیا  تعانق  لثم  بوخ  تافص  نتشادن 

لّکوت

رد لاعتم  دنوادخ  رب  ندرک  دامتعا  زا  تسا  ترابع  عرـش ،  حالطـصا  رد  تسا و  نارگید  هب  راک  ندرک  راذـگاو  يانعم  هب  تغل  رد  لکوت 
لیاسو مینک  نامگ  هک  تسین  نآ  يانعم  هب  رما  نیا  هتبلا ،  تسا .  بابـسألا  ّببـسم  وا  هک ،  نیا  رب  داقتعا  وا و  هدارا  رب  هیکت  روما و  عیمج 

مه دوخ  یهلا  فیلکت  رد  لاعتم ،  يادخ  هب  دوخ  دیما  هجوت و  نمـض  هک  تسانعم  نادب  رما  نیا  هکلب  دـنرادن ،  ّتیببـس  یعیبط  يرهاظ و 
میراد لکوت  هراب  رد  يددعتم  تایآ  میرک  نآرق  رد  میشاب .  یضار  ماک  زینی  یهلا  تارّدقم  هب  میشاب و  هتشاد  ار  یعـس  شـشوک و  تیاهن 

دنوادخ نولّکوتملا » ّبحی  هللا  ّنإ   . » دننک لّکوت  ادخ  رب  اهنت  دیاب  نانمؤم  و  نونمؤملا ) لّکوتیلف  هللا  یلعو   : ) دوش یم  هراشا  یـضعب  هب  هک 
یم گنرین  هچنآ  ءوس  بقاوع  ار  وا  دنوادخ  سپ  اورکم . . . ) ام  تائّیس  هللا  هیقوف  هللا . . .  یلإ  يرمأ  ضّوفأو   . ) دراد تسود  ار  نالکوتم 

 . دهد یم  رارق  یندش  نوریب  هار  وا  يارب  ادخ ]  دنک [ ،  اورپ  ادخ  زا  سک  رهو  هبـسح ) وهف  هللا  یلع  لّکوتی  نمو   . ) دومرف تیامح  دندرک 
يامسا یّلجت  ّلحم  هک  سک  نآ  و  دراد ،  هجوت  نیرـصانلا ،  ریخو  مّویق  لیکو ،  يامـسا  ياضف  هب  هللا  یلا  کلاس  لکوت  رد  تقیقح ،  رد 

 ، لکوتی هبـسح . ) وهف   ) و یکو ) هللااب  یفکوی  و( ًاّیلو ) هللااـب  یفک   ) هک دـنیب  یم  ار  نآ  هک  تسا  هدیـسر  لـکوت  لـصا  هب  دریگ ،  رارق  ادـخ 
تسین ام  رایتخا  رد  هچنآ  فیلکت و  نیا  نیمضت  میتسه ،  اشوک  ماک  دوخ  یهلا  فیلکت  رد  هک  نیا  نمض  هک  تسام  یهلا  فیلکت  لّمکم 

 . دوش یم  لیمکت  لکوت  رد  ، 
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دهز

و ایند ،  زا  يرود  هکلم  زا :  تسا  ترابع  سدقم  عرـش  رد  دهز  زا  روظنم  يزیچ .  زا  ندرک  يرود  كرت و  زا  تسا  ترابع  تغل  رد  دهز 
دروم هچنآ  مارح و  زا  ندـنادرگ  يور  لّوا :  دراد :  هبترم  ود  دـهز  نآ .  لالح  دراوم  دـنچ  ره  نآ  هب  ییاـنتعا  یب  بلق و  یگتـسباو  مدـع 
دهاز هصالخ ،  و  دـشاب .  لقع  عرـش و  یقطنم و  ّدـح  زا  جراخ  هک  زیاج ،  حابم و  لالح و  ياـهزیچ  زا  زیهرپ  مود :  تسا .  دـنوادخ  یهن 

ره دروآ ،  تسد  هب  يزیچ  ای  دهد ،  تسد  زا  ار  يزیچ  هاگره  هک  تسا  نیا  نآ  تمالع  دـنزن و  هرگ  ایند  اب  ار  دوخ  بلق  هک  تسا  یـسک 
ار اهنآ  دوخ  هن  دـشاب ،  بظاوم  ار  ربص  رجا  تالکـشم ،  رد  تمعن و  رکـش  تنحم ،  رد  و  دـناد ،  یم  دوخ  راگدرورپ  ناحتما  رازبا  ار  ود 

ًاجاوزأ هب  انعّتمام  یلإ  کینیع  ّنّدمت  الو   : ) میراد دهز  هرابرد  میرک  نآرق  رد  دنتـسین .  شیب  يرازبا  اهنآ  هک  دـنادب  هکلب  دـنادب ،  فدـه 
مییامزایب نآ  رد  ار  ناشیا  ات  تسایند  یگدنز  رویز  طقف ]  و  میدرک [  رادروخرب  نآ  زا  ار  ناشیا  زا  یفانـصا  هچنآ  يوس  هب  راهنز  و  مهنم )

 . تسا دهز  هاگن ،  عون  نیا  كرت  دشاب و  یم  دهز  دض  هک  تسا  بلق  ندز  هرگ  اب  مأوت  هاگن  هیآ ،  نیا  زا  روظنم  زودم .  دوخ  ناگدید  ، 
تسین یئوم  سابل و  رد  يدهاز  میتسه .  ایند  رد  هک  لاح  نیع  رد  ایند ،  هب  تسا  ندشن  نوتفم  هقالع و  عطق  دهز ،  هک  دشاب  نامدای  هتبلا ، 
كرت هکلب  تسا ،  بولطم  زیاج و  اهنت  هن  نتفرگ ،  راک  هب  ندرک ،  یگدـنب  رتهب  يارب  ار  رازبا  نیاربانب ،  شوپ  سلطا  شاب و  كاـپ  دـهاز 

و دنتـسه ،  تایرابتعا  لیاسو ،  رازبا و  هک  دشاب  نامدای  طقف  تسا .  هدش  تّمذم  تسین و  راگزاس  ایند  نیا  بولطم  یگدنز  اب  اهنآ  لماک 
هک تسا  رارق  هک  ارچ  تسا ; بوخ  رایسب  اهنآ ،  نتشاد  لقع  قطنم و  دح  رد  ندرک و  هدافتـسا  بوخ  دنتناما ،  ام  دزن  ام و  ناحتما  هلیـسو 

یمن هرگ  اهنآ  هب  ار  دوخ  بلق  سپ ،  دـنوش .  یم  هتفرگ  ام  تسد  زا  يزور  رازبا ،  تیاهن ،  رد  میـسرب و  ایند  نآ  هب  اـیند ،  نیا  ناـبدرن  اـب 
امب اوحرفت  الو  مکتافام  یلع  اوسأت  ـالیکل   : ) دـیامرف یم  هک  تساـنبم  نیمه  رب  دـیدح  هروس  هیآ 23  مینک .  یمن  فدـه  ار  اـهنآ  مینز و 

 . ، دینکن ینامداش  تسا ،  هداد  امش  هب  هچنآ  ببس ]  هب [  دیوشن و  نیگهودنا  هتفر ،  امش  تسد  زا  هچنآ  رب  ات  مکاتآ )

اجر فوخ و 

شالت اب  دیاب  تسین .  ام  ناوت  رد  نآ  عفد  ددنویپ و  یم  عوقو  هب  هک  يرما  زا  فوخ  یلومعم ـ  فوخ  لّوا ـ  میراد :  فوخ  عون  هس  الومعم 
هب طوبرم  نآ ،  تلع  هک  ییاهدـماشیپ  زا  فوخ  تسا ـ .  لقع  فالخ  هک  تالامتحا ،  زا  فوخ  مینک ـ .  دروخرب  نآ  اب  لکوت ،  ربص و  و 

فوخ مینک ـ .  يریگشیپ  دوخ  لمع  تّحص  اب  نآ  عوقو  زا  هک  میشاب  هتـشاد  ار  تبقارم  تیاهن  ام  دوخ  دیاب  دروم ،  نیا  رد  تسام و  دوخ 
نیاناهانگ زا  فوخ  مود ـ  میبای .  ییاهر  فوخ  عون  نیا  زا  دـیاب  نیرب ،  رّکفت  لقع و  کمک  اب  تسا و  لایخ  مهو و  هب  طوبرم  هک  اجیب ، 

هب طوبرم  زین  نیا  دریگ .  یم  ار  ام  نابیرگ  ایند ،  نآ  رد  ای  ایند و  نیا  رد  هچ  هانگ ،  ماـجنا  زا  سپ  هک  تسا  ییاهدـمآ  یپ  زا  فوخ ،  عون 
ـ  موس مینک .  يریگـشیپ  زین  فوخ  نیا  زا  میناوت  یم  لمع  تّحـص  اـب  هلیذر و  قـالخا  زا  يرود  ناـهانگ و  زا  يرود  اـب  هک  تساـم  دوخ 
زا روظنم  دـهد و  یم  تسد  ناسنا  هب  راگدرورپ ،  تمظع  رد  رکفت  اب  دـیآ ،  یم  ّتیـشخ »  » ماـن تحت  هک  ادـخ ،  زا  فوخادـخ  زا  فوخ 

نآرق رد  هک  فوخ ،  تلاح  ًامتح  دریگ ،  رارق  ادـخ  لداع  رهاق و  لالج و  مسا  لـباقم  رد  ناـسنا  رگا  تسا .  ثحب  نیمه  اـجر ،  فوخ و 
اجر تفص  هب  ندوب  فئاخ  نیع  رد  هتبلا  تسادخ و  يایلوا  تافص  زا  فئاخ ،  تفـص  دهد .  یم  تسد  وا  هب  دوش ،  یم  هدیمان  ّتیـشخ » »

تهج هب  لد  رد  هک  یطاـسبنا  يراودـیما و  زا  تسا  تراـبع  اـجر  دـنرب .  یم  رـس  هب  مأوت ،  اـجر ،  فوـخ و  تلاـح  رد  و  دنـسر ،  یم  زین 
سفن بیذهت  يراودیما  نیا  لماوع  دوش و  یم  لصاح  میحر  نمحر و  طساب و  روفغ و  يامـسا  لباقم  رد  نتفرگرارق  ادخ و  هب  يروادیما 

هدنب لد  رد  دیاب  هشیمه  دشاب و  هتـشاد  زین  اجر  ندوب ،  فئاخ  نیع  رد  دیاب  ادـخ  ِناسنا  هک ،  نیا  هجیتن  تسام .  ّتیدوبع  وکین و  لامعا  ، 
نیمه تسا و  هدش  تمذم  ود  ره  فوخ  نودب  اجر  و  اجر ،  نودب  لاعتم ،  يادخ  زا  فوخ  دـشاب .  اج  فوخ و  نیب  هنزاوم  ادـخ ،  نمؤم 

رد دنـسرت .  یم  شباذـع  زا  دـنراودیما و  يو  تمحر  هب  و  هباذـع ) نوفاـخیو  هتمحر  نوـجریو   : ) دـیامرف یم  مـیرک  نآرق  رد  هـک  تـسا 
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ار ادخ  هک  یـسک  تسا .  سفن  عیفـش  اجر ،  و  بلق ،  نابهگن  فوخ ،  هک  تسا  هدـمآ  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) مرکاربمایپ زا  یتیاور 
 . تسا راودیما  وا  هب  دسرت و  یم  وا  زا  دسانشب ، 

توکس مالک و 

يرازبا نیرتمهم  زا  نایب ، »  . » تخومآ نایب  وا  هب  دـیرفآ ،  ار  ناسنا  ناـیبلا ) همَّلع  ناـسنالا  قلخ   : ) دـیامرف یم  نمحرلا  هروس  رد  دـنوادخ 
هک دشاب  نامدای  اما  دـیوگن .  زین  هدـیاف  یب  راتفگ  دـنک و  يرود  مارح  راتفگ  زا  هک  دـشاب  بظاوم  دـیاب  دراد و  رایتخا  رد  ناسنا  هک  تسا 

تسا لیام  دایز  هک   ) دیوگب نخس  يزاجم  ِنم  رگا  اریز  دنیشن ; یم  یشوماخ  هب  نامیا  لد و  هک  دریگ  یم  قنور  یتقو  دایز ،  مالک  الوصا 
یم لمع  لد و  هب  رتشیب  تروص ،  نیا  رد  تسا .  یلـصا  ِنم  نطاب و  شـشوج  مـالک ،  یهاـگ  و  بّرخم ،  دـیوگ و  یم  ُرپ  دـیوگب ) نخس 

تحت ناسنا  تلاح  یلـصا ،  ِنم  رد  رپ و  دوش  ناهج  وت  كدنا  ات ز  رد  نوچ  يوگ  هدیزگ  يوگ و  مک  درادـن .  يا  هنایم  نابز  اب  دزادرپ و 
نیا رد  مالک  دـیوگ  یم  فرح  یب  وا  رد  ات  ماقم  نآ  ار  ناج  يامنب  ادـخ  يا  تسا .  یهلا  نایب  ناـیب ،  تسا و  نم  رب  رکفت  لـقع و  ناـمرف 

ای ادخ ،  ِناسنا  لاحره ،  هب  دیوگ .  یم  نخـس  ادخ  زا  هتفرگ  ماو  نابز  اب  ای  دوش  یم  وا  نابز  ادـخ  هک  دـسر  یم  ییاج  هب  هدـنب  تروص ، 
لصاح هک  تسا  نآ  توکـس  و  مینک ،  ظفح  راتفگ  دئاوز  زا  ار  نابز  هک  تسا  نآ  توکـس  دنک .  یم  توکـس  ای  دیوگ و  یم  ادخ  يارب 

ماع توکس  صاخ .  توکس  ماع و  توکس  تسا :  عون  ود  توکس  میوش .  راداو  توکـس  هب  رابجا ،  هب  هک  نیا  هن  دشاب ،  نطاب  تریـصب 
ءایبنألا قالخألا  نم  وهو  ّبّرلا  اضر  هیفو  نیّبحملا  راعش  تمّصلأ  دنا :  هتفگ  هک  ترورض ،  رب  دئاز  ملکت  زا  نابز  ظفح  زا  تسا  ترابع  ، 

 ، صاخ توکس  تسا .  ناگدیزگرب  راعش  ناربمایپ و  قالخا  زا  تسادخ و  يدونشخ  ثعاب  ناّبحم و  راعش  توکـس ،  ءایفـصألا .  راعـشو 
ایرد رتـهب  شوج  هب  قشاـع  تسا ) .  دوخاـن  ِدوـخ  يزاـجم و  ِنم  مرحماـن ،  نیا  یهاـگ   . ) ناـمرحمان يارب  تسا  یهلا  مرح  رارـسا  ظـفح 

اهنایب یشوماخ  رد  رتهب ،  تسا  هنیآ  رد  رتشوخ  شومخ 

فّلکت كرت 

دیاب دنک ،  يرادرب  هرهب  یگدنز  تایرورـض  زا  و  دشاب ،  یگدنز  هنحـص  رد  دزیمایب و  عامتجا  اب  یتسیاب  هک  نیا  نمـض  قح ،  هار  هدـنیوپ 
يرورـضریغ تایلوغـشم  زا  هک  دشاب  بظاوم  تدـش  هب  یفرط ،  زا  دزیهرپب و  دـیاوز  تالمجت و  تافیرـشت و  زا  هک  دـشاب  بظاوم  تخس 

ّتیمها بسح  رب  روما  زا  يرما  ره  هب  و  دنکن ،  شزرا  یب  ياهزیچ  فرـص  ار  دوخ  ناوت  هک  دشاب  بظاوم  دـیاب  هصالخ ،  و  دـنک .  يرود 
هبطخ رد  مالسلا ) هیلع  ) یلع ترـضح  دیزیهرپب .  تدش  هب  تسا ،  كولـس  ریـس و  هار  عنام  هک  یتاداع  موسر و  هنوگ  ره  زا  دزادرپب و  نآ 

تمحز هب  ار  دوخ  ریگب و  ناسآ  ار  دوخ  روما  شابن و  فّلکت  لها  دیامرف :  یم  دهد ،  یم  حیضوت  ار  نایاسراپ  فاصوا  هک  ماّمه ،  يابیز 
هچنآ تافیرشت ،  اهقرب و  قرز و  زا  هک  میشاب  بظاوم  تخس  دیاب  اذل  دیسرب .  ات  دیـشاب  راب  کبـس  دیامرف :  یم  رگید  ياج  رد  و  زادنیم . 

 . مینک زیهرپ  تدش  هب  درادن ،  رب  رد  يزیچ  نارگید ،  دوخ و  يارب  ترودک  تمالم و  زج 

نارگید قوقح  تیاعر 

و میـشاب .  قوقح  نیا  رادساپ  دـیاب  هک  ادـخ  يایلوا  ناگرزب و  قح  داتـسا و  قح  نیدـلاو ،  قوقح  لثم  تسه ; یقح  ام  رب  نارگید  زا  هاگ 
ازهتـسا و غورد و  تبیغ و  اهنآ ،  هب  یحور  یمـسج و  نایز  ررـض و  ندیناسرن  لثم  مینک ; تیاعر  ار  یقوقح  دـیاب  نارگید  هب  تبـسن  هاگ 

عون ود  ره  مینک .  يرادـساپ  دـیاب  مه  ار  قوقح  نیا  و  مینک ،  داجیا  تسا  نکمم  اـهنآ  هار  رـس  رب  هک  یعناوم  اـهنآ و  هب  تبـسن  ییوجبیع 
حیـضوت و يارب  دـنام .  یم  یقاـب  اـم  ندرگرب  قح  نیا  میا و  هدرک  عیاـض  ار  قح  مینکن ،  تیاـعر  ار  اـهنآ  رگا  تساـم و  هّمذ  رب  قوـقح ، 

سوفن همه  هّوقلاب  ار  تلاح  نیا  هک  دراد  تیاـهن  یب  بیجع و  یتعـسو  نطاـب  رد  سک ،  ره  سفن  مییوگ :  یم  تقیقح  نیا  ندـش  نشور 
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نطاب رد  رگید  ياهـسفن  يور  يریذپریثأت  دراد ،  تیاهن  یب  تعـسو  هک  سفن ،  نیا  سپ ،  دنـسر .  یم  نآ  هب  يا  هدع  لعفلاب  اما  دنراد ، 
نیا هچ  دوش ،  یم  ام  كولـس  ریـس و  برق و  عنام  دـنک و  یم  رثا  ام  سفن  رب  سفن  نیا  مینک ،  عیاض  ار  یـسفن  قح  رگا  نیارباـنب ،  دراد . 
یلو دوش ،  عیاض  قح ،  نیا  رگا  لاـح  تسا .  ینیوکت  يرثا  رما ،  نیا  و  ینطاـب .  هچ  يرهاـظ و  هچ  سررید و  هچ  دـشاب و  سردوز  ریثأـت 

بابسا نیا  هب  رگا  اما  دوش ،  یم  مک  ام  سفن  يور  نآ  ینطاب  ریثأت  يدح  ات  دوش ،  هجوتم  للع  بابـسا و  لمعلا و  سکع  هب  قح  بحاص 
رما نیا  زا  ادـخ  دوشن ،  زین  هجوتم  قح ،  بحاص  رگا  یّتح  دـنام .  یم  ام  ندرگ  رب  قح  نیا  ددرگ و  یم  راذـگاو  ادـخ  هب  دوشن ،  لـسوتم 

رد هک  تسا  یناهانگ  زا  ادـخ و  ام و  نایم  یناملظ  ياهباجح  زا  نیا ،  دـنک .  یم  هبلاطم  اـم  زا  دـنوادخ  ار  قوقح  نیا  همه  تسا و  هاـگآ 
يویند و ینطاب  ياهدـمایپ  نارگید ،  قح  ندرک  عیاض  هک  نیا  هجیتن  میریگ .  یم  رارق  ود  ره  ای  ایند  نآ  ای  ایند  نیا  رد  نآ  بقاوع  لـباقم 
رد و  میریگب ،  کـمک  راـگدرورپ  تیاـنع  زا  هار ،  نیا  رد  و  درک .  تیاـعر  تخانـش و  ار  نارگید  قوقح  دـیاب  نیارباـنب ،  دراد .  يورخا 

نامدای زا  ای  هتـشذگ و  ار  هچنآ  ياهدـمایپ  ًایناث  مینک ;و  ناربج  ار  نآ  میناوت  یم  هک  ییاج  اـت  ـالّوا  میا ،  هدرک  عیاـض  هک  ییاـهقح  دروم 
َّنهّلکو َّنهتیسن  دق  تاعبتو  َّنهتظفح  دق  تاعبت  َّیلعو  مهّللأ  میهد :  فیفخت  راگدرورپ  نارفغ  وفع و  ریخ و  بلط  عرضت و  اعد و  اب  هتفر ، 

 . اهلثم فراُقا  نأ  نم  ینمـصعاو  اهلقث  فّفخو  اهرزو  یّنع  طُـطحاو  اـهلهأ  اـهنم  ضوِّعف  یـسنی  ـال  يذـّلا  کـملعو  ماـنت  ـال  یّتلا  کـنیعب 
ما و هدرک  شومارف  ار  اهنآ  هک  تسه  یتاعبت  مراد و  دای  ار  اهنآ  هک  تسه  وت  تاـقولخم  نارگید و  قوقح  زا  یتاـعبت  نم ،  رب  اراـگدرورپ 
هب اهنآ  ربارب  رد  سپ ،  درادن .  یـشومارف  تقو  چـیه  هک  تسا  وت  ملع  رد  دور و  یمن  باوخ  هب  زگره  هک  تسا  وت  مشچ  يولج  اهنآ  همه 

 . راد ظوفحم  اهنا  رارکت  زا  ارم  نک و  فرطرب  نم  زا  ار  اهنآ  ینیگنس  رادرب و  نم  زا  ار  اهنآ  ءوس  راثآ  هد و  ضوع  اهنآ  نابحاص 

یهلا فیلکت 

یهلا فیلکت 

طابترا رد  ام  اب  تسایند و  نیا  رد  هچنآ  همه  تسادخ و  هب  برق  یلـصا ،  فده  مینکن .  شومارف  ار  دوخ  فده  یگدـنز ،  رد  یتسیاب  ام 
هب ار  ام  رگا  تسا و  هدیدنسپ  بوخ و  رایسب  دناسرب ،  یلصا  فده  هب  ار  ام  رازبا  نیا  رگا  لاح ،  ادخ .  هب  برق  يارب  تسا  يرازبا  تسا ، 
 ، نارگید نامدوخ و  هراـبرد  اـم  تواـضق  هک  میـشاب  بظاوم  دـیاب  نیارباـنب ،  تسا .  دنـسپان  نزهر و  رازبا ،  نیا  دـناسرن ،  یلـصا  فدـه 

تسا و ریخ  رازبا  نیا  هدـیناسر و  ادـخ  هب  ار  نارگید  ای  ام  دـح  هچ  ات  رازبا  نآ  هک  میرگنب  ینعی  يرهاظ ; تواضق  هن  دـشاب  قح  تواـضق 
هکلب دنریگن ،  رارق  فده  هک  میشاب  هتشاد  يدایز  تقد  دیاب  دشاب ،  هچ  ره  رازبا  نیا  لاح ،  تسا .  ّرش  هدش ،  ادخ  زا  ام  يرود  ثعاب  رگا 

 . دنشاب ادخ  هب  برق  هلیسو 

؟ تسیچ رازبا 

ره هک  میـشاب  بظاوم  دـیاب  دـنرازبا و  همه  یگدـنز ،  تالکـشم  یتح  ای  اهتمعن و  تایقالخا ،  ماقم ،  لام ،  زا  میراد ،  رایتخا  رد  ام  هچنآ 
زا یخربادخ  هب  برقادخ  زا  يرود  ّتیدوبع  فدـه  فیلکت  ماجنا  نزهر  یهلا  ناحتما  هار  باجح  هار  بکرمرازبا  دراد :  هجو  ود  يرازبا 

رازبا سپ  تسادـخ .  ام و  نیب  باجح  غورد ،  دـننام  رگید ،  یخرب  تسا و  بوخ  تسا و  هنـسح  قالخا  کی  ییوگتـسار ،  دـننام  رازبا ، 
نیا دنک و  کیدزن  ادـخ  هب  ار  ام  رازبا ،  هک  تسا  نیا  رب  لصا  اما  تسا ،  هدیدنـسپ  مه  ندوب  تنیز  هک  دنـشاب  تنیز  بوخ و  دـنناوت  یم 

 . تسا نیمه  نتساوخ ،  ادخ  يارب  ار  زیچ  همه  هصالخ ،  تسا و  ریخ 

دنسپان رازبا 
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سپ دراد .  یم  تسود  دناسرب ،  لامک  نیا  هب  ار  وا  هک  يرازبا )  ) يزیچ ره  دسرب و  لامک  هب  صقن  زا  دراد  تسود  ناسنا  هک  مینادب  دـیاب 
یلـصا و ِدوـخ   ) میـسرب نآ  هب  هک  تسا  فدـه  روـظنم و  هچنآ  دوـش و  فدـه  رازبا  هک  نیا  هن  تسا ،  صقن  عـفر  يارب  رازبا  هب  تـبحم  ، 
زا مینامب ،  رازبا  رد  رگا  تسا .  هدنهد  تاجن  ادـخ  هک  دـنا ،  هدـنهد  تاجن  بابـسا ،  رازبا و  مینکن  رکف  دوش و  شومارف  ادـخ ) ماجنارس ، 
 ، هسفن یف  ایند ،  هنرگ  تسایند و  بح  نامه  نیا ،  دهاوخب ،  سفن ) تب   ) سفن تّذل  يارب  ار  رازبا  یسک  رگا  میوش .  یم  رود  صقن  عفر 
 . قح دوخ  هن  هنیآ ،  ینعی  تسا ،  قح  هنیآ  ایند ،  هک  تسا  نیا  شرگید  يانعم  نیاربانب ،  تسا .  بوخ  رایسب  ادخ و  لالج  لامج و  رهظم 

ادـخ لالج  لامج و  هب  ندرب  یپ  تهج  زا  ایند  یتسود  قح .  هب  ندیـسر  ندرب و  یپ  يارب  تسا  يرازبا  اـهیفام  یتسه و  اـیند و  همه  سپ ، 
دینک ور  وس  ره  هب  سپ  هللا ) هجو  ّمثف  اّولوتامنیأف   : ) تسا هدمآ  نآرق  رد  هک  تسا  نیا  تسا و  لالج  لامج و  بح  انامه  هک  تسا  بوخ 

 ، تسیچ ملاع  ود  ره  دشاب .  مومذم  ادخ  هجو  هک  دوش  یمن  تسا و  تقیقح  نیمه  نایب  الاب ،  هفیرـش  هیآ  تسادخ .  هب ]  يور [  اج  نآ  ، 
اهرازبا و یتسود  ۀئیطخ ، » ّلک  سأر  ایندلا  ّبح   : » دـنیوگ یم  هک  نیا  نیاربانب ،  تسوا  يور  غورف  کی  ملاع  ود  ره  تسوا  لاخ  سکع 
 ، اهییاراد ایند ،  اهرازبا =(  رد  هک  نیا  هصالخ  مومذم .  تسادخ و  ریغ  شتـسرپ  نامه  نیا  هک  يزاجم  ِدوخ  سفن و  تذـل  يارب  تسایند 

درادنزاب فده  زا  ار  ام  رازبا  نیا  هک  میشاب  بظاوم  میزادنیب .  مارح  هب  اهنآ  يارب  ار  دوخ  میسانشن و  اپ  زا  رـس  دیابن  اهینیریـش ، ) اهیخلت و 
شدوخ دهاوخ  یم  يزیچ  ره  رد  دنوادخ ،  دزاسن .  مرگرـس  ار  ام  ایند  ياهتبحم  دهدن و  بیرف  ار  ام  يویند ،  ياهیرگباسح  اهیگنرز و  و 

ار رازبا  نیا  هک  نیا  رتمهم  هتکن  دریگب .  بوخ  ار  بلطم  نیا  دـیاب  ناسنا  و  هفرع ) ياعد  رد  نیـسح  ماما  نخـس   ) دـهد ناـشن  ناـسنا  هب  ار 
رازبا ات  ینعی  دراد ; زین  يرکف ) شیوشت  ساره =(  دوش ،  هتفرگ  ناسنا  تسد  زا  دشاب  انب  هک  يرازبا  دـنریگ و  یم  ام  تسد  زا  يزور  کی 

دنهاوخ یم  تقو  ره  دراد و  نتـشاد  هگن  ساره  دسر ،  یم  نامتـسد  هب  هک  یعقوم  دراد و  ندیـسر ) صرح   ) صرح هدـماین ،  ام  تسد  هب 
اما دـنا .  هّصغ  ساره و  صرح و  زا  یـشان  شیوشت  لاـح  رد  هشیمه  یهورگ  هک  تسا  نیمه  میراد و  هصغ  دـنریگب ،  نامتـسد  زا  ار  نآ 
رد ناحتما  نیا  هک  تسین  مهم  نیارباـنب ،  تسا .  ناـحتما  اـم  یگدـنز  تاـظحل  همه  تسا و  راـگدرورپ  ناـحتما  رازبا ،  هک  نیا  مهم  هتکن 

 . مییایب نوریب  زارفارس  دیپسور و  ناحتما  نیا  زا  هک  تسا  نیا  مهم  دشاب ،  ینیریش  ای  یخلت و  ماگنه 

؟ تسیچ فیلکت 

فیلکت مان  هب  ار  نیا  هک  تسین  فیلکت  ماجنا  هک  يزیچ  نآ ،  تسیچ و  اـیند  رد  ناـسنا  هفیظو  هک  نیا  يارب  دوب  يا  همّدـقم  شیپ ،  ثحب 
تسا و هدـش  هتـشاذگ  ناسنا  هدـهع  رب  هک  تسا  يزیچ  نیا  مارح و  زا  يرود  تابجاو و  ماجنا  زا  تسا  تراـبع  فیلکت  میماـن .  یم  یهلا 

ماجنا زج  يزیچ  زین  اوقت  تسا و  نآ  رد  ادخ  هب  برق  دهد ،  ماجنا  رگا  دوش و  یم  عقاو  ادخ  بضغ  دروم  دـهدن ،  ماجنا  ار  نآ  يدرف  رگا 
زین نم  هدرک ،  ّتبحم  وا  لاثم ،  يارب   . ) ياـپایاپ یناربج و  لـمعرطاخ  هب  هن  تسادـخ ،  رطاـخ  هب  فیلکت ،  تسین .  مارح  كرت  بجاو و 

 ، شا هجیتن  اما  دوش ،  یم  ماـجنا  اـم  فرط  زا  فیلکت  دراوم ،  یخرب  رد  منک ) .  یم  راـک  سپ  مریگ ،  یم  قوقح  نوچ  اـی  منک و  ّتبحم 
اب هک  تسا  ّتیدوبع  لصا  فیلکت ،  ماـجنا  تسا .  فیلکت  رب  عرف  هجیتن ،  هک  تسا  مهم  زین  هتکن  نیا  سپ  تسا .  رایـسب  یلماوع  هب  هتـسب 

ربارب رد  دایقنا  قح و  اب  تفلاخم  زج  يزیچ  فیلکت ،  ندادـن  ماجنا  تسا و  ناگتـشرف  رب  ناسنا  يرترب  نیا  دوش و  یم  ماجنا  ناسنا  راـیتخا 
رب ینیگنـس  راب  ار  فیلکت  کلاس ،  تسین .  سفن  ناطیـش و  ربارب  رد  دایقنا  قح و  اب  تفلاخم  زج  يزیچ  زین  هانگ  تسین .  ناطیـش  سفن و 

يرود تابجاو و  ماجنا  اریز  دنک ; یم  دوخ  هدارا  یّلجت  ّلحم  هداد ،  ماجنا  بوخ  ار  فیلکت  هک  ار  يدرف  دنوادخ  دـناد .  یم  دوخ  شود 
ار دوخ  هدارا  یّلجت  دنوادخ  هک  ارچ  دوش ; یم  قاط  شتقاط  ياهدنب  نینچ  يارب  دنوادخ  و  هدنب .  رب  تسادخ  رما  روتسد و  تامّرحم ،  زا 
سفن و تّذـل  يارب  ار  رازبا  هاگ  میـسرب .  ادـخ  هب  رازبا ،  هلیـسو  هب  هک  تسا  نیا  ام  فیلکت  هک ،  نیا  هصالخ  دراد .  تسود  شا  هدـنب  رد 
ار يزاجم ) ِنم  سفن ،   ) دوخ نیع  نتساوخ ،  ار  ایند  رازبا و  مینک و  یم  شتـسرپ  ار  دوخ  ياوه  تقیقح  رد  میهاوخ و  یم  سفن  شتـسرپ 

تسا یمارگ  لوسر  نخس  یعادت  رگید  فرط  زا  رما ،  نیا  میا و  هدش  سفن  ریسا  تقیقح ،  رد  هک  ارچ  تسا ; مومذم  هک  تسا  نتـساوخ 
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زین زیچ  نآ  رد  ندـش  یناـف  زیچ ،  ره  هب  تبحم  تسا .  هارمه  دراد ،  یم  تسود  هچنآ  اـب  سک  ره  ّبحأ .  نم  عم  ءرملا  دـیامرف :  یم  هک 
اریز ایند ; ای  تسادـخ  ایآ  تساـجک ،  تسیچ و  تسیک و  وا  بوبحم  دـنیبب  درگنب و  دوخ  بوبحم  رد  دـیاب  یـسک  ره  نیارباـنب ،  تسه . 

ّتبحم هجوت و  تسام و  تبحم  هجوت و  هک  تساـجنامه  اـم  لد  نیارباـنب ،  تسا .  بوبحم  اـب  ّبحم  ندرک  ادـیپ  تدـحو  یعون  ّتبحم ، 
 )= ییوس نیا  تبحم ،  هجوت و  نیا  رگا  زیچ .  نآ  هب  ام  ياقب  دوش  یم  اـم ،  ياـنف  نیا  و  زیچ .  نآ  رد  اـم  ياـنف  دوش  یم  قشع ) دـیدش =( 

نآ سک  ره  نیاربانب ،  تسادخ .  تشهب و  شنطاب  دـشاب ،  یهلا ) ییوس =(  نآ  رگا  تسا و  منهج  نامه  شنطاب  دـشاب ،  ییایند ) يدام و 
دحتم زا  تسا  ترابع  زیچ ،  ره  هب  هجوت  زیت  دنرآ  شیپ  دـندنب و  ود  هب  ود  زیختـسر  رد  ار  قوشعم  قشاع و  دراد .  لد  رد  هک  تسا  يزیچ 

نیا الاح  نیمه  هک  مینک  یم  رکف  ام  ارچ  اما  درادـن ،  یناکم  ینامز و  ّتیدودـحم  ام  سفن  هک  میناد  یم  ام  و  زیچ .  نآ  اب  اـم  سفن  ندـش 
نامه دوش  یم  زیچ ،  ره  سفن  اب  ام  سفن  داحتا  تقیقح ،  رد  تسا .  عنام  نت ،  نیا  تسام و  نت  ورگ  رد  نم ، »  » دوجو نوچ  میتسه ؟ اـج 

شدـنبلد دـنزرف  يارب  رگا  هک  میروآ  یم  ار  يردام  لاثم  بلطم ،  ندـش  نشور  يارب  تسا .  تیعقاو  کی  نیا  هک  زیچ ،  نآ  ینهذ  دوجو 
داحتا نامه  نیا  دوش و  یم  لصاح  صاخ  يرثأت  ای  هروشلد ،  تلاح  رداـم  يارب  ناـمز  ناـمه  رد  دـهد ،  خر  يا  هثداـح  رگید  ییاـج  رد 

یگدـنز زیچ  نآ  يایند  رد  هک  تسا  نآ  یـسک  ره  هک  نیا  هصالخ  دراد .  یتاجرد  هتبلا  هک  تسا  زیچ  نادـب  سفن  هجوت  سفن و  اب  سفن 
يایلوا يایند  رد  ارچ  هک  میـشاب  نآ  نارگن  هکلب  میتسین ،  دارفا  زا  يرایـسب  ياـیند  رد  ارچ  هک  نیا  زا  میـشابن  نارگن  نیارباـنب ،  دـنک .  یم 
نوعرف اما  تسایند ،  همه  بحاص  ناسنا ،  هک  تسا  نامز  کی  میتسین .  ادـخ  قشع  هبذـج و  رد  ارچ  هک  میـشاب  نیا  نارگن  میتسین و  ادـخ 

رذوبا وا  اما  تسا ،  ُزب  کی  ناسنا  کی  یتسه  همه  هک  تسا  تقو  کـی  و  تسا ،  نزهر  شیارب  نآ  تاـمعن  همه  اـیند و  نیا  تسا ; ناـمز 
لّوحت  » لصف هب  انـسُح  يامـسا  اب  ییانـشآ  يارب  ناـفراع  يوم  هب  وم  ددرگ  مشچ  ناـبز  نیریـش  هش  نآ  تسا  هتفگ  تسار  تسا .  يراـفغ 

هب دنوادخ  هک  تسه  یسدق  ثیدح  رد  دوش .  یم  هداد  حرـش  وکین  تافـص  اب  هطبار  رد  انـسُح  يامـسا  اج  نیا  رد  دوش ،  هعجارم  لاوحا »
 : دـیامرف یم  دـنوادخ  هک  تسا  يرگید  ثیدـح  رد  و  نم ) .  قـالخا  هب  وش  ّقلختم  یقـالخاب =( » .  ّقلخت   : » دوـمرف مالـسلا ) هیلع  ) دوواد

دناوت یمن  هچرگ  ناسنا ،  هک  میبای  یمرد  قوف  ثیدح  ود  زا  موش » .  یم  وا  مشچ  شوگ و  تسد و  نم  هک  دـسر  یم  ییاج  هب  نم  هدـنب  »
یم وا  اما  تسا ، ) لثم  یب  زین  تافـص  ماقم  رد  تساتمه ،  یب  تاذ  ماقم  رد  هک  روط  ناـمه  دـنوادخ  اریز   ) دوش ادـخ  تافـص  هب  فصّتم 

یترابع هب  ای  دوش  ادیپ  ادخ  وا و  نیب  یعقاو  طابترا  نآ  تقیقح ،  رد  دوش و  ادخ  تافـص  هطـساو  هدـنیامن و  ای  ادـخ  تافـص  رهظم  دـناوت 
ار تادوجوم  همه  میرک  نآرق  مینیب  یم  هک  نیا  دـهد .  ناـشن  ار  ادـخ  تافـص  هجیتـن  رد  ددرگ و  قح  یّلجت  ّلـحم  وا ،  دوجو  هنیآ  رگید 
تافـص و شا ،  يدوجو  هنیآ  رد  دـناوت  یم  هک  تسا  لیلد  نیا  هب  هدرمـش ،  ادـخ  تایآ  نیرتالعا  زا  ار  ناـسنا  هدرک و  رکذ  ادـخ  تاـیآ 

ءیـش ّلک   : ) تسا هدمآ  میرک  نآرق  رد  هک  تسا  نیا  دـیآ ،  یم  تسد  هب  ثحب  نیا  رد  هک  یمهم  هجیتن  اما  دـهد .  ناشن  ار  ادـخ  رارـسا 
لالجلاوذ ّکبر  ُهجو  یقبیو  ناـف  اـهیلع  نَم  ُّلُـک   : ) تسا هدـمآ  نینچمه  و  تسا .  هدـنوشدوبان  زیچ  همه  وا  تاذ  زج  ههجو ) ّـالإ  کـِلاه 

همه رظن  قاـفتا  هب  دـنام .  دـهاوخ  یقاـب  تراـگدرورپ  دـنمجرا  هوکـش و  اـب  تاذ  تسا و  هدـنوش  یناـف  تسا  نیمز  رب  هچ  ره  مارکـإلاو )
ره هجو  میناد  یم  نوچ  تسا ،  مارکالاو  لالجلاوذ  هجو  نآ  هک  راگدرورپ ،  هجو  ینعی  هجو ; يارب  تسا  تفـص  وذ ، »  » هملک نیرّـسفم ، 
 ، ادـخ رهاـظم  تسا و  زیچ  نآ  رهظم  زیچ  ره  هجو  نیارباـنب ،  دوش .  یم  لـصاح  نادـب  ههجاوـم  رد  هک  يزیچ  نآ  زا  تسا  تراـبع  یئیش 

یناف تادوجوم  مامت  هک ،  نیا  هجیتن  دریگ .  یم  ماجنا  اهنآ  هلیسو  هب  تاقولخم ،  مامت  اب  ادخ  ههجاوم  هک  تسادخ  يانسُح  يامـسا  نامه 
يامسا رهظم   ) دنریگ یم  رارق  ادخ  تافص  نیا  رهظم  ّلحم و  هک  يدارفا  دوش  یم  مولعم  هجیتن ،  رد  هیلالج و  يامسا  رگم  دنریذپ  لاوز  و 

دوش ادخ  هیلالج  هیلامج و  تافـص  ّمتأ  رهظم  دناوت  یم  کلاس  هک ،  نیا  هجیتن  دندرگ .  یم  قح  ياقب  هب  یقاب  دنوش ، ) یم  ادخ  يانـسُح 
ادخ تافـص  یّلجت  هلحرم  هب  یتقو  هدنب  دوش .  یم  وا  تاحلاص  تایقاب  ناسنا و  ماقم  نیرتالعا  ناسنا و  يارب  تقلخ  فده  همه  نیا ،  هک 

دسر و یم  دوهـش  هلحرم  هب  كاردا  هلحرم  زا  دبای و  یمرد  ار  امـسا  ای  دنک ،  یم  هدهاشم  ار  یلاعت  يراب  تافـص  تقیقح  رد  دـسر ،  یم 
ریغ دوخ و  یتسه  ددرگ و  یم  قالطالا  یلع  لامک  لاـمج و  هجوتم  دـننک و  یم  هطاـحا  ار  وا  هیهلا  تابذـج  هک  تسا  تادـهاشم  نیا  رد 
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وا اـب  يزیچ  دوب و  ادـخ  ءیـش » .  هعم  نکی  ملو  هللا  ناـک   : » هک دـنیب  یمن  يرگید  زیچ  وا  رون  تعلط و  ربارب  رد  دـنز و  یم  شتآ  ار  دوخ 
رد وا  هک  یلاح  رد  لاح ،  نیا  رد  دوش و  یم  قرغتـسم  تایّلجت ،  تافـص و  هدـهاشم  یهاـنتیال  ياـیرد  رد  کـلاس  هلحرم ،  نیا  رد  دوبن . 

دوبعم هب  ياقب  نامه  لاح ،  نیا  دـنک و  یم  هدـهاشم  دـبای و  یمرد  يدوجو  تدـحو  رد  ار  دوخ  ترثک  نیا  تسا ،  ترثک  هّداـم و  ملاـع 
 . دنمان یم  ماقم  لاح و  نافرع ،  رد  ار  ابیز  لاوحا  نیا  میشاب و  هدیسر  انف  هجرد  هب  هک  میـسر  یم  هبترم  نیا  هب  یماگنه  دوش و  یم  هدیمان 
 ، تالاح نیا  دوهـش  نیع  رد  لاوحا و  نیا  رد  هدنب  هک  تسا  یهیدب  دنیوگ .  ار  لاح  رارمتـسا  ماقم ،  ندـش و  دوخ  یب  دوخ  زا  ینعی  لاح 

درادرب دوخ  لد  هنیآ  زا  ار  اهباجح  اهراگنز و  یـسک  رگا  اما  تسادخ .  يایلوا  يارب  هبترم  نیرتیلاع  نیا  هک  تسه  زین  ترثک  ملاع  هجوتم 
الول دیامرف :  یم  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) لوسر ترـضح  هک  نانچ  دـنک ; تافـص  نیا  یّلجت  ّلحم  ار  دوخ  لد  دـناوت  یم  تروص  نآ  رد  ، 

رد بوشآ  بارطضا و  نیا  اهنابز و  رد  رایسب  راتفگ  نیا  رگا  عمسأ .  ام  متعمـسل  يرأ و  ام  متیأرل  مکبولق  یف  جیرمتو  مکمالک  یف  ریثکت 
هیلع هللا  یلـص  ) ترـضح نانآ  زاب  و  مونـش .  یم  نم  ار  هچنآ  دیدینـش  یم  منیب و  یم  نم  ار  هچنآ  دـیدید  یم  هنیآ  ره  دوبن ،  امـش  ياـهلد 

ياـهلد نوماریپ  نیطایـش  رگا  ضرـألاو .  تاومّـسلا  توکلَم  اوأرل  مدآ  ینب  بوُلق  لوَح  نوـموحی  نیطاـیَّشلا  َّنأ  ـالول  دـیامرف :  یم  هلآو )
هک میوش  یم  هجوتم  یبوخ  هب  اـهراتفگ  نیا  زا  دـندید .  یم  ار  نیمز  اهنامـسآ و  توـکلم  هنیآ  ره  ناـمگیب  دنتـشگ ،  یمن  مدآ  نادـنزرف 
 ، یناسنا یلاع  بتارم  نآ  راثآ  هلمج  زا  تسا .  هدوهیب  وغل و  لاعفا  یناطیـش و  هلطاب  تـالایخ  اـنامه  یناـسنا ،  تـالامک  هب  ندیـسرن  ّتلع 

هرابرد نآرق  رد  تسا .  تانئاک  رد  فّرـصت  تسا و  لبقتـسم  یـضام و  رب  عالطا  هطاحا ،  نیا  هجیتن  و  یهلا ،  لماوع  هب  تسا  یّلک  هطاحا 
هجیتن دیناوخب .  اهنآ  اب  ار  وا  سپ  دراد ،  صاصتخا  ادخ  هب  وکین  ياهمان  و  اهب ) هوعداف  ینسُحلا  ُءامسألا  هللاو   : ) تسا هدمآ  انـسُح  يامـسا 
هلیسو هب  ار  ادخ  هللااب .  هللا  اوفرعا  دنا :  هتفگ  هک  ارچ  دسانشب ; ار  انسُح  يامسا  صخش ،  هک  تسا  نیا  یلاعت  قح  ییاسانش  شور  هک ،  نیا 

رب يدومن  ییامنهار  هک  یسک  يا  هتاذب .  هتاذ  یلع  ّلد  نم  ای  دیوگ :  یم  حابص  ياعد  رد  مالـسلا ) هیلع  ) ریما ترـضح  و  دیـسانشب .  ادخ 
یّلجت ّلحم  ینعی  دسر ; یم  اهنآ  هب  دنک ،  رواب  دسانشزاب و  ار  راگدرورپ  يانـسُح  يامـسا  هک  یـسک  دوخ .  تاذ  هطـساو  هب  دوخ ،  تاذ 

هب ار  قح  هک  دناسرب  ییاج  هب  ار  ردص  هعس  تّوق و  هک  یلماک  ناسنا  تسالاو و  رایـسب  یماقم  هبترم و  هک  دوش  یم  ادخ  يانـسُح  يامـسا 
تـسا نکمم  هنوگچ  دنایامنب ،  ماجنارـس ،  دیامن و  هدهاشم  یتسه  دوخ و  دوجو  هنیآ  رد  ار  ییادـخ  لالج  لامج و  راثآ  دسانـشب و  قح 

هک یتّیـشم ،  تردق و  ینعی  تسا ; ءاشیام  لاّعف  وا  دوش و  یم  تشهب  يواح  طیحم و  هک  دوش  وا  يواح  تشهب  ای  دـبای  هطاحا  وا  رب  یئیش 
 . دیآ یم  دیدپ  وا  رد  تسا ،  یهلا  لماک  ّتیشم  هدنیامن  رهظم و 

لاوحا لّوحت  4 ـ 

لاوحا لّوحت 

 ، هبترم نیا  رد  وا ،  تسا .  لاوحا  لّوحت  هک  دـسر  یم  يدـعب  هبترم  هب  سفن ،  هیکزت  بلط و  هبترم  ود  ندوـمیپ  زا  دـعب  قـح ،  هار  هدـنیوپ 
یف ّنإ هللا  دنیب .  یم  دوخ  رد  ار  ینارون  لاوحا  دونـش و  یم  دوخ  رد  ار  قح  يادص  رگید ،  ترابع  هب  دوش و  یم  قح  یهانتیال  راونا  ّلحم 

رد ار  دوخ  اـت  دیـشاب  هاـگآ  دزو ،  یم  ییاـهتمحر  راـگدرورپ ،  فرط  زا  امـش ،  يارب  هک  یتـسار  هب  اوضّرعتف .  ـالأ  تاـحفن  مکرهد  ماـّیا 
دراد يدایز  عناوم  تسا ،  ینالوط  یهار  تفر ،  شیپ  مدق ،  هب  مدق  جیردت و  هب  یتسیاب  هار  نیا  رد  هتبلا ،  دیهد .  رارق  اهتمحر  نآ  ضرعم 

رد تسا و  یتّقوم  یلاوحا  هک  لاح »  » مان هب  میراد  یلاوحا  هبترم ،  نیا  رد  درب .  یم  هرهب  دوخ  تقایل  هزادـنا  هب  سکره  لاح ،  ره  هب  اـّما  ، 
درد و یم  اهباجح  اه و  هدرپ  هبترم ،  نیا  رد  هصالخ  دوش .  یم  لـصاح  تسا ،  يرتشیب  نیقی  ناـنیمطا و  هک  ماـقم ، »  » رد وا  رتشیب  یلاـعت 
رد ناسنا ،  دـنک و  یم  رطعم  ار  ناـج  ناـناج ،  رطع  دریگ و  یم  ارف  ار  ناـسنا  قوش ،  رون و  هبترم ،  نیا  رد  دوش .  یم  لـصاح  رون  قارـشا 
ـ  2; بلق تـالاح  1 ـ  مینک :  یم  ثـحب  ریز  بلاـطم  زا  ریزگاـن ،  شخب ،  نـیا  رد  دوـش .  یم  انـسُح  يامـسا  ّتیـضاّیف  هطـساو  تـقیقح ، 
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يرادروخرب ;6 ـ  راونا یّلجت  راگدرورپ و  بناج  زا  اهتفایرد  ;5 ـ  بلق روضح  ;4 ـ  هتفای ریهطت  بلق  تموکح  ;3 ـ  بوجحم بلق  تموکح 
 . انسُح يامسا  ;8 ـ  یبلق تادراو  ;7 ـ  هبّیط تایح  زا 

بلق تالاح 

ياوق لماش  ناسنا ،  يدوجو  ياوق  همه  شدـنمان .  یم  لد  اـی  بلق  هک  تسوا  یناـسنا  حور  ناـمه  ناـسنا ،  یعقاو  تلزنم  یلـصا و  هبترم 
« نم  » مان هب  ام  رد  هچنآ  و  ناـسنا ،  همه  ینعی  ناـسنا ،  بلق  دـننک .  یم  لـمع  نآ  تساوخ  قبط  دـنبلق و  هرطیـس  تحت  یّـسح ،  یکاردا و 

يارب لقع  رکف و  هک  یشقن  نیاربانب ،  دننآ .  هرطیس  تحت  دریگ و  یم  أشنم  بلق  زا  یمدآ ،  لقع  رکف و  تسا و  بلق  نامه  تسا ،  مکاح 
 ، دوش دـنمهرهب  یهلا  رون  زا  بلق  رگا  لاـح ،  دـنلقع .  هرطیـس  تحت  زین  حراوج  اـضعا و  تسا .  بلق  تساوخ  ساـسا  رب  دـنراد ،  ناـسنا 

بلق رگا  و  تسین .  ینارون  زین  تاکاردا  ساوح و  رعاشم و  دشاب ،  هدرپ  رد  بلق  رگا  دنوش و  یم  ینارون  زین  ساوح  تاکاردا و  رعاشم و 
هبّیط تایح  یگدنز و  يالعا  فدـه  نامه  نیا  و  دوب .  دـهاوخ  انـسُح  يامـسا  یّلجت  ّلحم  دوش ،  جراخ  ینارون ،  یناملظ و  ياهباجح  زا 

 . دوب دهاوخ 

بوجحم بلق  تموکح 

 ، رگید ترابع  هب  تسا و  يزاجم  یناطیـش و  تموکح  کی  یتموکح ،  نینچ  هک  نیا  ّتلع  هب  دنک ،  تموکح  دشاب و  بوجحم  هک  یبلق 
يزاجم یناسفن و  یناطیش و  تائاقلا  زج  يزیچ  تروص ،  نیا  رد  و  درادن .  روضح  هنحص  رد  یلـصا  ِنم  دنک ،  یم  تموکح  يزاجم  ِنم 

ادیپ اهنآ  هب  صاخ  هجوت  یعون  رایغا ،  رد  ندش  یناف  رو و  هطوغ  تراسا و  تّدـش  لاغتـشا و  ترثک  رثا  رد  بوجحم  بلق  دوب .  دـهاوخن 
رتشیب هچ  ره  دنمکاح و  یناملظ  ياهباجح  هصالخ ،  دننیـشن و  یم  نآ  ياج  هب  رایغا ،  ای  دوش و  یم  رایغا  نامه  بلق ،  ییوگ  دنک و  یم 

هللا یلـص  ) مالـسا یمارگ  لوسر  هک  تسا  نیمه  و  میوش .  یم  یناف  رایغا  رد  مکمک  میرترود و  بلق ،  یلـصا  ماقم  زا  اـم  دـنوش ،  مکاـح 
گنـس ناـمه  اـب  ار  وا  ادـخ  درادـب ،  تسود  ار  یگنـس  ناـسنا ،  رگا  هعم .  هللا  هرـشحل  ًارجح  ّبحأ  جر  ّنأ  وـلوی  دـیامرف :  یم  ( هلآو هیلع 

تلاح نیا  رد  و  دوش .  یم  ادیپ  بوجحم  بلق  تموکح  ّتیعضو  نیا  رد  ام ،  یگدنز  تالکشم  اهیدب و  لیاذر و  همه  دنک .  یم  روشحم 
هیآ لیذ  رد  ناسنا  دوش و  یم  هتفرگ  ام  زا  یعقاو  كاردا  میوش و  یم  رود  یلصا  ترطف  زا  میوش و  یم  یناسفن  یناطیش و  تائاقلا  أشنم  ، 

دراد و یمهو  یعقاو و  ریغ  تاـکاردا  رگید  وا  هـک  ارچ  دریگ ; یم  رارق  رتنییاـپ ) هـکلب  ناوـیح و  دــننام  ّلـضأ =( ) مـه  لــب  ماــعنألاک  : )
 . دوش یم  وا  بیصن  مهلامعأ ) تطبح   ) هصالخ دریگ و  یمن  ادخ  زا  ار  یعقاو  تاکاردا 

هتفای ریهطت  بلق  تموکح 

تسادخ و اب  طبر  نیع  یلصا ،  ِنم  هک  ارچ  تسا ; حرطم  يروحمادخ  هکلب  درادن ،  دوجو  يروحمدوخ  يزاجم و  ِنم  تیعـضو ،  نیا  رد 
ّنأ ـالول  میراد :  تاـیاور  رد  هک  تسا  نیمه  ددرگ و  یم  عطاـس  قح  راونا  دوش و  یم  ثداـح  یبر » نع  یبـلق  ینثّدـح   ، » تلاـح نیا  رد 
یب دنتشگ ،  یمن  مدآ  نادنزرف  ياهلد  نوماریپ  نیطایش ،  رگا  ضرألاو .  تاومّـسلا  توکلم  اوأرل  مدآ  ینب  بولق  یلإ  نوموحی  نیطایّـشلا 

ساوح و ینطاب و  يرهاظ و  تسا  يرون  ناسنا ـ :  رد  یهلا  رون  ندـش  عطاس  ياهیگژیو  دـندید .  یم  ار  نیمز  اهنامـسآ و  توکلم  ناـمگ 
يرون ; تسین ـ ناکم  نامز و  هب  دودـحم  دراد و  لماک  يا  هطاحا  هک  طیحم  تسا  يرون  ; دـنک ـ یم  ینارون  ار  ینورد  ینورب و  تاـکاردا 
ّنورتل نیقیلا  ملع  نوملعت  ول  ّالک   : ) دیامرف یم  رثاکت  هروسرد  هک  تسا  نیمه  و  دسر .  یم  تادهاشم  تافـشاکم و  هب  ; رگنتقیقح ـ تسا 

نیع هب  ًاعطق  ار  نآ  سپـس ،  دیدید .  یم  ار  خزود  نیقی  هب  دـیتشاد ،  نیقیلا  ملع  رگا  تسین ،  نینچ  زگره  نیقیلا ) نیع  اّهنورتل  ّمث  میحجلا 
ایند هک  نآ  دننام  دنتسه  یماقم  هبترم و  رد  یلاعتم  ياهناسنا  هک  دیامرف  یم  مالـسلا ) هیلع  ) یلع ماما  هغالبلا  جهن  رد  دیتفای .  یمرد  نیقیلا 
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دننک یم  هدهاشم  تسا ،  ملاع  نیا  ياروام  رد  ار  هچنآ  دنیاج و  نآ  رد  هدش و  ترخآ  دراو  دنا و  هتشاذگرس  تشپ  هدیناسر و  رخآ  هب  ار 
يا هنوگ  هب  دنهد  یم  ربخ  دنراد و  یمرب  هدرپ  دننیب  یم  هچنآ  زا  ایند ،  تماقا  لوط  رد  خزرب ،  لها  زا  ناهنپ و  قیاقح  زا  هک ،  نیا  هجیتن  . 
نیب هچنآ  تسا  تقیقح  نیا  زا  يا  هنوـمن  دنونـش .  یمن  نارگید  ار  هچنآ  دنونـش  یم  دـننیب و  یمن  نارگید  ار  هچنآ  دـننیب  یم  ییوـگ  هک 

منهج و تشهب و   : » تفگ هثراح  یتسه »؟ یعـضو  هچ  رد   : » دومرف ترـضح  هک  تشذـگ ،  هثراح  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) یمارگ ربمایپ 
نیا زا  رگید   : » دومرف ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) لوسر ترـضح  منیب » .  یم  ار  ناـیمّنهج  ناـیتشهب و  لاوحا  و  منیب ،  یم  دـننآ  رد  هک  ار  ناـنآ 

 . « وگن رارسا 

بلق روضح 

 . تسادخ روضح  بلق ،  روضح  تسادخ .  زا  هدش  عطاس  رون  ادـخ و  اب  طبر  نیع  هک  یلـصا ،  ِنم  روضح  زا  تسا  ترابع  بلق ،  روضح 
 : زا دنترابع  بلق  روضح  عناوم  دیآ .  یم  دیدپ  اهیبوخ  لیاضف و  همه  روضح  لقع و  روضح  بلق ،  روضح  رد  و 

رطاخ تّتشت 

زا دیاب  رطاخ  ّتتشت  اب  هزرابم  يارب  دنا .  يزاجم  ِنم  لایخ و  مهو و  یناطیـش و  ياه  هسوسو  نامه  هک  ادخ ،  ریغ  زا  یبلق  تادراو  ترثک 
 . دنشاب ناما  رد  ناطیش  سفن و  ياه  هسوسو  زا  هک  مینک  تبقارم  لایخ  هّوق  شوگ و  مشچ و  لثم  سفن ،  ياوق 

رطاخ قّلعت 

« ّبحی نم  ءرملا   » تیاور بجوم  هب  هک  میدرک  هراشا  ار  ایند  هب  رطاخ  ّقلعت  تسا .  نآ  هب  یقطنم  ریغ  هجوت  ایند و  اب  دوخ  ندز  هرگ  نامه 
 . دوش یم  مگ  رایغا  رد  وا  تقیقح  رد  دنک و  یم  هناگی  دحتم و  زیچ  نآ  اب  ار  ناسنا 

بلق روضح  هب  ندیسر 

روضح نامه  هک  یلـصا ،  ِنم  هب  میوش ،  رود  يزاـجم  ِنم  زا  هچ  ره  رگید  تراـبع  هب  مینک و  مک  ار  رطاـخ  ّقلعت  رطاـخ و  ّتتـشت  هچ  ره 
هب هجوت  نامه  هک  مینک  یم  تیاـعر  ار  ادـخ  روضح  بدا  تلاـح ،  نیا  رد  و  میـسر .  یم  تسادـخ ،  روضح  ناـمه  مه  نآ  تسا و  بلق 
 ، بلق روضح  تلاح ،  نیا  رد  سفن .  يزاجم و  ِنم  تساوخ  هن  تسا ،  يراـج  اـم  رد  ادـخ ،  تساوخ  لاوحا ،  نیا  رد  تسوا و  تساوخ 

 . دنوش یم  ینارون  وا  رون  اب  ام  رعاشم  همه  تاکاردا و  ساوح و  رگید ،  هللا و  روضح  ینعی 

راونا یّلجت  راگدرورپ و  بناج  زا  اهتفایرد 

دنک یم  تفایرد  ار  هبترم  نآ  صاخ  ياهتفرعم  اهتراشا و  يا  هبترم  ره  رد  تسا و  رادروخرب  یلاعت  فلتخم  تاـجرد  زا  قح ،  هار  هدـنیوپ 
يرون ددرگ و  یم  رتشیب  زین  فراعم  دوش ،  یم  رتشیب  اـهتفایرد  هچ  ره  ددرگ و  یم  رتشیب  زین  اـهتفایرد  دوش ،  رتشیب  بلق  يافـص  هچ  ره  و 

اب ددرگ و  یم  دنمهرهب  اهنامـسآ ،  توکلم  ینآرق و  راونا  یهلا  رارـسا  زا  دوخ ،  یلاعت  بسح  رب  مک  مک  ات  دوش ،  یم  مکاح  وا  رب  رتشیب 
اهتفایرد دنوش ،  هتشادرب  اهباجح  نیا  رتشیب  هچ  ره  دوش و  یم  هتـشادرب  ینارون  یناملظ و  ياهباجح  هبترم ،  نیا  رد  دوش .  یم  طبترم  اهنآ 

 . دندرگ یم  رتشیب  رون  یّلجت  و 

راونا یلجت  اهتفایرد و  هجیتن 
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بحاص وا  دـنرب و  یم  هرهب  راونا  اهتفایرد و  نیا  زا  ناـسنا ،  نطاـب  هناـگ  جـنپ  ساوح  رهاـظ و  هناـگ  جـنپ  ساوح  راونا ،  تفاـیرد  زا  دـعب 
 ، دـنوش یم  رتشیب  راونا  نیا  هچ  ره  دنـشاب .  هتـشادن  مدرم  یخرب  تسا  نکمم  زین  تسا و  هتـشادن  ـالبق  هک  دوش  یم  یتاـکرب  تاـکاردا و 
هک کنیا ،  دنتـسه و  بلق  هرطیـس  تحت  ساوح  تاکاردا و  نیا  تسا .  نشور  رما  نیا  تلع  و  دندرگ .  یم  رتشیب  زین  تاکرب  تاکاردا و 
زین ساوح  تاـکاردا و  نیا  تسادـخ و  اـب  میقتـسم  طاـبترا  رد  هک  تسا  مکاـح  هتفاـی ،  ریهطت  بلق  دـنک ،  یمن  تموکح  بوجحم  ِبلق 

نامه نیا  دـننک و  یم  یّلجت  بلق  رد  هک  تسا  تسانـسُح  يامـسا  یّلجت  ناـمه  تـالّوحت ،  بتارم و  نیا  همادا  هجیتن  دـنوش .  یم  ینارون 
هک شتسد  موش  یم  دنیب و  یم  نآ  اب  هک  شمـشچ  موش  یم  نم  هک  دسر  یم  ییاج  هب  نم  هدنب   : » دیامرف یم  دنوادخ  هک  تسا  یتّیعـضو 

سنا و تذل  رتالاب ،  بتارم  هب  دوعـص  قح و  یّلجت  همادا  رد  ماجنارـس ،  دونـش » .  یم  نآ  اب  هک  شـشوگ  موش  یم  دـنک و  یم  راک  نآ  اب 
هک هدـب  رارق  ینانآ  زا  ارم  اراـگدرورپ  دومرف :  هک  ( مالـسلا هیلع  ) داجـس ترـضح  ياـعد  هب  دـسر  یم  ناـسنا  دـیآ و  یم  دوجو  هب  جاـهتبا 

ینارون اب  دـنا .  هدیـسر  یگدوسآ  رارق و  نانیمطا و  هب  دوخ ،  یبلق  ياهوزرآ  تفایرد  اب  هدـش و  نشور  ناشبوبحم  هب  رظن  اـب  ناشنامـشچ 
رتزاب و شبوجحم  ياوق  رعاشم و  هک  یلاح  رد  دنوش .  یم  ینارون  زین  اهنآ  دنتفا و  یم  راک  هب  ینطاب  يرهاظ و  رعاشم  اوق و  بلق ،  ندـش 

باجح زا  بلق  یتقو  دنتفا .  یم  راک  هب  دنوش و  یم  زاب  لد ) مشچ  نطاب =(  رعاشم  و  لد ) شوگ  يرهاظ =(  رعاشم  دـندرگ .  یم  رترهاظ 
رد هک  زین ،  ساوح  رعاشم و  دنادرگرب ،  رایغا  زا  يور  دراذگ و  مدق  بلط ،  يارو  رد  دروآ و  يور  شا  یلـصا  دصقم  يوس  هب  دیآرد و 

هتبلا دننک و  یم  روهظ  زورب و  هیلاع ،  ساوح  رعاشم و  دنوش .  یم  فرـصنم  اهنآ  َملاع  زا  دننادرگ و  یمرب  رایغا  زا  يور  دنبلق ،  ّتیمکاح 
 ، نیاربانب فلتخم .  تاجرد  اهتـشادرب و  ياراد  تسا و  توافتم  ینطاـب  يرهاـظ و  فلتخم  ساوح  رد  رون ،  یّلجت  راـثآ  تیّمک  تیفیک و 
یم قرف  فلتخم ،  دارفا  رد  تیفیک ،  رظن  زا  هچ  رگید و  یـضعب  رب  رعاشم  یـضعب  مّدـقت  رظن  زا  هچ  رعاشم ،  رد  يرون  تایّلجت  راثآ  زورب 

رعاشم همه  يرادروخرب  اـب  هللا ،  یلا  کـلاس  ساوح  رعاـشم و  رد  یبوبر  راونا  یّلجت  ینعی  عوضوم ،  لـصا  یلو  تسین ،  ناـسکی  دـنک و 
هک تسین  انعم  نادـب  نیا ،  دـنک .  یم  زورب  ساوح  رعاشم و  زا  یـضعب  رد  يرون  تاّیلجت  راثآ  ماجنا  تسا و  راونا  نیا  زا  يرهاظ  نطاـب و 
 ، یللع تهج و  ظاحل  هب  اهنآ ،  رد  راونا  یّلجت  راثآ  هک  تسانعم  نیدـب  هکلب  تسا ،  هدرکن  یّلجت  یهلا  راونا  رگید ،  ساوح  رعاشم و  رد 

یـضعب رد  يرون  تایلجت  راثآ  زورب  زا  سپ  الومعم  یلو  دنکن ،  زورب  تقو  چیه  ای  اهتدم  تسا  نکمم  هک  نانچ  تسا ; هدرکن  زورب  زونه 
ره نیا  هکنآ  دنا ز  هتـسویپ  رگدمه  اب  سح ،  جنپ  دبای .  یم  زورب  يرگید  زا  سپ  یکی  جیردت و  هب  زین  هیقب  رد  کلاس ،  ساوح  رعاشم و 

قدص دیازف  هدید  رد  قطن  ار  قطن  دیازف  یم  هدید  رون  دوش  یقاس  یکی  ره  ار  یقبام  دوب  یقاب  توق  کی ،  توق  دنا  هتـسر  یلـصا  ز  جنپ ، 
یم لّدـبم  اهـسح  یقب  ام  دـنب  داـشگب  شور  رد  سح  یکی  نوچ  دوش  یم  سنوم  قوذ  ار  اهـسح  دوش  یم  سح  ره  يرادـیب  قدـص ،  ار 
; تسا طیحم  ذفان و  یبوبر ،  راونا  هک  تسا  رکذ  هب  مزال  دـیدپ  اهـسح  همه  رب  یبیغ  تشگ  دـید  تسوسحم  ریغ  سح  یکی  نوچ  دـنوش 

حرطم نآ ،  دـننام  یناکم و  ینامز و  نطاوب  رهاوظ و  تاهج و  راونا ،  نیا  رد  تسا .  زیچ  همه  رب  طیحم  تسین و  نآ  بجاح  يزیچ  ینعی 
نطاب هب  دنیب و  یم  دبای و  یمرد  ار  نیمز  اهنامسآ و  توکلم  دسر و  یم  قیاقح  ایشا و  همه  هب  تسا و  ییادخ  ذفان و  رون  هک  ارچ  تسین ;
باجح یهلا  ذـفان  رون  نیا  بحاص  يارب  تسا ،  باجح  نارگید  يارب  هچنآ  دـبای .  یم  هار  ناش  ینورد  لاوحا  بولق و  اـهناسنا و  ایـشا و 

مزال تاـماقم  بحاـص  ینعی  هللا  یلا  کـلاس  يارب  هک  نیا  هصـالخ  فاکـش  نودرگ  دوب  یناـّبر  رون  فازگ  هللا  رون  هب  رظن  تسین  تسین . 
یـصوصخم هطاـحا  رترب و  كاردا  ملع و  زا  دـیآ و  لـیان  لاـمک  زا  يا  هبترم  هب  اـهباجح ،  ندز  راـنک  اـب  يوـیند ،  یگدـنز  رد  هک  تـسا 

دهاش اه ،  هدرپ  ندز  رانک  اب  هک  تسا  لد  مشچ  نیا  هتبلا ،  هک  دنیبب  ار  هدرپ  تشپ  قیاقح  ملاوع و  دـناوتب  هلیـسو  نیدـب  دوش و  رادروخرب 
شرف ار  شاقن  مه  شقن و  ینیبب  مه  كاخ  بآ و  زا  نورب  ینیب  اهـشقن  كاپ  یفاص و  دوش  نوچ  لد  هنیآ  دوب .  دـهاوخ  باـجح  يارواـم 
قشع يدرگ  قشع  لامک  نداد  ار  لقع  يدرگ  لقع  نیا  تسطرـش  ار  زیچ  ره  ندید  نیبب  ار  تمایق  وش  تمایق  سپ  ار  شارف  مه  ار  تلود 

 ، نیا نآ و  ینادب  مه  يدرگ  رون  نیقی  یناد  ار  ران  يدرگ  ران  لامج  نیبب  ار 

هبّیط تایح  زا  يراددروخرب 
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زا وا ،  هک  تسا  يا  هبترم  ماقم و  نآ  دـسر و  یم  تایح  یلـصا  تلزنم  یلـصا و  هبترم  هب  قح ،  هار  کلاس  هک  تسا  یتایح  هبّیط ،  تاـیح 
هل انلعجو  هاینیحأف  ًاتّیم  ناک  نم  وأ   : ) دیامرف یم  هک  دریگ  یم  رارق  ماعنا  هروس  هیآ 122  لیذ  رد  دوش و  یم  كاپ  ییادخریغ  لماوع  همه 

يرون وا  يارب  میداد و  تایح  ار  وا  ام  سپس  دوب و  هدرم  هک  یسک  ایآ  اهنم ) جراخب  سیل  تاملّظلا  یف  هلثم  نمک  ساّنلا  یف  هب  شیع  ًارون 
 . تسا تاملظ  رد  هک  تسا  یسک  دننام  دنک ،  یگدنز  صاخ ،  رون  نآ  اب  مدرم ،  نیب  رد  هک  میداد  رارق 

؟ دیسر ناوت  یم  هبّیط  تایح  هب  هنوگچ 

 : دیامرف یم  گرزب  دنوادخ  هیآ 97 ،  لحن ،  هروس  رد  هک  دسرب  حـلاص  لمع  هب  نمؤم ،  هدـنب  هک  تسا  یعقوم  هبّیط ،  تایح  هب  ندیـسر 
ـ  نز ای  درم  زا  سک ـ  ره  نوملعی ) وناک  ام  نسحأب  مهرجأ  مهّنیزجنلو  ۀـبّیط  ةویح  هّنییحنلف  نمؤم  وهو  یثنُا  وأ  رکذ  نم  ًاحلاص  لـمع  نم  )

یم ماجنا  هچنآ  زا  رتهب  نانآ  هب  ًاملـسمو  میـشخب ،  یقیقح ]  تایح [  يا ،  هزیکاپ  یگدنز  اب  ار  وا  ًاعطق  دـشاب ،  نمؤم  دـنک و  هتـسیاش  راک 
ره رون  راثن  نآ  اهناماد و  هتـشادرب  نالبقم  اه  ناج  رب  ار  رون  نآ  دـناشف  قح  رعاـش :  تسا  هتفگ  شوخ  هچ  و  داد .  میهاوخ  شاداـپ  دـنداد 

 ، هتفاترب ادخ  ریغ  زا  يور  هتفای  وک 

یبلق تادراو 

تـسا بلق  هب  طوبرم  یبلق ،  تادراو  دنک .  یم  زاب  ار  یبلق  تادراو  باب  هتفای ،  ریهطت  بلق  يارب  قح ،  رون  هولج  میداد ،  رکذت  هک  نانچ 
 ، دـیآ یم  شیپ  هچنآ  یبلق  تادراو  رد  ار  اهنآ  دوخ  هن  میراد ،  دوخ  دزن  ار  ناشریوصت  هک  تقلخ ،  ایند و  نیا  اب  ام  طـباور  سکع  رب  هک 

يزیچ نیا  و  تسین .  دوخ  رد  ریـس  زج  يزیچ  نیا  دوش و  یم  طبترم  روما  نطاب  اب  تسا ،  بیغ  ملاـع  زا  هک  بلق ،  ینعی  تساـم ; بلق  رد 
ناوت تقیقح ،  رد  تسین و  دـنک ،  یم  ادـیپ  ار  قـح  بیغ و  شریذـپ  اـهباجح ) اـهراگنز =(  ندودز  زا  سپ  اـم ،  دوـجو  هنیآ  هک  نیا  زج 

 . يونعم عون  زا  یبلق  تادراو  يروص ;و  عون  زا  یبلق  تادراو  دنعون :  ود  رب  یبلق  تادراو  دیآ .  یم  دیدپ  ام  رد  بیغ  كرد 

يروص فشک  عون  زا  یبلق  تادراو 

عوـن زا  یبـلق  تادراو  1 ـ  یـسمل .  فشک  یقوذ ;و  فشک  یمـش ; فشک  یعامـس ; فـشک  يراـصبا ; فـشک  زا  دـنترابع  تادراو  نیا 
ملاوع بتارم و  يراصبا  فشک  دـشاب ،  رتشیب  عاطقنا  صولخ و  هچ  ره  دراد و  يددـعتم  لماوع  دوخ ،  يراصبا ،  فشک  يراصبا  فشک 

یم هدید  نارگید  ینورد  تلالاح  دوخ و  ینورد  تلالاح  کئالم ،  حاورا ،  خزرب ،  ملاع  يراصبا ،  فشک  رد  دـنک .  یم  یط  ار  يرتشیب 
یلاثم تروص  هب  دراد و  يددعتم  لماوع  دوخ  هک  یلفس  توکلم  تروص  هب  فلا ـ  تسا :  ریز  تروص  هب  دوهـش  فشک و  نیا  اما  دوش ، 

 . رهاظ مشچ  اب  هن  مینیب ،  یم  یبلق  تادراو  تروص  هب  هتبلا  ار  یلاثم  تروص  نیا  مینیب .  یم  باوخ  رد  هک  یتلاـح  دـننام  دوش ـ  یم  هدـید 
دوش یم  هدید  زیچ  ره  یلصا  ماقم  ینعی  دوش ; یم  هدید  یلصا  تروص  هب  دراد و  يددعتم  ملاوع  دوخ  هک  ایلع ،  توکلم  تروص  هب  ب ـ 
یتح هک  یعقاو ،  لایخ  اّما  لایخ .  عون  زا  ای  دنا  یخزرب  عون  زا  ایلع ،  توکلم  یلفـس و  توکلم  ینعی  دـش ،  هداد  حرـش  هک  یتروص  ود  . 

رد دراد و  يددعتم  بتارم  دوخ  زین  نیا  هک  انـسُح  يامـسا  ملاوع  ج ـ  تسا .  يرادـیب  زا  رترادـیب  دراد ،  يرادـیب  تلاح  زا  رتشیب  یتقیقح 
 ، ماقم نیا  رد  ای  دـنریگ و  یم  رارق  تدـحو  تلاح  رد  زین  ینورد  ینوریب و  ياوق  رگید  و  مشچ ،  دوش  یم  کلاس  دوجو  همه  ماـقم ،  نیا 
وا یکاردا  ياوق  نایم  یترثک  دـنریگ و  یم  رارق  تدـحو  تلاـح  رد  ینورد ،  ینوریب و  ياوق  همه  و  لـقع ،  دوش  یم  کـلاس  دوجو  همه 

رگید تساهنآ و  رد  وحم  دنک ،  یم  ادیپ  انسُح  يامـسا  اب  ماقم  نیا  رد  کلاس  هک  یتدحو  تسانـسُح .  يامـسا  ملاوع  نامه  نیا  تسین و 
زا یکی  هک  ینورد  تـالاح   ) شدوـخ اـب  کـلاس  هطبار  لاـثم ،  ناوـنع  هب  دوـش .  یم  قـح  ياـمن  ماـمت  هنیآ  اـهنت  وا  تسین .  يربـخ  وا  زا 
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ار دوخ  دنیب ;2 ) یم  یلاثم  یلو  یفـشک ،  یبلق و  تادراو  تروص  هب  ار  دوخ  ( 1 دوب :  دهاوخ  هطبار  عون  هس  تسا ، ) يراصبا  ياهفـشک 
يدوخ رگید  دسر و  یم  امسا  اب  داحتا  انـسُح و  يامـسا  ماقم  هب  دـنیب ;3 ) یم  ار  دوخ  تقیقح  یلو  یفـشک ،  یبلق و  تادراو  تروص  هب 

هک تسا  یبلق  تادراو  دنک ،  یم  فشک  کلاس  هچنآ  يراصبا ،  فشک  رد  هک  تسا  رکذ  هب  مزال  تسا .  هللا  هجو  تیؤر  درادن و  دوجو 
کلاس ماقم ،  نیا  رد  یعامس  فشک  عون  زا  یبلق  تادراو  2 ـ  میراد .  دوخ  شیپ  ار  ریوصت  هک  یلومعم  ندـید  لثم  هن  دراد ـ  دوخ  شیپ 

تاجرد زا  دبای و  یم  لامک  بلق  رد  وا  عمس  دوش و  یم  جراخ  دودحم  عمـس  زا  هللا ،  نذا  هب  يدوبع و  تلزنم  بسانت  هجرد و  هب  هللا  یلا 
نآ دناسر  دهاوخ  وا  هچنآ  ادص و  سب  تستروص و  سب  بجح  رد  ادخ  رهم  رـصب ،  عمـس و  رد  تسه  دوش .  یم  رادروخرب  عمـس  رتالاب 

 ، یعامس فشک  رد  نایع  ار  نآ  دنک  قح  تجاح  تقو  نآ  زا  لفاغ  نونک  وت  یتسه ،  هچرگ  شورخ  زو  تراشب  زا  عامـس و  زا  شوگ  هب 
نیا و  نوعمـسی » ام ال  نوعمـسیو   » یبلق فشک  تادراو و  عون  زا  دـنک  یم  تفایرد  ار  یتاعومـسم  تاوصا و  لد  شوگ  اب  هللا  یلا  کلاس 
نیا دـسر و  یم  يرتشیب  تدـحو  هب  دـنک ،  یم  ادـیپ  يرتالاب  هبترم  هچره  تسا ،  بیغ  اب  طابترا  ماقم  ماقم ،  نیا  نوچ  دراد و  یبتارم  زین 

;و هطـساو ـ یب  ای  هطـساو  اب  یحو  ; تادوجوم ـ حـیبست  ندینـش  ; لد ـ شوگ  اب  یلاثم  تاوصا  ندینـش  تسا ـ :  ریز  ياـهتروص  هب  طاـبترا 
همه هک  تسا  يونعم  فشک  تسین و  يروـص  فـشک  عوـن  زا  رگید  تسا و  تدـحو  هک  رتـالاب ،  رایـسب  یماـقم  هب  دـسر  یم  ماـجنارس ، 

ار همه  نخس  دریگ و  یم  رارق  يرتالاب  تدحو  ماقم  رد  ینعی  لقع .  نیع  همه ،  ندید و . . .  نیع  ندینـش ،  ندینـش و  دوش  یم  شدوجو 
 . دمهف یم  ار  زیچ  همه  حـیبست  يانعم  دونـش و  یم  ار  زیچ  همه  حـیبست  دـمهف و  یم  دـناد و  یم  ار  همه  دوصقم  دونـش و  یم  ادـخ  نذا  هب 
رد يدامج  زا  میشوماخ  ام  نامرحمان  امـش  اب  میـشه  میریـصب و  میعیمـس و  ام  نابـش  نازور و  دنیوگ  یم  وت  اب  ناهن  رد  ملاع  تارذ  هلمج 

دقلوی  : ) تسا هدش  هراشا  مالسلا ) هیلع  ) ربمایپ دوواد  هب  أبس ،  هروس  رد  هک  تسا  ماقم  نیمه  دیونشب و  ملاع  ءازجا  لغلغ  دیور  ناج  ناهج 
اب اههوک ،  يا  میتفگ ] :  و  میدرک [ .  اطع  یتّیزم  شیوخ  بناج  زا  ار  دوواد  یتسار  هب  و  ریّطلاو ) هعم  یبوأ  لابج  ای  ضف  اـّنم  دوواد  اـنیتآ 

يروص فشک  عاونا  زا  یّمش  فشک  عون  زا  یبلق  تادراو  3 ـ  دینک . ]  یگنهامه  ناگدنرپ [  يا  و  دیوش ،  ادص  مه  ادخ ]  حیبست  رد  وا [ 
اب هطبار  عاونا  زا  کلاس و  یبلق  تادراو  عاونا  زا  یکی  زین  نیا  هک  یّمـش ،  كرد  تروص  هب  بیغ  اب  طاـبترا  ینعی  تسا ; یّمـش  فشک  ، 

فـشک دوش .  یم  دراو  قح  هار  کلاس  ناج  هب  ینابر  تاحفن  اج  نیا  تقیقح ،  رد  تسا .  ّمش  ساـسا  رب  بیغ  اـب  طاـبترا  ناـمه  بیغ و 
يونعم فشک  تروص  هب  دـیدش ،  دراوـم  رد  اـما  تسا ،  يروـص  فـشک  تروـص  هب  نیتـسخن ،  لـحارم  رد  و  دراد ،  یتاـجرد  زین  یّمش 

راـثآ تسا .  یناـبر  تاـحفن  عون  زا  رتدـیدش  دراوم  رد  یخزرب و  فشک  عون  زا  نیتـسخن ،  لـحارم  رد  رگید ،  تراـبع  هب  دوـب .  دـهاوخ 
ربخ ناشتاّین  اهناسنا و  ینطاب  تافص  اهتلـصخ و  زا  نانآ و  تالاح  دارفا و  ینورد  رارـسا  زا  دنتـسه و  اشگّرـس  اشگ و  هار  یّمـش ،  تاحفن 
روط نیمه  دـننک و  یم  دومنهر  دـشاب ،  انـسُح  يامـسا  نامه  هک  بلق ،  یلـصا  ماقم  يوس  هب  ار  کلاس  هک  دـناحیاور  نیمه  دـنهد و  یم 

يرهاظ و ياهوب  هن  وب ،  نیا  یلو  تسا ،  ریذپان  فصو  یّمش  فشک  هتبلا ،  رگید .  حیاور  ینورد و  لاوحا  منهج و  تشهب و  حیاور  تسا 
هک ییوب  ای  درب  یپ  فسوی  دوجو  هب  بوقعی  هک  تسا  فسوی  نهاریپ  يوب  نآ ،  لاثم  تسا .  لاوحا  نورد و  يوب  هکلب  تسا ،  ینامـسج 

هنیدم زا  جراخ  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) هللا لوسر  زور  نآ  رد  هک  دینـش  نمی  بناج  زا  نامحر  سفن  مان  اب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) هللا لوسر 
یم ادخ ) يامسا  یّلجت  يوب   ) نامحر يوب  سیوا  زا  نیاربانب ،  دوب .  هدرک  كرت  ار  هنیدم  ینرق ،  سیوا  دیـسر ،  هنیدم  هب  هک  بش  دوب و 

 ، دینـش نهاریپ  زا  ار  فسوی  يوب  هک  زین  بوقعی  دوب .  امـسا  یّلجت  ّلـحم  قح و  رد  یناـف  سیوا ،  هک  دوش  تقد  سیوا .  يوـب  هن  دـمآ ، 
زا تفگ  دّـمحم  هک  تشاد .  ار  یبیغ  ماقم  نیا  یگتـسیاش  فسوی  مه  دوب و  یلاـعت  يربماـیپ و  ماـقم  رد  بوقعی  مه  هک  دوب  لـیلد  نیدـب 

يوب نآرق  زا  سیوا و  زا  سیوا  زا  مه  دسر  یم  نادزی  يوب  سیو  ناج  زا  دـسر  یم  نیمار  يوب  ادـخ  يوب  مدـیآ  یم  نمی  زا  ابـص  تسد 
يزور هک  ناـنچ  دوـب  هتـشگ  ینامـسآ  نیمز ،  نآ  دوـب  هتـشگ  یناـف  شیوـخ  زا  سیوا  نوـچ  برط  رپ  هدرک و  تسم  ار  یفطـصم  بجع 
عاونا زا  زین  وب  نیا  یهد » .  یم  تشهب  يوب  وت   : » دومرف یم  مالـسلا ) اـهیلع  ) ارهز همطاـف  هب  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) لوسر ترـضح 

هار و نیارباـنب ،  تسا و  قح  ربـخ  بیغ و  يوس  هب  تسا  يا  هچیرد  ّرـس و  هدـنیاشگ  ّیمـش ،  فشک  رد  وب ،  تسا .  یّمـش  یبـیغ  ياـهوب 
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هدید ییوب  دش ز  زاسرون  دشاب  مشچ  ياود  وب ،  ار  وت  رم  رثوک  هلخ و  ات  درب  یم  ار  وت  رم  ربهر  تسا و  زووالق  وب ،  تسا .  هار  هدنهدناشن 
تذل رهاظ ،  هب  هجوت  یقوذ  فشک  عون  زا  یبلق  تادراو  دنک 4 ـ  يراک  ار  هدید  فسوی  يوب  دنک  يرات  ار  هدید  رم  دـب  يوب  زاب  بوقعی 

نم ًارهاظ  نوملعی   : ) دوش يویند  نامرکف  مامت  مینک ،  ایند  فرـص  ار  دوخ  رکف  مامت  رگا  ینطاب .  تذـل  نطاـب ،  هب  هجوت  دراد و  يرهاـظ 
هب هجیتن  رد  میریگ و  یم  فدـه  ار  اهنآ  میوش و  یم  لوغـشم  ایند ،  رهاوظ و  اب  تروص  نیا  رد  و  نولفاغ ) ةرخـآلا  نع  مهو  ایندـلا  ةویحلا 

اهماعط و اب  لاح ،  ره  هب  یلو  دـنک .  یم  رامیب  ار  شبلق  روک و  ار  شمـشچ  دـش ،  ایند  نیا  رد  يزیچ  قشاع  سک  ره  میـسر و  یمن  نطاب 
دوش یم  لیدبت  ییایند  نآ  هقئاذ  هب  ییایند  نیا  هقئاذ  زا  کلاس  هقئاذ  یقوذ ،  فشک  ماقم  هبترم و  رد  دوش .  یم  لوغـشم  يویند  ياهبارش 

ام یتسم  دنک .  یم  دوهش  تسا ،  یبلق  تادراو  ناج و  هب  طوبرم  هک  ار ،  یلصا  هقئاذ  دیامن و  یم  ضوع  ار  هقئاذ  عاطقنا ،  كولس و  اب  و 
فشک همزال  تسا .  یتقوم  تسام ،  سفن  نت و  هب  طوبرم  هک  یلومعم ،  ياهتوالح  تسام و  ناج  توالح  نیا  هک  تسا  رگید  یبارش  زا 
فـشک دراد .  ینطاب  تذـل  قوذ و  نطاب ،  هب  هجوت  تسا .  لماک  تیدوبع  صالخا و  نامه  هک  تسا  هللا  يوس  ام  زا  عاطقنا  انف و  یقوذ ، 

یتاذ تذل  هب  تقیقح  رد  دشون و  یم  دـشچ و  یم  ناج  ینعی  نطاب ،  رد  اما  تسا ،  نت  ندیـشون  ندیـشچ و  هب  هیبش  رهاظ  لاثم  رد  یقوذ 
هب نکاس ،  هب  ادتبا  بلق ،  روضح  هب  میمصت  بلق و  روضح  هنرگ ،  تسا و  هللا  يوسام  زا  عاطقنا  تسا ،  کلاس  هدهع  رب  هچنآ  میسر .  یم 

نامه هب  دوش ،  رتشیب  ّتیدوبع  صالخا و  هچ  ره  تسا و  هللا  يوسام  زا  عاطقنا  يارب  تدهاجم  هللا ،  یلا  کلاس  هفیظو  دـیآ .  یمن  دوجو 
تادراو دوهـش  قریب  رتچ و  ریز  رد  وا  تالاح  مامت  هک  دـسر  یم  يا  هلحرم  هب  کلاس  هصـالخ ،  ددرگ و  یم  رتشیب  یقوذ  فشک  هزادـنا 

 ، کلاس هب  تسا و  لامج  يامسا  زا  فلتخم  يامـسا  یّلجت  یقوذ  فشک  تقیقح ،  رد  دور و  یم  ینورد  نوریب و  ساوح  همه  رد  یبلق ، 
زورفارب هداب  رون  هب  یقاس  دـناشون .  یم  نانآ  هب  كاپ  ياهداب  ناـشراگدرورپو  ًاروهط ) ًابارـش  مّهبر  مهیقـسو   : ) دـناشون یم  روهط  بارش 

زا یبلق  تادراو  ام 5 ـ  مادم  برش  تذل  ربخ ز  یب  يا  میا  هدید  رای  خر  سکع  هلایپ  رد  ام  ام  ماکب  دش  ناهج  راک  هک  وگب  برطم  ام  ماج 
هب هک  تسا  یبتارم  ياراد  زین  نیا  و  یبلق ) تادراو  عون  زا   ) ینورد سمل  تروص  هب  تسا  يروص  ياهفـشک  هلمج  زا  یـسمل  فشک  عون 

فـشک يونعم  فشک  عون  زا  یبلق  تادراو  6 ـ  دوش .  یم  لیان  يرادـیب ـ  اـی  باوخ  رد  فشک ـ  عون  نیا  زا  یتاـجرد  هب  کـلاس  رورم ، 
یلا کلاس  دوجو  مامت  دوش و  یم  داجیا  یتیـصخش  تدحو  تلاح  ماقم ،  نیا  رد  و  دـیآ ،  یم  دوجو  هب  يروص  فشک  زا  دـعب  يونعم ، 

هک دنا  هدرک  میـسقت  هلحرم  هس  ای  هلحرم  تفه  هب  ار  نآ  لامجا  روط  هب  اما  تسا ،  تیاهن  یب  یتاجرد  ياراد  هک  دوش  یم  قح  هجوتم  هللا 
تسا نیرب  رکف  ماقم  یسدح ،  فشک  عون  زا  یبلق  تادراو  یسدح  فشک  عون  زا  یبلق  تادراو  لّوا ـ  مینک :  یم  هراشا  نآ  عون  هس  هب  ام 
یبوبر رون  زا  رکفت  هّوق  یـسدح ،  فشک  رد  تسا .  يونعم  ياهفـشک  زا  هجرد  نیرتنییاپ  یـسدح ،  فشک  تسا .  بیغ  اب  طابترا  رد  هک 
کلاس بلق  ریهطت  تلع  هب  تقیقح ،  رد  دبای .  یم  طابترا  بیغ  اب  تامدقم ،  نودب  کلاس ،  رکفت  دبای و  یم  لامک  دوش و  یم  دنمهرهب 

شیپ لامک  فرط  هب  کلاس  يرکف  روعش  دنک و  یم  ادیپ  بیغ  هب  ملع  دبای و  یم  یّلجت  کلاس  بلق  رب  میکح ،  میلع و  يانسُح  يامسا  ، 
دسر و یم  لمع  ماقم  هب  سفن  فشک ،  زا  هبترم  نیا  رد  دنیوگ .  ار  نیرب  لقع  ماقم  یـسدق  فشک  عون  زا  یبلق  تادراو  مود ـ  دور .  یم 
رد تسا .  لقع  ماقم  رد  زین  نآرق  تقیقح  اریز  دنک ; یم  ادـیپ  طابترا  بیغ  اب  لقع  ینعی  لقع ; قیرط  زا  تسا  بیغ  طابترا  تقیقح ،  رد 

عون زا  یبلق  تادراو  موس ـ  دـبای .  یم  سنا  نآرق  یناعم  اب  روط  نیمه  دوش و  یم  طبترم  نآرق  نطاـب  لـصا و  اـب  ناـسنا  یـسدق ،  فشک 
یعقاو فشک  هجرد  نیتـسخن  یماـهلا ،  فشک  دـندوب ،  یلقع  يرکف و  ياهفـشک  یـسدق ،  فشک  یـسدح ،  فشک  رگا  یماـهلا  فشک 

ماقم رگید  هبترم ،  نیا  دیآ و  یم  دوجو  هب  دوهش  تیـصخش و  داحتا  تلاح  زا  زین  یبلق  فشک  تسا و  یبلق  فشک  ینعی  تسا ; يونعم ) )
یم ادیپ  طابترا  بیغ  اب  بلق  ماقم  بلق و  قیرط  زا  هلحرم ،  نیا  رد  کلاس  دیآ .  یم  دـیدپ  اهـسح  زا  فارـصنا  تلاح  هکلب  تسین ،  سح 

نیرخآ دـنک و  یم  ریـس  دوخ  رد  دـنک و  یم  فشک  ار  دوخ  دـنک ،  یم  فشک  ار  دوخ  بلق  ناسنا ،  هک ،  تسا  نیا  ابیز  هتکن  اـما  دـنک ، 
; درادن دوجو  یگدنکارپ  رگید  لاح ،  نیا  رد  تسا .  تیلعف  هلحرم  هک  تسانـسُح  يامـسا  اب  داحتا  ندیـسر و  یماهلا ،  ياهفـشک  هلحرم 
 ، تفاـیرد نیا  هطـساو  هب  هک  دراد  یبلق  تفاـیرد  کـلاس  هبترم ،  نیا  رد  تسا .  هدیـسر  ّتیـصخش  تدـحو  هب  دوخ و  بلق  هب  وا  هک  ارچ 
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هدیـشوپ روط  هب  ار  نآ  ندوب  قح  اما  دـشاب .  تقیقح  نیا  هجوتم  هک  نیا  نودـب  دـنوش ،  یم  دراو  شبلق  هب  هّیلوا  بتارم  ناونع  هب  هکئـالم 
نیا ابیز  بیجع و  ّرِس  اما  دنک .  یم  هدهاشم  ار  ِکلَم  نآ ،  زا  رتالاب  بتارم  رد  دونـش و  یم  ار  کَلَم  مالک  رتالاب ،  بتارم  رد  دبای .  یمرد 

بتارم ددرگ :  یم  دوهشم  دنک و  یم  هولج  بلق  لزان  هجرد  هب  هک  نیرب ) بلق  تسا =(  ناسنا  دوخ  لضفا  هولج  ِکلَم ،  هولج  هک ،  تسا 
قیرط زا  بیغ  اب  طابترا  () لقع قیرط  زا  بیغ  اب  طابترا  () رکف قیرط  زا  بیغ  اب  طاـبترا   ) یماـهلا یـسدق  یـسدح  يونعم  فشک  هناـگ  هس 
یّلجت قیرط  زا  لاعتم  يادـخ  تقیقح  تسا .  ناسنا  دوخ  نیرب  ماقم  هتفرگ ،  همـشچرس  ناسنا  دوخ  یحور  راثآ  تاضافا و  زا  هس  ره  ( بلق

وا زا  دـسر و  یم  ادـخ  هب  يزیمآ  رارـسا  روط  هب  هار  نیا  تقیقح  دوش .  یم  فشک  یلوزن ) روـط  هب  اـی  یحور  ماـقم  رد   ) ناـسنا دوـخ  رد 
 . دریگ یم  تأشن 

انسُح يامسا 

انسُح يامسا 

تاذ نیع  زین  ادخ  تافص  درادن .  روهظ  نیقی و  هک  دشاب  یم  ّرس  ماقم  هّیبیغ و  تیوه  ماقم  نآ ،  تسا و  راگدرورپ  تاذ  ماقم  ادخ ،  ماقم 
 . دنروآ یم  دوجو  هب  ار  یتسه  روهظ ،  رد  هک  دنتسه  ادخ  يامسا  اه ،  هولج  نیا  هک  دنراد  فلتخم  ییاه  هولج  ادخ ،  تافـص  اّما  دنیوا ، 
هک مسا ،  اـب  اـم  اذـل  لوزن و  هب  یّلجت  اـی  لوزن ،  نطوم  رد  تسا  تاذ  تفگ :  میهاوخ  تسیچ ؟ امـسا ) اـی   ) مسا دـنیوگب ،  رگا  نیارباـنب ، 
 ، ادـخ يامـسا  دـشاب .  مسا  اب  بیغ  روهظ  ناـمه  هک  هنحـص ،  رد  تسادـخ  یّلجت  مسا ،  و  میتسه ،  ور  هب  ور  لوزن ،  هب  تسا  تاذ  یّلجت 
 ، نامحر میحر ،  دـننام  لامک ; يامـسا  تروص  هب  تسا  هدرک  یّلجت  قلطم  لامک  هک  لاـمک ،  تافـص  لکـش  هب  یبیغ  یّلجت  ماـقم  ینعی 
رد هک  ارچ  دنتاذ ; نیع  تاذ ،  ماقم  رد  هک  یلاح  رد  دـنفلتخم ، ) تافـص   ) دـننک یم  قرف  هولج  ماقم  رد  امـسا  هک  میناد  یم  یح و . . . . 
 . دنتـسه یکی  تافـص  تاذ و  تسا و  تدـحو  ماـقم  دراد و  رگیدـکی  نیع  رد  ار  اـهتیاهن  یب  هـمه  تیاـهن  یب  راـگدرورپ ،  تاذ ،  ماـقم 

دننک و یم  رهاظ  ار  یتسه  روهظ ،  رد  دنیادخ ، ) هجو  هک  دنشاب  قولخم  اهنیا  هک  نیا  هن   ) دنتسه ادخ  مسا  هک  امـسا  عماج  ماقم  نیاربانب ، 
هک دـنک ،  یم  قلخ  ار  حور  ماقم  یّلجت ،  رد  امـسا  عماج  ماـقم  رگید ،  فرط  زا  اـما  تسادـخ .  تیآ  یتسه ،  مییوگ  یم  هک  تسا  نیمه 
زا هداب   : » تسامسا یّلجت  ّلحم  ای  دریگ ،  یم  رارق  امسا  ياضف  رد  دوخ ،  یلصا  ماقم  رد  ناسنا ،  نیاربانب ،  تسامسا .  اب  طبر  نیع  حور ، 
زج ههجو ) ّالإ  کلاه  ءیش  ّلک   : ) میراد میرک  نآرق  رد  دریگ ؟ یم  رارق  امسا  ياضف  رد  ناسنا  هنوگچ  یلو  دنداد » .  متافـص  یلجت  ماج 
رب هچ  ره  مارکإلاو ) لالجلاوذ  ّکبر  هجو  یقبیو  ناف  اهیلع  نم  ّلک   : ) میراد يرگید  هیآ  رد  زاـب  و  تسا .  هدـنوشدوبان  زیچ  همه  وا  تاذ 

راگدرورپ هجو  دنام ،  یم  هچنآ  نیاربانب ،  دنام .  دهاوخ  یقاب  تراگدرورپ  دـنمجرا  هوکـش و  اب  تاذ  تسا و  هدـنوش  یناف  تسا ،  نیمز 
دراد انف  رد  ياقب  دریگ ،  رارق  امسا  ياضف  رد  دناوتب  دوخ ،  كولس  ریس و  یلاعت و  رد  رگا  زین  ناسنا  و  دنیوا .  يامـسا  وا ،  هجو  هک  تسا 

جرختل کیلإ  هانلزنأ  باتک  ( ) نوحلفملا مه  کئلُواو  هللا  هجو  نودیری  نیذـّلل  ریخ  کلذ   : ) تسا هدـمآ  میرک  نآرقرد  هک  تسا  نیمه  و 
ریاظن هک  قوف ـ  هیآ  هس  زا  نسحم ) وهو  هللا  یلإ  ههجو  ملسی  نمو  ( ) دیمحلا زیزعلا  طارص  یلإ  مّهبر  نذإب  رّونلا  یلإ  تاملّظلا ،  نم  ساّنلا 

رد ششوک  اب  دناوتب  ناسنا  رگا  هک  دیآ  یمرب  ههجو ـ ) . . .  نودیری   ) و ههجو هللا ) ملـسأ  نم   ) نم دننام  تسا ; رایـسب  میرک  نآرق  رد  نآ 
تاحالطصا  ) ادخ يامـسا  تافـص و  هدنهدناشن  هللا  یلا  کلاس  هک  نیا  زا  تسا  ترابع  رما  نیا  ددرگ ،  قفوم  ادخ ،  هجو  هب  ندیـسر  هار 

ندیـسر ندش و  تیلعف و  ماقم  تاماقم ،  نیا  هتبلا ،  دوش .  یم  ادـخ ) يامـسا  تافـص و  قارـشا  یّلجت  ّلحم  هطـساو ،  رهظم ،  نآ :  هباشم 
هب فصتم  دناوت  یمن  یسک  هک  دشاب  نامدای  ندیسر .  یگدنیازرکـش  هب  ندوب  رکـش  زا  ای  یگدنیاز  فسوی  هب  یفـسوی  تلاح  زا  تسا و 

ار ام  درک و  دنهاوخ  بذج  ار  ام  امسا  میریگ ،  رارق  امـسا  ياضف  رد  میناوتب  رگا  ددرگ .  نآ  یّلجت  ّلحم  دناوت  یم  اما  دوش ،  ادخ  تافص 
 ، ناسنا تسا .  هدیـسر  انف  رد  ياقب  ماقم  هب  هتفای و  ییاهر  سفن ،  نت و  تاقّلعت  زا  رگید  یماقم ،  نینچ  رد  کلاس  دننک و  یم  ُرپ  دوخ  زا 
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دنک یم  رما  کئالم  هب  ار  مدآل ) اودجـُسا   ) تسا و کئالم  دوجـسم  هک  تسا  یماقم  اـهّلک ، ) ءامـسألا  مدآ  مَّلَع   ) دـسرب ماـقم  نیا  هب  رگا 
هب امـسا  ياضف  رد  ناسنا  یلـصا  ماقم  سپـس  تخومآ و  یم  ناسنا  هب  ار  امـسا  دنوادخ  دـعب  کئالم و  ضارتعا  ناسنا و  تقلخ  ناتـساد  )
رد هک  تسا  تاذ  تسا ،  هنحـص  رد  هک  انـسُح ،  مسا  هرقب .  هکرابم  هروس  دـعب  هب  هیآ 30  دـینک :  هدجـس  وا  هب  دومرف :  داد  ناشن  کئالم 
اما دوش .  یم  لصتم  قح  هب  امـسا  نیمه  قیرط  زا  زین  ناسنا  تسانـسُح .  يامـسا  تهج  رد  یتسه ،  يریگ  تهج  نیاربانب ،  تسا و  هنحص 
هک تسا  تیآ  تقلخ ،  هک  دشاب  نامدای  دنتسهزین و  امسا  نآ  باجح  دنتسه ،  امـسا  روهظ  هک  یتسه ،  تقلخ و  هک  تسا  نیا  مهم  هتکن 

تیآ هک  تقلخ ،  قیرط  زا  و  لد ) مشچ  اب   ) میرگنب ار  امـسا  تقلخ ،  رد  ینعی  مینک ; هاگن  ار  نآ  توکلم  دیاب  مینک ،  هاگن  تقلخ  هب  رگا 
هک تیاهمان ،  ّقح  هب  ءیـش .  ّلک  ناکرأ  تألم  یّتلا  کئامـسأب  میراد :  لیمک  ياعد  رد  هک  تسا  نیمه  میوش و  طبترم  امـسا  اـب  تسا ، 
ره دنیامـسا .  هولج  و  تیآ ) راـثآ =(  همه  فـلتخم ،  بتارم  رد  تقلخ ،  یتـسه و  دوـجو و  ملاوـع  تسا .  هدرک  رپ  ار  يزیچ  ره  ناـکرا 
اب بسانتم  هک  انـسُح ،  يامـسا  اب  قح  ترـضح  دوجو ،  ملاوع  رـس  تشپ  تقیقح ،  رد  ینعی  تسا ; یلاعت  يراب  یّلجت  راثآ و  زا  يدومن ، 

ماجنارس دنوش و  یم  دوهشم  انسُح  يامسا  دنَوَر ،  رانک  دنتسه ) امـسا  باجح  هک   ) ملاوع نیا  رگا  سپ ،  دریگ .  یم  رارق  تسا ،  هولج  ره 
ءیش ّلک  یف  ّیلإ  تفّرعت  يّذلا  تنأ  و  تسا :  هدمآ  مالسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما  ياعد  رد  و  تسا .  راگدرورپ  تاذ  امـسا ،  يوس  نآ  رد  ، 

وت زیچ  همه  رد  سپس  يدناسانش و  نم  هب  ار  دوخ  زیچ ،  همه  رد  هک  نامه  ییوت  ءیش .  ّلکل  رهاّظلا  تنأو  ءیـش  ّلک  یف  ًارهاظ  کتیأرف 
میهاوخ یم  هک  امسا ،  زا  کی  ره  هب  میسرب .  امسا  هب  میناوت  یم  هنوگچ  هک  میبایرد  دیاب  کنیا  زیچ .  همه  رب  رهاظ  ییوت  مدید و  رهاظ  ار 

مسا هب  میهاوخ  یم  رگا  میشاب ; هدنشخب  دیاب  میسرب ،  میرک  مسا  هب  میهاوخ  یم  رگا  مینک .  کیدزن  نآ  هب  ار  دوخ  لمع  رد  دیاب  میسرب ، 
مـسا هب  میهاوخ  یم  رگا  میـشاب ; قّالخ  دـیاب  میـسرب ،  قلاخ  مسا  هب  میهاوخ  یم  رگا  مینک ; کمک  نارگید  قزر  هب  دـیاب  میـسرب ،  قاّزر 

دیاب میسرب ،  ّوفع  مسا  هب  میهاوخ  یم  رگا  میشاب ; شوپ  بیع  دیاب  میسرب ،  رتاس  مسا  هب  میهاوخ  یم  رگا  میوش ; ملاع  دیاب  میـسرب ،  میلع 
دنیامسا زا  رپ  هدراو  ياهاعد  رتشیب  تسامسا و  زا  نوحشم  میرک ،  نآرق  دننینچ .  زین  امسا  رگید  هرخالاب  میشاب ;و  هتـشاد  تشذگ  وفع و 

امـسا و زج  يزیچ  رحـس ،  ياعد  تسامـسا ،  رـساترس ،  تامـس  ياعد  هدش ،  عورـش  امـسا  زا  مسا  نیدـنچ  اب  عورـش  رد  لیمک ،  ياعد  . 
 : تسا هدمآ  میرک  نآرق  رد  دنک و  یم  نایب  ار  ادخ  زا  مسا  رازه  ریبک ،  نشوج  ياعد  تسین ،  امـسا  هب  ندیـسر  يارب  ادـخ ،  زا  نتـساوخ 

امسا زا  یضعب  هب  تمسق ،  نیا  رد  دیناوخب .  اهنآ  اب  ار  وا  سپ  دراد ،  صاصتخا  ادخ  هب  وکین  ياهمان  و  اهب ) هوعداف  ینسحلا  ءامسألا  هللاو  )
 : دوش یم  هراشا 

رون مسا 

رون ادـخ  سپ ،  تسا .  هتفرگ  ادـخ  رون )  ) وترپ زا  ار  دوخ  یتسه  هتفاـی و  روهظ  ینعی  تسا ; دوجوم  یتـسه ،  ملاـع  میناد ،  یم  هک  ناـنچ 
ًاتیم ناک  نموأ   : ) تسا هدـمآ  هیآ 122 ،  ماعنا ،  هروس  رد  ناسنا ،  رد  رون  هرابرد  ضرـألاو . ) تاومّـسلا  رون  هللا   : ) تسا نیمز  نامـسآ و 

ات میدروآ  دیدپ  يرون  وا  يارب  میدینادرگ و  شا  هدنز  دوب و  لد ]  هدرم [  هک  یسک  ایآ  ساّنلا ) . . .  یف  هب  یشمی  ًارون  هل  انلعجو  هانییحأف 
 ، رحس ياعد  زاغآ  رد  هک  تسا  نیمه  و  رّونلا ) یلإ  تاملّظلا  نم  مهجرخی   : ) تسا هدمآ  نینچمه  دورب .  هار  مدرم  نایم  رد  نآ ،  وترپ  رد 

نالبقم اهناج  رب  ار  ون  نآ  دـناشف  قح  نک .  تیاـنع  اـم  هب  تسا ،  وت  هب  قلعتم  رون  همه  هک  دوخ ،  رون  زا  ایادـخ  هک :  میهاوخ  یم  ادـخ  زا 
روصق سودرف و  يان  ردنا  دنیب  رون  هب  ات  دیاب  میهاربا  ناج  دوب  نیا  رون  یلع  رون  ینعم  دوش  نییزت  قح  رون  رب  سح  رون  اهناماد  هتشادرب 

ریصب مسا 

تسا و بوـجحم  نارگید ،  رظن  زا  هچنآ  دوـش و  یم  مکاـح  اـم  رب  حیحـص  شنیب  تریـصب و  میـشاب ،  ریـصب  مسا  تهج  رد  هک  یماـگنه 
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مسا تیاهن  یب  يایرد  هب  ام ،  تریصب  هصالخ ،  میوش و  یم  هجوتم  ریصب  مسا  یّلجت  راگدرورپ و  نذا  هب  ار  روما  تّحـص  روما و  تقیقح 
 . دوش یم  لصتم  ریصب 

میلع مسا 

ایوپ هدـنیاز و  یملع  شملع ،  تسا و  یقیقح  ِملاـع  وا  هک  دوش  یم  رادروخرب  میلع  مسا  زا  كولـس ،  هبترم  بساـنت  هب  قـح ،  هار  هدـنیوپ 
هن دوش ،  یم  ملع  ناشوج  همـشچ  وا  تقیقح ،  رد  دوش .  یم  لصتم  میلع ،  دـنوادخ  ملع  تیاهن  یب  يایرد  هب  وا  ملع  هرطق  دوب .  دـهاوخ 

 . دشاب هدوب  ملع  ندرک  هتشابنا  یپ  رد  هراومه  هک  نیا 

لیمج مسا 

ییابیز و همه  تیاهن  یب  میناد  یم  و  دراد .  تسود  ار  ییابیز  تسابیز و  دنوادخ  لامجلا .  ّبحیو  لیمج  هللا  ّنإ  تسا :  هدـمآ  تیاور  رد 
هلمج دوش و  یم  لیمج  مسا  یّلجت  ّلحم  دریگ ،  رارق  لیمج  مسا  ياضف  رد  دـناوتب  زین  قح  هار  کلاس  رگا  تسوا .  دزن  ییابیز ،  تقیقح 

ارچ دـنیب ،  یم  ابیز  وا  ینعی  دوش ; یم  وا  لاح  لماش  روما ،  همه  زیچ و  همه  و  یتسه ،  تقیقح  ندـید  ابیز  ینعی  الیمج ، » ّالإ  تیأر  امو  »
ریدقت ریبدت و  رد  وا  تسین ،  ابیز  مییوگب  تسا  نکمم  هک  تسادخ ،  ریغ  لعف  هچنآ  و  دنیب ) یم  هک   ) دـناد یم  ادـخ  لعف  ار  زیچ  همه  هک 

درادـن و تسود  ار  یتشز  تسین و  ریذـپ  یتشز  وا  تسه ،  یتـشز  ناـهج ،  رد  هک  دـنیوگب  مدرم  یخرب  مه  رگا  دـناد .  یم  میکح  ّربدـم 
 . تسا ییابیز  نامه  شا  هجیتن  زاب  یهلا  فیلکت  ماجنا  عقوم  رد  دنک .  یم  لمع  دوخ  یهلا  فیلکت  بسح  رب  وا  دیآ ،  شیپ  هچره 

ّبر مسا 

ّیلوتی وهو  باـتکلا  لّزن  هللا  ّیلو  ّنإ  هک :  تسا  نمؤم  هدـنب  رب  قح  تیـالو  ناـمه  هدـنب ،  بلق  رب  تیبرت ، ) تیادـه و  ّبر =(  مسا  یّلجت 
نیا رد  و  دراد .  ار  حـلاص  ناگدـنب  تیالو  دوخ ،  وا  دومرف و  لزان  ار  باـتک  هک  ییادـخ  تسادـخ ،  تسد  هب  نم ،  تیـالو  نیحلاّـصلا . 
قیرط زا  تیادـه  تیبرت و  ماقم ،  نیا  رد  دـسر .  یم  ناحلاص  ماقم  هب  دـنک و  یم  ادـیپ  ار  لماک  ّتیدوبع  یگتـسیاش  کـلاس ،  تروص ، 

 ، ّبر هک  ارچ  دراد ; نوگانوگ  ياه  هولج  دوخ  ّبر ،  مسا  یّلجت  دـیآ .  یم  دوجو  هب  بلق  رب  نآرق  لوزن  ّبر و  مسا  یّلجت  ندـش  رتلماک 
تقیقح یلع ! اـی   : » دیـسرپ مالـسلا ) هیلع  ) یلع زا  لـیمک  يزور  دوش .  یم  زیزع و . . .  باّوت ،  يداـه ،  يامـسا  لـماش  تسا و  ماـع  مسا 

هبلغ يارب  اه  هدرپ  نتشادرب  زا  تسا  ترابع  تقیقح ،  لیمک ! يا  ینعی :  ّرّـسلا ، » ۀبلغل  رتّسلا  کته   : » دومرف مالـسلا ) هیلع  ) یلع تسیچ »؟
نامه هک  اهنآ  ّرس  هب  میسر  یم  هک  تسا  تقلخ  باجح  يدوخ و  باجح  ینارون و  یناملظ و  ياهباجح  نامه  اههدرپ ،  نتـشادرب  و  ّرس . 

 . تسامسا

قشع هبترم  5 ـ 

قشع فیرعت 

قشع تسا .  قشع  دراد ،  یماو  تکرح  شبنج و  هب  لامک ،  هب  ریس  رد  تانئاک ،  مامت  هللا و  یلا  ریـس  رد  ار  حور  هک  يا  هبذاج  كّرحم و 
يوس هب  رـشب ،  يانبا  رد  تانیاک و  همه  رد  هک  يرطف  شـشک  کی  زا  تسا  ترابع  قشع  رگید ،  تراـبع  هب  تسا .  باـسح  یب  تبحم  ، 

تیاهن یب  سپ ،  تسادـخ .  دزن  لامک ،  تیاهن  یب  دـنراد و  تسود  همه  ار  لاـمک  هک  ارچ  دـیآ ،  یم  دوجو  هب  قشع  دراد .  دوجو  ادـخ 
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هب ینعی  دبای ،  تسد  یقیقح  قشع  هب  يا  هدنب  رگا  هک  تسا  نیا  میراد ،  قشع  فیصوت  رد  هک  یلکشم  دیآ .  یم  دوجو  هب  ام  دزن  قشع ، 
ره هب  تسین .  مهف  لباق  تسا ،  هتسویپن  لامک  نیا  هب  هک  یسک  يارب  شنخس  دوش و  یم  يرگید  ّتیـصخش  وا  ددنویپب ،  لامک  تیاهن  یب 
نآ زا  قشع  میوگ ،  هچ  ره  تسا .  رارطـضا  يور  زا  دوش  یم  هتفگ  هچره  مینک و  ناـیب  میناوت  یمن  ار  بلطم  قح  قشع  دروـم  رد  لاـح ، 

قـشعلا تسا  قلطم  قح  قشع  تقیقح ،  رد  تسا  قح  قادـصم  قشع  میوگ ،  تسار  نوچ  دـنچ و  زا  مک و  فیک و  زا  قـلطم  نوزف  دـشاب 
قشع میروآ .  تسد  هب  ار  قشع  میـسرب و  یقیقح  قشع  هب  دیاب  اذل  و  باذعلاو .  راّنلا  وه  قارفلاو  ۀّنجلا ،  وه  قوشعملا  ۀیورو  قیرّطلاوه ، 

وا راکش  میور و  یم  ام  مینک ؟ هچ  سپ  دراد .  شزرا  تسا و  تاحلاص  تایقاب  ایند ،  رد  راکـش ،  کی  نیمه  اما  تسین ،  یندرک  راکـش  ، 
وا ماد  يراذگب و  ماد  يوش  وا  دیص  ییآ و  رگم  وت  سک  ماد  ردنا  دجنگ  یک  وا  کیل  سب  تسا و  قشع  ار  دیـص  دزرا  هکنآ  میوش .  یم 

تیفیک کی  قشع ،  شاب » .  هناورپ  نکن ،  یعمش  يوعد   : » هار نیا  رد  و  قشع .  راکش ،  و  دیـص ،  ناقـشاع ،  و  دنداّیـص ،  نالقاع ،  يوش 
قشع و هب  هجوت  اب  قح ،  هار  هدنیوپ  دـنک .  یم  هدامآ  لامک  تیاهن  یب  هب  ندیـسر  يارب  ار  ام  ياهورین  اهدادعتـسا و  همه  هک  تسا  یناور 

قشع رد  دراد و  یپ  رد  ار  دوخ  زا  ییاهر  قشع  هک  ارچ  دنز ; یم  مقر  ار  دوخ  تشونرـس  ّتیدوجوم و  ّتیوه و  قشع ،  هب  ندیـسر  نازیم 
قوشعم قشاع و  قوشعم .  دوش  یم  وا ،  زین  يزاجم  ياهقشع  رد  یتح  قوشعم .  دوش  یم  قشاع  ینعی  تسا ; حرطم  قوشعم  ّتین  قشاع ، 

 : دنا هتفگ  زین  دراد .  تسود  هک  تسا  نامه  اب  ناسنا ،  ّبحأ .  نم  عم  ءرملا  دنا :  هتفگ  هک  زیت  دنرآ  شیپ  دندنب و  ودب  ود  زیختسر  رد  ار 
هبذاج هّوق  دنک .  یم  روشحم  گنـس  نآ  اب  ار  وا  دنوادخ  درادـب ،  تسود  ار  گنـس  یـسک  رگا  هعم .  هللا  رـشحل  ًارجح  ّبحأ  جر  ّنَأ  ولوی 

رد قشع ،  دراد .  دوجو  یتـسه  همه  رد  هک  تسا  یتـقیقح  قشع ،  هک  ارچ  دـنک ; یم  طـبترم  لـصتم و  مه  هب  ار  تادوجوم  ماـمت  قشع ، 
 . يزاجم ِنم  هدننازوس  ناسنا ،  رد  و  یناویح ،  ياوق  لکش  هب  ناویح ،  رد  تسا و  قلطم  ّلک  لامک و  يوس  هب  هبذاج  تروص  هب  تادامج 
رد دـنا و  هدودز  اهراگنز  زا  ار  لد  هنیآ  هک  دوش  یم  ناـنآ  بیـصن  هک  تسا  یتوکلم  هّوق  کـی  یناـّبر و  تبهوم  کـی  قشع ،  نیارباـنب ، 
 ، يزاجم قشع  رد  تسا .  قلطم  لامک  هب  هجوت  قشع  و  تسا ،  لـقع  قوفاـم  یماـقم  قشع ،  قوشعم .  ياـمن  ماـمت  هنیآ  دـنوش  یم  هجیتن 

قـشع هک  ارچ  تسین ; نایم  رد  یندیـسر  دننک و  یمن  ادیپ  ار  رگیدکی  اما  دـنور ،  یم  مه  لابند  یقیقح ،  قشع  لایخ  هب  قوشعم  قشاع و 
 ، اـهتوالح همه  اـما  تسا ،  بوخ  سفن ،  نت و  ياـهتوالح  تسا .  ناـج  توـالح  اذـغ و  قـشع ،  تسا .  یهلا  یناـّبر و  قـشع  بوـلطم ، 

دوجو هک  ارچ  دور ; یم  تسد  زا  لیاذر  همه  یقیقح ،  قشع  رد  تسا .  یهلا  قشع  رد  توالح ،  تقیقح  هکلب  دنتسین ،  توالح  تقیقح 
ییاج دوش ،  رپ  لامک ،  زا  قشاع  دوجو  رگا  تسانـسُح و  يامـسا  همه  قوشعم  دوجو  یقیقح ،  قشع  رد  دوش و  یم  رپ  قوشعم  زا  قشاـع 

دوخ قشع  وت ز  تسا :  هدـمآ  قشع  فصو  میا ،  هدـیزگرب  سمـش  ناوـید  زا  هک  ریز ،  راعـشا  رد  درادـن .  دوـجو  اـه  هنیک  اهیدـب و  يارب 
ناکم هن  ییوج  وچ  ام  بآ  وچ  وت  ییوبس ،  ام  بارش و  وت  ییامن  دوخ  لامج  وچ  دیآرب  مه  هب  ناهج  ود  ییابرلد  بوخ و  هچ  هک  یـسرپن 
شوگ هب  وت  ییاجک  وت  هک  ناهد  دسرپ ز  هنوگچ  نخس  هک  دیوج  هنوگچ  مرظن  دیوپ  هنوگچ  لد  وت  هب  ییام  يوس  هب  همه  ییوس و  هن  ارت 

هب يداد  شون  هچ  لسع  هب  يداد  شوج  هچ  یم  هب  وت  ییاخدنق  تفرگ  هک  يداد  هچ  ین  ناهد  هب  یتفکش  شا  هدنخ  هب  هک  یتفگ  هچ  لد 
ییازفـشوخ یـشوخ و  هک  شوخ  هدـش  یـشوخان  وت  شوشم ز  نایکاخ  لد  شقنم  اهکاخ  وت  ییار ز  دـنلب  دـنک  هک  يداد  شوه  هچ  درخ 

وت شثداوح  ییوج ز  وت  ار  هتـسخ  لد  ییاطع  رپ  میرک و  هک  دش  بل  شون  وت  زا  مرک  دش  بجعلاوب  وت  زا  بجع  دـش  برطاب  وت  زا  برط 
ییافو ندعم  وت  هک  نادنچ  رازه  دوخ  وت  ادنخ ز  قرب  تسا  وت  ز  نایرگ ،  ربا  تسا  وت  ییاود ز  دنک  ومه  هک  ییوگ  درد  هب  ینخس  ییوش 

قشع عاونا 

 : مود تسا .  مدرم  رتشیب  يالتبا  دروم  هک  تسا  یعونتم  ياهیهاوخدوخ  هب  دنتسم  تاوهش و  نآ ،  أشنم  هک  لوقعمان ،  يزاجم  قشع  لّوا : 
رد نیا ،  هک  تسا  راگدرورپ  ییاـبیز  لاـمک و  ریخ و  نآ  أدـبم  اـیند و  نیا  رهاـظم  هب  ّتبحم  زا  تسا  تراـبع  هک  لوقعم ،  يزاـجم  قشع 

هـصالخ و  مینک ،  یقیقح  قشع  هب  ندیـسر  يارب  یلپ  ار  نآ  و  مینزن ،  هرگ  نآ  اب  ار  دوخ  بلق  میناـمن و  نآ  رد  هک  تسا  بولطم  یتروص 
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همه هک  تسا  قلطم  ییاـبیز  لاـمک و  هب  قشع  هک  یقیقح ،  قشع  موس :  میرادـب .  تسود  یقیقح  بوبحم  زا  یتـیآ  ناونع  هب  ار  زیچ  همه 
 . یقیقح قشع  يدوجو ،  رهوگ  نطاب و  هب  هجوت  تسا و  يزاجم  قشع  رهاـظ ،  تروص و  هب  هجوت  تسوا .  دزن  اـهییابیز  همه  تـالامک و 
 ، دـبایرد ار  وا  هب  هجوت  توالح  ادـخ و  اـب  ندرکرـس  ناـسنا ،  رگا  ناـج .  تّوق  یقیقح ،  قشع  تسا و  سفن  نت و  تّوق  يزاـجم ،  قشع 
هک یماگنه  مسلگب و  دشاب  ریجنز  دص  ود  رگ  مربلد  فلز  ریجنز  نآ  ریغ  دـنوش .  یم  گنرمک  وا  يارب  رگید ،  تاّذـل  رگید و  ياهقـشع 

کی يوس  تفاـی  هار  یناوت  یم  اـیرد  هب  نوچ  دـنک .  یم  رتمک  تسا ،  نآ  نوداـم  هچنآ  زا  ار  دوخ  هجوت  دـنک ،  هجوت  تیاـهن  یب  نآ  هب 
زا دنام  دناوت  یک  زار  هرطق  کی  اب  تفگ  دناد  هک  ره  دوب  ادوس  دوب  ایرد  زج  هک  ره  دوب  ایرد  ار  هک  ره  دشاب  هرطق  تفاتش  دیاب  ارچ  منبش 

زاب هّرذ  کی 

ادخ ریغ  هب  قشع 

بظاوم دـیاب  اـما  تسوا .  بکرم  كّرحم و  قشع ،  هار ،  نیا  رد  تسا و  لاـمک  هب  ندیـسر  یپرد  دوخ ،  ترطف  رباـنب  ناـسنا ،  هک  میتفگ 
هار دنک و  یم  فلت  ار  دوخ  يورین  تقو و  تروص ،  نیا  رد  هک  دیوجن  لابند  ادخ  ریغ  رد  ار  نآ  ای  دنکن ،  مگ  ار  یلـصا  قشع  هک  دـشاب 
ّدح رد  مینادب و  ادخ  تیآ  ار  یتسه  دـیاب  دوش .  یقیقح  قشع  هب  ندیـسر  يارب  یلپ  يزاجم ،  ياهقـشع  هک  نیا  رگم  درب ،  یمن  ییاج  هب 

دنتسه يرابتعا  ماقم ،  لام و  لّوا :  تسا :  يرورـض  هتکن  دنچ  رکذ  مه  ماقم  لام و  هب  قشع  دروم  رد  مینک و  دروخرب  نآ  اب  ندوب » تیآ  »
لاـم و مود :  رتشیب .  هن  مینک و  تبظاوم  دوخ  یهلا  فیلکت  تناـما و  ناونع  هب  ار  نآ  دـیاب  اـم  تسا .  رازبا  طـقف  تسا ،  يراـبتعا  هچنآ  و 

ساره میسر ،  یم  نآ  هب  هک  یعقوم  میرادن و  ارچ  هک  میروخ  یم  صرح  میا ،  هدیسرن  هک  یعقوم  ات  دراد .  مغ  ساره و  صرح و  ماقم ، 
یلع اوسأت  الیکل   : ) دیامرف یم  دنوادخ  هک  تسا  نیمه  میراد .  ار  نداد  تسد  زا  مغ  نداد ،  تسد  زا  عقوم  رد  میراد و  ار  نآ  يرادهگن 

دینکن ینامداش  تسا  هداد  امش  هب  هچنآ  ببس ]  هب [  دیوشن و  نیگهودنا  دنا  هتفر  امش  تسد  زا  هچنآ  رب  ات  مکاتأ ) امب  اوحرفتالو  مکتافام 
رازبا زا  ریغ  ماقم ،  لام و  يدام و  رهاظم  هک  تسا  نیا  نآ  تلع  و  دروآ ،  یم  یمگردرـس  یگدزلد و  ماقم ،  لام و  هب  یگتـسبلد  موس :  . 

یگدزلد اهنآ  هب  تبسن  تیاهن  رد  دوش ،  یمن  باریس  ام  ناج  نوچ  میور ،  اهنآ  لابند  هب  رگا  دنتـسین .  فده  ناشدوخ  ادخ ،  هب  ندیـسر 
اذـل تسا و  لفآ  دوخ  ادـخریغ ،  هب  قشع  اـما  میوش .  یم  مگردرـس  میا ،  هتفرگ  هابتـشا  یلـصا  فدـه  اـب  ار  اـهنآ  نوچ  مینک و  یم  ادـیپ 

اوذّختا نیّذلا  لثم   : ) تسا هدمآ  میرک  نآرق  رد  میقم و  دبات  یم  هک  ار  نآ  بلطاو  میلـس  يا  يدنب  هچ  لد  يدامج  رب  درادن :  یگتـسبلد 
ادـخ زا  ریغ  هک  یناسک  ناتـساد  نوملعی ) اوناک  ول  توبکنعلا  تیبل  تویبلا  نهوأ  ّنإو  ًاـتیب  تذـّختا  توبکنعلا  لـثمک  ءاـیلوأ  هللا  نود  نم 
رگا تقیقح ـ  رد  و  هتخاس ،  شیوخ  يارب  يا  هناخ  دوخ ]  ناهد  بآ  اب  هک [  تسا  توبکنع  ناتساد  نوچمه  دنا ،  هدرک  رایتخا  یناتـسود 
لاوز ام  ام  نود  يزیچ  هب  درآ  دورف  رس  ام  نوریب  ناهج  ود  ره  رد  هک  ره  تسا .  توبکنع  هناخ  نامه  اه  هناخ  نیرت  تسس  دنتـسناد ـ  یم 
هدرپ ریز  هب  درک .  هاگن  ار  قلاـخ  یتسیاـب  هاـگن  رد  هک ،  نیا  ماجنارـس  تسد و  تسود  ریغ  هب  دز  ناوتن  هکنا  تسه ز  هچ  ره  يو  رب  میرآ 

هناحبـسف و تسا .  رهاظ  افخ ،  روهظ و  نیع  رد  هک  تسا  نآ  یهلا  تانوؤش  بیاجع  زا  تسا  ناـج  يور  يازفناـج  ناـهج  ناـهنپ  هّرذ  ره 
هاگن تسا .  ناهنپ  نآ  هب  هکنآ  رگم  يرهاظ  رد  دشن  رهاظ  هک ،  ییادـخ  تسا  راوگرزب  كاپ و  هب .  بجتحاو  ّالإ  رهظم  یف  رهظ  ام  یلاعت 

دنمه و زا  يادج  هک  دنزرف  ردام و  هطبار  لثم  میرادن ; مه  زا  ادـج  قلاخ  کی  قولخم و  کی  ام  دـشاب .  قلاخ  هب  هاگن  یتسیاب  قولخم  هب 
وا هلزان  تادوجوم  هک  یلـصا  دوجو  نامه  ینعی  هولج ، »  : » مییوگ یم  هک  یماگنه  تسا و  مهم  رما  نیمه  هب  هراـشا  دـلوی ) ملو  دـلی  مل  )
 ، ایند اب  ام  طابترا  میـشاب  بظاوم  دیاب  هک ،  نیا  هجیتن  تساجک  ریغ  تسا ،  یکی  ایرد  جوم و  تسایرد  نیا  ياه  جوم  ناهج  يا  دنتـسه . 
زا دـمآ  تسا  یتسه  رد  هچ  ره  اله  هن  يدـنلب  يوس  ار  مشچ  دـشاب .  نیرب  رکفت  لقع و  يانبم  رب  طابترا  دـشابن ،  یمهو  یـسح و  طابترا 

شارت مک  هزور  جنپ  ناقشاع  شاب  بیغ  ناقشاع  نیا  قشاع  یلُع 

قشع لیصحت 
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قشع لیصحت 

ماقم رد  تسـشن  یتخت  نینچ  رب  هفازگ  یک  تسا  شناد  هجیتن  مه  تبحم  نیا  دـیآ .  یم  تسد  هب  ناسنا  تفرعم  ماقم  رد  قشع ،  لیـصحت 
 ، قشع میـسر .  یم  دوخ  یناسنا  یلـصا  ماقم  هب  میهد و  یم  تسد  زا  ار  يزاجم  ِنم  قشع ،  رد  میـسر .  یم  قشع  هب  هاگآدوخان ،  تفرعم 

نامدای اما  تسا ،  یقیقح  تفرعم  اب  قشع  لیـصحت  میتفگ  هچرگ  دور .  یم  تسد  زا  يزاجم  ِنم  همه  قشع  رد  تسا و  راثیا  گرزب  مّلعم 
 ، دوش یمن  لصاح  یمـسر  مولع  وحن و  فرـص و  هقف و  نوچمه  سورد  رارکت  هسردم و  مولع  اب  ادخ ،  هب  برق  یعقاو و  قشع  هک  دـشاب 

قح و تاـیانع  یب  ربز  ریز و  ناـج  رحب  جوم  نوـچمه  رتـقرغ  دـشاب  هک  دـیاب  قـح  قرغ  تسا .  یتـسرپدوخ  كرت  قـشع ،  لیـصحت  هکلب 
تخیر حاورا  رب  نارازه  وک  تخیرگ  دیاب  قح  فطل  هانپ  رد  قرو  شتسهایس  دشاب  کلم  رگ  قح  ناصاخ 

قشع تفایرد 

یلومعم ياهتوالح  هک  سفن ،  نت و  توالح  میراد :  توالح  عون  ود  ام  ندرک .  تفایرد  ار  یعقاو  قشع  توالح  ینعی  قشع ،  تفاـیرد 
یلـصا و فده  رد  هک  تسام  ناج  توالح  یلـصا ،  توالح  اما  تسا .  بولطم  نآ ،  یعرـش  یقطنم و  زاجم و  دح  رد  تسا و  یتقوم  و 
 ، قح هار  هدـنیوپ  رگا  تسا ) .  رگید  یبارـش  زا  ام  یتسـس   . ) دوش یم  ام  بیـصن  تسا ،  لاـمک  تیاـهن  یب  هب  هجوت  هک  تاـیح ،  يـالعا 

کسنُأ ریغب  ۀحار  ّلک  نمو  كرکذ  ریغب  ةّذل  ّلک  نم  كرفغتسأ  دیوگ :  یم  مالسلا ) هیلع  ) داجس ترـضح  نوچ  دشچب ،  ار  ناج  توالح 
و موتخم ) قیحر   ) نامه تذل ،  نیا  و  منک .  یم  رافغتـسا  ما ،  هتـشاد  وت  اب  طابترا  زج  يزیچ  رد  هک  ییاهیتحار ،  اهتذل و  همه  زا  ایادـخ  . 
هماج ز ار  هک  ره  يوش  رتبوخ  کلف  باتفآ  زک  هللااـب  داـتفوا  تناـج  لد و  هب  قح  قشع  رون  رگ  دوب .  دـهاوخ  ( ًاروهط ًابارـش  مّهبر  مهیقـس  )

درمب يوید  نآ  تشگ و  یلیئربج  درب  يوگ  مه  دوش  قشاع  رگا  وید  دش  كاپ  یلک  بیع  صرح و  وا ز  دش  كاچ  قشع 

ماقم لاح و 

 ، بلق داد ،  ییاهر  ینارون  یناملظ و  ياهباجح  زا  ار  بلق  درک و  هدـهاجم  دوخ  سفن  اب  دـیدرگ و  هّبنتم  هللا ،  یلا  کلاس  هک  نیا  زا  سپ 
تـسا نیمه  و  دنک ،  یم  ادیپ  ینارون  تالاح  یهاگ  هاگ  دوش و  یم  دنم  هرهب  یبوبر  راونا  زا  دنک ،  یم  ادیپ  ضاّیف  أدبم  هب  هک  یهجوت  اب 

رد دـنوادخ ،  فرط  زا  هک  یتسرد  هب  اوضّرعتف .  الأ  تاحفن  مکرهد  ماـّیأ  یف  ّنإ هللا  دـیامرف :  یم  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) یمارگ لوسر  هک 
« لاح  » ار تقوم  ینارون  تالاح  نیا  و  دیهد .  رارق  اهتمحر  نآ  ضرعم  رد  ار  دوخ  دیشاب و  هاگآ  دزو ،  یم  ییاهمیسن  امـش  رمع  ياهزور 
« ماقم  » ینارون تالاح  هب  دوش و  یم  رتشیب  کلاس  یبلق  یگدامآ  بلط و  جیردت ،  هب  هللا ،  يوس  هب  كولس  ریس و  همادا  رد  و  دنیوگ .  یم 

هکلب تسین ،  لاقتنا  لباق  دیآ و  یمن  نابز  رد  لاوحا  نیا  هتبلا ،  تسام .  بلق  ناج و  رب  یهلا  رون  یندنام  رادیاپ و  ياهتلاح  هک  دـسر  یم 
هللا یلا  کلاس  بلق  رب  بیغ  ملاـع  زا  هک  یناـحور  تسا  يزار  یعقاو ،  قشع  دـشاب .  یم  ادـخ  ياـیلوا  لاوحا  تسا و  یندـش  یندیـسر و 

 . دنک یم  رّونم  یهلا  راونا  هب  ار  وا  بلق  هک  تسا  يرون  نآ  و  دنک ،  یم  شزیر 

یقیقح قشع  ياه  هناشن 

 ، یقالخا لیاذر  لاـمک ،  تیاـهن  یب  تفاـیرد  رد  ور ،  نیا  زا  دراد .  دوجو »  » لاـمک تیاـهن  یب  هب  هجوت  یقیقح ،  قشع  هک  میتفگ  لّوا ، 
درب يوگ  مه  دوش  قشاـع  رگا  وید  دـش  كاـپ  یلک  بیع  صرح و  وا ز  دـش  كاـچ  یقـشع  هماـج ز  ار  هک  ره  دوـش .  یم  مک  ناـمرد و 

مـشچ اب  وا  اذـل  و  دوش ،  یم  ادـخ  رظن  تساوخ و  ناسنا ،  رظن  تساوخ و  یقیقح ،  قشع  هانپ  رد  مود ـ  درمب  يوید  نآ  تشگ و  لـیئربج 
رد هجیتـن ،  رد  ندـید » .  دـب  هب  ما  هدولاـین  هدـید  هک  منم   : » درگن یم  رظن  یکاـپ  اـب  روـما و  همه  هب  میلع ،  مـسا  اـب  ادـخ و  زا  هـتفرگ  ماو 

تـسا یلـصا  ِنم  بوچراچ  رد  هکلب  درگن ،  یم  لایخ  مهو و  تملظ و  رد  ار  زیچ  همه  يزاجم ،  ِنم  اریز  تسین ; يزاجم  ِنم  بوچراـچ 

ناور نت و  www.Ghaemiyeh.comیتمالس  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 153زکرم  هحفص 137 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


تـشز هک  نانآ  دراد .  رارق  ًالیمج » ّالإ  تیأر  امو   » هیاـس رد  وا  هشیمه  ودوب  نیا  رون  یلع  رون  ینعمدوش  نییزت  سح  رون  رب  قح  رون  هک : 
هدز نوریب  رب  هک  تسا  نورد  گنر  نورد و  ملاع  ساکعنا  نوریب ،  ملاع  هک  ارچ  تسا ; نانآ  دوخ  زا  بیع  دنـشون ،  یم  خلت  دـننیب و  یم 
ِنم ندوبن  ینعی  وا ،  ندوـبن  تسین .  وا  رگید  دوـش و  یم  رپ  قوـشعم  زا  قشاـع ،  دوـجو  اریز  دروآ ; یم  راـثیا  قـشع ،  موـس ـ  دوـش .  یم 

مغ و يارو  رد  یعقاو ،  قـشع  مراـهچ ـ  دـبای .  یم  هلاحتـسا  قـشع ،  رازکمن  رد  وا  سفن  گـس  تسوا .  راـثیا  نیرتـگرزب  نیا  يزاـجم و 
هودنا چیه  اب  دنک ،  یم  ادیپ  یقیقح  طاسبنا  نوچ  دسر  یم  یقیقح  قشع  هب  یتقو  قح ،  قشاع  قح و  هار  هدـنیوپ  تسایند .  نیا  ياهیداش 

غاب ههورکمو » .  هبوبحم  نم  بوبحملا  ۀقفاوم  ۀبحملا   : » هک تسا  شیازفا  رد  هراومه  طاسبنا  رورس و  نیا  دوش و  یمن  هدولآ  یـضابقنا  و 
یتلاح ام  شوه  دوبن  مهو  لایخ و  زو  ام  شوج  دـشابن  يداش  مغ و  زا  تساه  هویم  سب  وا  رد  يداش  مغ و  زج  تساهتنم  یب  وت  قشع  زبس 

مقـشاع نم  ناجنر  لد  رای  يادف  ناج  نم  ناج  رب  دوب  شوخ  وا  شوخان  تسا  لفاغ  سب  قح  هک  لفاغ  وشم  وت  تسا  ردان  ناک  دوب  رگید 
شاداپ و دوخ  هسفن ،  یف  ّتبحم ،  تسوا .  شاداپ  ّتبحم ،  ِسفن  مجنپ ـ  دـض  ود  ره  نیا  قشاع  نم  بجع  يا  دـج  هب  شفطل  رب  رهق و  رب 

رظتنم اهتّبحم ،  رد  دوخ و  روما  رد  هک  نانآ  و  درادـن ،  شاداپ  هب  زاین  یتّبحم ،  عون  ره  نیاربانب ،  تسا .  ناـج  بارـش  تمحر و  تیاـنع و 
هدنیاز دوخ ،  وا ،  دـسر و  یم  بیبح  ّبحم و  مسا  هب  هبترم ،  نیا  رد  قح ،  هار  کلاس  دـنا .  هدیـشچن  ار  ّتبحم  تقیقح  دنتـسه ،  شاداپ 

دروم لامک ،  دشر و  ناوراک  زا  ناگداتفا  بقع  وا ،  یهلا  هاگدید  زا  زاب  تسین و  ادخ  ریغ  زا  یعقوت  وا ،  یهلا  هاگدـید  رد  تسا .  ّتبحم 
تـساوخ وا ،  تساوخ  صا  هک  ارچ  دوش ; یم  مدقم  وا  تساوخ  رب  ادخ ،  تساوخ  مشـشی ـ  رّفنت .  هنیک و  هن  دنتـسه ،  کمک  يزوسلد و 

هدارا یّلجت  ّلحم  وا ،  دنک .  هتکید  ادخ  رب  ار  دوخ  تساوخ  دهاوخب  هک  نیا  هن  ادخ ،  تساوخ  زج  درادن ،  یتساوخ  رگید  وا  تسادـخ و 
یهلا دـید  اب  وا  هک  ارچ  درادـن ; دوجو  یتشز  یگدولآ و  هک  دراد  داـقتعا  وا  دـیاش  دریذـپ .  یمن  ار  یتشز  یگدولآ و  متفه ـ  تسادـخ . 

ییایرد وا  تسین و  ریذپ  یتشز  وا  تسه ،  یتشز  یگدولآ و  هک  مینک  رکف  رگا  اما  و  رظن ) قشع و  نک  لیدـعت  ار  شیوخ   ) دـنک یم  هاگن 
ـ  متـشه دوش .  یم  هریت  ردـک و  یتفاـثک  نیرتکچوک  اـب  هک  تسین  یبآ  هساـک  دـنک .  یم  مضه  دوخ  رد  یتـحار  هب  ار  تاـفاثک  هک  تسا 

قوشعم نیا  هب  گرم  اب  تسادخ و  وا ،  قشع  تسا و  قوشعم  وا  هک  ارچ  تسادـخ ; يایلوا  تفـص  نیا  و  دـناد ،  یم  ادـخ  ياقل  ار  گرم 
دنهاوخ یم  ادخ  زا  يرمع  رگا  دنتسه و  گرم  هدامآ  هک  تسا  يروط  ناش  یگدنز  لاوحا  عاضوا و  هشیمه  ادخ  يایلوا  اذل  و  دسر ،  یم 

 . تسا رتشیب  یگدنب  يارب  ، 

تریح هبترم  6 ـ 

رکش تُهب و  تلاح  دریگ ،  رارق  ادخ  يامـسا  يور  رد  ور  قح ،  هار  کلاس  دوش و  هریچ  اوق  رگید  یناویح و  ياوق  رب  قشع ،  هک  یماگنه 
شا همه  تسا و  تیاهن  یب  هک  یترثک  نیا  زا  تریح ،  ماقم  رد  کلاس  تسامـسا .  ّرـس و  هبلغ  تریح ،  هصالخ ،  دوش و  یم  تفای  وا  رد 

هک تسا  نیمه  رادلد و  زا  هن  تسه و  يربخ  لد  زا  هن  هبترم ،  ماقم و  نیا  رد  دور .  یم  ورف  تریح  رد  ددنویپ ،  یم  تیاهن  یب  یتدحو  هب 
وا توق  تریح  زجع و  وک ،  نآ  مّرخ  ازفایب .  متریح  رب  اراگدرورپ ! ًاّریحت » .  یندز  ّبر   : » دیامرف یم  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) یمارگ لوسر 

ار مدرم  تسین  تسور .  هب  ور  تریح  زا  یتاجرد  اب  هللا  یلا  ریـس  لحارم  همه  هک  تفگ  دـیاب  تسود و  لظ  ردـنا  هتفخ  ملاع  ود  رد  تسا 
ترـسح و داتف  ترـسح  ناهج  دـص  ار  سفن  ره  داتف  تریح  يداو  رد  وا  هک  ره  لاح  تسیچ  ات  سک  چـیه  دـیامن  یم  لاـیخ  زج  یبیـصن 

تسا نیمه  یمناریح و  یمناد ،  یم  رگا  یک  یمناد  یم  یکشاک  منادن  نم  مرب  یپ  نوچ  نم  دندرک ،  مگ  وچ  یپ  مرب  یک  ات  یگتشگرس 
نیا و  نآ ،  تمظع  ادخ و  يامـسا  هدهاشم  هب  ندیـسر  يداو  زا  تسا  ترابع  تریح  رخب » .  یناریح  شورفب و  یکریز   : » دـنیوگ یم  هک 

 . تسا یندش  یندیسر و  هکلب  تسین ،  ریذپ  فصو  هک  تسا  یبتارم  زا  زین  هبترم 

انف هبترم  7 ـ 
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( نوعجار هیلإ  ّانإو  ّانإ هللا   : ) هک تسا  یهلا  دوجو  رد  ندش  وحم  هکلب  تسین ،  ندش  مودـعم  ینعم  هب  انف  تسانف .  قشع ،  لوصحم  هجیتن و 
نادواج ندش و  وحم  ندش ،  یناف  تسا و  ندش  یناف  ندیزرو ،  قشع  لامک  میوش  یم  ایرد  مییایرد و  ام ز  میور  یم  الاب  مییالاب و  ام ز  . 
دیـسرتن گرم  نیز  و  دیریمب ،  دیریمب ،  دیریذپ  حور  همه  دیدرم ،  وچ  قشع  نیا  رد  دیریمب  قشع  نیا  رد  دیریمب ،  دیریمب ،  تسا .  ندش 

هک یماگنه  دیریزو  هاش و  همه  دیتسکـشب  نادـنز  وچ  نادـنز  هرفح  یپ  دـیریگب ،  هشیت  یکی  دـیریگب  تاوامـس  دـییآرب و  كاخ  نیا  زک 
طبر و هک  تهج  نآ  زا  هکلب  انف ، ) دنک =(  رظن  نادب  دراد ،  یلالقتسا  ّتیصخش و  هک  تهج  نآ  زا  دیابن  دنک ،  یم  هاگن  يزیچ  هب  ناسنا 

نیا شیانعم  هک  هللا ) هجو  ّمثف  اّولوت  امنیأف   ) میرک نآرق  ریبعت  هب  هک  ارچ  دـنک ; هاـگن  نادـب  اـقب ) تسوا =(  تیآ  دراد و  عناـص  اـب  یتبـسن 
 . دنیبن يزیچ  طیحم ،  ینادحو و  تقیقح  کی  زج  هب  دنیبب و  یناف  قح  رد  تسه ،  ار  هچ  ره  هک  تسا 

تایونعم متفه :  لصف 

دیحوت 1 ـ 

دیحوت

 . دسرب یتسه  ملاع  رد  یگناگی  هب  دیحوت ،  ثحب  رد  هصالخ ،  دنک و  هدهاشم  ار  تدحو  نیقیلا ،  نیع  هب  قح ،  هار  هدنیوپ  ینعی  دـیحوت 
چیه هب  تسا و  طیـسب  تسا و  یکی  هک :  نیا  مود  درادن ; يدـننام  کیرـش و  مییوگب :  هک  نیا  لّوا  دراد :  ینعم  ود  یلاعت ،  قح  تدـحو 

رد درادن و  هزادنا  دح و  هک  تسا  قلطم  دوجو  نامه  طیسب ،  دوجو  و  تسین ،  يّدح  هب  دودحم  اریز  تسین ; روصتم  شیارب  ییازجا  هجو 
هک نیا  ياـج  هب  هللا ) ّـالإ  هللا  ـال   : ) مییوگ یم  هک  تسا  نیمه  و  دوش .  لـماش  زین  ار  دوخ  نوداـم  تادوـجوم  ماـمت  یتسیاـب  تروـص  نیا 

يرتهب تفرعم  وا ،  زج  تسین  چیه  تسه و  یکی  هک  مییوگب  رگا  تسا .  تسرد  ییانعم  هک  تسین  ییادـخ  دـحاو ،  يادـخ  زج  مییوگب : 
ریگارف روظنم  هکلب  تسین ،  يددع  یگناگی  اهنت  ادخ ،  نتسناد  هناگی  زا  روظنم  نیاربانب ،  مینک .  یم  كرد  رتلماک  ار  دیحوت  هدرک ،  ادیپ 

نآ دـنک ،  رظن  هچ  ره  رد  دّـحوم ،  درف  تسوا .  تیآ  ینیب ،  یم  يزیچ  رگا  تـسین و  وا  زج  يزیچ  هـک ،  نـیا  هجیتـن  رد  تـسوا و  ندوـب 
زیچ ره  لخاد  دـنوادخ  هک  دـنک  هدـهاشم  وا  اب  طولخم  ار  اـهنآ  هک  نآ  نودـب  دـنک ،  یم  هدـهاشم  ار  یهلا  قلطم  دوجو  قلطم و  تقیقح 
ارم هد  سلجم  نارایـشه  هب  ددرگ  یم  رود  نوچ  حدق  ادـج .  روط  هب  هن  تسا  يزیچ  ره  جراخ  لاح ،  نیع  رد  جوزمم و  روط  هب  هن  تسه 

گنج ههبج  مزاع  نسح ،  زایا و  ياهمان  هب  شنایفارطا ،  زا  رفن  ود  اب  دومحم  ناطلـس  دـنیوگ ،  یم  یقاس  رب  مشچ  منامب  ناریح  اـت  راذـگب 
سکع چیه  زایا  مدیـشخب » .  وت  هب  ار  نایرکـشل  همه   : » تفگ زایا و  هب  درک  ور  ناطلـس  دـندوب .  يو  باکر  رد  یناوارف  نایرکـشل  دوب و 

 . تشاد تلع  ود   : » تفگ زایا  يدرکن »!؟ ناطلس  زا  یساپس  ای  لمعلا  سکع  هنوگ  چیه  ارچ  زایا ،  يا   : » تفگ نسح  دادن .  ناشن  یلمعلا 
 ، وا لباقم  رد  متفیب  كاخ  هب  ای  منک  یتمدخ  مهاوخب  رگا  تسا :  وت  هب  طوبرم  هچنآ  اما  ناطلس .  هب  ار  يرگید  میوگ و  یم  وت  هب  ار  یکی 
یم نم  هب  یتمحر  رظن  وت  تقو  ره  هاش :  هب  مود  نخـس  اما  ما و  هتـسناد  وا  زا  رتمک  ار  دوخ  تسا و  فـالخ  نیا  هک  ما  هدرک  یتّینم  راـهظا 
سپ دـنام ،  یمن  یقاـب  دوخ  زا  يرثا  منک و  یم  شومارف  ماـک  ار  دوخ  هک  موش  یم  تاـم  توهبم و  وت  تمظع  لـالج و  رد  ناـنچ  ینک ، 

دیامن روهظ  زورب و  وت  زا  ماعنا  فاطلا و  ردق  ره  ینک و  هچ  ره  سپ ،  تسا » .  هدش  یناف  هاش  یتسه  رد  نم  یتسه  اریز  متسین ; نم  رگید 
یگدـنب قیرط  يرآ ،  تسوا .  هب  تشگرب  لاح  رد  وا و  زا  تسه  هچ  ره  تسا و  هاش  دوجو  طـقف  دوب و  دـهاوخ  تدوخ  هب  نآ  تشگرب  ، 

انـشآ قح  هب  و  يوشن ،  هناگیب  دوخان ) ِدوخ   ) دوخ زا  ات  تسین و  وت  اب  ادـخ  تسه ،  اـهتّینم  اـت  دراد و  دوجو  يروحم  دوخ  اـت  تسا  نیمه 
 . یسر یمن  قح  هب  يوشن ،  یناف  دوخ  زا  ات  يدرگن و 

ناسنا ياهرفس 
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دیاب هار  ندومیپ  رد  کلاس  تدحو .  ملاع  اهنآ و  تقیقح  يوس  هب  تادوجوم  ترثک  زا  ندینادرگ  يور  ینعی  قح  هب  قلخ  زا  رفـس  لّوا ـ 
ار ادخ  يروضح  یبلق و  تخانش  تدحو و  كاردا  کلاس  رفـس ،  نیا  رد  دسرب .  تقیقح  هب  ات  درذگب  دیحوت  سفن و  بیذهت  بلط ،  زا 
هب قح  زا  رفـس  مود ـ  تسوا .  هب  مئاـق  وا و  وـترپ  زا  تسه ،  هچ  ره  تسا و  یکی  یقیقح  دوـجوم  هک  دـمهف  یم  وا  هبترم ،  نیا  رد  دراد و 
ریس دیآ و  یم  رب  لامج  لالج و  تافص  ییاسانـش  كاردا و  بلط  رد  يروضح ،  یبلق و  كاردا  زا  سپ  کلاس  اج ،  نیا  رد  قح :  يوس 

مامت وا ،  لاح ،  نیا  رد  دـبات .  یم  وا  رب  قلطم  تقیقح  هولج  ددـنویپ و  یم  دوجو  ياـیرد  هب  هرطق ،  نیا  یناـسفن .  ریـس  هن  دراد ،  یناـقح 
تایلعف و مامت  ًانمـض  و  ترثک ) رد  تدـحو  دـنیب =(  یم  قلطم  دوجو  ینادـحو و  تقیقح  کی  ار  تقلخ  تادوجوم و  ياـیازم  رهاـظم و 

رفـس موس ـ  تدحو ) رد  ترثک  دیامن =( .  یم  هدهاشم  تطاسب  تدحو و  وحن  هب  یناقح ،  طسبنم  دوجو  رد  ار  یتسه  تقلخ و  تالامک 
نیا رد  وا  تسا و  یلاـعت  قح  یگدـنیامن  ناـمه  هک  دوش  یم  رختفم  یهّللا  ۀـفیلخ  ماـقم  هب  کـلاس  رفـس ،  نیا  رد  قلخ :  يوس  هب  قـح  زا 

 ، تروص رد  هک  نآ  لاح  درادن ،  ییانعم  ندوب  ود  دیحوت ،  رد  هک ،  نآ  هجیتن  دیامن .  یم  لمع  وا  تسد  شوگ و  ادخ و  مشچ  اب  هلحرم 
یگناگود رگا  تسوا .  رهاظم  زا  يرهظم  نوئـش و  زا  ینأش  انعم ،  رد  هچ  تروص و  رد  هچ  تسه ،  هچ  ره  دراد و  دوجو  دادعت  ترثک و 

 ، هصالخ وا .  زج  تسین  چـیه  تسه و  یکی  هک  ارچ  تسا ; هابتـشا  وا » ام و   : » مییوگ یم  هک  زین  نیا  تسا و  طـلغ  میروآ ،  باـسح  هب  ار 
( دحأ هللا  وه  لق   : ) دومرف دوخ  ادخ  هک  میسر ،  یم  ادخ  یگناگی  هب  دیحوت  ثحب  رد 

دیحوت ماسقا 

کی ره  دض  تادابع .  رد  دیحوت  لاعفا ; 4 ـ  رد  دیحوت  تافص ; 3 ـ  رد  دیحوت  تاذ ; 2 ـ  رد  دیحوت  1 ـ  تسا :  مسق  راهچ  رب  دیحوت  و 
رد هک  تسا  يا  هناگی  تاذ  قح ،  تاذ  دنیوگ .  ار  زیچ  ره  زا  راگدرورپ  تاذ  نتسناد  هزنم  تاذ :  رد  دیحوت  تسا .  كرِش  ماسقا ،  نیا  زا 

تافص تافص :  رد  دیحوت  تسا .  ینادحو  تقیقح  کی  هب  رصحنم  دوجولا  بجاو  اب  یقیقح  دوجو  درادن و  یکیرش  تقیقح  ّتیهولا و 
دنزیچ و کی  ًاتقیقح  اهنآ  همه  اما  تسا ،  ددعتم  ًاموهفم  ادخ ،  تافص  هولج  هچ  رگا  و  تسین ،  وا  تاذ  رب  دئاز  تسوا و  تاذ  نیع  ادخ ، 

ماقم هک  دوش  ادـخ  هتفای  یّلجت  تافـص  نیا  هطـساو  ای  یّلجت  دـناوت  یم  وا  هک  تسا  نیا  دوش ،  یم  کـلاس  هب  طوبرم  هطبار  نیا  رد  هچنآ 
لعاف هّزنم و  زیچ  ره  زا  ادـخ  لعف  لاعفا :  رد  دـیحوت  دـنام .  یم  وا  يارب  هک  تسا  تاحلاص  تایقاب  ادـخ و  هب  برق  نامه  تسا و  ییـالاو 

هب طوبرم  هک  تسا  ریخ  دروم  رد  نیا  هدش و  راذگاو  وا  هب  هک  تسا  یفیلکت  دح  رد  یلوط و  تهج  رد  رشب ،  لعف  تسادخ .  طقف  ملاع ، 
هب طوبرم  تسا ،  رـشب  لعف  هچنآ  اما  هللا . ) دـنع  نم  ّلک  لق   : ) دـیامرف یم  دوخ  ادـخ  هک  نانچ  تسا ; هریخ  تیاهن  یب  أشنم  راگدرورپ و 

همزال ای  دـهد  یم  خر  ام  فیلکت  ماجنا  مدـع  زا  هک  تسا  راـگرورپ  ریدـقت  تحت  زین  نآ  هک  اـم ) تیهاـم  ینعی  ) دوش یم  اـم  یمدـع  دـح 
تسا و ریخ  لیبق  زا  هک  تعن  ره  کسفن . ) نمف  ۀئّیس  نم  کباصأ  امو  هللا  نمف  ۀنسح  نم  کباصأ  ام   : ) دنتسه اهبیع  اهروصق و  اهصقن و 

لاثم رد  ادخ ،  اب  ام  لعف  هطبارلآم  تایلباق  روصق  هب  درادلابو  تسا و  ّرش  باسح  رد  هک  فصو  ره  لاعتم  كاپ  تاذ  توعن  دشاب ز  لامک 
 . تسا هتـشاد  یفیلکت  هتبلا  مشچ  اج  نیا  رد  میا و  هدـید  ام  دوخ  دـنیبب ،  ام  مشچ  رگا  هک  تسام  دوخ  اـب  اـم  مشچ  هطبار  لـثم  يرهاـظ ، 

ادـخ و يارب  صلاخ  دـیاب  يزیچ  ره  ای  یلمع و  يرادـنپ ،  یفرح ،  ره  هک  نیا  زا  تسا  ترابع  تداـبع ،  رد  دـیحوت  تداـبع :  رد  دـیحوت 
ناسنا تادابع ،  هنوگ  نیا  رد  دشاب .  هتـشادن  دوجو  نآ  زج  یناسفن و  ّظح  یناسفن ،  ضَرَغ  ایر ،  هنوگ  چـیه  ینعی  دـشاب ; ادـخ  يراوازس 

 . دنادب لامعا  نیا  راوازس  ار  ادخ  هک  نیا  زج  دهدن ،  هار  يا  هبیاش  هنوگ  چیه  دوخ  لامعا  رد  دنادب و  یباوث  رجا و  قحتـسم  ار  دوخ  دیابن 
يور یناـحور  دـهاش  دـنکن  میـسرت  وـت  اـب  تسین  یناـشیپ  هب  صـالخا  هک  رآ  شیپ  قدـص  یناـشیپ  یهن  كاـخ  رب  هک  تسین  نآ  تعاـط 
لمع تسا ،  هداد  هک  يا  هدعو  قبط  ادـخ  هک ،  نآ  لّوا  تسا :  مزال  حیـضوت  ود  اج  نیا  رد  هتبلا ،  تسین  یناسفن  تذـل  زجب  وت  سامتلاک 

 . دوش یم  نامه  دهاوخب  ادخ  هچ  ره  تسوا و  فطل  مرک و  زا  رما ،  نیا  رد  ام  قیفوت  هک ،  نیا  مود  دنک ; یم 

هتکن دنچ 
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هتکن دنچ 

رد یهلا  راونا  روهظ  دوش =(  ادـخ  تافـص  هطـساو  ای  یّلجت  رهظم  سفن ،  ياهاوه  اهباجح و  نتـشادرب  اـب  دـناوت  یم  ادـخ  هار  هدـنیوپ  1 ـ 
هب تسا  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نخـس  يانعم  نیا  دریگ و  رارق  راگدرورپ  يانـسُح  يامـسا  یّلجت  ّلحم  دناوت  یم  کلاس  یترابع ،  هب  و  بلق )

هتفای وک  ره  هک  رون ،  راثن  نآ  اهناماد و  هتـشادرب  نالبقم  اـهناج  رب  ار  رون  نآ  دـناشف  قح  ّرّـسلا » .  ۀـبلغل  رتّسلا  کـته   : » دومرف هک  لـیمک 
 : تسا هدمآ  هیآ 78 ،  ءاسن ،  هروس  رد  هک  میتفگ  هدش 2 ـ  هرهب  یب  رون  راثن  نآ  هدبان ز  یقـشع  ناماد  ار  هک  ره  هتفاترب  ادخ  ریغ  زا  يور 
زا هک  رورـش  فرط ،  کی  زا  تسادـخ ،  بناج  زا  اهزیچ  همه  هک  نیا  نمـض  تسادـخ » .  بناج  زا  همه   : » وگب هللا ) دـنع  نم  ّلـک  لـق  )
امو هللا  نمف  ۀنـسح  نم  کـباصأ  اـمو   : ) تسا هدـمآ  نآرق  رد  دـنا .  یهلا  نیناوق  ریدـقت و  هرطیـس و  تحت  دـنزیم ،  رـس  اـم  صقاـن  دوجو 

 . تسا وت  دوخ  زا  دسر  یم  وت  هب  يدب  زا  هچنآ  و  تسادـخ ،  بناج  زا  دـسر  یم  وت  هب  اهیبوخ  زا  هچ  ره  کسفن ) نمف  ۀئّیـس  نم  کباصأ 
رد هک  دـنناد  یم  رثؤم  مه  ار  ریغ  لعف ،  ماقم  رد  مدرم  زا  یلیخ  تسا و  یلاعتم  رایـسب  تاماقم  زا  لعف ،  ماقم  رد  دـیحوت  لاح ،  ره  هب  اـما 
اب هک [  نیا  زج  دنروآ  یم  نامیا  ادخ  هب  ناشرتشیب  و  نوکرـشُم ) مهو  ّالإ  هللااب  مهرثکأ  نمؤی  امو   : ) تسا هدمآ  هیآ 106 ،  فسوی ،  هروس 

رتدـب تسرپ  تب  کی  زا  دـشاب ،  شرظن  رد  سفن ،  ّظح  تدابع  رد  هک  یـسک  دـندقتعم  یهورگ  3 ـ  دـنریگ .  یم  کیرـش  ار ]  يزیچ  وا 
ینعی  ) تسا دوخ  سفن  شفده ،  دتسرپب ،  ار  سفن  هک  یسک  اما  دهد ،  یم  رارق  ادخ  هب  بّرقت  هلیـسو  ار  تب  تسرپ ،  تب  هک  ارچ  تسا ;

هب كرش ،  زا  يرود  دیحوت و  رد  هناگراهچ  دراوم  لیصحت  تفرعم و  هجیتن  4 ـ  تسا .  رتدب  یتسرپ  تب  زا  نیا  هک  هتشادنپ ) ادخ  ار  سفن 
هک یلمع  تسا .  ناسنا  لمع  لد و  نابز و  رد  ادـخ  هب  لماک  هجوت  یگدولآ و  هنوگ  ره  زا  دوخ  ظفح  انامه  هک  تساوقت ،  ندـمآ  دوجو 
يا هشوت  تسین و  اـم  رد  اوـقت  اذـل  و  میا ،  هدرکن  لـصاح  تسا ،  لـصا  هک  ار ،  ادـخ  ياـضر  دـشاب ،  وا  ریغ  يارب  رگا  میهد ،  یم  ماـجنا 

نامیا رد  شبلق  یلو  تساـت ،  ود  ادـخ  دـیوگ  یمن  ناـبز  هب  هک  یـسک  هتبلا ،  5 ـ  میا .  هدـش  مورحم  ( يوـقّتلا داّزلا  ریخ   ) هیآ زا  میرادـن و 
یم دوخ  هب  لوغشم  دهد و  یم  بیرف  ار  وا  ایند  گنراگنر  لاکشا  دنک و  یم  ییارآدوخ  شمـشچ  ولج  رد  بابـسا  هدرپ  تسین و  نئمطم 
یم روما  ماجنا  لوغشم  لفاغ و  بابسالا  ّببسم  زا  ّلک ،  هب  تسا و  يرهاظ  بابسا  نیمه  هب  طونم  روما  ًاتقیقح  هک  دنک  یم  نامگ  دزاس ، 
نیا ناهج و  ياهببس  رب  لد  دهن  یک  نایع  ار  ببسم  وا  دنیب  هکنآ  دنام  بوجحم  مرجال  ببسم  زا  دنار  بابـسا  يوس  تمه  بکرم  دوش . 

تقد و دوخ  لاوحا  رد  رگا  دـناد و  یم  بابـسا  هب  دنتـسم  یهاـگ  نارگید و  هب  دنتـسم  یهاـگ  دوخ و  هب  دنتـسم  ار  روما  یهاـگ  هک  تسا 
قح هب  روما  مامت  رد  دشاب و  هتخود  بابسالا  ببسم  هب  لد  هتشادرب و  بابـسا  زا  مشچ  هک  دوش  یم  تفای  یـسک  رتمک  مینک ،  يواکجنک 

كرـش هک  مینک  تقد  کنیا ،  نوکرـشم . ) مهو  هللااب  مهرثکأ  نمؤی  امو   : ) دـیامرف یم  نآرق  هک  تسا  نیمه  دـشاب و  هتـشاد  هجوت  یلاعت 
 . تسیچ

كرش ماسقا 

رد هک  تسا  نیا  ادخ :  تافـص  رد  كرـش  میوش .  لئاق  کیرـش  شیارب  هک  تسا  نیا  ادـخ :  تاذ  رد  كرـش  زا :  دـنترابع  كرـش  ماسقا 
هک تسا  نیا  تدابع :  رد  كرش  مینادب .  لقتسم  ادخ  زا  ار  یلعف  هک  تسا  نیا  ادخ :  لاعفا  رد  كرـش  میوش .  لئاق  کیرـش  ادخ  تافص 

تقد و اب  ار  بلاطم  ًافطل   . ) تسا هدمآ  لودـج  رد  هدـش  هتفگ  بلاطم  مامت  دـشاب .  ادـخ  ریغ  يارب  تقیقح  رد  یعمط و  يارب  ام  تادابع 
راک هب  لمع  رد  دراد ،  داقتعا  نآ  هب  يروئت  رد  هچنآ  ینعی  دریگ ; راـک  هب  ار  دوخ  دـیاب  ناـسنا  هک ،  نیا  هصـالخ   . ( دـییامرف رورم  لـمأت 

قالخا هب  ّقلختم  دوخ  اما  تسا ،  هتـشون  قالخا  باتک  هک  یـسک  لثم  تسا ; یلمع  ینامیا و  بذک  ياراد  وا  دنکن ،  نینچ  رگا  هک  دریگ 
رهاظ رد  ناسنا  نوچ  دراذـگب .  رثا  رایـسب  زین  ناـیفارطا  رد  وا  ءوس  ضراوع  تسا  نکمم  تسا و  راـکنایز  رایـسب  يدرف  نینچ  تسین .  هللا 
رگا هک  دشاب  لصو  ادخ  هب  وا  لد  وا و  لد  هب  دیاب  ناسنا  نابز  دریگ .  راک  هب  ار  نآ  زین  لمع  ّتین و  نطاب و  رد  دیاب  دیوگ ،  یم  ار  يزیچ 
رگا دـشاب و  ادـخ  تهج  رد  دـیاب  هک  ام ،  هشیدـنا  رکف و  تسا  روط  نیمه  تسین .  بسا  ههیـش  زج  يزیچ  دـشابن ،  گنهامه  لد  اب  ناـبز 
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 . لمعلاب مترمأو  قزّرلاب  مکل  لّفکت  دق  دیامرف :  یم  مالـسلا ) هیلع  ) یلع ترـضح  دبای .  هار  نآ  هب  دناوت  یمن  یکاپان  دوش ،  كاپ  هشیدنا 
رب ار  هچنآ  دیاب  سپ ،  تسامـش .  هدهعرب  دیا و  هدش  رما  حیحـص ،  لمع  تدابع و  هب  امـش  یلو  تسا ،  هتفرگ  هدهعرب  ادخ  ار  امـش  قزر 

نیا بوخ  جـیاتنزا  مینادـب .  دوخ  هفیظ  فیلکت و  رب  مدـقم  تسین  اـم  هدـهع  رب  ار  هچنآ  هک  نیا  هن  میهد ،  ماـجنا  تسرد  تساـم ،  هدـهع 
جیاتن مّسجت  دـیآ و  یم  شیپ  شیارب  ییایند  نآ  یتمایق و  یتلاح  هک  تسا  نیا  دـشاب ، ) ادـخ  يارب  نطاب  رهاظ و  رد  ناسنا  هک   ) تیعـضو

 ، دـیحوت ثحب  هصالخ  ریز ،  لودـج  رد  دـنک .  یم  ادـیپ  ّتینیع  شیارب  اـیند  نیمه  رد  دـنیب ،  یم  یبوخ  هب  تماـیق  رد  هک  ار ،  شلاـمعا 
هّزنم تاذ :  رد  يوقت  نامیا  كرـشدیحوت  دـیناوخب .  تقد  اب  ار  لودـج  نیا  میا .  هداد  حرـش  فلتخم  لحارم  رد  ار  اوقت  نامیا و  كرش و 

تسه و یکی  تسادخ .  هجو  مینک  رظن  هچ  ره  هب  تسین و  يدح  هب  دودحم  طیـسب ،  تسا  يدوجو  ادخ  زیچ .  ره  زا  ادـخ  تاذ  نتـسناد 
لد نابز و  رد  رواب  تاذ :  رد  نامیا   . ( تسا دیحوت  دض  كرش   . ) ادخ يارب  نتسناد  کیرـش  ینعی  تاذ :  رد  كرـش  تسین .  چیه  وا  زج 

تاذ هب  هجوت  يرادـهگن  زیهرپ و  تسا ; زیهرپ  تسا و  ناـمیا  هویم  هجیتن و  تاذ :  رد  اوقت  وا .  تاذ  یگناـگی  هب  رواـب  ادـخ و  هب  لـمع  و 
تاذ نیع  زیچ و  کـی  ًاـتقیقح  اـّما  دـنددعتم ،  موـهفم  رد  ادـخ  تافـص  هچ  رگ  تسوا .  تاذ  نیع  ادـخ  تافـص  تافـص :  رد  وا .  هناـگی 

نتسناد کیرش  و  میوش ،  لئاق  يرگید  تقیقح  وا  تافص  يارب  تقیقح و  کی  ادخ  دوجو  يارب  ینعی  تافص :  رد  كرش  دنراگدرورپ . 
تاذ نیع  وا  تافص  هک  نیا  هب  رواب  تافص :  رد  نامیا   . ( دریگ رارق  ادخ  تافـص  رهظم  دناوت  یم  يزیچ  ره  هک  نیا  زج   . ) وا تافـص  رد 

تسادخ لعاف ،  رثؤم و  لاعفا :  رد  تسوا .  هناگی  تاذ  هولج  تافص  همه  هک  نیا  هب  هجوت  تافـص :  رد  اوقت  تسوا .  هک  تسوا  تسوا و 
دریگ یم  همشچرس  یقیقح  دوجو  هن  اهتیهام   . ) یمدع هجو  زا  رـش  تسا و  ریخ  وا  لعف  تسا ،  فیلکت  دح  رد  یلوط و  تهج  ردام  لعف  . 

 . مینادب رثؤم  قتـسم  ار  يرگید  لعاف  تسای  لعاف  رثؤم و  ادـخ  هک  نیا  زاریغ  یلعف  رد  لاعفا :  رد  كرـش  دراد . ) دوجو  صقن  نآ  رد  هک 
 . هللا ّالإ  دوجولا  یف  رثؤمال  تسوا و  زا  لاعفا  همه  هکنیا  هب  رواـب  لاـعفا :  رد  ناـمیا   . ( تساـم فیلکت  دـح  رد  یلوط و  روط  هب  هچنآ  زج  )
ای رادنپ  ای  راتفگ  تدابع :  رد  شیوخ .  هدرک  هن  دوب  قح  هیده  شیورد /  يا  يراد  هک  تیانع  ره   » هک نیا  هب  یلعف  هجوت  لاعفا :  رد  اوقت 

تیاضرریغ عورـشم ،  یّتح  یعقوت  چیه  دشابن ،  نآ  رد  یناسفن  ضارغا  ای  یناسفن  ّظح  هبیاش و  چیه  دـشاب .  ادـخ  يارب  صلاخ  ام ،  لمع 
يارب ام  لمع  ای  رادنپ  ای  راتفگ  تدابع :  رد  كرش  مینادب .  قح  ار  ادخ  هدعو  مینادن و  یباوث  رجا و  قحتسم  ار  دوخ  میشاب و  هتـشادن  ادخ 

راتفگ و رد  وا  يارب  لمع  ندوب  صلاخ  هب  رواب  تدابع :  رد  نامیا  دشاب .  صخـش  دصقم  دوصقم و  ار  ادخ  زا  ریغ  يزیچ  دشاب و  ادخریغ 
 . ددرگ قح  ّتیدوبع  هب  لیدبت  ریغ ،  میرح  هک  ماقم  نیا  رد  بلق  يرادهگن  تدابع :  رد  اوقت  رادرک .  رادنپ و 

شناد 2 ـ 

یلوصح ملع 

مزال بآ  تخرد ،  ندییور  يارب  هک  نیا  هب  ملع  دـننام  دوش ; یم  لصاح  یئیـش  ای  عوضوم  کی  اب  ناسنا  ینهذ  سامت  زا  هک  تسا  یملع 
کی هب  نهذ  فارـشا  یلوصح ،  ملع  هک  تفگ  ناوت  یم  تقیقح ،  رد  دـنناسنا .  زا  جراخ  یمیهافم  ندـییور ،  تخرد و  بآ و  هک  تسا 

 . نهذ رد  تسایشا  روص  ساکعنا  نامه  رما ،  نیا  تسا و  بلطم  ای  ءیش 

يروضح ملع 

هب تسین .  نایم  رد  یگناگود  دنوش و  یم  یکی  هدـننک » كرد   » و هدـشکرد »  » هک تسا  تفایرد  يرایـشوهدوخ و  یبلق و  تادراو  یعون 
 . تسا يروضح  ملع  ینعم ،  رد  داحتا  رگید ،  ترابع 

ملع فیرعت 
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شزومآ ترثک  اب  شناد ،  هدابع .  نم  ءاشی  نم  بلق  یف  هللا  هفذقی  رون  وه  لب  مّلعّتلاو ،  میلعّتلا  ةرثکب  ملعلا  سیل  تسا :  هدـمآ  تایاور  رد 
لاجر ناج  رد  تسا  رازبا  شناد  دنابات .  یم  دهاوخب  هک  شناگدـنب  لد  رد  دـنوادخ  هک  تسا  يرون  هکلب  دـیآ ،  یمن  لصاح  نتخومآ  و 

ماقم ناسنا و  یلصا  ماقم  هب  ار  ام  هک  دوش  يا  هلیسو  دیاب  و  اهرازبا ) ریاس  لثم   ) تسا رازبا  شناد  نیاربانب ،  لاق  لیق و  ین  رتفد و  هار  ین ز 
فادها تهج  رد  ار  شناد  رگا  دناسرب .  یلصا  ِنم  هب  ار  قح  هار  کلاس  یترابع ،  هب  دیادزب و  ار  تاقّلعت  اهباجح و  دناسرب و  حور  یلصا 

فدـه هار  رد  یتـح  درب و  یمن  ییاـج  هب  هار  نیا ،  دوـش ،  هتفرگ  راـک  هب  يزاـجم  ِنم  يوـس  زا  شناد ،  اـی  میریگ ،  راـک  هب  يزاـجم  ِنم 
نیا ملع  نتـشابنا  نتخومآ و  رد  یـساسا  لکـشم  دوش  رتسکاخ  درب  رز  را  لهاج  دوش  رز  دریگ ،  كاخ  رگ  لـقاع  دوب .  دـهاوخ  یهلاریغ 

تسا و نیمه  فده ،  همه  تسا ،  هتفرگ  راک  هب  نونف  بط و  ملع ،  هقف ،  هار  هب  ار  دوخ  ّمه  مامت  نوچ  دنک  یم  نامگ  کلاس ،  هک  تسا 
رانک هب  ملاع  دنوش .  ام  ندیسر  رازبا  نونف ،  بط و  ملع ،  هقف ،  هک  تسا  نیا  رب  رارق  هک  یلاح  رد  دوش ،  یم  وا  جاردتسا  رما  نیا  مک  مک 

تشذگ يوج  زا  هنهرب  اپ  هناوید  تشگ  یم  ُلپ  ِیپ  وج 

مومذم ملع 

یهتنم شنیب  هب  هک  تسا  یـشناد  لمع ،  نودـب  يدـیلقت و  ملع  دوش .  اهباجح  شیازفا  ثعاب  دـناسرن و  ریخ  شبحاـص  هب  هک  تسا  یملع 
شبلط ردـنا  ییوج و  یم  هچ  موسر  ملع  زا  دـنا .  هنوگ  نیا  دنتـسه ،  شیامن  ُزپ و  يرگادوس و  براجت و  يارب  هک  ییاه  ملع  دوش .  یمن 
یملع تسین  یباطخ  تسا  یقوذ  ینعی  تسین  یباتک  هک  بلطب  یملع  ینامـسج  قیالع  دزاس ز  یناـف  ار  وت  هک  بلطب  یملع  ییوپ  یک  اـت 

یلاخ ارچ  نوچ و  ملع ز  نآ  یهرب  یلح  یفخ و  كرـش  زک  یهر  هب  دربب  ار  وت  ملع  نآ  هاـگآ  تدـنک  لزا  ّرـس  زا  هار و  دـیامن  هک  بلطب 
تسا یلاع  رون  نآ ز  همشچرس  تسا 

عفان ملع 

ملاع صخـش  لاوحا  رب  رتشیب ،  هکلب  تسوکین ،  یلمع  هچ  تسا و  دب  یملع  هچ  هک  تسا  هدـشن  هیکت  یـصاخ  ملع  رب  ینید ،  فراعم  رد 
صخـش رگا  دشخب و  یم  نّیعت  ار  نآ  ندوب  ّرـضم  ای  ملع  ندوب  عفان  هک  تسا  ملاع  صخـش  درکراک  رگید ،  ترابع  هب  تسا .  هدش  هیکت 
نارگید وا و  دوخ  يارب  ملع  تروص ،  نیا  رد  دـسرب ،  میلع  مسا  هب  دریگارف و  ار  شدوجو  ملِع ،  رون  دزومایب و  ملع  یهلا  گنر  اب  ملاع ، 

 . تسا عفان 

يریگ هجیتن 

هب صرح  و  مینک ،  هتـشابنا  ار  نآ  رتـشیب  هچ  ره  میراد  لـیم  هک  دـشابن  يوـیند  ياـه  عاـطم  رگید  نوـچ  زین  ملع  هک  میـشاب  بظاوـم  دـیاب 
;و عضاوت ـ داجیا  ; ربکت ـ داجیا  تسا ـ :  لاوحا  هنوگ  هس  ار  ملع  هک  تسا  ربخ  رد  لام .  نتشابنا  هب  صرح  دننام  میشاب ; هتـشاد  شنتـشابنا 
 : دوش یم  هک  دسرن  فده  ندیتسرپ و  هجرد  هب  ملع ،  هک  میـشاب  بظاوم  دـیاب  دـناد .  یمن  چـیه  هک  دـمهف  یم  ملع  اب  صخـش ،  هک  نیا 

ملع نتـشابنا  هب  میـشاب  بظاوم  ماجنارـس ،  راب و  دـص  دوب  هب  ملع  نآ  زا  لـهج  دناتـسن  هب  ار  وت  وت  زک  ملع  ربکـألا » .  باـجحلا  وه  ملعلا  »
زو ملع  طرـش  هدرواین  ياجب  یکی  دـص  زا  دـشاب :  ادـخ  يارب  ملع  يدـعب  هجرد  رد  و  دـشاب ،  نامرظن  دروم  ملع  هب  لمع  هکلب  میزادرپن ، 

يدرمناوج و تسا  ّتیمدآ  ملع  يرّسفم  نادان  یـشوکن ،  لمع  رد  رگ  ار  يوگریـسفت  ملاع  يوگب  نم  زا  يرگید  ملع  بلط  رد  هاج  بح 
لـصتم شیپ  يدیـشخب ز  هک  یملع  هرطق  اراگدرورپ :  هک  دـشاب  نیا  هشیمه  ام  ياعد  دـیاب  يرّوصم و  ناـسنا  تروص  هب  يدد  هنرو  بدا 

شیوخ ياهایرد  هب  نادرگ 
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نآرق 3 ـ 

نامه رما ،  نیا  دسرب .  تسامـسا ،  یلجت  نامه  هک  حور ،  یلـصا  ماقم  هب  هلزان ،  نم  زا  هک  تسا  نیا  همه  يارب  ییاهن  فدـه  هک  میتفگ 
 ، میرک نآرق  ار  هار  نیا  و  مهیلعتمعنأ ) نیذـّلا  طارـص  میقتـسملا ،  طارّـصلا  اندـها   : ) تساـهتمعن هـمه  ياراد  هـک  تـسا  میقتـسم  طارص 

قلطم يوس  هب  میرک  نآرق  میقتـسم ) قیرط  یلإو  قحلا  یلإ  يدهی   : ) دیامرف یم  هیآ 30  فاقحا ،  هروس  رد  هک  ارچ  تسا ; هدرک  نیمضت 
هانلزنأ باتک   : ) دومرف هک  درب  یم  تسرد  شنیب  هب  ار  ام  میرک  نآرق  ماجنارـس ،  و  تسا .  میقتـسم  هار  نامه  هک  دـنک  یم  ییاـمنهار  قح 

دوخ نطاب  رهاظ و  هک  نانآ  ناکاپ و  دروآ .  یمرون  هب  میـشاب ،  تملظرد  هک  نیا  زا  ار  ام  و  رّونلا ) یلإ  تاملّظلا  نم  ساّنلا  جرختل  کـیلإ 
ّالإ هّسمی  ـال   . « ) زادـنا كاـپ  نآ  رب  هدـید  سپـس  لّوا و  وـش  كاـپ   » هک دـنریگ  یم  سنا  نآ  هـب  دـنا ،  هتـساریپ  اـهیگدولآ  اهیدـب و  زا  ار 

دیجم نآرق  وه  لـب   : ) تسا لـصو  قح  هب  هک  تسا  یلوزن  میرک  نآرق  1 ـ  میـسر :  یم  ریز  جیاتن  هب  قوف  تایآ  رد  تقد  زا  نورّهطملا . )
هب نآرق ،  ناسنا و  تقیقح  هک ،  نیا  هجیتن  دوش .  یم  لصو  قح  هب  هک  تسا  یلوزن  زین  ناـسنا  هک  میناد  یم  یفرط  زا  و  ظوفحم ) حول  یف 

دوش یم  ادیپ  نآرق  نطاب  وا و  نطاب  نیب  بیجع  یطابترا  ادخ ،  اب  دوخ  يدوعـص  ریـس  تیاهن  رد  ناسنا ،  ور ،  نیا  زا  دـسر .  یم  اج  کی 
هیآ ره  اما  تسا ،  هدرک  یّلجت  تسا ،  یلـصا  نطاب  زا  یهوجو  هک  رهاـظ ، )  ) هیآ تروص  هب  میرک  نآرق  2 ـ  تسا .  یندرکان  فصو  هک 

 ، نآرق رهاـظ  ملع .  هنطاـبو  مکح  هرهاـظ  تسا :  ثیدـح  رد  هک  دراد  طاـبترا  نآرق  ّلـک  اـب  تسا ،  نآرق  رهاـظ  هک  مـیرک ،  نآرق  زا  يا 
حول راگدرورپ =(  تیاـهن  یب  نئازخ  هب  لـصتم  رما و  ملاـع  زا  نآرق ،  نطاـب  هک  ارچ  تسا .  یبیغ  تفاـیرد  شنطاـب ،  تعیرـش و  روتـسد 

قح فرط  زا  نآرق  تسا و  قح  هب  ندیـسر  همه ،  فدـه  هک  میناد  یم  تسادـخ .  تیاهن ،  رد  نآرق ،  نطاـب  نیارباـنب ،  تسا .  ظوفحم )
هچنآ هب  نآرق  نیا  ًاعطق  موقأ ) یه  یتّلل  يدهی  نآرقلا  اذه  ّنإ   : ) تسا نآرق  قح ،  هب  ندیـسر  ياه  هار  نیرتهب  زا  یکی  اذـل  تسا .  هدـمآ 
لـصا تسا و  رترب  تقیقح  کی  هک  نآرق ،  هک  هدوب  ادخ  تساوخ  هک  میوش  یم  هجوتم  نیاربانب ،  دـیامن .  یم  هار  تسا ،  رترادـیاپ  دوخ 
تلصف ّمث  هتایآ  تمکحا  باتک   : ) ددرگ لزان  ناسنا  اب  طابترا  يارب  هیآ  ظفل و  رد  راگدرورپ  بناج  زا  لیزنت ،  ماقم  رد  تسوا ،  دزن  نآ 
ثیدح رد  تسا .  هدش  نایب  ینشور  هب  هاگآ  یمیکح  بناج  زا  سپس  هتفای و  ماکحتـسا  نآ  تایآ  هک  تسا  یباتک  ریبخ ) میکح  ندل  نم 

زا تسا ، ) بوخ  زین  نآ  رهاظ  هتبلا  هک   ) نآرق رهاظ  رد  فقوت  اب  میـشاب  بظاوم  دـیاب  تسا .  نطب  داتفه  ای  تفه ،  نآرق ،  يارب  هک  تسا 
هریخ رگد  نطب  کی  نطاب ،  نآ  ریز  تسا  يرهاق  مه  نطاب  رهاظ  ریز  تسا  يرهاـظ  هک  نادـب  ار  نآرق  فرح  میوشن .  لـفاغ  نآرق  نطاـب 

زج دـیدن  یـسک  دوخ  یُنب  زا  مراـهچ  نطب  مگ  هلمج  اـهدرخ  ددرگ  وا  رد  هک  موـس  نطب  یکی  نطاـب ،  نآ  ریز  رظن  رکف و  وا  ردـنا  ددرگ 
ار مدآ  وید  نیبم  رهاظ  رسپ  يا  نآرق  وت ز  منتغم  ثیدح  نیز  وت ،  رمش  یم  مرکلاوب  يا  نطب  تفه  ات  نینچمه  دیدن  یب  ریظن و  یب  يادخ 

بتارم تاجرد و  یناسنا ،  ینطاب  لئاسم  رد  تسا  یفخ  شناج  رهاظ و  شـشوقن  هک  تسا  یمدآ  صخـش  وچ  نآرق  رهاظ  نیط  ریغ  دنیبن 
دنک یم  تفایرد  ار  تاجرد  نآ  دوخ ،  بلق  یکاپ و  هب  هتـسب  سک ،  ره  دشاب .  یم  يداحتا  یلوط و  بتارم  زین ،  نآ  هک  میراد  يددـعتم 
ظفل زا  دـیاب  اما  تسا ،  نآرق  اب  ام  طابترا  هطـساو  ظفل ،  نیاربانب ،  دـبای .  یم  تسد  زین  نآرق  ياهنطب  هب  هبترم ،  ماـقم و  نیمه  هب  هتـسب  و 

 ، میناوخب ًابترم  ار  نآرق  دیاب  هک ،  نیا  هجیتن  دیـسر .  قح  هب  دیاب  نآرق  زا  تسا و  قح  یّلجت  هنیآ  نآرق ،  هک  میـسرب ،  نطاب  هب  میرذگب و 
رد تسا و  هدـمآ  نآرق  رد  هک  دـشاب  نانچ  ام ،  یگدـنز  هوحن  هک  مینک  تکرح  یتهج  رد  میـسرب و  شفراعم  هب  میـشاب و  سونأـم  نآ  اـب 

بناج زا  ار  هچنآ  و  ّکبر ) نم  کیلإ  یحوی  ام  عّبتاو   : ) تسا هدـمآ  نآرق  رد  هک  روط  نامه  میدـنب ; راک  هب  لـمع  رد  ار  نآرق  تقیقح ، 
 . میهد رارق  یلصا  روحم  ار  نآرق  نامدوخ ،  یگدنز  صخشم  یشم  طخ  رد  نک .  يوریپ  دوش ،  یم  یحو  وت  يوس  هب  تراگدرورپ 

بهذم 4 ـ 

 ، قیرط نیا  یط  يارب  دـناسرب و  وا  یلـصا  ماقم  هب  هلزان ،  ماقم  یلومعم و  مدآ  ماقم  زا  ار  هللا  یلا  کـلاس  دـیاب  هک  تسا  يرازبا  بهذـم ، 
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دبای ققحت  رما  نیا  رگا  میسر .  یم  لامک  هب  مینک و  ادیپ  یلاعت  هک  تسا  بهذم  رد  ور ،  نیا  زا  تسا .  هدش  نیمـضت  شور  کی  بهذم 
بولطم لامک  نآ  هب  میزادرپب ،  رهاوظ  هب  مینامب و  یقاب  ماکحا  بادآ و  ّدـح  رد  بهذـم  رد  رگا  اّما  تسا و  هدروخ  اـم  درد  هب  بهذـم  ، 

بادآ و رد  هدـننک ،  هتـسخ  تلاح  ام  يارب  و  دوش ،  یم  حور  یب  کشخ و  يرارکت و  یتداـع و  تلاـح  کـی  اـم  نید  دیـسر و  میهاوخن 
سپ تسا ،  ینتشاد  تسود  لامک ،  تیاهن  یب  نوچ  تسا ،  لامک  هب  ندیـسر  رازبا  هک  ینید  اما  دروآ ،  یم  ار  يرارکت  يرهاظ و  ماکحا 

لاـمک هب  بهذـم  هار  زا  هک  نیا  مه  دراد و  يا  هبذاـج  شـشک و  اـم  يارب  بهذـم  مه  هجیتن  رد  دروخ و  یم  دـنویپ  قشع  اـب  زین  نید  نیا 
يا ناد  قح  رون  ّتیلباق  نوردنا  بذج  تسا و  قشع  نید  بسک  تسا » .  قشع  نید ،  رهوج   : » دنیوگ یم  هک  تسا  نیمه  و  میا ،  هدیسر 

لامک هب  ندیسر  نامه  هک  ییاهن ،  فده  هب  ار  ام  دوش ،  ایند  هب  ندیسر  رازبا  هک  ینید  ای  دنامب ،  ماکحا  بادآ و  دح  رد  هک  ینید  نورح 
ینعی رما ،  نیا  هب  ندیـسر  يارب  كاپ و  ناج  ددرگ  هاگآ  دوخ  ات ز  كاخ  يور  زا  نتـساخرب  بهذم  تسیچ  دناسر .  یمن  تسا ،  یناسنا 
هجیتن مه  تبحم  نیا   ) قیمع تفرعم  رد  ات  مینک  رتشیب  ار  دوخ  ینید  تفرعم  دـیاب  لامک  هب  ندیـسر  تیاهن ،  رد  قشع و  نید و  نیب  دـنویپ 

 . تسوا تفرعم  نید ،  ساسا  هتفرعم » .  نیّدـلا  لّوأ   : » دومرف مالـسلا ) هیلع  ) یلع هک  میهد ،  رارق  دوخ  لامک  هلیـسو  ار  نید  تسا ) شناد 
رد مه  تسا و  تدابع  يانعم  رد  مه  تشادرب ،  نیا  تسین .  یتسرد  تشادرب  نآ ،  هجیتن  تدابع و  نیمه  هب  عجار  مدرم ،  رتشیب  راکفا  رد 
اب هک  نّیعم  یتاکرح  ظافلا و  يدادـعت  زا  تسا  ترابع  تدابع ،  هک  دـننک  یم  نامگ  مدرم ،  رتشیب  تدابع :  يانعم  رد  هابتـشا  نآ .  هجیتن 

دیاب هک  دبایرد  ار  نیا  ناسنا  رگا  اما  سب .  تسا و  ماکحا  بادآ و  دح  رد  نیا  دوش و  یم  ماجنا  دیاب  صخشم  تاقوا  رد  صاخ و  طیارش 
 : تدابع هجیتن  رد  هابتشا  تسا .  تدابع  دشاب ،  لامک  تهج  رد  هک  یلمع  نایب و  ره  شـشوک و  شالت و  ره  دسرب ،  لامک  هب  تدابع  رد 

فده رگا  تسین و  فده  تدابع ،  سپ ،  دوش .  یم  هتفرگ  راک  هب  ناسنا  لامک  دـشر و  هب  ندیـسر  تهج  رد  هک  تسا  يرازبا  تدابع ، 
 . تسا كرش  یعون  دوش ، 

رکف اعد و  حیبست ،  5 ـ 

رکف اعد و  حیبست ، 

نکلو ال هدمحب  حّبسی  ّالإ  ءیش  نم  نإَو  ّنهیف  نَمَو  ضرألاو  عبّـسلا  تاومّـسلا  هل  حّبـُست   : ) تسا هدمآ  ءارـسا ،  هکرابم  هروس  هیآ 44  رد 
نیرتکچوک ناگراتس و  نامسآ و  نیمز و  یتسه و  تادوجوم  همه  ییانثتـسا ،  هنوگ  چیه  نودب  هیآ ،  نیا  يانعم  ربانب  مهحیبست ) نوهقفت 

دای هب  يدوجوم  ره  تسا و  همزمز  اغوغ و  هچراپکی  یتسه ،  ملاع  دیوگ :  یم  نآرق  دنیوگ .  یم  ار  راگدرورپ  دمح  شیاتس و  همه  متا ، 
نآ ندینـش  ناوت  ناربخ ،  یب  هک  دنا  هدنکفا  نینط  یتسه  ملاع  هرتسگ  رد  ادص ،  یب  ییاه  همغن  دیوگ ،  یم  ار  وا  يانث  دـمح و  تسا  قح 
ناج شوگ  اب  یبوخ  هب  وس ،  ره  زا  ار  اهادص  نیا  تسا ،  هدـش  رونم  نامیا  رون  هب  ناشناج  هک  نانآ  بلق و  رکفت و  بابرا  اما  دـنرادن .  ار 
لگ قطن  كاخ و  قطن  بآ و  قطن  دش  زارمه  ناهج  تارذ  وت  اب  دش  زاب  یمـشچ  بیغ  زا  ار  وت  رگ  دننیب .  یم  ناج  مشچ  اب  دنونـش و  یم 
امـش اـب  میـشهاب  ریـصب و  میعیمـس و  اـم  نابـش  نازور و  دـنیوگ  یم  وت  اـب  ناـهن  ملاـع  رد  تارذ  هلمج  لد  لـها  ساوح  سوـسحم  تسه 

اهلیوأت هسوسو  تسهیآ  تادامج  حـیبست  شاف  دیونـشب  ملاـع  يازجا  لـغلغ  دـیوش  ناـج  ناـج  يوس  يداـمج  زا  میـشماخ  اـم  ناـمرحمان 
یم ار  وا  حـیبست  اوه  رد  هدـنرپ  تاـفاّصلا ) یف  ریط   : ) هلمج نم  تسه ،  تادوجوم  همه  حـیبست  يارب  ییاـهلاثم  میرک  نآرق  رد  تدـیابرب 

هب و  ریّطلاو ) هعم  یبّوا  لابج  ای  ضف  اّنم  دوواد  انیتآ  دقلوی   . ) دیوگ یم  دمح  حـیبست و  هب  ار  وا  دـعر ،  هدـمحبو ) دـعّرلا  حّبـسی   . ) دـیوگ
 ] ناگدنرپ يا  و  دیوش ،  ادصمه  ادخ ]  حـیبست  رد  وا [  اب  اههوک ،  يا  میتفگو ] :  میدرک [  اطع  یتّیزم  شیوخ  بناج  زا  ار  دوواد  یتسار 

 [ . دینک یگنهامه 

حیبست
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ینعی تسا ; حیبست  دوخ ،  لامک ،  نیا  يوس  هب  یتسه  یّلک  تکرح  نیاربانب ،  بویع .  زا  تسا  راگدرورپ  ندرمش  هّزنم  كاپ و  يانعم  هب 
 . ( تسا صقن  بیع و  نودب  هچنآ  يوس  هب  تکرح   . ) لامک يوس  هب  تکرح  نداد  ناشن 

یگدنب

ار سنا  ّنج و  و  نودـبعیل ) ّالإ  سنإلاو  ّنجلا  تقلخ  اـمو   : ) دـیوگ یم  خـساپ  میرک  نآرق  تسیچ ؟ تقلخ  فدـه  هک  دوش  هدیـسرپ  رگا 
تیاهن یب  هب  میتسه ،  صقن  اپارـس  هک  مینک  یم  ساسحا  دوخ  هک  یلاحرد  هک  تسا  نیا  یگدنب  دنتـسرپب .  ارم  هک  نآ  يارب  زج  مدیرفاین 

هب قشع ،  رد  و  دوش ،  یم  داجیا  ام  رد  لامک  هب  قشع  لامک ،  نتـساوخ  تلع  هب  اذـل  و  میـسرب ،  نآ  هب  میهاوخ  یم  میراد و  هجوت  لاـمک 
رد ناسنا ،  تیوه  تساوقت .  لمع  رد  و  نامیا ،  اب  رکف  لد  رد  و  قح ،  نخس  ام  نابز  رد  یگدنب ،  شیامن  نداد و  زورب  میـسر .  یم  راثیا 
 ، تسا نیقیلا  قح  هک  نیقی ،  هبترم  نیرخآ  میـسر و  یم  نیقی  هب  یگدـنب  رد  نیقیلا . ) کیتأی  یّتح  ّکبر  دـبعاو   : ) تسوا یگدـنب  نازیم 

هیلع  ) یلع ماـما  هلمج  نیا  هب  دـسر  یم  یگدـنب  تیاـهن  رد  ناـسنا  تسه .  زین  داـجیا  تلع و  دوخ ،  تسا و  ندیـسر  ندیـشچ و  ندـش و 
هیلع ) یلع زاب  و  متفای .  تدابع  راوازس  ار  وت  متفای و  تدابع  هتسیاش  ار  وت  ةدابعلل .  ًاّقحتسم  کتدجوو  ةدابعلل  هأ  کتدجوی  هک :  مالـسلا )

سرت يارب  ار  وت  یهلا  ًاّقحتسم .  کتدجو  ّینأل  کتدبع  لب  کتّنج  یف  ًاعمط  الو  كران  نم  ًافوخ  کتدبع  ام  یهلإ  دیامرف :  یم  مالـسلا )
نیا هب  رگا  هک  تسا  نیمه  منک .  یم  تدابع  تا  يراوازـس  قاقحتـسا و  رطاخ  هب  هکلب  منک ،  یمن  تدابع  تشهب ،  هب  عمط  ای  منهج و  زا 

کسنُا ریغب  ۀحار  ّلک  نمو  كرکذ  ریغب  ةّذل  ّلک  نم  كرفغتسأ  میسر :  یم  مالـسلا ) هیلع  ) داّجـس ترـضح  لوق  هب  میـسرب ،  یگدنب  ماقم 
قـشع يوبـس  زا  رگ  تسا  يراتات  ياه  هفان  زا  ندز  مد  ياج  هچ  تسود  هّرط  زا  دزو  یمیـسن  هک  نیمز  رد  کـبرق .  ریغب  رورـس  ّلـک  نمو 
نوکی دبعلل  ۀـّیدوبعلا  تّمت  اذإ  هک :  دـسر  یم  ییاج  هب  هدـنب  ّتیدوبع  نیا  رد  مروآرد و  یتسه  هقرخ  ناج ز  هناتـسم  يا  هعرج  رای  دـهد 

 . دوش یم  یهلا  یناگدنز  هدنب ،  یناگدنز  ددرگ ،  لماک  یگدنب  نوچ  یلاعت .  هللا  شیعک  هشیع 

رکذ

تساوخ فالخ  ادخ ،  رضحم  رد  اذل  و  دراد ،  ار  وا  روضح  بدا  تیاعر  وا ،  روضح  و  وا ،  روضح  ینعی  ادخ  دای  و  ادخ ،  دای  ینعی  رکذ 
( اعد زامن و  لثم  یظفل ،  ّیلج =( .  رکذ  رکفت ;)و  لمع  لاح و  رکذ  یّفخ =(  رکذ  تسا :  عون  ود  رکذ  دشاب .  دیابن  وا 

اعد بادآ 

ار اعد  ناطیـش  رب  تنعل  اب  ( 3 ًۀیفخو ; ) ًاعّرـضت  مّکبر  اوعُدا   : ) میـشاب عوشخ  عوضخ و  لاحرد  میـشاب ;2 ) وضو  اب  دشاب و  كاپ  ندب  ( 1
هللا ّنإ  ;  ) مینک عورـش  ربمایپ  رب  دورد  اـب  ( 5 اهب ; ) هوعداف  ینسحلا  ءامـسألا  هللاو   : ) مینک عورـش  ار  اعد  انـسُح  يامـسا  اب  مینک ;4 ) عورش 

 ، تسادخ هب  برق  هک  ار  دوخ  یلصا  تجاح  هاگ  نآ  مینک ;7 ) هبوت  بلط  فارتعا و  دوخ  ناهانگ  هب  ( 6 ّیبّنلا ; ) یلع  نّولصی  هتکئالمو 
; نارامیب يافش  بلط  ناگدرم ;10 ) يارب  شزرمآ  بلط  دنا ;9 ) هدرک  اعد  سامتلا  هک  نانآ  سپـس  مینک و  اعد  نارگید  هب  میهاوخب ;8 )

ّینإ مهّللأ  میناوخب :  یهاگ  هدرک ،  ظفح  ار  نآ  میناوت  یم  هک  هدـش  هتـشون  ییاعد  قوف  يانبم  رب  هداوناخ .  دوخ و  يریخ  هب  تبقاـع  ( 11
یلع اـنبولق  ّتبث  بولقلا  ّبلقم  اـی  میحر  اـی  نمحر  اـی  ( هبترم هد   . . . ) هللا اـی  هللا  اـیمرکألا  ّلـجألا  ّزعـألامظعألا  میظعلا  کمـساب  کـلأسأ 

مهوـلا تاـملّظلا  نم  ینجرخأ  مهّللأ  کـبرق  نم  ینیندـت  نأو  كرکذـب  کـیلإ  بّرقتأ  ّینإ  مـهّللأ  کـل  طارـص  یلع  انمادـقا  ّتبثوـکنید 
انروُما لّوحو  کتیؤرب  کـئاقل  موی  اـننیعأ  اورقلاو  کـمولع  نئازخ  اـنیلع  رـشناو  کـتمحر  باوبأ  اـنیلع  حـتفا  مهّللأ  مهفلا  رونب  ینمرکأو 

امرف قفوم  فیلکت  ماجنا  یگدنب و  رد  ار  ام  ایادخ  میشاب ،  اشوک  وت  یگدنب  رد  ات  امرف  تیانع  ناور  نت و  یتمالس  ایادخ  کتیافک  نسحب 
دوخ تعیرـش  هار  رد  ار  ام  نادـنزرف  ناسرب ،  ناشیعرـش  تاجاح  هب  دـنا ،  هتفگ  اعد  سامتلا  هک  نانآ  امرف ،  ریخ  هب  تبقاع  ار  ام  يادـخ  ، 
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ام گرم  زرمایب ،  ار  ام  ناگدرم  نک ،  تیانع  افـش  ار  ام  نارامیب  نادرگب ،  ریخ  هب  تبقاع  هد و  رارق  ام  تاحلاص  تایقاب  ار  ناـنآ  هد و  رارق 
 . زرمایب ار  ام  هد و  رارق  ناسآ  ار 

زامن 6 ـ 

زامن

ار تادابع  رگید  يالاو  حور  عقاو ،  رد  زامن  تسا .  رتالاب  تادابع  رگید  زا  نید ،  رد  زامن ،  یـساسا  هاگیاج  و  تسا ،  نید  نوتـس  زاـمن ، 
هدـنب زا  تمایق  رد  هک  تسا  يزیچ  نیتسخن  زامن ،  تسادـخ .  هب  برق  لماع  نمؤم و  جارعم  زاـمن ،  تسا .  نید  هولج  زاـمن ،  درادرب .  رد 

حور روظنم ،  تسه ،  زامن  دروم  رد  مالسا  سدقم  عرـش  رد  هک  یـشرافس  ّتیمها و  همه  هک  تسا  نیا  مهم  هتکن  هتبلا ،  دوش .  یم  لاؤس 
هک نارازگزامن  لاح  رب  ياو  نوهاس = ( . ) مهتولـص  نع  مه  نیّذلا  نیّلـصملل ،  لیوف   : ) دیامرف یم  دنوادخ  هک  تسا  نیمه  تسا و  زامن 

تاکن یتسیاب  زامن ،  حور  هب  ندیسر  یعقاو و  زامن  يادا  يارب  نیاربانب ،  دنتـسه ) .  راگنا  لهـس  نآ  هب  تبـسن  دنرود و  هب  زامن  قیاقح  زا 
دـشاب زامن  لاح  رد  وا  مسج  هک  نیا  هن  دشاب ،  گرزب  يادخ  هّجوتم  دیاب  زامن ،  ماگنه  هب  نمؤم  بلق  بلق  روضح  لّوا ـ  دوش  تیاعر  ریز 

رد رما ،  نیا  هـک  دـنیوگ  ار  زاـمن  رد  يرهاـظ  بادآ  تیاـعر  عوـشخ  عوـضخ و  مود ـ  دـَنَز .  هـسرپ  رگید  ییاـج  رد  شحور ،  بـلق و  و 
 . دشاب هدش  عضاخ  راگدرورپ  لباقمرد  ام  نطاب  بلق و  تقیقح ،  رد  میشاب و  هتشاد  ار  زامن  یعقاو  تخانش  هک  دریذپ  یم  ققحت  یتروص 

نونمؤملا حلفأ  دق   : ) میراد میرک  نآرق  رد  هک  تسا  نیمه  دـشاب و  ام  ینطاب  یّلک و  عوشخ  زا  شـشوج  دـیاب  زامن ،  عقوم  رد  عوشخ  نیا 
زازامن تاقوا  ظفح  موس ـ  دـننتورف .  ناشزامن  رد  هک  نانامه  دـندش ; راگتـسر  نانمؤم  هک  یتسار  هب  نوعـشاخ ) مهتالـص  یف  مه  نیذـّلا 
تیاعر دنا .  هدش  هدرمـشرب  ادخ ،  هب  بّرقت  زامن و  یلوبق  مهم  لماع  ناونع  هب  ار  زامن  تاقوا  ظفح  هک  تسا  تایاور  دـکؤم  ياهـشرافس 

هک ارچ  تسا ; سدقم  عرش  ياهـشرافس  رگید  زا  تعامج  هب  زامن  هماقا  مراهچ ـ  تسا .  زامن  هب  یهجوت  یب  يا  هنوگ  زامن ،  تقو  ندرکن 
 : میراد میرک  نآرق  رد  و  ۀعامجلا » عم  هللا  دی   : » دومرف هک  تسا  نیمه  و  دنیبب ،  یعمج  تدابع  لاح  رد  ار  شناگدنب  دهاوخ  یم  دنوادخ 

ياراد مه  تعامج ،  هب  زامن  تسا .  زامن  رد  تعاـمج  هب  ادـخ  روتـسد  روظنم ،  هک  نیعکاّرلا ) عم  اوعکراو  ةاـکّزلا  اوتأو  ةولّـصلا  اومیقأو  )
رد اسراپ  دارفا  دوجو  تهج  هب   ) یمومع ترفغم  هیاـم  هک  نیا  مه  تسا و  نئمطم  تحـص ،  تهج  زا  مه  تسا و  یـصاخ  يونعم  تیفیک 

شیارب دوش و  هدرازگ  دجسم  رد  زامن  هک  تسا  هدش  شرافـس  رایـسب  تایاور  رددجـسم  رد  زامن  ندرازگ  مجنپ ـ  دوب .  دهاوخ  تعامج )
 . تسا هتشگ  رّدقم  رایسب  یباوث 

زامن راثآ 

یمزاب دنـسپان  تشز و  راک  زا  زامن  انامه  رکنملاو ) ءاـشحفلا  نع  یهنت  ةولّـصلا  ّنإ   : ) تسا هدـمآ  میرک  نآرق  رد  هاـنگ :  زا  يرود  لّوا ـ 
ار دوخ  هبترم ،  هس  ییوگ  هک  درازگب  زامن  يروط  دـناوخ ،  یم  زامن  هک  هبترم  هس  زور ،  هنابـش  لوط  رد  هک  هک  تسا  رازگزامن  رب  دراد . 

دوخ یگدنز  رد  ار  زامن  حور  دـنک و  ّتیعبت  زامن  راثآ  زا  دـیاب  وا  دـنادرگ .  رهاط  ار  شیوخ  دـیوش و  یم  زامن  ياّفـصم  لالز و  بآ  رد 
هار زامن و  زا  دنک و  ّتیعبت  میقتسم  طارص  زا  دوخ  یگدنز  رد  دنک  یعس  میقتـسملا ، ) طارّـصلا  اندهإ   : ) دیوگ یم  رگا  دنادرگ و  مکاح 
شا یهلا  راثآ  زامن و  ینامـسآ  رون  ادخ :  رکذ  دای و  مود ـ  دریگب .  کمک  љęȘ لاو ربّصلاب  اونیعتساو   ) تایح يالعا  فده  هب  ندیسر 

ناونع هب  دوخ  ددرگ و  یم  لماش  ار  رازگزامن  هراومه  ، 

ربکا هللا  رکذ 
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 ، ور نیا  زا  تسا .  دنوادخ  هاگشیپ  رد  روضح  ساسحا  بلق و  شمارآ  هیام  زامن ،  دراذگ .  یم  ریثأت  رازگزامن ،  دای  رارمتسا  موادت و  رد 
یعـس مینکن .  شومارف  ار  رطاخ  شمارآ  بلق و  روضح  تسا  مزال  يونعم ،  تالاح  ظـفح  شراـثآ و  هب  ندیـسر  ناـمزامن و  یلاـعت  يارب 

نیا نازیم  مینک ،  هاگن  دوخ  ّتیدوبع  رد  میهاوخ  یم  هچ  ره  هک  مینادـب  مینکن و  رازگرب  تداع  يرهاظ و  ماـکحا  ناونع  هب  ار  زاـمن  مینک 
قوش و دوخ ،  رد  زامن ،  يارب  دـیاب  نیاربانب ،  تسا .  رت  یلاعتم  هللا ،  یلا  کلاس  دـشاب ،  رت  ینارون  زامن  هچ  ره  و  تسا ،  زامن  ّتیدوبع ، 

اعد زاین و  زار و  دوخ  يادـخ  اب  ناکمالا ،  یتح  زامن ،  رد  و  میهدـب ،  جرخ  يرتشیب  هلـصوح  زامن  رد  مینک و  داجیا  يدایز  تبغر  لـیم و 
 . دـشاب بلق  روضح  اـب  هک  تسا  لوـبق  تاداـبع  زا  يا  هزادـنا  نآ  هک  تسا  ربـخ  رد  میـشاب .  رود  لاـیخ  مهو و  يزاـجم و  ِنم  زا  مینک و 

 . تسادخ روضح  بلق ،  روضح  هکس  يور  نآ  تسا و  يزاجم  ِنم  روضح  مدع  نامه  بلق ،  روضح 

هدجس

هب هجوت  هجیتن  ادخ و  هب  هجوت  ینعی  تدابع ،  هک  ارچ  تسا ; هدجس  زامن ،  رد  تدابع  جوا  تسا .  هدجـس  زامن ،  يدابع  يازجا  نیرتهب  زا 
كاخ هب  لماک و  عوشخ  عوضخ و  لاح  ینعی  تسا ; نداتفا  كاـخ  هب  ناـمه  هدجـس ،  رهاـظ  تسا .  يزاـجم  ِدوخ  هب  هجوت  مدـع  ادـخ ، 

ام نطاب  رب  هدجس  گنهرف  ندوب  مکاح  تسا و  یگدنب  هدجـس ،  تقیقح  نطاب و  تسا و  هیـضق  رهاظ  نیا ،  ایند .  دوخ و  ندیدن  نداتفا و 
اونمآ نیذـّلا  اهّیأ  ای   : ) میراد میرک  نآرق  رد  هک  تسا  نیمه  هدجـس و  تقیقح  هب  تسا  هراشا  يرهاظ  هدجـس  نیارباـنب ،  اـم .  یگدـنز  و 

ار ناتراگدرورپ  دینک و  دوجس  عوکر و  دیا ،  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  نوحلفت ) مکلّعل  ریخلا  اولعفاو  مّکبر  اودبعاو  اودجساو  وعکرا 
یم مان  ادخ  ناربمایپ  يا  هدـع  زا  هک  نیا  زا  سپ  میرم  هروس  هیآ 58  رد  و  دیوش .  راگتـسر  هک  دشاب  دیهد ،  ماجنا  بوخ  راک  دـیتسرپب و 
یم هدناوخ  ناشیارب  نامحر  يادـخ ]  تایآ [  هاگره  اّیکبو ) ًادّجـس  اوّرخ  نمحّرلا  تایآ  مهیلع  یلتت  اذإ   : ) دـیامرف یم  نانآ  هرابرد  درب ، 

رد هک  اج  نآ  تسام ; تایح  يالعا  فده  هک  تسادـخ ،  هب  برق  لبمـس  هدجـس ،  دـنداتفا .  یم  كاخ  هب  نایرگ  نانک و  هدجـس  دـش ، 
نطاب رهاظ و  بدا  نیاربانب ،  نادرگ .  کیدزن  ادخ ]  هب  ار [  دوخ  و  نک ،  هدجـس  و  برتقاو ) ودجـساو   : ) دیامرف یم  قلع ،  هکرابم  هروس 
هدجس زامن و  زا  دعب  هدجس  زامن ،  رد  هدجس  زا  ریغ  تسادخ .  يایلوا  رظن  روظنم  ندیسر ،  هدجـس  تقیقح  هب  ندرک و  تیاعر  ار  هدجس 
ًادّبعت هللا  ّالإ  هلإ  ال  ّقح ،  ّقح  هللا  ّالإ  هلإ  ال  زا :  دنترابع  تسا ،  هدش  شرافـس  زامن ،  زا  ریغ  ياه  هدجـس  رد  هک  ییاهاعد  میراد .  زین  رکش 

هلإ ال  ریز :  رکذ  تسا  نینچمه  درک .  یم  هدجـس  نینچ  مالـسلا ) هیلع  ) داجـس ماما  هک  تسا  تیاور  ًاقیدصت .  ًانامیإ و  هللا  ّالإ  هلا  ال  ًاّقرو ، 
 . نیملاّظلا نم  تنک  ّینإ  کناحبس  تنأ  ّالإ 

کشا زوس و 

 ، اهیدـب زا  یـشان  تالکـشم  ناـهانگ و  ّتلع  هب  اـم ،  کـشا  زوس و  تروص ،  نیا  رد  هک  تسا  یناـسفن  لاوحا  کـشا ،  زوس و  ّتلع  1 ـ 
تهج رد  وا  اب  دـهع  راگدرورپ و  هاگرد  هب  يراز  اعد و  هجوت و  ادـخ ،  هب  هجوت  اب  رما ،  نیا  تسام .  ياهیلبنت  اهیراگنا و  لهـس  اـهتلفغ ، 

رد کـشا  زوس و  2 ـ  دـبای .  فیفخت  ام ،  تالکـشم  عاضوا و  دـیامن و  حالـصا  يردـق  ار  ام  ات  دـنک  یم  کمک  ام  هب  هانگ  ندادـن  ماجنا 
فوخ و زا  یـشان  تسا و  یگدنب  بدا  تقیقح  رد  نیا ،  تسوا .  هب  قشع  قوش و  کشا  زوس و  تروص ،  نیا  رد  هک  تسادخ  اب  طابترا 
تایآ 107 و رد  هک  نانچ  تسام ; عوشخ  عوضخ و  تلاح  زا  یـشان  قشع  زوس و  و  راگدرورپ ،  رهاق  لالج و  يامـسا  لباقم  رد  ّتیـشخ 

نوکبی ًادّجـس  ناـقذِألل  نّورخی  مهیلع  یلتی  اذإ  هلبق  نم  ملعلا  اوتُوا  نیذـّلا  ّنإ  اونموت  ـال  وأ  هب  اونمآ  لـق   : ) تسا هدـمآ  ءارـسا  هروس   109
 ] نوچ دـنا ،  هتفای  شناد  نآ  لوزن ]  زا [  شیپ  هک  یناسک  نامگ  یب  دـیرواین ،  ای  دـیروایب  نامیا  نآ  هب  هچ ]  وگب [ :  ًاـعوشخ ) مهدـیزیو 

هیآ 58 رد  نآ  ریظن  روط  نیمه  و  دـیازفا .  یم  نانآ  ینتورف  رب  دـنتفا و  یم  رد  يور  هب  نانک  هدجـس  دوش ،  هدـناوخ  نانآ  هب  باـتک ]  نیا 
تقیقح نیاربانب ،  تسا .  هدش  هدرمشرب  هدش ،  هداد  تمعن  نانآ  هب  هک  یناسک  ایلوا و  ناربمایپ و  تافـص  زا  کشا ،  زوس و  میرم ،  هروس 

ناور نت و  www.Ghaemiyeh.comیتمالس  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 153زکرم  هحفص 148 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


زوس و ام  ماد  دصق  دنک  لصو  غرم  هک  دشاب  ناشف  یمه  یکـشا  هناد  هدید  ظفاح ز  تسا .  راگدرورپ  تیانع  رظن و  بلج  کشا ،  زوس و 
راگدرورپ رظن  نامه  هک  تسا ،  نطاب  لصو  بذج و  ًارهاظ  کشا  زوس و  لاح ،  نامه  رد  هک  تسا  هار  کلاس  بیجع  لاوحا  زا  کشا ، 

یلدبم ار  یکی  ره  لد  يداش  مغ و  هدـنخ  هیرگ و  تسا .  لصو  دوخ  هک  لصو  هار  اهنت  هن  کلاس ،  کشا  زوس و  تقیقح ،  رد  و  دـشاب ، 
تسوا مه  و  یکبأو ) کحـضأ  وه  ّهنإو   : ) هک تسا  نآرق  رد  ناد و  حاقف  فک  رد  ردارب  يا  ناد  حاتفم  نزخم و  ار  یکیره  لقتـسم  ناد 

 . دنایرگ یم  دنادنخ و  یم  هک 

يزیخرحس دّجهت و  تولخ ،  9 ـ 

يزیخرحس دّجهت و  تولخ ، 

 . صاخ تولخ  ماع ;و  تولخ  تسا :  عون  ود  رب  تولخ 

ماع تولخ 

اوذـخَّتا نیذَّلا  ِرَذو   . ) ترورـض ردـق  هب  رگم  فیعـض ،  لوقع  نابحاص  زا  ًاصوصخ  هللا  لها  زج  زا  تلزع  يریگ و  هرانک  زا  تسا  ترابع 
 ، تسا هتفیرف  ار  نانآ  ایند  یگدـنز  هتفرگ و  یمرگرـس  يزاب و  هب  ار  دوخ  نید  هک  ار  یناـسک  و  اینّدـلا ) ةویحلا  مهتَّرَغو  ًاوهلو  ًاـبَِعل  مهنید 

 . نک اهر 

صاخ تولخ 

 . دریگ یم  تروص  تالّمجت  زا  رود  اغوغ و  زا  رود  كاپ و  ياهناکم  رد  هک  تسا  راگدرورپ  اب  تولخ 

دّجهت

نأ یـسع  کل  ۀلفان  هب  دّـجهتف  لیّللا  نمو   . ) سفن هذـخاؤم  نتخادرپ و  رافغتـسا  تاجانم و  رکذ و  هب  يراد و  هدـنز  بش  زا  تسا  ترابع 
یماقم هب  ار  وت  تراگدرورپ  هک  دیما  دشاب .  يا  هلفان  هلزنم ]  هب  وت [  يارب  ات  رادب ،  هدنز  ار  بش  زا  یـساپو  ًادومحم ) ًاماقم  ّکبر  کثعبی 
يرکف یگدامآ  رحس ،  رد  دنا .  هدوب  اهزیخرحس  زا  دنا ،  هدیسر  ییاج  هب  ینید  يونعم و  یملع و  تاماقم  رد  هک  یناسک  دناسرب .  هدوتس 

نیا رد  ارم  دوب  يرحـس  درو  بش و  ياعد  نمی  زا  ظفاح  هب  داد  ادخ  هک  تداعـس  جنگ  ره  تسا .  رتشیب  ادخ  اب  طابترا  ناکما  یحور و  و 
سرد بش و  همین  درو  لوبق ز  هاـگراب  هب  ظـفاح  هک  باوخ  هب  ور  دوب  یهاگحبـص  سرد  بش و  مین  زاـین  درک  ییاـمنهر  هک  نآ  تاـملظ 
ریوکت هروس  رد  ات 4 و  تایآ 1  رجف ،  هروس  رد  هلمج  نم  دروخ ،  یم  مسق  ناهاگرحس  هب  دنوادخ  اهراب  میرک  نآرق  رد  دوب  یهاگحبص 

 . هیآ 33 و 34 ّرثّدم ،  هروس  رد  روط  نیمه  و  دنادرگ ) تشپ  نوچ  بش ،  هب  دـنگوس  سعـسع =( ) اذا  لیّللاو   : ) دـیامرف یم  هک  هیآ 17  ، 
نتشگزاب لاح  رد  ینـشور  رون  ندش و  مامت  لاح  رد  اهیکیرات  هک  عقوم  نآ  تسا و  رحـس  بش و  نایاپ  تمظع  هناشن  اهدنگوس  نیا  همه 

 . دراد تقو  نیا  رد  نآرق  لیترت  هب  هراشا  هروس  نیمه  رد  و  یلق ) ّالإ  لیّللا  مقی   : ) دیامرف یم  دنوادخ  هیآ 2 ،  لّمّزم  هروس  رد  تسا . 

بش زامن 

کل ۀلفان  هب  دّجهتف  لیّللا  نمو   : ) دـیامرف یم  هیآ 79  رد  تسا ،  هیموی  ياـهزامن  هب  طوـبرم  هک  هیآ 78 ،  زا  دعب  لیئارـسا ،  ینب  هروس  رد 
هب ار  وت  تراگدرورپ  هک  دیما  دشاب .  يا  هلفان  هلزنم ]  هب  وت [  يارب  ات  رادب  هدنز  ار  بش  زا  یساپو  ًادومحم ) ًاماقم  ّکبر  کثعبی  نأ  یسع 
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ّدشأ یه  لیّللا  ۀئشان  ّنإی   : ) دیامرف یم  نآرق  تئارق  يراد و  هدنز  بش  هیصوت  نامه  لابند  هب  لّمّزم ،  هروس  رد  و  دناسرب .  هدوتـس  یماقم 
ّنإی  : ) هک دروآ  یم  هیآ 7  رد  ار  نآ  لیلد  و  تسا .  رت  نیتسار  نآ ]  رد  راتفگ [  رتشیب و  شجنر  بش ،  نتـساخرب  ًاعطق  ( » یق موقأو  ًانط  و 

نآرق تئارق  يراد و  هدنز  بش  بش و  زامن  هک ،  نیا  هجیتن  تسا .  زارد  يدـش  دـمآ و  زور ،  رد  ار  وت  و ]  يوط [ ) ًاحبـس  راهّنلا  یف  کل 
 . دوش یم  ناسنا  بیذهت  هیکزتو و  بلق  يرادیب  ثعاب  تسا و  میرک  نآرق  دّکؤم  روتسد  بش ،  رد 

هبقارم هعلاطم و   - 10

مولع هعلاطم  مود -  اعد ; نآرق و  توالت  لّوا -  دوش :  هتفرگ  رظن  رد  ریز  دراوم  دـیاب  زور ،  رد  هچ  ناهاگرحـس و  رد  هچ  هعلاـطم ،  يارب 
همانرب هعلاطم  عون  نیا  ساسا  رب  ار  نامتقو  دـیاب  نیاربانب ،  ییانبریز .  يروحم و  تاـعلاطم  موس -  یلیـصحت ; هتـشر  یگدـنز و  هب  طوبرم 

زور ره  مینک  یعـس  اـعد  نآرق و  توـالت  لّوا -  میـشاب .  هتـشاد  ّرمتـسم  روط  هب  زور و  ره  ار  قوف  هعلاـطم  عون  هس  همه  هک  مینک ،  يزیر 
باـتک زا  میناوـت  یم  میهاوـخ ،  یم  رت  هصـالخ  دـح  رد  رگا  مینک و  ربّدـت  نآ  یناـعم  رد  میـشاب ،  هتـشاد  سنا  نآرق  اـب  میناوـخب و  نآرق 

قمع و هب  میلیام  میتسه و  رتالاب  لحارم  رد  رگا  اما  میناوخب .  تسا ،  یناباب  یلع  دمحا  هتـشون  يدلج و  جـنپ  هک  هنومن ،  ریـسفت  هدـیزگرب 
دوخ رمتسم  طابترا  هک  تسا  نیا  مهم  مینک .  هدافتسا  ییابطابط  همّالع  هتـشون  نازیملا ،  يابیز  ریـسفت  زا  مینک ،  يرتشیب  هجوت  نآرق  نطاب 

باتک ياعد  تمـسق  رد  هک  روط  نامه  مینک .  اعد  زامن ،  ره  رـس  مینک  یعـس  اهاعد ،  دروم  رد  اـما  مینک .  ظـفح  زور ،  ره  نآرق ،  اـب  ار 
دیاب هدـمآ ،  حـیتافم  باتک  رد  هک  ار ،  زامن  تابیقعت  اما  مینک ،  رارکت  ًابترم  تسا ،  هصالخ  عماـج و  هک  ار ،  اـعد  نآ  میناوت  یم  هدـمآ ، 
دوخ اب  ار  ینآرق  تاـیآ  اـعد و  رکذ و  اـهتغارف ،  تصرف و  عقاوم  رد  و  مینکن ،  شومارف  ار  لـیمک  ياـعد  هعمج ،  بش  ره  میهد و  ماـجنا 
لّوا زامن  هام ،  ره  لّوا  رد  تسا .  مهم  رایـسب  دراوم  زا  زامن ،  ره  زا  سپ  مالـسلا ، ) اهیلع  ) ارهز ترـضح  تاحیبست  ندناوخ  مینک .  همزمز 

ام هدشن  ماجنا  ياه  هزور  ياضق  ناونع  هب  مه  هک  میریگب  هزور  اه ،  هبنشجنپ  لثم  هتفه ،  زور  کی  مینک  یعس  تسا و  هدش  هیصوت  زین  هام 
یعـس یلیـصحت  هتـشر  یگدنز و  هب  طوبرم  مولع  هعلاطم  مود -  دوب .  دهاوخ  مه  ام  رتشیب  یتمالـس  نزو و  لرتنک  نآ  جیاتن  هتبلا  دـشاب و 
هتـشر ریغ  رد  هک  زین ،  ار  زاـین  دروم  ياهینتـسناد  یملع و  لـئاسم  میریگب و  داـی  بوخ  ار  مولع  لوـحت  زور و  ملع  دوـخ ،  هتـشر  رد  مینک 

تاعلاطم هنازور  روط  هب  میشاب و  هتـشادن  یناوخ  هدنکارپ  مینک  یعـس  ییانبریز  يروحم و  تاعلاطم  موس -  میزومایب .  تسام ،  یلیـصحت 
یـسانشناسنا و یـسانشادخ ،  هب  طوبرم  تاعلاطم  دنک ،  یم  دایز  ار  ام  تفرعم  هک  یتاعلاطم  نیرتهب  زا  میـشاب .  هتـشاد  يروحم  هتـسویپ و 

جنپ ریسفت  ییابطابط ;2 ـ  همّالع  داتسا  نازیملا :  ریـسفت  1 ـ  مینک :  یم  داهنـشیپ  هعلاـطم ،  تهج  ار  ریز  بتک  هطبار  نیا  رد  تسا .  یتسه 
دومحم رتکد  ناور :  نت و  یتمالـس  مالسالا ;4 ـ  ضیف  همجرت  هیداجس :  هفیحـص  یناباب ;3 ـ  یلع  دمحا  هنومن :  ریـسفت  هدیزگرب  يدلج 
یعاجش دمحم  داتـسا  ادخ :  يوس  هب  تشگزاب  ای  داعم  هدازرهاط ;6 ـ  داتـسا  نیتسار :  دوخ  اب  یتشآ  قیرط  زا  ادـخ  اب  یتشآ  یتشهب ;5 ـ 

اذغ و ياهباتک  یتشهب ;10 ـ  دومحم  رتکد  كدوک :  هداوناـخ و  نالاسگرزب ;9 ـ  یسانشناور  كدوک ;8 ـ  یسانشناور  دلج ;)7 ـ  ود  )
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