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وراد یب  کشزپ  مالسا 

باتک تاصخشم 

دمحا نیما ،  هسانشرس : 

 . نیما دمحا  هتشون  وراد / یب  کشزپ  مالسا  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

 -. 1368 ناوج  ،  لسن  مق :  رشن :  تاصخشم 

.ج يرهاظ :  تاصخشم 

.32 31 ؛ ناوج ؛  لسن  تاراشتنا  تسورف : 

.ج 2)  ) لایر 2 ؛ ) 105   . ج  ) لایر 1 ؛ ) 300  . ج  ) لایر کباش :  250 

.13 .ج 2 : تشاددای : 

 . سیونریز تروص  هب  همانباتک  تشاددای : 

یکشزپ مالسا و  عوضوم : 

تشادهب مالسا و  عوضوم : 

 5 فلا  8 فلا  / BP232/6 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/485 ییوید :  يدنب  هدر 

م 3400-68 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

همدقم

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

 . تسا هتفرگ  رارق  مدرم  تاقبط  مومع  هقالع  دروم  هتفای و  يرتشیب  هعسوت  زورما  هک  تسا  یمولع  زا  یسانشاذغ  ملع 

نیا رد  هک  نآ  لاثما  و  هیوالا ))  نزخم   )) دننام تسا  ییاهباتک  نآ ،  دنس  نیرتهب  و  تسا .  هدوب  لوادتم  مه  میدق  نامز  رد  ملع  نیا 
کمک هب  تمـسق  نیا  رد  دوـخ  هک  یتاـمحز  تاـیبرجت و  بتک و  نـیا  زا  ماـهلا  اـب  ناسانـشاذغ ،  زورما  تـسا .  هدـش  نیودـت  هراـب 

 . دنا هدش  ملع  نیا  رتشیب  شرتسگ  لیمکت و  ببس  دنا  هتشگ  لمحتم  اهشیامزآ 
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یمومع تشادهب  هب  هزادنا  نامهب  دندنب  راک  هب  دننک و  ادیپ  ییاسانش  اهاذغ  هب  تبـسن  دوخ  دادعتـسا  دح  رد  عامتجا  دارفا  رگا  هتبلا 
 . دش دهاوخ  هتساک  اهیرامیب  نآ و  هب  طوبرم  تفگنه  جراخم  اهوراد و  فرصم  زا  تبسن  نامه  هب  الباقتم  هدومن و  کمک 

دانـسا اعدم  نیا  دـهاش  دراد .  دـنمورین  ینغ و  یبتکم  زین  یتشادـهب  ياه  هبنج  رظن  زا  تسا ،  لماک  رظن  ره  زا  هک  هنوگنامه  مالـسا 
 . داد دهاوخ  ناشن  ار  اهنآ  زا  یتمسق  باتک  نیا  هک  تسا  يا  هدنز 

کی هرابرد  مالسا  نایاوشیپ  لبق ،  نرق  هدراهچ  رد  هک  تسا  یتفگش  ياج  یتسار 
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هدیچیپ بلاطم  ندش  افوکش  زور  هک  زورما  اما  هدوبن  یندرک  رواب  دیاش  زور  نآ  رد  هک  دنا  هدرک  نایب  ار  یتقیقح  هویم  کی  ای  هایگ 
 . تسا هدیدرگ  نشور  الماک  اهنآ  تقیقح  نادنمشناد ،  ریگ  یپ  تامحز  اهشیامزآ و  وترپ  رد  تسا  هتفهن  قئاقح  نتشگ  نشور  و 

يژولویزیف يژولویبات و  اه و  ترطف  زئارغ و  ات  هفطن  نینج و  هرابرد  ار  نآرق  یملع  قیاقح  دناوتب  هک  تسا  ققحم  دنمـشناد و  مادک 
؟  دوش رکنم 

ار نانآ  شدرگ  هقیرط  ینامسآ و  بکاوک  ریاس  نیمز و  تارایس و  هرابرد  ار  مالسا  تایرظن  هک  تسا  فوسلیف  نادنمـشناد و  مادک 
زا تسا و  هدـیدرگ  ام  نامز  ات  نادنمـشناد  تاعلاطم  اهتقد و  خنرـس  مولع و  يانب  ریز  تاـیرظن  نیمه  هکلب  ددرگن ؟  ریقحت  هدـید  اـب 

تاعلاطم تاـقیقحت و  كرحم  ار  بهذـم  یلک  روطب  و  ( 1  (() منیب یم  نم  هک  ییاـیند   )) باـتک رد   (( نیتـشنا  )) هک تسا  رظن  نیمه 
ونیم تشهب  يوـس  هب  اـهناسنا  يوـق  ياـهلاب  هک  يرکفت  ناـمه  تسا ،  رکفت  شراعـش  مارم و  هک  یبهذـم  هژیوـب  دـنادیم  رـشب  یملع 

(2  ) تسا يرشب  فراعم  قیقحت  ملع و  تشرس 

 . تفرگ ارف  زین  ار  برغ  نآ  وترپ  عاعش و  هکلب  دوبن  ناناملسم  صوصخم  اهنت  دروآ  دوجوب  تیرشب  يارب  مالسا  هک  یکرحت 

هحلـسا و نامرد ،  وراد ،  اه ،  تبرـش  اهاذغ ،  مالـسا ؛  راید  زا  اپورا  تشاد  نوگانوگ  ياهذوفن  یحیـسم  ناهج  رد  مالـسا  يایند  ))
ار نآ  تاغل  ابلاغ  و  تفرگارف ،  ار  يدرونایرد  موسر  نیناوق و  تراجت و  تعنـص و  يرنه ،  قوذ  هقیلـس و  یگداوناخ ؛  ياـه  هناـشن 

رب قرشمزا  دشر  نبا  انیس و  نبا  درک .  سابتقا  ناناملسم  زا  زین 
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 . . . دندنکفا وترپ  اپورا  یسردم  هفسالف 

لیبق زا  ییوجـشناد  ترفاسم  نیتـال و  هب  یبرع  زا  باـتک  نارازه  همجرت  یبیلـص و  ياـهگنج  یناـگرزاب و  هار  زا  یمالـسا  ذوفن  نیا 
(3  (() تفرگ ماجنا  یمالسا  سلدنا  هب  و . . .   (( تربرک ))

 . میسیونب نانآ  بلاج  فارتعا  اب  اهیبرغ  یئاذغ  بتک  زا  تمسق  نیا  تابثا  يارب  ار  هدنز  دهاش  تسا  بوخ 

: دسیون یم  روطنیا  لاغیت  رکش  هرابرد  ترتسکد ))  ددنومیل   (( )) ومراهل روسفورپ  رتکد  لژین ))  کیرا   (( )) هیلاراک سنول  ))

تنوشخ يرم و  شزوس  طالخا و  تدـح  يارب  و  دراد .  نکـسم  نیلم و  تیـصاخ  5 ؛ )  ) لاغیت رکـش  ( ، 4  ) نم ؤم  میکح  هدـیقعب  ))
 . تسا عفان  هدعم  ولگ و  یکشخ  عفر  زاوآ و  ندرک  فاص  هفرس و  هجلاعم  هنیس و 

 - تسا هتشون  نم  ؤم  میکح  هکیروطنامه  ار -  لاغیت  رکش  شخبافش  راثآ  ینامرد و  صاوخ  مه  زورما  یملع  تاقیحت  اهـشیامزآ و 
(6  (() هدرک دییءات 

ناگدنـسیون نامه  دوب  فلتخم  ناـهایگ  تفر ،  ایـسآ  زا  یبیلـص  ياـهگنج  قیرط  زا  نیملـسم  مولع  هارمه  هب  هک  ياـهزیچ  هلمج  زا 
: دنسیون یم   (( نابزواگ لگ  هرابرد   . . . (( لژین و کیرا  هیلاراک ،  سنول   )) روبزم

مهدزناش نرق  رد  دیوریم  وردوخ  یشحو و  تلاحب  اج  نامه  رد  زورما  هک  تسا  هدوب  ریغـص  يایـسآ  نابز ))  لگ   )) یلـصا هراوهگ 
نابزواگ تشک  دندرک  تشک  دنروآ و  اپورا  هب  ار  نابزواگ  لگ  مخت  دنتـشگ  اپورا  هب  قشمد  زا  هک  یبیلـص  نایوج  گنج  يدالیم 

(7  ) دنتسنادیم يرفعج  لثم  یندروخ  اهیزبس  زا  یکی  ارنآ  یطسو  نرق  رد  یتح  تفای و  جاور  اپورا  رسارس  رد  يدوز  هب 

یمالسا نادنمشناد  نایم  رد  یسانشاذغ  تیمها  شزرا و  بلاطم  نیا  هب  هجوت  اب 
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رانک رد  هدش و  زور  یسانشاذع  یمالسا و  یسانشاذغ  نیب  هک  تسا  یشجنس  قیبطت و  رـضاح  باتک  ددرگیم .  ملـسم  نایناریا  هژیوب 
هک هدش  هراشا  زین  ییاذغ  یتشادهب و  مولع  نادنمـشناد  تالاقم  هب  تسا  باتک  نیا  یـساسا  هاگ  هیکت  هک  یمالـسا  تایاور  تایآ و 

رد 14 نیئآ  نیا  یمارگ  ءایلوا  هنوگچ  دوشیم  یبوخبو  دربیم  یپ  مالـسا  ینامـسآ  بتکم  تمظع  تعـسو و  نآ  هعلاـطم  اـب  هدـنناوخ 
 . دنا هدومن  هدافتسا  اهنآ  زا  مدرم  ياوادم  يارب  هدرک و  ناشن  رطاخ  دوخ  ناوریپ  هب  ار  یتشادهب  یسانشاذغ و  قیقد  تاکن  لبق  نرق 

 . تسا تبسانم  نیمه  هب  باتک  نیا  يارب  وراد ))  یب  کشزپ  مالسا  مان ((  باختنا 

ياهتبرش انایحا  گنراگنر و  ياه  لوسپک  صرق ،  لوپمآ ،  ياج  هب  وا  هک  تسا  یسانشاذغ  بیبط  وراد ))  یب  کشزپ   )) زا روظنم  و 
وا سپ  هتخومآ  مدرم  هب  ار  شور  نیا  نوچ  مالسا  سدقم  نید  دنک .  یم  ارادم  نیریـش  ياه  هویم  ذیذل و  ياهاذغ  اب  ار  رامیب  خلت ، 

 . تسا تقیقح  نیمه  رگنایب  تسامش ،  تسد  رد  هک  یباتک  بلاطم  تسا .  وراد  یب  کشزپ 

تشهبیدرا 1373 مق - 

يزاریش نیما  دمحا 

یگنسرگ

همدقم

 . تسناد تمسق  ود  ار  نآ  ناوت  یم  هک  تسا  یگنسرگ  ناسنا ،  تالاح  زا  یکی 

 . عونتم ياهاذغ  فرص  يارب  اهتشا  نتشاد   - 1

 . ییاذغ داوم  دوبمک   - 2

مسق یگنسرگ  نیاربانب  دروخب ؛  مه  ار  دوخ  لآ  هدیا  ياهاذغ  دشاب و  ریس  تسا  نکمم  هتشگ  ییاذغ  داوم  دوبمک  راچد  هک  یـسک 
مود عون  تهج  نیمه  هب  هدیسرن و  نآ  هب  ندب  يرورض  مزال و  داوم  هک  تسا  نیا  يانعم  هب  مود 
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 . دهدب صیخشت  دنناوت  یم  سانشاذغ  طقف  ار 

ریـس اب  اهنت  دراد و  دوجو  مکـش  ندرک  رپ  زا  ریغ  يرگید  رارـسا  اهیکاروخ  رد  هک  دینادیم  زورما  رـشب  ناوارف ،  تافاشتکا  هلیـسوب  ))
تخوس یلو  دیروخب ،  مه  دیاز  دیروخب ،  اذغ  امـش  تسا  نکمم  دروآ .  تسدب  ار  ندـب  يارب  مزال  يورین  ناوت  یمن  هدـعم  ندرک 

 . دشاب گنل  ناتندب  نیشام 

مه يرگید  یگنسرگ  کی  يرهاظ ،  یگنـسرگ  سح  هک  دراد  دوجو  مه  يرگید  یگنـسرگ  کی  يرهاظ ،  یگنـسرگ  زا  ریغ  سپ 
(8 (() درب یپ  نآ  دوجو  هب  رگید  لئاسو  اب  دیاب  تسین و  نآ  كرد  هب  رداق  یگنسرگ  سح  هک  دراد  دوجو 

ییاذغ داوم  دوبمک 

ندیسرن هطـساوب  اریز  دوش  یم  ادیپ  صاخـشا  يارب  یجیردت  گرم  تسا  ییاذغ  داوم  دوبمک  نامه  هک  مود  مسق  یگنـسرگ  رثا  رد 
بات ندب  برکیم ،  مجاهت  تروص  رد  دهد و  یم  تسد  زا  ار  مزال  داوم  ورین و  ناسنا  مسج  هتفر  هتفر  ندب ،  هب  جایتحا  دروم  ياذغ 

 . دیآ یم  رد  ياپ  زا  دروخ و  یم  تسکش  هرخالاب  درادن و  ار  هزرابم  تمواقم و 

لاجنج نودب  اریز  تسا  يا  هدنـشک  كانرطخ و  هبرح  مود  مسق  یگنـسرگ  دنروآ  رد  ياپ  زا  ار  یتلم  دنهاوخ  یم  هک  یناسک  يارب 
 . دنتسرف یم  روگ  هب  ناشدوخ  ياپ  اب  هدیمهفن  هتسنادن و  ار  یمدرم  وهایه ،  و 

یتسردنت تمالس و  دیاب  تسخن  یتلم  ندروآ  رد  ياپ  زا  يارب  هک  دنراد  هدیقع  زیگنا ،  داسف  هناگیب و  هدننک و  هارمگ  ياه  هفسلف  ))
 (( . تخاس شیوخ  همعط  ار  وا  ناوت  یم  یناسآ  هب  نآ  زا  سپ  تسکش  مهرد  ار  وا  یقالخا  ینابم  درک و  فیعض  ار  وا 

ناونعب
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لکـشم يارب  ناشگنر  و  تسا ؛  هدـنبیرف  ارهاظ  اهنیا  يدیفـس  درب ،  ماـن  ییایمیـش  داوم  دیفـس و  دـنق  دیفـس ،  ناـن  زا  ناوت  یم  لاـثم 
 . تسا ییاذغ  یتایح و  داوم  دقاف  عقاو  رد  اما  تسا  عوبطم  بولطم و  رایسب  نادنسپ 

: دیفس نان  رد  اریز 

اه و نیماتیو  يدایز  رادـقم  ياراد  و  دـشاب ،  یم  رو  هطوغ  باتفآ  رد  اوه و  رد  اـمئاد  تسا و  مدـنگ  یجراـخ  رادـج  هک  سوبـس  ))
(9 (() دوشیم دوبان  يرگدیفس  لامعا  رثا  رد  تسا  هلاعف  لماوع 

دوبمک ینعی  مود  مسق  یگنسرگ  هک  یلاح  رد  درب  یم  نیب  زا  ار  لوا  مسق  یگنـسرگ  اهنت  دوش  یم  هیهت  هار  نیا  زا  هک  ینان  نیاربانب 
 . تسا یقاب  دوخ  لاح  هب  ییاذغ  داوم 

یـشان تافلت  دندوب ،  هدرک  عونمم  ار  نان  ندرک  کلا  مرن و  یناهج ،  لوا  گنج  نامز  رد  کیژلب  روشک  لثم  هک  ییاهروشک  رد  ))
ره رد  مدرم  تاقبط  همه  تافلت  تفای .  ناوارف  لیلقت  لاسکی  هلصافب  نوخ  راشف  دنق و  ضرم  نیئارـش ،  بلـصت  یبلق ،  ياهیرامیب  زا 

دنتـشاد لاس  جـنپ  داتفه و  زا  شیب  هک  یناسک  اصوصخم  ینـس  ره  رد  مدرم  تاقبط  همه  داتفه  زا  شیب  هک  یناسک  اـصوصخم  ینس 
هیذغت تیفیک  زا  یـشان  يریپ ،  راوگان  ضارما  زا  يرایـسب  همـشچرس  هک  دنک  یم  تباث  ملـسم  روطب  هتکن  نیا  تفای  سوسحم  لزنت 

((( 10  ) تسا

هب ار  مود  مسق  یگنـسرگ  هجیتن ،  رد  دزاس و  یم  دوبان  ار  اهاذـغ  لاعف  داوم  دوش و  یم  ییاذـغ  رقف  ثعاـب  هک  ییاـهزیچ  فیدر  رد 
تسا مءاوت  یمس  ياهزاگ  اب  تاقوا  یضعب  رد  هک  دننک  یم  هدافتسا  ییایمیش  دوک  يرگدیفس و  لمع  زا  ناوت  یم  دروآ  یم  دوجو 

.
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نیا دـننک و  یم  دیفـس  ییایمیـش  داوم  اب  ار  اهنآ  اه  هناخراک  یـضعب  رد  هکلب  دنتـسین  هداس  هدرک  کلا  درآ  اهنت  دیفـس ،  ياهدرآ  ))
هک دـنربیم  راکب  ییایمیـش  داوم  مه  شرت  ریمخ  ياجب  هک  نآ  رت  کحـضم  دریگ ،  یم  ماجنا  یمـس  ياهزاگ  اـب  يرگ  دیفـس  لـمع 

 . دنا هتخاس  شرت  ریمخ  ياجب  ارنآ  ییایمیش  تاجناخراک 

کیک و نتخپ  يارب  ار  نآ  هتفر  اکیرمآ  ددـجتم  تسا و  دوجوم  اهیـشورف  هیذـغا  رد  هک  اکیرمآ  تخاـس  یعونـصم  شرت  ریمخ  نیا 
هدکـشناد يژولویزیف  هاگنب  رد  اریز  درک ،  بانتجا  ادـج  نآ  زا  یتسیاب  تسا و  دیفـس  جاز  تاـبیکرت  زا  دـننک  یم  فرـصم  ینیریش 

جاز تاسس ،  ؤم  نامه  رد  زین  دش و  هداد  صیخشت  رـضم  تفرگ و  رارق  هعلاطم  دروم  تقد  هب  ییاذغ  تشادهب  هاگنب  سیراپ و  بط 
هیام ریمخ  هک  ییاهرهـش  رد  ضارما  نیا  تسا  يدور  يدـعم و  تخـس  ياهمخز  دـلوم  هک  دـش  مولعم  میدرک  ناحتما  گـس  رد  ار 

((( 11) دوش یم  هدید  دایز  دوش و  یم  فرصم  ییایمیش 

دیابن یلو  هتفرگ  رارق  نازرواشک  هجوت  دروم  نآ  لقن  لـمح و  یناـسآ  یناوارف و  هفرـص و  يزیمت و  رظن  زا  دـنچ  ره  ییایمیـش  دوک 
 . میشاب دوش  یم  ام  ییاذغ  داوم  هجوتم  هار  نیا  زا  امیقتسم  هک  یتارطخ  زا  لفاغ 

رظن زا  دـنا  هداد  ناشن  شیامزآ  هلیـسو  هب  ار  نآ  تارـضم  نادنمـشناد  هک  متفا  یم  یعونـصم  ياهدوک  دای  هب  رایتخا  یب  اـجنیا  رد  ))
رظن زا  نآ  تابیکرت  یلو  دوش  هتخانـش  یعیبط  یمدنگ  تسا  نکمم  تسا  هدمآ  لمع  هب  یعونـصم  ياهدوک  اب  هک  یمدنگ  ییایمیش 

ياهدوک دنتسه و  میساتپ  يدایز  رادقم  ياراد  یناطرس  ياهلولس  تسین  ناسکی  یعیبط  مدنگ  اب  یندعم  حالما 
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(12 (() دنراد يرتدایز  دحب  ار  زلف  نیا  یعونصم 

 ، امرخ لسع ،  دننام  یعیبط  ياه  ینیریش  رد  هک  دنا  يدنق  داوم  ندب ،  يرورـض  داوم  زا  یکی  هتبلا  دش  هدرب  یمان  دیفـس  دنق  زا  البق 
نآ رد  تعنـص  ملع  تساهناسنا و  تسد  هدش  هتخاس  هک  يدیفـس  دنق  یلو  دوش  یم  تفای  دایز  رادقم  هب  ردنغچ و . . . .  شمـشک ، 

 . تسام یعونصم  یجیردت و  گرم  ثعاب  هدرک  تلاخد 

شیازفا نآ  ضراوع  تباید و  دنق و  ضرم  تبـسن  نیمه  هب  هدـش و  ربارب  ود  فرط  نیا  هب  لاس  هاجنپ  زا  اکیرمآ  رد  دـنق  فرـصم  ))
 . تسا هتفای 

ولیک جنپ  لاس  ره  طسوتم  روطب  ییاکیرمآ  درف  ره  لاس 1900  رد  ینعی  شیپ  لاس  تشه  هاجنپ و  هدمآ  تسدب  هک  یقیقد  رامآ  قبط 
درف ره  دراد  نایرج  سونایقا  لثم  هک  يدـنق  ياهتبرـش  فلتخم و  ياه  ینیریـش  اب  زورما  یلو  درک  یم  فرـصم  یتعنـص  دیفـس  دـنق 
یب نیا  تسا  ربخ  یب  مه  نآ  نایز  ررـض و  زا  دنک و  یم  فرـصم  یتعنـص  دیفـس  دنق  ولیک  زا 50  شیب  طسوتم  روط  هب  ییاـکیرمآ 

(13 (() دراد دوجو  ایند  ياهروشک  مامت  رد  هکلب  اکیرمآ  رد  اهنت  هن  يربخ 

سانش اذغ 

زاین دروم  هک  ار  هچنآ  دناوتب  دشاب و  هتـسناد  ار  اهیزبس  اه و  هویم  عاونا  یکاروخ و  تیـصاخ  هک  تسا  یـسک  يانعم  هب  سانـش  اذـغ 
 . دنک نیعم  تسا  نوگانوگ  ياهاذغ  زا  سک  ره  ندب 

 . تسا دودحم  نآ  تردق  تیفرظ و  دهاوخ و  یم  یصوصخم  تخوس  هک  تسا  ینیشام  دننام  ام  ندب 

دیامن نییعت  نآ  يارب  ار  بسانم  تخوس  دنکن و  لمح  نآ  رب  هزادنا  زا  شیب  نیشام  بحاص  رگا  هک  تسا  یهیدب 
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 . دوش راک  یب  راک  زا  دتفیب و  یتحاران  رس و  درد  هب  تسا  نکمم  رتمک 

اب اـهیکاروخ  عاونا  اـهیزبس و  اـه ،  هویم  صاوخ  زا  تسا و  تهج  هچ  زا  شندـب  دوبمک  دـنادب  دـبایب و  ار  دوخ  ياذـغ  رگا  سک  ره 
یلو دـنام  دـهاوخ  نوصم  ظوفحم و  ضارما ،  زا  يرایـسب  زا  متح  روط  هب  دربب ،  راکب  ار  مادـک  ره  بسانم  عقوم  رد  دـشاب و  عالطا 

و دیامن ،  يریگولج  ندب ،  ياهدوبمک  زا  هلیسو  نیدب  دناوتب  هک  تسا  داتسا  رهام و  سانـشاذغ  کی  راک  نیا  هک  تشاد  هجوت  دیاب 
ياهاذـغ اـه و  هویم  اـهیزبس ،  نیمه  زا  درک ،  هعجارم  وا  هب  یـضیرم  رگا  زین  و  دـیامن ،  دودـسم  اـهبرکیم  عاوـنا  موـجه  يارب  ار  هار 

تاجن گرم  تیرفع  ضرم و  لاگنچ  زا  ار  وا  رتمک ؛  تمحز  مک و  جرخ  اب  صاخ ،  ییاذغ  میژر  کی  نتشاد  هضرع  صوصخم و 
 . دهد

کشزپ

ياههاگتـسد زا  دـنادب و  ار  اـهوراد  تاـبیکرت  زا  ییاـهلومروف  تمحز  جـنر و  اـهلاس  زا  دـعب  هک  دوـش  یم  هتفگ  یـسک  هب  کـشزپ 
هلیـسو هب  ار  نوگانوگ  ضارما  ات  دسانـشب  ار  اهیرامیب  زین  دشاب و  دراو  ندب  رب  وراد  ریثءات  یگنوگچ  هب  و  دشاب ؛  هاگآ  ندب  فلتخم 

 . دیامن اوادم  دنتوافتم  ياهتروص  هب  هک  فلتخم  ياهوراد 

ناسانش اذغ  راک  تیمها 

 . درک كرد  وراد  اذغ و  یلامجا  هسیاقم  کی  اب  ناوت  یم  ار  ناسانشاذغ  راک  رتشیب  شزرا 

 . دراد رارق  ناگمه  رایتخا  رد  الومعم  هک  تسا  عونتم  ياهاذغ  و  اهیزبس ،  اه ،  هویم  ناهایگ ،  هلیسو  هب  سانش  اذغ  ياوادم   - 1

 . تسا رود  هب  مدرم  زا  يا  هدع  سرتسد  زا  ابلاغ  نآ  عیزوت  هیهت و  تامدقم  نتفرگ  رظن  رد  اب  هک  نوگانوگ  ياهوراد  فالخ  هب 

تـسا رـشب  یعیبط  ياذغ  سک و  همه  عبط  عوبطم  رطعم ،  ياهیزبس  ای  هزم و  شوخ  نیریـش و  ياه  هویم  ای  گنراگنر  ياهاذـغ   - 2
سرت و رامیب  يارب  بلق  ناقفخ  هجیگرس و  هاگ  یتحاران و  درد و  داجیا  رب  هوالع  لوپمآ  کی  قیرزت  الثم  دنتسین  نینچ  اهوراد  یلو 

 . دراد هارمه  ار  قیوشت 

 . تسین دهد  یم  روتسد  سانشاذغ  کی  هک  هچنآ  اب  هسیاقم  لباق  کشزپ  کی  هخسن  جراخم  يداصتقا ،  رظن  زا   - 3

هک یتروص  رد  دـنک  ذوفن  ضیرم  داـهن  رد  بورکیم  هک  دراذـگ  یمن  ینعی  دراد  يریگ  شیپ  ناوـنع  سانـش  اذـغ  ياهروتـسد   - 4
 . دوش یم  هداد  يریگشیپ  يارب  ییاهوراد  هک  دتفا  یم  قافتا  رتمک  تسا و  ضرم  درد و  ندرب  نیب  زا  يارب  اهوراد  رتشیب 

نکسم ردخم و  کشزپ ،  ياهوراد  بلغا   - 5
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 . تشاد دهاوخن  شخب  نایز  ءوس و  تارثا  الومعم  اه  هویم  اهاذغ و  هکیتروص  رد  تسا  رضم  ضیرم  بلق  باصعا و  يارب  تسا ، 

دور گرم  لابقتـسا  هب  یـضوع  ياهوراد  زا  هدافتـسا  اب  هراچیب  ضیرم  تسا  نکمم  صیخـشت ،  رد  کـشزپ  هابتـشا  تروص  رد   - 6
 . دسر یمن  تماخو  تدش و  نآ  هب  ضیرم  لاح  دنک  هابتشا  صاخ ،  هویم  ای  صوصخم  يزبس  زیوجت  رد  سانشاذغ  رگا  یلو 

هیذغت مالسا و 

هتشر کی  هب  رصحنم  مالسا  تاروتسد  هک  دش  میهاوخ  وربور  تقیقح  نیا  اب  میئامن  یسررب  ار  مالـسا  تاروتـسد  نیناوق و  مامت  رگا 
لصفم و ياه  همانرب  هتـشاد و  رظن  رد  ار  ود  ره  یمـسج  یناور و  ياه  هبنج  مالـسا  هکلب  تسین  يرـشب  ياه  هتـساوخ  تاـجایتحا  زا 

 . تسا هدومن  نیعم  تمسق  ود  ره  يارب  یقیقد 

یبوخب دوش و  یم  حضاو  نشور و  الماک  مالسلا  مهیلع  راهطا  همئا  ربمایپ و  تایاور  دیجم و  نآرق  هبناج  همه  هعلاطم  اب  عوضوم  نیا 
اه هویم  صاوخ  یتشادهب و  تاروتسد  مسج و  تمالس  تیمها  تمسق  رد  تسا  تاهج  همه  عماج  مالـسا  نید  هک  ددرگ  یم  مولعم 

هدرک و ادیپ  هزجعم  ناونع  نامز  نیا  رد  اهنآ  زا  یضعب  هک  درک  ادیپ  مالسا  رد  ار  یگرزب  لصف  ناوت  یم  هیذغت  اهاذغ و  اهیزبس و  و 
: دسیون یم  يو  دییامرف  هجوت  هدروآ  ع )   ) قداص ماما  لوق  زا  كاروخ ))  باوخ و   )) باتک هدنسیون  هک  بلطم  نیا  هب  هنومن  يارب 

تهج نیمه  هب  دراد و  داـیز  ي 1 )  ) د ث -  ب -  ياه آ -  نیماتیو  هدوب و  میـسلک  زا  راشرـس  وهاـک  هک  تسا  هدـش  تباـث  زورما  ))
ار نوخ  زمرق  ياه  هچیوگ  تقلخ 
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(14  . ) دیامن یم  دایز 

مسج تمالس  هب  مالسا  تیمها 

ره یقرت  مه  یفرط  زا  دیامن و  تفرـشیپ  یقرت و  یتسرد  هب  دناوت  یمن  رکف  لقع و  حور و  دـشابن  ملاس  اناوت و  مسج ،  ات  هک  اجنآ  زا 
یملع و ياه  هبنج  رظن  زا  ناسنا  تمظع  رد  ییازسب  مهس  ندب  تمالـس  هک  تسناد  دیاب  دشاب ،  یم  وا  رکف  لقع و  هلیـسو  هب  یناسنا 

 . دراد یتعنص 

ندوب لیلع  ندـب و  تلاسک  یتسدـگنت 2 -  رقف و  هدومن 1 -  هصالخ  نآ  تیمها  بیترت  زیچ  هس  رد  ار  رـشب  تبیـصم  ع )   ) یلع اذـل 
یم تیناسنا  ناسنا و  يارب  گرزب  ياه  تمعن  زا  ار  زیچ  هس  لباقم ،  رد  ربکت و و  لخب و  دـسح ،  لـیبق  زا  یناور  ضارما  مسج 3 - 

 . درامش

 . یگدنز روما  هرادا  يارب  یفاک  بسک  لام و  نتشاد  ینعی  مدرم  هب  جایتحا  مدع   - 1

 . ندب ییاناوت  يدنمورین و  و  مسج ،  یتمالس  تحص و   - 2

 . دنسپان تشز و  تایقالخا  هب  ندوبن  هدولآ  یناسنا و  بوخ  تافص  نتشاد  تهج  زا  ناور  تمالس   - 3

لضفا و  لاملا ،  هعـس  معنلا  نم  ناوالا  بلقلا  ضرم  ندبلا  ضرم  نم  دشا  و  ندبلا ،  ضرم  هقافلا  نم  دشا  و  هقافلا ،  ءالبلا  نم  ناوالا 
(15  ) بلقلا يوقت  ندبلا  هحص  نم  لضفا  ندبلا و  هحص  لاملا  هعس  نم 

(( دشاب دنمورین  شندب  یفاک و  وا  شاعم  يارب  شدمآرد  و  دروایب ،  مالسا  هکیسک  لاح  هب  اشوخ  دیامرف  یم  ص )   ) مالسا ربمایپ 

(16 (( ) ادادش هاوق  افافک و  هشیع  ناک  ملسا و  نمل  یبوط 

وا يارب  اهتمعن  نیرتگرزب  زا  ار  ناسنا  یتمالس  رگید  تیاور  رد  ع )   ) یلع
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 . دیامرف یم  هکنانچ  تسا  هدرمش 

(17  ) معنلا لضفا  هحصلا 

: دیامرف یم  هفرع ))  ياعد   )) نمض رد  ع )   ) موس ماما 

ینم نیثارولا  يرصب  یعمس و  لعجاو  یح  راوجب  ینعتم  و 

يرک و يروک و  زا  ارم  گرم  تقو  ات  ینعی  هدب ،  رارق  نم  ثراو  ارم  شوگ  مشچ و  و  امرف ،  دنم  هرهب  محراوج  اضعا و  مامت  زا  ارم 
 . رادب ظوفحم  نوصم و  وضع ،  صقن 

تبسن ردپ  هفیظو  ود  و  ار ،  يزادنا  ریت  انش و  نتخومآ  مسج ،  تمالـس  زا  نانآ  يرادروخرب  و  ناناوج ؛  ندش  دنمورین  يارب  مالـسا 
؛  دیامرف یم  مرکا  ربمغیپ  تسا ؛  هتسناد  شدنزرفب 

(18  ) هحابسلا یمرلا و  مکئانبا  اوملع 

( دیزومایب دوخ  نادنزرف  هب  ار  انش  يزادنا و  ریت  )

زا هتـسناد و  ملـسم  يرگید  رب  ار  کی  ره  ریثءاـت  هتـشاد  رظن  رد  ار  مسج  ناور و  هبنج  ود  ره  مالـسا  سدـقم  نید  هکنآ  هب  هجوت  اـب 
ملاس ندب  درادن و  ناکما  ملاس  ندـب  نودـب  مارآ  ناور  ینعی  دـنا  هیرظن  نیا  دـیوم  نامز  نیا  رد  یناور  یکـشزپ و  ياهـشناد  یفرط 

 ، ندب تمالـس  رد  لوا  تمـسق  تسا  تمـسق  ود  ره  لماش  زین  باتک  نیا  دـش  دـهاوخن  رـسیم  وکین  قالخا  هشیدـنا و  رکف و  نودـب 
کی تحص و  دشر و  ياهمیژر  ربوکین  قالخا  تالاح و  ریثءات  مود :  تمسق  اه و . . . .  هویم  اهاذغ و  عاونا  یتشادهب و  تاروتـسد 

 . یگشیمه یتمالس 

لوا تمسق 

همدقم

شخب شش  لماش 

مالسا یتشادهب  ياهروتسد   - 1

( اهیندیماشآ اهیندروخ و   ) مالسا یسانشاذغ   - 2

اه هویم   - 3

اهیزبس  - 4
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اهنغور اهلگ و   - 5

یجیردت گرم  لماوع   - 6

يا هدنزرا  یتشادهب  تاروتسد  اهیرامیب  زا  يریگشیپ  يارب  مالسا 
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 . تسا هتخاس  راکشآ  ارنآ  هتفهن  قیاقح  اهنرق ،  تشذگ  هک  هدومن  نایب  تابحتسم  و  تاهورکم ،  تامرحم ،  نمض  رد 

بارش فلا - 

 : میناوخ یم  نینچ  نآرق  رد  هک  تسا  بارش  هدش  مالعا  عونمم  نآ  ندیماشآ  هک  ییاهزیچ  زا 

(19  ) نوهتنم متنا  لهف  هولصلا  نع  هللا و  رکذ  نع  مکدصی  رسیملا و  رمخلا و  یف  ءاضغبلا  هاودعلا و  مکنیبعقوی  نا  ناطیشلا  دیری  امنا 

 . دراد یم  زاب  ادخ  دای  زامن و  زا  ار  امش  و  دهد ،  یم  رارق  امش  نایم  رد  رامق  بارش و  هلیسو  هب  ار  ینمشد  تموصخ و  ناطیش 

هبناج همه  ياهنایز  ( 20 (() دـینک بانتجا  نآ  زا  دنناطیـش  لامعا  زا  دـندیلپ و  اهتب  رامق و  بارـش و  : )) دـیامرف یم  رگید  ياج  رد  و 
 : هن تسا  دایز  يردق  هب  بارش 

 . دندومرف یفرعم  اهیتشز  تایانج و  هشیر  ارنآ  مرکا  لوسر 

(21  ) بئابخلا ما  رمخلا  ص :)   ) هللا لوسر  لاق 

تسا نکمم  راکانز  اریز  يرآ ،  دومرف  تسا ؟  رتشیب  يدزد  انز و  زا  يروخ  بارش  تیـصعم  امـش  رظن  هب  تفگ  ع )   ) یلع هب  يدرم 
يرگید ناهانگ  هب  هدش  هدولآ  هانگ  کی  هب  هکنآ  اب  راوخ  بارـش  یلو  دزاسن  هدولآ  رگید  هانگب  ار  دوخ  دـنک ،  افتکا  هانگ  نیمه  هب 

 . دش دهاوخ  هدولآ  زامن . . . .  كرت  یشک و  مدآ  يدزد ،  انز ،  دننام  زین 

یلا هودـعی  هلعل ال  انزلا  بحاص  نا  معن ،  ع )   ) لاقف هقرـسلا ؟  انزلا و  نم  دـشا  رمخلا  برـش  نا  معزت  کنا  ع )   ) نینموملا ریمال  لیق 
كرت لجوزع و  هللا  مرح  یتلا  سفنلا  لتق  قرس و  ینز و  رمخلا  برش  اذا  رمخلا  براش  نا  هریغ و 
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(22  ) هولصلا

 . تسا هجوت  لباق  یعامتجا  يونعم و  ياه  هبنج  زا  هکلب  تسین  یتشادهب  ياه  هبنج  هب  رصحنم  بارش  ياهنایز 

: دندومرف روطنیا  ترضحنآ  درک .  یم  لا  ؤس  ار  بارش  ندش  مارح  تلع  ع )   ) مجنپ ماما  زا  يدرم 

بوکر ءامدلا و  کفسنم  مراحملا ،  یلع  رـسجتلا  یلع  هلمحت  و  هتءورم ،  مدهی  و  شاعترالا ،  هثروی  نث و  دباعک و  رمخلا  نمدم  نا 
(23) رش لک  الا  اهبراش  دیزت  رمخلا ال  و  کلذ ،  لقعی  وهو ال  همرح ،  یلع  تبثی  نا  رکس  اذا  نمویال  یتح  انزلا ، 

دنک یم  دوباـن  ار  شتورم  فاـصنا و  یگنادرم و  دروآ ،  یم  دـیدپ  ندـب  هشعر  شیارب  بارـش  تسا  تسرپ  تب  دـننام  رمخلا  مـئاد 
اب يانز  زا  یتح  دیامنیم  انز  يزیر و  نوخ  ناشیوخ و  ماوقا و  ناکیدزن و  رب  تراسج  رب  راداو  ار  راوخ  بارـش  هک  هک  تسا  بارـشت 

رـش و عون  ره  هب  هدـننک  راداو  بارـش  هصالخ  دـهد و  یم  ماجنا  هجوت  یب  ار  راک  نیا  یتسم  زا  سپ  وا  دوب  دـناوت  یمن  نمیا  مراحم 
 . تسا یناسنا  دض  لامعا 

نادنمشناد تسا  هدش  حیرصت  یعامتجا  و  یقالخا ،  ینامسج ،  ياه  هبنج  رظن  زا  کلا  ياهررض  زا  تمـسق  کی  هب  تیاور  نیا  رد 
 . دنا هدرمش  عون  ابیرقت 11  تسا  قرع  بارش و  اهنآ  یلصا  لماع  هک  ار  یضارما  دادعت 

 : يدعم ضارما   - 1

 . دوش یم  رجنم  اوق  يدوبان  فعض و  هب  هرخالاب  هک  نمزم  هداس و  تیرتساگ ))   - )) فلا

 (( هدعم نمگلف   - )) ب

هب دایتعا  تقو  رد  رتشیب  هک  هدعم  درد  فلتخم و  ياهدرد  لد  تیگلفسا ))   )) بلغا تخس و  تیرتتنا ))   - )) ج
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هک دنک  یم  گرزب  ار  وضع  نیا  نانچ  یهاگ  هک  تسا  يدعم  عاستا  هدـعم  رد  نآ  رگید  رثا  یمیاد  ياه  لد  درد  دـسر و  یم  عوقو 
 . دریگب اج  رتشیب  بآ  رتیل  ات 12  هد  تسا  نکمم  ینعی  دنکیم  ادیپ  شیاجنگ  يداع  عقوم  ربارب  جنپ  هدش و  يا  هسیک  دننام 

عفد و  اهنآ ،  رادج  یگدیشارخ  ثعاب  دومن ،  تخس  ریثءات  زین  اه  هدور  رد  دوش ،  یم  همـضاه  زاهج  باهتلا  ثعاب  لکلا  یلک  روطب 
لامعتـسا رثا  رد  دروآ  یم  تسوبی  زین  یهاگ  و  دـنک ،  یم  دـیلوت  تخـس  لاهـسا  هرخـالاب  و  دوشیم ،  اوق  نتخاـس  فیعـض  و  نوخ ، 

 . دروآ یم  دوجو  هب  مه  رس  تشپ  تنیل  تسوبی و  هدید ،  همطل  گرزب )  هدور   (( ) نولوق  )) هباشون

مئاد صخش  هکیروطب  دیامن ،  یم  وحم  هرخالاب  فیعض و  ار  هقئاذ  صوصخم  ياهلولـس  دنک و  یم  تخـس  میخـض و  ار  نابز  لکلا 
زا رتشیب  دشاب و  یم  یکلا  صخـش  رد  ییاهتـشا  یب  للع  زا  یکی  دوخ  نیا  و  دـنک ،  یمن  سح  تسرد  ار  اهاذـغ  معط  رگید  رمخلا 

 . دوش یم  همضاه  هاگتسد  یبارخ  ثعاب  همه 

 . درب یم  نیب  زا  هدرک  مک  ار  ندب  ياه  هریش  ریاس  يدعم و  ياه  هریش  و  قازب )   ) ناهد ياه  هریش  لکلا ، 

سفنت هاگتسد  ضارما   - 2

اهنآ يور  يدیفـس  ای  شفنب  ياه  هکل  هتفای ؛  مروت  لکلا  رثا  رد  اه  هیر  دـشاب  یم  لـس ،  ضرم  هب  يـالتبا  لـلع  نیرتگرزب  زا  لـکلا 
رد حبص  ره  راوخبارش  تسا ،  هیر  یبارخ  هجیتن  هک  دوشیم  رهاظ  راوخبارش  طلخ  رد  نوخ  ياه  هتخل  و  ددرگ ،  یم  رهاظ 
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دـیآ و یم  نوریب  شناهد  زا  عوهت  لاح  هب  ءارفـص  ای  نوخ  ياه  هتخل  یهاـگ  دزادـنا و  یم  دوخ  دـنک  یم  هفرـس  یتدـم  باوختخر 
 . تسا تمحز  رپ  تخس و  سفنت  لمع  یلکلا  صاخشا  رد  انثتسا  نودب 

نوخ شدرگ   - 3

یکهآ و نوخ ،  عیام  هتفر ،  تسد  زا  هدـش و  مک  یلیخ  هریغ  زمرق و  ياـهلوبلگ  نیربیف و  هلمج  زا  نوخ  یلـصا  داوم  بارـش  رثا  رد 
ار دیفـس  خرـس و  ياهلوبلگ  ددرگ ،  یم  فعـض  ییاذغ و  مک  لالتخا و  راچد  ندب  هیلک  دوش  دساف  نوخ  نوچ  تسا ،  هدش  بارخ 

 . دیامن یم  هتکس  يارب  هدامآ  ار  صخش  هدرب  نیب  زا 

دـهد و یم  تسد  زا  ار  اهنآ  عاجترا  اـی  تنورم  دـنک و  یم  هدننکـش  تخـس و  ار  اـهگر  نوجبآ ،  هلمج  زا  یلکلا ؛  هباـشون  عون  ره 
لماک ای  صقان  هتکس  هدش و  هراپ  هداعلا  قوف  يامرگ  ای  امرس ،  دایز ،  راک  تینابصع ،  دننام  راشف  یئزج  رثا  رد  رد  دوش  یم  بجوم 

 . دنک یم  ادیپ  سلکت  نایرش ،  بلصت و  لکلا ،  رثا  رد  قورع  دروآ ؛  دوجوب 

بلق ضارما   - 4

و دـنک ،  یم  گرزب  نیگنـس و  ار  نآ  و  دریگ ،  یم  ارنآ  رود  هیپ  یبرچ و  مک  مک  هدـش  لـتخم  بلق  لـمع  نوخ ،  یبارخ  هجیتـن  رد 
نیا يور  و  ددرگ ،  یم  یبترماـن  تکرح و  يدـنک  بجوم  روبزم  ینیگنـس  دـنک  یم  تکرح  توق  اـب  نابرـض ،  نیح  رد  بلق  نوچ 

 . دنز یم  بترمان  هتسهآ و  یلکلا ،  صاخشا  ضبن  لصا 

یبصع ياهیرامیب   - 5

باصعا دزاس  یم  جلف  ار  باصعا  عضو  لکلا 
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ببـس نودب  یکلا  دیآ و  یم  دوجو  هب  یـشراخ  تلاح  ندب  مامت  رد  دنک ،  یم  ادیپ  هشعر  جلف و  هدش ،  فیعـض  هکرحم  و  ذـخآ ، 
 ، یحور مئالع  و  دوش ،  یم  ینعم  یب  موهفمان و  شنخـس  دزرل  یم  رـس ،  اهتـسد و  اصوصخم  شندـب  دـنک ،  یم  ترارح  ساـسحا 

 . دیآ یم  دوجو  هب  وا  رد  دردرس ،  سرت و  یناویح ،  هفایق  تلاح  تینابصع ، 

 . ددرگ یم  زاب  يزیرنوخ  هتکس و  يارب  هار  و  دوش ،  یم  عقاو  یبصع ،  ضارما  یخرب  ضرعم  رد  باصعا ،  ندش  فیعض  رثا  رد 

 . دنک یم  مسیتامر  باصعا و  درد  دیلوت  نوخ  رد  کیروا ))  دیسا   )) ندرک لخاد  رثا  رد  لکلا 

زغم ياهیرامیب   - 6

هتکـس صخـش  دزیر و  یم  زغم  رد  نوخ  هدـش ،  هراپ  نایرـش  هک  ینعم  نیا  هب  دوش  یم  يزیرنوخ  بجوم  هدرک و  رثا  زغم  رد  لـکلا 
یتمـسق و  دریگ ،  یم  ار  نوخ  نایرج  ولج  هدش و  هتخل  هتخیر ،  ياهنوخ  هکنآ  ای  دریم  یم  يروف  ای  ضیرم  دنک  یم  لماک  ای  صقان 

 . ددرگ یم  عرص  جنشت و  بجوم  هکنیا  ای  دوش  یم  جلف  ندب  رد  تمسق  نآ  هب  طوبرم  ياضعا  ای  هدش  مرن  نوخ و  نودب  زغم  زا 

یم یلقع  مکای  و  هلبو ،  نونج  دـیلوت  هدرک ،  رغال  ار  زغم  زین  یهاگ  و  دوش ،  یم  رـس  رد  نوخ  راـشف  و  زغم ،  ساـمآ  بجوم  لـکلا 
 . دیامن

دبک ياهیرامیب   - 7

هک تسا  نآ  تهج  نیا  زا  دبک  يرامیب  نیرت  هداس  دوش ،  یم  رهاظ  دبک  رب  لکلا  موش  رثا  نیلوا  هدعم  زا  دعب 
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ادیپ یعیبط  ریغ  دشر  نانچ  هاگ  ددرگ و  یم  رتگرزب  یلومعم  دـح  زا  هدرم  ياهلولـس  عامتجا  رثا  رد  دـنوش و  یم  هتـشک  شیاهلولس 
 . دشک یم  ار  صخش  هک  دنک  یم 

ره تسا  مس  یعون  هک  مه  ار  لکلا  دیامن  عفد  دوش  ندب  دراو  هک  یمس  عون  ره  دنک  یم  یعس  تسا ،  ندب  هیفـصت  زکرم  نوچ  دبک 
یتبالص دوش ،  یم  رتگرزب  لومعم  دح  زا  هدش و  مروتم  دبای ؛  همادا  دایز  لمع  نیا  یتقو  یلو  دنک  یم  جراخ  دوش  نوخ  دراو  تقو 

 . دنک یم  ادیپ  يداع  دح  زا  جراخ 

ینعی ناـقری  هک  تسا  نکمم  عقوم  نیا  رد  دـنک ،  یم  مروت  درد و  ساـسحا  دوـخ  تسار  يوـلهپ  رد  یلکلا  صخـش  ماـگنه  نیا  رد 
رمخلا مئاد  صاخـشا  مامت  دـبک  دوش  درز  هبوچ ،  درز  دـننام  شمـشچ  يدیفـس  یتح  ندـب  مامت  دـهدب و  تسد  صخـش  هب  يدرز 

 . تسا روهشم  دبک  زوریس  مان  هب  ضرم  عون  نیا  و  تسا ،  فیثک  داوم  یبرچ و  یعون  هب  هتشغآ 

هیلک ضارما   - 8

 . تسا لکلا  هجیتن  زین  نیتیلک  رد  یلوب  ناقفخ  دوش  یم  دیدشت  لکلا  لامعتسا  رثا  رد  نمزم ))  تیتسیس   )) مانب هیلک  ضرم  یعون 

 . تسا لکلا  رثا  رد  هیلک ،  ضارما  زا  دصرد  کیدزن 90  هدمآ  تسد  هب  هک  يرامآ  قبط 

يدلج ضارما   - 9

یم خرس  یبولطمان  لکـش  هب  ار  اه  هنوگ  ینیب و  اصوصخم  و  دروآ ،  یم  دوجو  هب  یتشز  یعیبط و  ریغ  يزمرق  ندب  رد  لکلا  یهاگ 
 . دنک

زین كانرطخ  دروم و  یب  یقاچ  تروص و  شوج  امزگا ،  تهج ،  یب  ياه  شراخ  دننام  يدلج ،  ضارما 
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 . تسا لکلا  ضراوع  زا 

توص هاگتسد  هرجنح و   - 10

دوشیم هدینـش  یلکلا  ناهد  زا  هک  نآ  هیبش  هتفرگ و  يادص  یهاگ  دوش  یم  هتفرگ  تشرد و  ادص  و  دـنک ،  یم  ادـیپ  باهتلا  هرجنح 
 . تسا هیر  یبارخ  تمالع 

هناثم ضارما   - 11

هلـضع طاخم  هک  تسا ،  لکلا  یمـس  هدام  راردا و  شیازفا  هطـساو  هب  رتشیب  نآ  تلع  دـنک و  یم  کیرحت  ار  هناـثم  لـکلا  برـش  ))
(24 (() دوش یم  راردا  رد  دنق  زورب  ببس  یهاگ  دیامن و  یم  هناثم  گنی  دیلوت  لکلا  دزاس ،  یم  فیعض  دیاس و  یم  ار  روبزم 

يرطب دنچ  ای  هعرج  کی 

 . تسا دیفم  مه  باصعا  لاح  هب  هکلب  تسین  هک  رضم  دوش ،  فرصم  مک  یلکلا  تابورشم  رگا  دننک  یم  لایخ  یضعب 

تسا و هتـسناد  سجن  مارح و  ار  نآ  هعرج  کی  زا  رتمک  هکلب  هعرج  کی  نآ  هبناج  همه  تارـضم  اهداسف و  هب  هجوتاب  مالـسا  یلو 
 . تسا هتسب  همه  يور  هب  ار  هدافتسا  ءوس  هار 

: دیامرف یم  لقن  ربمایپ  لوق  زا  ع )   ) متشه ماما 

 : تسا مارح  شدایز  مک و  دوش ،  لقع  رییغت  ثعاب  هک  یندیماشآ  عون  ره 

(25  ) مارح هلیلق  هریثک و  لقعلا  هنم  ریغتی  بارش  لک  لاق :  هللا ص :  لوسر  نع 

 . دنا هتسناد  کلهم  یمس  اقلطم  ار  لکلا  دنا ،  هتشاد  بارش  هرابرد  رتشیب  تاعلاطم  تاقیقحت و  هک  یناسانشاذغ  ندنمشناد و 

و دنک ،  یمن  ادیپ  لکـش  رییغت  هنوگچیه  ندب  رد  لکلا  دومن  یـسررب  ندب  رد  ار  لکلا  تیـصاخ  دیاب  هنیمز  نیا  رد  تواضق  يارب  ))
 ، ددرگ یم  عفد  راردا  قیرعت و  سفنت و  هار  زا  دوش  یم  هدیشون  هک  یلکلا  مامت 
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 . دهد یم  لکلا  يوب  هدنشون  ناهد  تسا ،  ندب  رد  لکلا  هکینامز  ات  و 

یم کیرحت  رتشیب  یلومعم  دـح  زا  ار  ندـب  ياهخرچ  و  دـنک ،  یم  عیرـس  ار  نوخ  نایرج  هک  تسا  نآ  لکلا  یلـصا  تیـصاخ  ایناث 
يدایز هقـالع  صاخـشا  لـکلا ،  ندروخ  زا  دـعب  لـصا  زا  تخوس  نیا  و  ددرگ ،  یم  فرـصم  يرتشیب  تخوس  هجیتن  رد  و  دـیامن ، 

 . دنراد هزم  ناونع  تحت  یکاروخ  داوم  ندروخب 

لیم دـیامن  یم  سح  دوخ  رد  توخر  یتسـس و  تلاـح  صخـش  و  ددرگ ،  یم  هتـسهآ  نوخ  تعرـس  دـش ،  عفد  لـکلا  هک  نیمه  ))
نیتسخن یگنشت  سح  يرگید  و  یگنسرگ ،  سح  یکی  دراد  مهب  کیدزن  سح  ود  ناسنا  دنک  یم  ادیپ  بورشم  ندروخ  هب  ددجم 

جایتحا نتشاد  نودب  تسم  مدآ  و  دیامن ،  یم  بذاک  یگنشت  یگنسرگ و  هب  التبم  ار  صخش  دشاب و  یم  سح  ودنیا  يور  للکا  رثا 
یگنسرگ رگید  دنوش و  یم  فیعض  سح  ود  نیا  دیـشون  مس  نیا  زا  يدایز  تدم  هکنیمه  دروخ ؛  یم  بآ  اذغ و  يدایز  ریداقم  ، 

داجیا بورـشم  ندروخ  و  عقوم ،  هب  ياذغ  يدروخن  هجیتن  رد  هک  توخر  عفر  يارب  امئاد  دـیامن ،  یمن  سح  عقوم  هب  ار  یگنـشت  و 
(26 (() دوش یم  فلت  ماجنارس  و  دنک ،  یم  بورشم  ددجم  سوه  دوش ،  یم 

اهلسن رد  بارش  ریثءات 

نیمه هب  دراذگ .  یم  دب  تارثا  زین  وا  نادنزرف  و  مسیلکلا ،  ياهلسن  رد  هکلب  دوش ،  یمن  نآ  هدنـشون  ریگنابیرگ  اهنت  لکلا  ياهنایز 
هیصوت الماک  دوخ  ناوریپ  هب  هقلخلا  صقان  لولعم و  دیلاوم  زا  هعماج  ظفح  يرادهگن و  يارب  مالسا ،  سدقم  نید  تبسانم 
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 . دنرواین رد  تسیلکلا  دارفا  يرسمه  هب  ار  دوخ  كاپ  نارتخد  و  دننکن ،  جاودزا  رمخلا  براش  اب  هک  تسا  هدرک 

 . تسا هدرک  عطق  شیوخ  اب  ار  وا  طابترا  دهدب ،  راوخ  بارش  ار  دوخ  رتخد  سک  ره  دیامرف : یم  ع )   ) مشش ماما 

(27 (() اهمحر عطق  دقف  رمخ  براش  نم  هتمیرک  جوز  نم  ))

یم دوجو  هب  طیارـش  نیا  رد  هک  یناکدوک  اریز  تسا ؛  یعقاو  تیانج  زیمآ  عقوم  رد  رهوش  اـی  نز  یتسم  دـیوگ : یم  لراـک  رتکد  ))
(28 (( . ) دنرب یم  جنر  ریذپان  نامرد  یناور  ای  یبصع  ضراوع  زا  بلغا  دنیآ ، 

تردـق و  هدوب ،  دـیدش  تاجنـشت  هب  التبم  و  لیلع ،  فیعـض ،  ابلاغ  دـننامب ؛  هدـنز  هدـمآ و  دوجوب  تسیلکلا  ناردـپ  زا  هکیلافطا  ))
مدع دننام  یندب  صقن  دوب ؛  دنهاوخ  ساسح  رایسب  فلتخم  ياهتنوفع  ربارب  رد  زیچان و  تایح  تالکـشم  اب  هزرابم  رد  نانآ  یعافد 

نینچمه دـیئوریت و  هوـق  یئاـسران  زا  یـشان  ضراوـع  و  یئاـمن ،  كدوـک  یلـال ،  رک و  تارقف ،  نوتـس  فارحنا  تروـص ،  تراـقت 
يرتسیه داح ،  ياه  یگناوید  ایلوخیلام ؛  صقرلا ،  ءاد  يزغم ،  بلصت  دشر ،  مدع  تهالب ؛  یگدنام  بقع  دننام  یغامد ،  تاعیاض 

(29  . (() دوش یم  هدید  ناوارف  نانآ  رد  هریغ  و 

 . ددرگ یم  لقتنم  زین  لسن  ات 8  هب 7  یهاگ  یتح  لسن و  هس  ات  هکلب  دوب  دهاوخ  لسن  کی  يور  اهنت  هن  لکلا  ءوس  تاریثءات 

(30 (() دنشابن یلکلا  لسن  هس  نیا  هکنیا  طرشب  تسا ؛  یقاب  متح  روطب  لسن  هس  ات  لکلا  ریثءات  هک  هدرک  تباث  ناملآ  ابطا  زا  یکی  ))

لکلا راثآ  تسا  نکمم  یتسم  تلاح  رد  یتح  دیوگ : یم  ( - 31 (() ولکین ))
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یلکلا دالوا  رد  لافطا  گرم  دـنوشیم ،  هدـیئاز  عقوم  زا  شیپ  یهاگ  هدوب و  هقلخلا  بیجع  یکلا  دارفا  بلغا  درک .  ادـیپ  ینم  رد  ار 
ياـه صقن  اـهیرامیب و  رد  هداـعلا  قوـف  تیـساسح  فعـض ،  يرغـال ،  هشیمه  یلکلا  ياـه  هـچب  تـسا ،  لوـمعم  زا  شیپ  ربارب  هـس 

: دوش یم  ادیپ  اهنآ  بلغا  رد  ریز  تالاح  ( 32  (() هرف  )) رامآ قبط  و  دنربیم ،  ثرا  هب  ار  یناحور  ینامسج و 

 ، دشر فقوت  يرتسیه ،  هتکس ،  جنـشت ،  یگچب ،  لاحب  ندنام  یلال ،  يرک و  وضع ،  جلف  تارقف ،  نوتـس  یجک  هفایق ،  نراقت  مدع 
هناوید و 131  155 داسف ،  رفن  کیلکلا 322  ثرا  زا 761 و  زرگ )) ول   )) هدـیقع قبط  یمئاد .  نزح  تبانج و  هب  دادعتـسا  تقامح ، 

(33 (( . ) دیآ یم  دوجوب  هتکس  هب  دعتسم 

نارگید فارتعا 

هتشگ ناملسم  ریغ  نادنمشناد  رظن  هجوت  بلج  ببس  رادرم  كوخ و  گس ،  بارش ،  دننام ،  هدرمـش  عونمم  مالـسا  هک  ار  یئاهزیچ 
هتفرگ و رظن  رد  ار  اهتلم  ناور  مسج و  تمالس  دوخ  قیمع  دیداب  لبق  نرق  رد 14  مالسا  هک  دنیامن  یم  فارتعا  زین  نانآ  اریز  تسا ، 
 ( (ص دمحمم تانید  نساحم  زا  : )) دیوگ یم  عیارش  لوصا  باتک  رد  یسیلگنا  ( 34  (() مانتب  )) تسا هدومن  مارح  ار  تارکسم  لاثما 

 (( . تسا هدرک  مارح  ار  تارکسم  مامت  هک  تسا  نیا 

: دیوگ یم  نیل ))  مایلیو  دراودا  ))

مان اجنیا  دیاب  هتشاد ،  ویکن  ریثءات  ناناملـسم  یعامتجا  طئارـش  قالخا و  رد  تدشب  نوچ  هک  هدش  هدربمان  نآرق  رد  اهمارح  یخرب  ))
نآ ياهررض  هک  ینعم  نیا  هب  هدیدرگ  عونمم  يرکسم  هنوگ  ره  بارش و  دوش ،  هدرب 
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 . . . (( دشاب یم  شعفانم  زا  شیب  یلیخ 

: دیوگ یم  يوسنارف  خروم  نانر ))  تسنرا -  ))

(35  (( . ) تسا هداد  تاجن  کس  ناهد  باعل  كوخ و  بارش ،  هلمج  زا  يدنچ  ياهالب  زا  ار  شیوخ  ناوریپ  مالسا  نید  ))

رادرم نوخ و  ب - 

ياراد روش و  یکدنا  شمعط  دوش  یم  هیذغت  نآ  هلیـسو  هب  ندب  دراد و  نایرج  اهگر  مامت  رد  هک  تسا  یگنر  خرـس  عیام  نوخ ،  ))
ندب نزو  مهدزیس  کی  رادناتسپ  تاناویح  رد  نآ  رادقم  دشاب  یم  امسالپ  خرس و  دیفس و  ياهلوبلگ  زا  بکرم  و  صوصخم ؛  يوب 
لوبلگ نویلیم  نوخ 5  بعکم  رتمیلیم  ره  رد  دراد .  نوخ  مرگولیک  ابیرقت 5  دشاب ،  مرگولیک  شندب 65  نزو  هک  یناسنا  تسا  اهنآ 

(36 (() دراد دوجو  خرس 

: دیامرف یم  هک  اجنآ  تسا  هدش  مالعا  عونمم  مالسا  رد  رادرم  نوخ و  ندروخ 

ریزنخلا محل  مدلا و  هتیملا و  مکیلع  مرح  امنا  نودبعت .  هایا  متنک  نا  هللا  ورکشا  مک و  انقزر  ام  تابیط  نما  ولک  اونمآ  نیذلا  اهیا  ای  ))
(37 . . . (()

ار وا  رگا  دیـشاب  ادـخ  رازگـساپس  دـیروخب .  میداد  رارق  امـش  يزور  هک  يا  هزیکاپ  ياـهکاروخ  زا  دـیا  هدروآ  ناـمیا  هکیناـسک  يا 
 (( تابیط  )) مانب هزیکاپ  ياهاذغ  زا  دنوادخ  تسا  هدرک  مارح  امش  رب  ار  كوخ  تشوگ  نوخ و  رادرم ،  وا  انامه  دینک .  یم  تدابع 

 . تسا هدومرف  یهن  كوخ  تشوگ  نوخ و  هتیم و  زا  الباقتم  و  هدومن ،  اهنآ  ندروخب  رما  هدرب و  مان 

يراوخ نوخ  ياهنایز 

تمرح تلع  ع )   ) مشـش ماما  تسا  یمـسج  زا  شیب  نآ  یناور  ياهررـض  هکلب  درادـن .  یمـسج  هبنج  طـقف  يراوخ  نوخ  تارـضم 
هراشا هدومرف و  نایب  ار  نوخ 

وراد یب  کشزپ  www.Ghaemiyeh.comمالسا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 262زکرم  هحفص 33 

www.irebooks.comwww.irtanin.com www.omideiran.ir

http://www.ghaemiyeh.com


 . تسا هدرک  ندب  ناور و  تمسق  ود  ره  نایز  هب 

بیـصی امرثکا  و  نوللا ،  ریغی  ندـبلا و  نفعی  و  هتمحر .  داوفلا  بلـسی  هواسقلا و  ثروی  هنـال  لاـق  حوفـسملا ؟  مدـلا  مرح  ملف  لاـق : 
(38  . (() مدلا لکا  نم  نوکی  مذجلا  ناسنالا 

تواسق ثعاـب  نوخ  ندروخ  هکنآ  يارب  دـندومرف : ع )   ) قداـص ماـما  هدومن ؟  مارح  ار  نوخ  ندروخ  دـنوادخ  ارچ  دیـسرپ ،  يدرم 
يرایسب ناسنا و  تسوپ  هرهچ و  کنر  رییغت  ندب و  نفعت  ببس  يراوخ  نوخ  هک  تسنآ  يارب  زین  تسا و  هفطاع  رهم و  نتفر  بلق و 

 . دنا هتشگ  زوسنامناخ  يالب  نیا  راتفرگ  نوخ  ندروخ  هطساوب  ماذج  يرامیب  هب  نایالتبم  زا 

 . دنا هداد  رکذت  نآ  یمسج  تارضم  هب  نآ  مود  تمسق  رد  يراوخ و  نوخ  یناور  تارضم  هب  تیاور  لوا  تمسق  رد 

هب ماجنا  رـس  اراوگ و  فاص و  زاغآ  رد  هک  تسا  يراج  رهـش  ياهابایخ  هچوک و  رد  هک  تسا  يرهن  دننامه  ندب  روشک  رد  نوخ  ))
هدننک مومـسم  اهدیرو  زا  روبع  ماگنه  هب  ندب  نتخاس  بورـشم  دبک و  هیر و  زا  تشذگ  زا  دـعب  مه  نوخ  دوش .  یم  هدولآ  تافاثک 

 . تسا

ادیپ يرتشیب  تیعبس  هلگ  گس  هکنیا  يارب  هشیمه  ناناپوچ  تسا .  ناور  رب  نآ  ياهررض  مسج  رب  يراوخ  نوخ  ياهنایز  زا  رت  مهم 
(39 (( . ) دنراوخیم نوخ  وا  هب  یتدم  دنک 

رتشیب هکینادـب  تسیندـب  دوشیم  لقتنم  ناسنا  هب  يراوخ  نوخ  هار  زا  مذـج  يرامیب  هک  دوش  یم  هدـید  هتکن  نیا  ع )   ) ماما نخـس  رد 
هدرک ذوفن  نوخ  هب  برکیم  ادتبا  ینعی  دیامن ،  یم  زورب  یمس )  یتپس   ) ای ینوخ  تنوفع  لکش  هب  اهیرامیب 
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 . دیآ یم  دوجو  هب  يرامیب  صوصخم  ضراوع  سپس  ، 

نانآ دادـعت  هب  يرامیب  عقاوم  رد  و  دنـشاب ؛  یم  نوخ  دیفـس  ياه  هچیوگ  عفادـم ،  نازابرـس  ندـب  هب  برکیم  تالمح  تالاح  رد  ))
ندروخ رد  و  تسا ،  نوخ  رد  از  يرامیب  ياهبرکیم  رثا  نیاربانب  ددرگ ،  یم  هتـساک  نوخ  زمرق  ياـه  هچیوگ  زا  و  دوش ،  یم  هدوزفا 
ضرعم رد  تاناویح  نیا  ریگا  هک  تسا  رظن  نیا  زا  زین  تاناویح  حـبذ  روتـسد  تسا ،  اهبورکیم  همه  اهنآ  ندروخ  اب  يواـسم  نوخ ، 

ياـه هناـشن  و  تسا ؛  هدولآ  عقوم  نیا  رد  نوخ  نوچ  دـشاب ،  يراـمیب  نوـمک  ییادـتبا و  لاـح  رد  دـنا و  هتفرگ  رارق  یبرکیم  هلمح 
(40  . (() تسا هداد  حبذ  روتسد  یتشوگ  نینچ  تیمس  نتساک  رظن  زا  مالسا  رد  اذل  تسین  ناویح  دزن  یجراخ 

رادرم

زا یکی  رادرم  روبزم  هیآ  قبط  دـشاب  هدرم  دوخب  دوـخ  هکنآ  اـی  و  دـشاب ،  هدـشن  حـبذ  عرـش  روتـسدب  اـی  هک  تسا  یناوـیح  رادرم  - 
 . تسا هدش  هداد  رارق  یمالسا  عونمم  ياهاذغ  تسیل  ءزج  هک  تسا  ياهزیچ 

؟  تسا مارح  رادرم  ارچ 

: دنتشون وا  باوج  رد  ترضحنآ  دومن  لاوئس  ار  هتیم  هدوب  مارح  تلع  ع )   ) متشه ماما  زا  یصخش 

و قلخلا ،  ییـسی  حـیرلا و  نتنی  مفلا و  رخبی  رفـص و  الا  ءاملا  ثروی  هن  و ال  هفالا . . .  نادـب و  الا  داسفا  نم  اهیف  اـمل  هتیملا  تمرح  ))
(41  (( . ) هبحاص هدلاو و  هدلو و  لقتی  نا  نموی  یتح ال  همحرلا  هفارلا و  هلق  و  بلقلل ،  هوسقلا  ثروی 

تسا نیا  يارب  زین  تسا و  اهندب  داسف  ثعاب  هک  تسا  نآ  يارب  رادرم  ندش  مارح 
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 . دیامن یم  وبدب  ار  ندب  الوصا  هتیم ))   )) ندروخ تسا .  ءارفص  داجیا  ثعاب  هک 

دروم رد  ناوت  یمن  هک  اجنآ  اـت  دوش و  یم  تفوطع  رهم و  نتفر  نیب  زا  و  بلق ،  تواـسق  تینابـصع ،  یقـالخا ،  دـب  عثاـب  هتیم ))  ))
 (( . تشاد ینمیا  دوخ  قیفر  ردپ و  دنزرف و  نتشک  زا  دروخ  یم  رادرم  تشوگ  هک  یصخش 

ناور و يور  رب  نآ  تاریثات  مه  یمـسج و  تمـسق  مه  دـنا  هدومرف  نایب  ار  رادرم  ياه  نایز  زا  تمـسق  ود  ع )   ) ماما تیاور  نیا  رد 
 . اهناسنا يوخ  قالخا و  حور و 

 : هک تسا  نیا  رادرم  میرحت  للع  زا  یکی 

هاوخ اوه  ياهیرتکاب  ادتبا  هتبلا  دنیامن ،  یم  ومن  هب  عورش  هدش ،  دراو  فنلو  نوخ  هب  ياهیرتکاب  اهبرکیم و  ناویح ،  گرم  زا  سپ  ))
ییاهزاگ یئایمیـش و  رثانع  هب  لیدـبت  هدرک و  هیزجت  ار  يا  هدیفـس  داوم  هاوخ  اوه  ياهیرتکاب  دـنیامن ،  یم  داسف  دـیلوت  هاوخن  اوه  و 

ياهیرتکاب دننک .  یم  تمیمومـسم  دیلوت  هتاذب  اهنیا  هک  دنیامن  یم  هریغ  كاینومآ و  هدروفلوس و  نژوردیه  کینبرک ،  دیـسا  نوچ 
داسف رد  و  دنراد ،  یمهم  رثا  تنوفع  راک  رد  اه  سگم  عاونا  هژیوب  تارشح  یضعب  و  دنرترثوم ،  داسجا  يور  هب  نوریب  زا  هاوخ  اوه 

 . دنیامن یم  کمک  اهنآ 

نیا دـهد ،  یم  ناـسنا  هب  ار  هریغ  و  نیتاـموتی )   ) تیمومـسم نیرت  كاـنرطخ  نیرت و  تخـس  دـساف  تشوگ  هصـالخ  روط  هب  يراـب 
رس دیدش ،  یناوتان  دایز ،  بت  یشور ،  مکش  یق ،  اه ،  هدور  هدعم و  داح  باهتلا  لیبق  زا  یضراوع  دیلوت  صخش ،  رد  تامومس 
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(42 (( . ) دنیامن یم  مشچ  کلپ  نداتفا  نیئاپ  کمدرم و  عاستا  هجیگ ، 

: دنیامرف یم  نایب  نینچ  ار  رادرم  ندوب  مارح  تلع  ع )   ) قداص ماما  يرگید  نخس  رد 

(43 (( . ) اهمدب اهمحل  لکوی  اهنال  يرم ء  ریغ  لبقث  اهمحلف  اهندب  یلا  عجارت  مدلا و  اهیف  دمج  دق  هتیملا  و  ))

ریغ لیقث و  رادرم  تشوگ  نیاربانب  دنوش .  یمن  جراخ  دـننام و  یم  رادرم  ندـب  رد  اهنوخ  نآ  دـنوش ،  یم  دـمجنم  اهنوخ  رادرم  رد 
 . دندروخ یم  شنوخ  اب  ار  نآ  تشوگ  هک  تسا  يزیچ  رادرم  اریز  تسا ،  اراوگ 

 . تسه زین  يراوخ  رادرم  يارب  میتشون  يراوخ  نوخ  يارب  هک  یتارضم 

شندـب زا  نوخ  یفاک  هزادـنا  هب  دوشن  عطق  ناویح  صوصخم  ياهگر  هاش  اـت  اریز  دراد ؛  یگتـسب  يراوخ  نوخ  هب  يراوخ  رادرم  ))
(44 (() دشاب هدش  جراخ  الماک  شندب  نوخ  هک  تسا  يرادرم  رتمک  و  دوش ،  یمن  جراخ 

كوخ تشوگ  پ - 

باتک نیا  تبـسانم  هب  هک  تسا  هجوت  لباق  زین  یقالخا  تاهج  زا  هکلب  تسین  یتشادـهب  ياه  هینج  هب  رـصحنم  تشوگ  نیا  ياهنایز 
 : تسا هدومرف  ناویح  نیا  تشوگ  هراب  رد  دیجم  نآرق  دوش .  یم  ثحب  نآ  ییاذغ  هبنج  زا  طقف 

(45 (() ریزنخلا محل  مدلا و  هتیملا و  مکیلع  مرح  امنا  ))

 . . . تسا هدرک  مارح  امش  رب  ار  كوخ  تشوگ  نوخ و  رادرم و  دنوادخ 

هزجعم کی 

نآرق هزجعم  عون  کی  نآ  تشوگ  رد  برکیم  عون  نیدـنچ  ندرک  ادـیپ  و  ناویح ،  نیا  هرابرد  اـهنرق  زا  دـعب  نادنمـشناد  تاـعلاطم 
 . تسا هدومرف  مارح  ار  كوخ  تشوگ  ندروخ  لبق  اه  نرق  زا  هک  تسا  دیجم 

نیشیرت مرک 

نیشیرت مرک  دوشیم .  لقتنم  ناسنا  هب  كوخ  تشوگ  هلیسوب  اهنت  نیشیرت  مرک  ))
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مرک نیا  زا  ددع  اهرازه  تسا  نکمم  كوخ  تشوگ  مرگ  کی  و  دور ،  یمن  نیب  زا  یناسآ  هب  و  هدرک ،  ذوفن  ندـب  ياه  هچیهام  هب 
دیلوـت هدرک ؛  ذوـفن  زین  بلق  هب  دـناوت  یم  مرک  نیا  دـیاز ،  یم  ناوـج  مرک  ابیرقت 1500  هدام  نیـشیرت  کی  و  دـشاب ،  هتـشاد  هارمه 

يا هدیفـس  داوم  دـنهد ،  یم  ترارح  ار  تشوگ  یتقو  اریز  دزاس  یمن  دوبان  ار  اهمرک  نیا  تشوگ ،  نتخپ  دـیامن ،  یبلق  ياه  هتکس 
اهمرک هک  هدقعنم  ياهتمسق  نیا  دنام ،  یم  نوصم  ترارح  بیـسآ  زا  دقعنم  مارجا  نیا  طسو  رد  مرک  و  دوش ،  یم  دقعنم  تشوگ ، 

(46 (() دنور یم  اه  هدور  هب  دنوش و  یمن  لح  هدعم  رد  دنا ،  هدرک  ظوفحم  دوخ  طسو  رد  ار 

رد ینعی  دـعب  لاس  دـنچ  درک  فشک  ار  ناویح  نیا  دوجو  لاس 1835  رد  تژاپ ))  زمیج  رـس   )) مان هب  یـسیلگنا  رفن  کی  هبترم  لوا 
(( رکنز نوی  کـیدرف   )) ماـنب یناـملآ  بیبط  رفن  کـی  ناـملآ )  ياهرهـش  زا   (( ) ندـس  )) رهـش رد  یـسک  گرم  رثا  رد  لاس 1860 

 . دندرک رایسب  ياه  یسررب  نآ  هرابرد  زین  نارگید  ادعب  هدرک و  فشک  ار  نیکیرت  ياهنایز 

هد زا  دناوت  یم  هدام  کی  ضرع  رد  دراد ،  رطق  رتمیلیم  ات 3  نآ  هدام  مین و  رتمیلیم و  کی  ات  نآ  رن  هک  تسا  یکچوک  مرک  نیکیرت 
 . دنک يراذگ  مخت  ددع  رازه  ات 15 

مک مک  دعب  هدرک و  يدایز  هب  عورش  ادتبا  نوخ  خرـس  ياهلوبلگ  دوش ،  یم  ناسنا  ندب  دراو  زین  نیکیرت  كوخ  تشوگ  ندروخ  اب 
هک دسر  یم  ییاجب  راک  دنور و  یم  نیب  زا 
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هب ار  وا  تلاح  نیا  تسا  نکمم  و  ددرگ ،  یم  (( ahemie  )) ای ینوخ  مک  ضرم  راچد  ناـسنا  دوش و  یم  مک  یلیخ  نوخ  لوبلگ 
 . دشکب گرم 

هب و  دنهد ؛  یم  تسد  زا  يدعم  ياهدیسا  اه و  هریش  تلاخد  رثا  رد  ار  دوخ  یکهآ  رادج  دندش ،  هدعم  دراو  اه  نیکیرت  هکیماگنه 
زا صوصخم ،  ياه  بت  هجیگ و  رـس  نآ  رثا  نیلوا  دـنوش ؛  یم  ندـب  لخاد  نوخ  هدـعم و  هار  زا  هدومن ،  لـثم  دـیلوت  داـیز  تعرس 

یلو تسا ؛  فیعض  ادتبا  تلاح  نیا  زا  هلصاح  بت  دهد ،  یم  تسد  لاهسا  ادعب  دشاب  یم  مضه  هاگتـسد  هب  طوبرم  ياه  بت  هلمج 
 . ددرگ یم  نمزم  تخس و  هتفر  هتفر 

تخس یگتسخ  یکتفوک و  اه ؛  یپ  مکارت  ندب ،  یلخاد  شراخ  باصعا ،  ششک  فلتخم ،  ياه  مسیتامور  لیبق  زا  رگید  ياهدرد 
راهچ زا  سپ  هدمآ ،  دوجو  هب  ندب  هداعلا  قوف  فعض  زا  یشان  ياهدرد  هرخالاب  و  تروص ،  تالـضع  ندش  عمج  دبلاک ،  مامت  رد 
رداق يژوفیمرو ))   )) ای شک  مرک  ياود  چیه  دوش ،  هدعم  لخاد  هک  نیکیرت  تسا .  روهـشم  (( trihieose  )) مان هب  دوش  یم  ادیپ 

 . تسین نآ  عفد  هب 

يرردال ضرم 

نآ هدـلوم  لماع  هک  تسا ،  يرردال  ضرم  دوشیم  ضراـع  ناـسنا  هب  كوخ  تشوگ  هلیـسو  هب  هک  یـضارما  نیرتکاـنرطخ  زا  یکی 
 . دشاب یم  ودک  مرک  ای  اینت )) ))

هب دوش  یم  دراو  كوخ  ندب  رد  هک  ییودک  مرک  و  تسا ،  يدنچ  عاونا  ياراد  هک  ( 47 (() دوتسس  )) لیماف هک  تسا  یمرک  اینت )) ))
تسا روهشم   (( teniasotium مان -(( 
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.

هدـعم رادـج  هب  ار  دوخ  نآ  هلیـسو  هب  و  دراد ،  شکداب  راـهچ  بـالق و  فیدر  ود  هک  تسا ،  رـس  کـی  زا  بکرم  ناویح  نیا  ندـب 
اه هقلح  نیا  عومجم  یهاگ  و  دهد ،  یم  لیکـشت  ار  نآ  ندب  اه  هقلح  زا  ینالوط  یلیخ  يریجنز  رـس ،  زا  دـعب  دنابـسچ ،  یم  ناسنا 

 . دوش یم  لوط  رتم  نیدنچ  ياراد 

(( اـینت  )) هقلح ره  ددرگیم ،  رت  تشرد  اجردـتم  اـه  هقلح  دوـش ؛  رود  اـجنآ  زا  هچ  ره  و  تسا ؛  کـچوک  یلیخ  رـس  کـیدزن  هقلح 
رارق هقلح  ياه  هبل  يور  یلـسانت  ياهخاروس  دریگ و  یم  ماجنا  نآ  نوخ  رد  يریگ  تفج  و  تسا ،  هدام ))  رن و   )) سنج ود  ياراد 

 . دراد

رگید ياهنایز 

رد تخـس  ار  هدـعم  و  تسا ،  مضهلا  لـیقث  ـالوصا  كوخ  تشوگ  تسین  میتـفگ  هک  ود  نیا  هب  رـصحنم  كوـخ  تشوـگ  ياـهنایز 
 (( مسیلوتوب  )) ارنآ یملع  حالطـصا  رد  هک  دـیآ ،  یم  دوجو  هب  یتیمـس  بلغا  كوخ  تشوگ  ندروخ  رثا  رد  دزادـنا ،  یم  تمحز 

(48 (() دنیوگ یم 

 . تسا هدش  هدرمش  مارح  نآ  ندروخ  مالسا  رظن  زا  هک  كوخ ،  تشوگ  ياهنایز  زا  يا  هنومن  دوب  نیا 

گس ت - 

زا ندرک  بانتجا  و  هناخ ،  رد  يرورض  ریغ  عقاوم  رد  نآ  يرادهگن  زا  یهن  گس و  تساجن  ناناملـسم ،  نیب  یهیدب  لئاسم  زا  یکی 
هک ییاهگس  يارب  و  هدشن ،  هتفرگ  هدیدان  مالـسا  رظن  زا  اهناسنا ،  هب  ناویح  نیا  تامدخ  هتبلا  تسا ،  هدیـسیل  ار  نآ  هک  تسا  یفرظ 

يرگید تعارز  گس  ای  هلگ  گس  رگا  هک  يروط  هب  هدش و  لئاق  شزرا  يراکش  ياهگس  دننک و  یم  يرادساپ 
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دننام ناویح ،  نآ  بوخ  تافص  زا  ینید ،  نایاوشیپ  تاملک  زا  يرایسب  رد  زین  و  ( 49) دنک ناریج  ار  تراسخ  نیا  دیاب  دنک  دوبان  ار 
هلیـسو هب  اریز  هدش ،  يریگولج  لزنم ،  رد  نآ  يرادهگن  زا  یتشادهب  ياه  هبنج  رطاخ  هب  یلو  هدش  فیرعت  يرایـشوه  و  يرادافو ، 

 . دنک یم  تیارس  اهناسنا  هب  يرایسب  ضارما  ناویح  نیا 

گس يرادهگن  شور 

فرط کی  رد  هناگادج  هبلک  یتسیاب  مالسا  روتسد  قبط  يرادهگن ،  هناخ  رد  ار  نآ  دشاب  هتساوخ  ترورض  تروص  رد  یـسک  رگا 
 . دشاب ادج  لزنم  لها  زا  ناویح  نآ  یگدنز  هک  دنک ،  انب  لزنم 

(50  (() باب هنیب  کنیب و  نوکی  نا  الا  رادلا  یف  دیصلا  بلک  کسمت  ال  لاق :  ع )   ) هللادبع یبا  نع 

 . دشاب يرگید  برد  وا  وت و  نیب  هکنیا  رگم  نکم  يرادهگن  تا  هناخ  رد  ار  ( 51  ) يراکش گس  دندومرف : ع )   ) مشش ماما 

 . دشابن مه  اب  وت  نآ و  یگدنز  هک  زاسب  تدوخ  گس  يارب  هناگادج  يا  هناخ  هکنیا  زا  هیانک 

اهیرامیب عاونا 

: دنرارق نیا  زا  دنوش  لقتنم  ناسنا  هب  گس  زا  تسا  نکمم  هک  ییاهیرامیب 

يدلج ضارما   - 1

هک ار  دوخ  ندب  گس ))   ، )) تسا ناوارف  گس ))   )) رد هشپ  شپش و  عاونا  زین  يدلج و  ضارما  ریاس  و  یلچک ، ))   )) و برج ))  ))
هزوک هساک و  هب  ار  دوخ  نابز  سپـس  دوش .  یم  عمج  شنابز  يور  فلتخم  ياهبرکیم  و  دسیل ،  یم  ناهد  اب  تسا  برکیم  زا  ولمم 

ار اهبورکیم  هلیسو  نیا  هب  دنز و  یم  نابز  دوخ  بابرا  تسد  ندب و  هب  دنز ؛  یم  شرف  هدرپ و  و 

وراد یب  کشزپ  www.Ghaemiyeh.comمالسا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 262زکرم  هحفص 41 

www.irebooks.comwww.irtanin.com www.omideiran.ir

http://www.ghaemiyeh.com


 . دیامن یم  لقتنم 

يراه  - 2

برکیم زا  يریگولج  رگا  و  دوـش ،  یم  رهاـظ  مک  مک  یلو  تسا ؛  یفخم  رایـسب  هیلوا  ياـهزور  رد  گـس ))   )) رد يراـه  يراـمیب 
 . دشک یم  یعضو  نیرت  عیجف  هب  ار  ناسنا  زور ،  لهچ  دودح  رد  یتدم  زا  سپ  دوش .  ناسنا  ندب  دراو  گس ))   )) هلیسو هب  دوشن و 

50

گس يودک  مرک   - 3

 (( كوک ونیکا   )) دوش یم  ادیپ  مرک  نیازا  هک  یـصوصخم  يرامیب  دیآ ،  یم  دوجو  هب  ودـک  مرک  یعون  زا  کیتادـیه ))  تسیک  ))
یم (( tournis  )) ار ضرم  نیا  نایئاپورا  لصا  نمیه  يور  تسا ،  نارود  هجیگرـس و  گس  رد  يرامیب  نیا  تمالع  هدـش  هدـیمان 

 (( . نارود  )) ینعم هب  دنیوگ 

یم هلمح  دنک  یم  یگدـنز  ناشیگدـنز  نورد  ناشلزنم و  رد  گس ))   )) هک یناسک  و  اهناپوچ ؛  اهباصق ؛  هب  رتشیب  گس ))   )) ياینت
 . دنک

 ، تسا دـنچ  ییاهبالق  زا  بکرم  نآ  ینوریب  رادـج  هدـش ،  بکرم  هقلح  راهچ  ات  هس  زا  و  دراد ،  لوط  رتمیلیم  راهچ  اـت  هس  مرک  نیا 
تخـس ياهدرد  دیلوت  يرامیب  نیا  ددرگ ؛  هریغ  هیلک و  تسوپ و  هیر ،  دبک و  لخاد  تسا  نکمم  ادـعب  دوش ،  یم  هدور  دراو  ادـتبا 

 . دماجنا یم  گرم  هب  دنشکن ،  نوریب  هدربمان  ءاضعا  زا  ار  ارنآ  هشیر  یحارج  لئاسو  هب  رگا  و  دنک ،  یم 

ره  ) تسنآ رد  هک  ییاهمخت  اب  هدـش  ادـج  نآ  هقلح  دـسرب .  دـشر  دـحب  تقو  ره  تسا ،  اهاینت  نیرتکچوک  كوکونیکا ))   )) ياینت
 . دوش یم  عفد  اه  هدور  هلیسوب  دراد ) مخت  ات 800  هقلح 400 

يرگید يرامیب   - 4
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(( echinococcosemu11itocutaire  )) مان هب 

؛  دنک یم  عادص  و  هجیگ ،  رـس  هتکـس ،  ياهنارحب  دیلوت  و  دـیآ ،  یم  دوجو  هب  ناسنا  رد  گس ))   )) هلیـسو هب  يرامیب  نیا  برکیم 
و تالـضع ،  تسوپ و  هب  دـص  رد  یلفـس و 8  ياضعا  هب  دـص  رد  دنک و 11  یم  هلمح  دـبک  هب  دـص  رد  ناسنا 69  رد  يراـمیب  نیا 

 . دیامن یم  تیارس  زغم  لاحط و  هیلک ،  هب  هصالخ 

لس تیارس   - 5

ناسنا هب  گس ))   )) زا و  گس ))   )) هب ناـسنا  زا  لـس ،  ضرم  هک  هدرک  تباـث  دراـکون ))  )) ماـنب هسنارف  گرزب  نادنمـشناد  زا  یکی 
ییاوه و ياههار  هلیسوب  و  دندرگیم ،  لس  راچد  دایز  ناوج ،  يرهش  ياهگس  هک  هداد  ناشن  انمض  و  دنک ،  یم  تیارـس  دایز  یلیخ 

تافاثک رد  هشیمه  هک  ار  لس  برکیم  ینعی  خوک ))  ياه  لیـس  اب   )) گس اریز  دوش ،  یم  لخاد  گـس  ندـبب  برکیم  مضه  زاـهج 
(52  (() تسا كانرطخ  رهش  نآ  مامت  هکلب  هلحم ،  نآ  مامت  يارب  دشاب  لولسم  رفن  کی  هناخ  رد  یگس  رگا  دسیل  یم  تسه 

هقباس یب  ياهیرامیب 

تسا و هتـشادن  هقباس  یمالـسا  للم  نایم  رد  دروخ ،  یم  مشچ  هب  ناوارف  ییاکیرمآ  ییاپورا و  لـلم  ناـیم  هک  اـهیرامیب  زا  يرایـسب 
تقلخ و اب  اه  همانرب  نآ  هک  دـننک  یم  يوریپ  یمظنم  قیقد و  ياه  همانرب  زا  یمالـسا  لـلم  اریز  تسا ؛  نشور  رایـسب  رما  نیا  تهج 

تـسا هلمج  نیا  زا  تسا و  هدرک  نیعم  دـنوادخ  مدرم ،  یتسیز  رتـهب  تمالـس و  يارب  ار  اـه  هماـنرب  نآ  دراد و  يزاـس  مدرم  شرس 
هچ كوخ  گس و  رادرم ،  نوخ ،  هلئسم 
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سجن مارح و  اهنآ و  كرت  اب  هک  دوش ؛  یم  رـشب  ریگنماد  هدرک  مارح  ادخ  هک  ییاهزیچ  نیا  بناج  زا  هک  يزوسنامناخ  ییاهیرامیب 
هدوشگ اب  هنافـسءاتم  یلو  ددرگیم  نیمات  عامتجا  تمالـس  عامتجا ، -  یتخبدـب  ياـجب  یتسردـنت و  يراـمیب ؛  ياـجب  اـهنآ  نتـسناد 

: دومن ع )   ) متفه ماما  شیامرف  هب  فارتعا  تسیاب  یم  هک  تسا  اجنیا  هدمآ و  تاغوس  هب  دیدج  ياهدم 

(53  (() نودعی اونوکی  ملام  ءالبلا  نم  مهل  هللا  ثدحا  نولمعی ،  اونوکی  ملام  بونذلا  نم  سانلا  ثدحا  املک  ))

تبیـصم اهالب و  نانآ  يارب  زین  دـنوادخ  دـنادیمن ،  ماجنا  ار  ناهانگ  نآ  البق  هک  دـنوشب  يا  هزات  ناـهانگ  بکترم  مدرم  هکیماـگنه 
 . دیامنیم داجیا  هرظتنم  ریغ  ياه 

كاخ ار  فرظ  نآ  تفاظن  تراهط و  يارب  تسیاب  یم  دـسیلب  گس  ار  یفرظ  هکیتروص  رد  دـهد  یم  روتـسد  مالـسا  هک  ییاـج  رد 
یم رارق  ناکدوک  دوخ و  يزابمه  ار  گس  تیلهاج  نامز  نوچمه  مینیب ،  یم  هفرم  ياـه  هداوناـخ  یـضعب  رد  زورما  اـم  دـننک  لاـم 
یم ناشدوخ  باوختخر  رد  ارنآ  هک  هدش  یـصوصخ  گس  اب  هزادنا  نیا  ات  دنکم و  یم  دننک و  یم  ناهد  رد  ار  گس  نابز  دـنهد ، 

 . دنناباوخ

 . دروآ یمن  راب  هب  يزیچ  نوگانوگ  ضارما  يرامیب  برکیم و  زج  يا  هجیتن  راک  نیا  هتبلا 

 . درک لام  كاخ  ارنآ  دیاب  دسیلب ،  گس  ار  یفرظ  رگا  هک  میتشون  البق 

دعب درک ،  لام  كاخ  كاپ ،  كاخ  اـب  لوا  دـیاب  هدروخ ،  رگید  ناور  زیچ  اـی  بآ  فرظ ،  نآ  زا  اـی  هدیـسیل  گـس  هک  ار  یفرظ  ))
تسش لیلق  بآ  اب  هبترم  ود  ای  يراج ،  ایرک  بآ  رد  هبترم  کی 
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(54 (()

یم زیمت  هزیکاپ و  كاخ  طقف  ار  گـس  برکیم  دـهد  یم  برکیم  عفد  هب  روتـسد  زین  وا  مه  هدـیرفآ  ار  گـس  هک  يراگدـیرفآ  نآ 
مامت هداس  رـس و  نادنچ  فشک  نیا  هتبلا  تسا .  یندناوخ  تمـسق  نیا  رد  گرزب  نادنمـشناد  زا  یکی  فشک  و  دـنک ،  دوبان  دـناوت 

 . دوب ادص  رس و  لاجنج و  وهایه و  اب  ماوت  هکلب  هدشن 

جرد دش  یم  پاچ  نیتا ))  تنـس   )) رهـش رد  هک  هسنارفروس ))  اشول   )) مانب يوسنارف ،  تالجم  زا  یکی  رد  فشک  هیزجت  نیا  حرش 
 . تسا هدیدرگ 

تـسا كاخ  برکیم  نیا  يدوبان  هراچ  اهنت  دنک ،  برکیم  هب  هدولآ  ارنآ  و  دنزب ،  نابز  ار  فورظ  یگـس  رگا  هک  دوب  نیا  وا  فشک 
 . درک لام  كاخ  ار  فورظ  دیاب  و  ، 

هک يربمایپ  تسا .  هدوب  راگدرورپ  ماهلا  اب  ادـبم و  اب  هطبار  هار  زا  هدرک  یم  نایب  هک  مالـسا  ربمایپ  هچنآ  هک  میمهفب  دـیاب  اجنیا  زا  و 
 . دیدرگ نهربم  یلالدتسا و  شتاملک  نانخس و  هنوگنیا  نرق  هدراهچ  تشذگ  زا  دعب  دوب .  هدرکن  ملع  لیصحت 

تشون طخ  تفرن و  بتکم  هب  هک  نم  راگن 

دش سردم  دص  زومآ  هلئسم  هزمغ  هب 

انمتسا ث - 

رظن زا  دوش ،  یم  هتفگ  قلج ))   )) نآ هب  یـسراف  حالطـصا  هب  هک  دیایب ،  نوریب  ینم  وا  زا  هک  دنک  يراکدوخ  اب  ناسنا  ینعی  انمتـسا 
لمع نیا  زا  ع )   ) قداـص ترـضح  زا  یـصخش  دوش ،  یم  لـطاب  شا  هزور  دـشاب  هزور  یـسک  رگا  و  تسا ؛  مارح  راـک  نیا  مالـسا 

تشز راک  نیا  بکترم  هک  یسک  گرزب و  تسا  یماگنه  دومرف : ترضح  درک .  لاوئس  عورشمان 
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مهاوخن اذغ  وا  اب  دهد  یم  ماجنا  ار  لمع  نیا  دوخ  اب  یسک  منادب  نم  رگا  و  دنک ،  جاودزا  دوخ  اب  هک  تسا  یسک  دننامه  دوش  یم 
تئارق ار  هیآ  نیا  ترضح  هدش ،  دراو  راک  نیا  تمح  رب  یلیلد  دیجم  نآرق  زا  ایآ  تفگ  ترضح  نآ  هب  سپس  صخش  نآ  دروخ ، 

(55  . ) دندومرف

(56  ) نوداعلا مه  کئلواف  کلاذ  ءارو  یغتبا  نمف 

یم بوسحم  ناراک  زواجت  ءزج  نآ  دـنهد  ماجنا  مارح و  عورـشم ،  جاودزا  زج  دـشاب ،  هک  یقیرط  ره  زا  یـسنج  زئارغ  ءاضرا  ینعی 
(( دوش

انمتسا ياهنایز 

زا ای  دنشابن و  نآ  ندوب  مارح  هجوتم  یضعب  تسا  نکمم  دنتسه ،  یـسنج  فارحنا  عون  نیا  راچد  ام ،  ناناوج  زا  یـضعب  هنافـسءاتم 
رظن زا  یمالـسا  ياهروتـسد  تـیمها  نتـسناد  يارب  زین  هورگ و  نـیا  يرایـشوه  يارب  یلو  دنـشاب  ربـخ  یب  نآ  هبناـج  هـمه  ياـهنایز 

 . مینک یم  لقن  اجنیا  رد  ار  نادنمشناد  زا  یضعب  هیرظن  یکشزپ ، 

زین و  تسا ،  انمتـسا  راـثآ  زا  لـسانت ،  هاگتـسد  هب  طوبرم  ياـهیتحاران  مومع  دـنک  یم  تباـث  نوس ))  نیچوه   )) رتکد تادـهاشم  ))
راک نیا  هب  تداع  هجیتن  نیتسخن  دنک ،  یم  هفاضا  روبزم  هدنسیون  دریگ .  یم  همشچرس  نآ  زا  هیمیشم  و  مشچ ؛  هیکبـش  ياهیتحاران 
یم هدرمژپ  دـهد و  یم  تسد  زا  ار  دوخ  یلـصا  گنر  تروص ،  ددرگ ،  یم  لـئاز  اهمـشچ  تیفافـش  توق و  هک  تسا ؛  نیا  عینش ، 

 ، ددرگ یم  رهاظ  اهنآ  يامیـس  رد  یگتفرگ  تلاح  هدـشن ،  هدـید  یلوا  تواکذ  شوه و  راک ،  نیا  هب  نایالتبم  ياه  هاگن  رد  دوش ، 
یم هطاحا  یگنر  دوبک  ياه  هقلح  اب  اهنآ  ياهمشچ 
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 ، مضه ندـش  لکـشم  اهتـشا ،  یبارخ  هظفاح ،  ناصقن  ددرگ .  یم  هدـهاشم  فلتخم  ياـضعا  رد  یلبنت  یتسـس و  نآ  زا  دـعب  دوش ؛ 
جیاتن زا  يریگ  هشوگ  رکف  و  ایلوخیلام ،  ترودـک ،  مغ و  تداسح و  حیـضوت ،  لـباق  ریغ  روطب  جازم  قـالخا و  رییغت  سفن ،  یگنت 

 ، یحور یمـسج و  ياوق  ندـش  عیاض  ینوخ و  مک  زین  لمع  نیا  ياه  هناشن  تارثا و  زا  تسا ،  یـسنج  فارحنا  نیا  هب  يالتبا  موش 
رثا رد  راک  نیا  و  تسا .  یتسـس  فعـض و  يرغال و  هظفاح ،  ندش  مک  سفنت ،  یتخـس  درد ،  رمک  اهـشوگ ،  يادـص  رـس ؛  نارود 

(57 (() دراذگ یم  رثا  شوگ  مشچ و  رد  اصوصخم  دراد ،  هناگجنپ  ساوح  اب  هک  یکیدزن  هطبار 

يرابگرم دیدش و  دایتعا  تسا .  دب  راک  نیا  هب  دایتعا  دنوش ،  یم  هجاوم  نآ  اب  لمع  نیا  هب  نایالتبم  هک  یگرزب  تالکـشم  زا  یکی 
راـک نیا  هب  داـیتعا  هک  تفگ ،  ناوـت  یم  نیقی  هب  و  تسین ،  رادرب  تسد  یناـسآ  نیا  هب  و  دـناشک ،  یم  دوـخ  لاـبند  هب  ار  دارفا  هـک 

 . تسا رتدیدش  ردخم  داوم  هب  ندوب  داتعم  زا  دنسپان ، 

اهبورکیم ج - 

اهنآ زا  یـضعب  هکلب  دنتـسین ؛  رـضم  اهبورکیم  همه  دنوش ،  یمن  هدید  يداع  مشچ  اب  هک  دنا  ینیب  هرذ  هزیر  تادوجوم  اه  بورکیم 
 . دنرثوم مزال و  الماک  اهناسنا  یگدنز  رد 

دعب هب  روتـساپ ))  )) نامز زا  زیر ،  تادوجوم  نیا  فشک  دـید ،  ناوت  یمن  یـشیامزآ  لـئاسو  و  پکـسورکیم ،  نودـب  ار  اـهبورکیم 
 . دش عورش 

پوکسرکیم  )) شیادیپ و  روتساپ ))  )) دلوت زا  لبق  اهنرق  مالسا ،  رد 
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 . تسا هدش  هداد  ربخ  ینیب  هرذ  هزیر  تادوجوم  نیا  زا  (( 

 : تسا هدرک  لاوئس  ترضح  نآ  زا  هدوب ،  (ع )  اضر ماما  ناتسود  زا  هک  یناج ))  رج  دیزی  نبا  حتف  ))

؟  تسیچ تسا  ریصب  عیمس و  ادخ  هک  نیا  زا  دوصقم 

زیر تاناویح  و  ناهایگ ،  رد  ار  وا  تردـق  راثآ  اـیآ  تسا ،  ربخاـب  قیقد  تادوجوم  زا  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  يارب  دومرف  ع )   ) ماـما
هطـساو هب  هک  یتاناویح  دینک  یمن  هدهاشم  دـنیب ،  یمن  ار  اهنآ  هاگ  چـیه  ام  مشچ  هک  یتاناویح  نآ  هشپ ،  زا  رتکچوک  هشپ و  دـننام 

 . دنوش یمن  هداد  زیمت  مه  زا  اهنآ  دازون  گرزب و  هچب و  هدام ،  رن و  یکچوک ، 

اب هن  یکچوک  رثا  رد  و  دـننک ،  یم  یگدـنز  اهتـشد  اهنابایب و  رد  و  ناتخرد ،  ياهتـسوپ  نایم  رد  و  اهایرد ،  جاوما  رد  تاناویح  نیا 
(58  . ) دندرگ یم  سمل  تسد  اب  هن  دنوش و  یم  هدید  مشچ 

ابو

هناخدور بآ  رد  يدایز  تدم  بورکیم  نیا  دش .  هتخانش  لاس 1883  رد  نآ  بورکیم  هک  تسا ،  یکانرطخ  يرـسم و  يرامیب  ابو 
دنچ فرظ  رد  و  دـنک .  یم  زورب  یناهگان  روطب  یهاـگ  تسا .  هدولآ  بآ  رد  اـبیرقت  نآ  میقتـسم  ریغ  تیارـس  دـنک ،  یم  یگدـنز 

رد ینیگنس  دیدش ،  لاهـسا  یق و  نآ  ضراوع  دوش ،  یم  هدیمان  هقعاص  يابو  ببـس  نیا  هب  و  دیامن ،  یم  كاله  ار  یعمج  تعاس 
 ، لوب عاطقنا  اه ،  هنوگ  اهبل و  ندش  دوبک  ضیرم ،  عوفدـم  رد  هدروخ  سیخ  جـنرب  هیبش  دیفـس  ياه  هناد  ندـش  ادـیپ  هدـعم  بلق و 

ساسحا
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تـسد اب  ار  نآ  رگا  هک  يروط  هب  ندب  تسوپ  یگدیکـشخ  ادص و  یگتفر  ورف  ضبن ،  ندش  دـنک  طرفم ،  شطع  دـیدش و  تدورب 
تـسد زا  ندب  تاعیام  ندش  مک  رثا  رد  ار  دوخ  یعاجترا  تلاح  اریز  دنام ،  یم  یقاب  تلاح  نامه  هب  ابیرقت  دـنهدب  راشف  دنـشکب و 
مالـسا نایاوشیپ  یلو  دنک .  یم  یگدنز  بآ  نایم  رد  ابو  بورکیم  هک  دنتفایرد  هداعلا  قوف  تامحز  اب  ناسانـش  بورکیم  دـهد  یم 

 . دندومرف نایب  مامت  تحارص  اب  ار  بلطم  نیا 

: دیامرف یم  مالسا  نانمشد  هب  نیرفن  نمض  رد  هیداجس ،  هفیحص  باتک  رد  ع )   ) مراهچ ماما 

ءابولاب مههایم  جزما  و 

: دندومرف هغالبلا  جهن  باتک  رد  ع )   ) یلع نک  جوزمم  اب  بورکیم و  هب  ار  اهنآ  یندیماشآ  ياهبآ  ایادخ ، 

(59) ایب ابرش و  مهنیب  ینیباوح و  دجو 

 . دندومن مه  رد  دنتخیمآ و  ار  راد  ابو  بآ  ناشدوخ ،  نم و  نایم 

ماذج

نآ مسق  کی  تسا ،  مسق  ود  رب  دراد و  عویـش  اکیرمآ  اپورا و  طاقن  یـضعب  اقیرفآ و  ایـسآ و  رد  هک  تسا ،  يریگاو  يرامیب  ماذج 
مخز هب  لیدبت  و  دنک ،  یم  رییغت  جیردت  هب  هک  دشاب  یم  ندب  تسوپ  يور  رد  گنر  یـسم  ياهیگدامآ  رب  لیبق  زا  یـضراوع  ياراد 

تسد و ینیب و  لیبق  زا  ندب  ءاضعا  یضعب  یسح  یب  صرب و  هیبش  دیفـس  ياه  هکل  زا  تسترابع  نآ  رگید  مسق  دوش ،  یم  تحارج 
 (( هروخ  )) نآ هب  یـسراف  رد  و  دنیوگ ،  یم  مه  دسالا )) ءادو  هلکآ   ، )) درب یم  نایم  زا  و  دـنک ؛  یم  دـساف  ار  اهنآ  تشوگ  هک  اپ ، 

 . دنیوگ یم 

رد نآ  بورکیم 
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روط هب  نآ  نومک  هرود  ینعی  يراـمیب  زورب  اـت  دوش  یم  ناـسنا  ندـب  دراو  هروـخ  بورکیم  هک  یتـقو  زا  دـش ،  فـشک  لاس 1873 
 . تسا هدش  هدید  لاس  ات 30  هام  ود  زا  تردن  هب  تسا و  ریغتم  لاس  ات 7  لاسکی  زا  طسوتم 

ماذج بورکیم  تسا .  يرسم  ياهیرامیب  زا  زین  ماذج  هروخ و  دشاب ،  یم  هدرزآ  تسوپ  ای  یسفنت  ياهطاخم  زا  ماذج ،  تیارـس  هار 
یهاتوک هلمج  نمض  رد  مالـسا  ربمایپ  هک  تسا  نیا  بیجع  و  تسا ،  ریـش  لکـش  هب  بورکیم  دننیب ،  یم  یملع  لئاسو  اب  هزورما  ار 

زا هک  يروط  نآ  دینک  رارف  یماذج  صخش  زا  هک  دنتخومآ  اهناسنا  هب  یفیطل  هیبشت  اب  دندومرف  نایب  ار  يرامیب  نیا  ندوب  يرسم  هک 
 . دینک یم  رارف  ریش 

(60) دسالا نم  كارارف  موذجملا  نمرف 

يرامیب نیا  ندوب  يرسم  نایب  ریش 2 -  هب  هیبشت  هلیسو  هب  هروخ ،  بورکیم  لکش  نایب  هدش 1 -  هداد  رکذت  هتکن  ود  تیاور  نیا  رد 
هب یـسک  دـنراذگاو ،  ناشدوخ  لاح  هب  ار  نایماذـج  هک  تسین  نیا  رارف  زا  روظنم  هتبلا  درک  يرود  یماذـج  یـصخش  زا  یتسیاب  هک 

یماذج یـصخش  اب  ندشن  کیدزن  ترـشاعم و  رارف ))  )) هملک زا  روظنم  هکلب  دنریمب ،  ییاهنت  اوزنا و  جـنک  رد  ات  دورن  اهنآ  تدایع 
 ( ص  ) مالسا ربمایپ  زا  تسا  يرگید  نخس  بلطم  نیا  لیلد  و  تسا . 

(61  ) عارذ ردق  هنیب  هنیب و  نوکی  نا  الا  اموذجم  لجرلا  ملکی  نا  هرک 

کی هزادنا  هب  لقادح  ضیرم  ملاس و  صخـش  نیب  هکنیا  رگم  دـیوگب ،  نخـس  یماذـج  اب  یـصخش  هکنیا  زا  دراد  تهارک  دـنوادخ 
 . دشاب هلصاف  عراذ 

يارب رگید  هار 
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اهنآ تمدـخ  هب  رگا  هتفای و  تینوصم  تروص  نیا  رد  هک  دـشاب  هدرک  هنیـسکاو  ار  دوخ  صخـش ،  هک  تسنیا  یماذـج  اب  ترـشاعم 
 . تسا هداد  ماجنا  یبوخ  راک  دزادرپب 

مالسا رد  ینوفع  دض  روتسد 

راشتنا و اب  هزرابم  يارب  مالسا  دنزاس ؛  یم  هدولآ  دارفا و  رواجم و  ياهطیحم  يا ،  هداعلا  قوف  تعرـس  اب  اهبورکیم  هکنیا  هب  هجوت  اب 
ناوت یم  هک  تسا ،  هداد  ار  نآ  لاثما  اهقاطا و  دـننام  راد ،  فقـس  هدیـشوپ و  ياـهناکم  ندرک  ینوفع  دـض  روتـسد  اـهنآ ،  تیارس 

 . تسناد اهروتسد  نآ  زا  یکی  ار  لمرح ))   )) اب روخب 

: دندومرف ع )   ) مشش ماما 

 (( هنع اولفغت  الف  ماذـجلا ،  هنوها  ءاد  نیعبـس  نم  ءافـش  وه  و  اهیف ،  وه  یتلا  رادـلا  نود  اراد ،  نیعبـس  کنتیل  هللا  هنعل  ناطیـشلا  نا  ))
(62)

لمرح  )) هناد روخب  دـنوش و  یم  رود  اهبورکیم  نآ  فارطا  هناخ ،  داتفه  ات  دوش  لامعتـسا  روخب  روط  هب  لمرح ))   )) هک يا  هناخ  رد 
لمرح  . )) دیوشن لفاغ  لمرح ))   )) راش رس  دئاوف  زا  تسا  ماذج  بورکیم  اهنآ  نیرتکچوک  هک  تسا ،  يرایـسب  ضارما  زا  ءافـش  (( 

(63  . (() دننک یم  هدافتسا  نآ  ياه  هناد  روخب  زا  هک  دجنک  دننام  تسا  یتخرد  مان 

يدایز ياه  هناخ  رد  تعاس  کی  ضرع  رد  تسا  نکمم  یتح  دنوشیم  رشتنم  يدایز  تعرس  اب  ازنآولفنآ  دننام  اهبورکیم  زا  یـضعب 
 . دنناما رد  بورکیم  زا  هناخ  داتفه  ات  هدش  هتفگ  تیاور  نیا  رد  اذل  دبای .  راشتنا 

هدور هدعم و  دبک ،  تشادهب  چ - 

زین ارنآ  ياه  نک  كاپ  هشیش  یتح  ریس و  تعرس  تکرح و  يراخب ،  ترارح  قوب ،  اهغارچ ،  دیریگب ،  رظن  رد  ار  لیبموتا  کی 
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مادک زین  دوش و  یم  نشور  نآ  اهغارچ  ورین  مادک  اب  دزادنا و  یم  هار  هب  ییورین  هچ  ار  لیبموتا  نیا  هک  دینک  رکف  الاح  دـیروایب  دایب 
يژرنا و داجیا  هک  تسا  روتوم  تسا ،  روتوم  زا  اهراک  همه  هک  دیسر  یم  هجیتن  نیا  هب  هعلاطم  زا  دعب  دهد .  یم  تعرس  نآ  هب  ورین 

 . دنک یم  ترارح  قرب و 

نامه ام  ندب  دوب .  دهاوخ  رتهب  تعرـس و . . .  تکرح و  دننام  نیـشام  رگید  ياهراک  دـنک ،  راک  رتهب  نیـشام  روتوم  رادـقم  ره  هب 
هجوت هاگتـسد  نیا  تظافح  يرادهگن و  رد  هک  رادقم  ره  هب  تسا و  همـضاه  زاهج  شاراوگ و  هاگتـسد  نآ  روتوم  تسا و  لیبموتا 

رد ار  سر  دوز  يریپ  هک  یناسک  هتفگ  ناوت  یم  لیلد  نیمه  هب  و  دوب .  دهاوخ  رتشیب  شدمآ  رد  رتهب و  شراک  رادقم  نامه  هب  دوش 
 . دومن دییءات  دنناد  یم  همضاه  زاهج  تالالتخا  رثا 

یبوخب ای  دتفیب و  راک  زا  وا  همـضاه  شراوگ و  هاگتـسد  هک  دوش  یم  ریپ  یتقو  یمدآ  دنراد  هدیقع  نادنمـشناد  زا  رگید  يا  هدـع  ))
 . (( دنکن راک 

: دیوگ یم  سانش  بورکیم  دنمشناد  فوکنچیم ))  ))

یییاذغ تیمومـسم  هطـساوب  راد  رهز  هدننک و  مومـسم  ياهبورکیم  هک  دوش  یم  هریچ  ندـب  رب  یتقو  نآ  يرامیب  سر و  دوز  يریپ  ))
(64 (() دنتسرفب ندب  ياهگر  هب  ار  دوخ  مومس  دنزادرپب و  تیلاعف  هب  اه  هدور  لخاد  رد 

رازه زا 12  هک  تسا  يرامآ  دراد  رمع  لوط  رد  هک  يرثوم  شقن  ناـسنا و  تمالـس  يارب  شراوگ  هاگتـسد  تیمها  رب  لـیلد  نیرتهب 
 ، هبصح لس ،  ضارما  اب  اهنآ  رفن  طقف 98  هک  هدش  هتفرگ  نارهت  ناگدرم  رفن 
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زاهج هدعم و  هاگتسد  ضراوع  هب  طوبرم  يا  هظحالم  لباق  مقر  هکیلاح  رد  دنا  هدرم  ینوفع  ضارما  ریاس  مخز و  هایـس  هیرلا ،  تاذ 
 . درذگ یم  امش  رظن  زا  نآ  رامآ  کنیا  هک  تسا  همضاه 

رفن دبک 2930  ضراوع  رثا  رب  ناگدرم   - 1 )) 

رفن همضاه 1432  ءوس  ضراوع  رثا  رب  ناگدرم   - 2

رفن ییاذغ 1043  تیمومسم  ضراوع  رثا  رب  ناگدرم   - 3

رفن بلق 1150  يرامیب  ضراوع  رثا  رب  ناگدرم   - 4

رفن سرقن 595  کیتایس -  مسیتامور -  ضراوع  رثا  رب  ناگدرم   - 5

رفن دنق 430  يرامیب  ضراوع  رثا  رب  ناگدرم   - 6

رفن هباشون 160  رد  دارفا  ضراوع  رثا  رب  ناگدرم   - 7

رفن نوخ 1300  راشف  ضراوع  رثا  رب  ناگدرم   - 8

رفن هتکس 360  ضراوع  رثا  رب  ناگدرم   - 9

رفن ناطرس 118  ضراوع  رثا  رب  ناگدرم   - 10

رفن  1250 نیماتیو )  یمک   ) زونایتوا ضراوع  رثا  رب  ناگدرم   - 11

رفن مومس 36  ضراوع  رثا  رب  ناگدرم   - 12

رفن لتق 194  عازن و  مداصت -  فداصت -  ضراوع  رثا  رب  ناگدرم   - 13

رفن ینوفع 98  ضارما  ضراوع  رثا  رب  ناگدرم   - 14

رفن هیلک 970  ضارما  تیرفن و  ضراوع  رثا  رب  ناگدرم   - 15

(65 (() رفن لک 12066  عمج 

 . تسا همضاه  ءوس  دبک و  ضراوع  دهد  یم  ناشن  ام  هب  رطخ  گنز  ناونع  هب  رامآ  نیا  هک  ار  یمقر  نیرتگرزب 

سکع رب  دـنراد و  ندرک  راک  هلـصوح  هدوب و  يوق  يا  هدارا  مالـس و  یجازم  ياراد  دـنراد  حیحـص  بترم و  يا  هدـعم  هکیناسک  ))
دننز یم  ترچ  دنشک و  یم  هزایمخ  امئاد  دنتـسین  دنمقالع  ندرک  راک  هب  هدوب و  لسک  هشیمه  دنـشاب  یم  تسوبی  هب  التبم  هکیناسک 
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تانئاک هب  و 
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 ، دنوشیم ضیرم  رتمک  دنراد  مظنم  يا  همضاه  هکیناسک  دنرادن  يا  هقالع  یگدنز  هب  دنک و  یم  درد  بلغا  ناشرس  دنیوگ ،  یم  دب 
 . دنوش یم  هجلاعم  دوز  دندش  رامیب  عقوم  ره  و 

(66 ()) ؟  يداد هچ  يدادن  هک  ارنآ  يدادن و  دنچ  يداد  مظنم  همضاه  هک  ارنآ  ادنوادخ 

 . دنا هتسناد  يرامیب  ره  هشیر  ار  همضاه  زاهج  هدعم و  هدوبن  مظنم  تالالتخا و  زین  هلآ  هیلع و  هللا  لص  مالسا  ربمایپ 

(67  . . . (() ءاد لاک  تیب  هدعملا   (: )) ص  ) یبنلا لاق 

يروخ دنت  يروخ -  رپ 

یم يژرنا  روتوم  هب  هک  يزیچ  دراد  يژرنا  ورین و  هب  جایتحا  ندرک  راک  يارب  لیبموتا  روتوم  هتبلا  میدرک ،  لیبموتا  هب  هیبشت  ار  ندـب 
یمن دـشاب  هزادـنا  شیب  مه  نآ  نیزنب  رگا  دور  یمن  هار  نیزنب  نودـب  روـتوم  هکیروطناـمه  تـسا ،  لـیئوزاگ و . . .  نـیزنب ،  دـهد 

 . دوب دهاوخ  شا  یشوماخ  ببس  نیزنب  يدایز  ادتبا  زا  و  دوش ،  نشور  روتوم  دراذگ 

 . تسا نینچ  زین  ناسنا  رد  يروخ  رپ  دنک ،  یم  هفخ  دننزب  تراتسا  ات  حالطصا  هب  و 

 . تسناد اهیرامیب  هشیر  ای  ضارمالا  ما  ناوت  یم  ار  يروخرپ 

: دراد یم  نایب  نینچ  هنیمز  نیا  رد  دیجم  نآرق 

(68  (() نیفرسملا بحی  هنا ال  اوفرست  اوبرشا و ال  اولک و  و  ))

 . دراد یمن  تسود  ار  لادتعا  دح  زا  نیزواجتم  دنوادخ ،  اریز  دینکن ؛  يور  دایز  یلو  دیماشایب  دیروخب و 

(69  ) هبلص نمقی  تامیقل  یمدآلا  بسح  نطب  نم  ارش  ءاع  یمدآ و  ءالم  ام 

دنچ وا  یگدنز  همادا  يارب  هکیلاح  رد  دشاب  مکش  فرظ  زا  رتدب  هک  درکن  رپ  مدآ  دنزرف  ار  یفرظ  چیه 
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 . تسا یفاک  همقل 

 : میناوخ یم  ارنآ  لیصفت  کنیا  تسا و  هدش  دزشوگ  راصتخا  روط  هب  يروخ  رپ  ياهنابز  نخس  نیا  رد 

روخ رپ  صاخـشا  و  دـننک .  یم  علب  دراد  دوجو  ناوارف  لکلا ،  رد  هک  بذـج  لباق  ریغ  يا  هتـساشن  داوم  لکـش  هب  ار  مس  اـهیلکلا  ))
 . . . دنیامن یم  دوخ  ندب  دراو  یندشن  بذج  يدنق  راد و  هتساشن  ياهاذغ  تروص  هب  ار  يا  هتساشن  داوم  نبرک  ود  تاردیه 

تبحـص و داـیز  اـهروخ  رپ  زا  یلو  تسا .  اـهیلکلا  ریگناـبیرگ  هک  تسین  یتارطخ  زا  رتـمک  تـسا  اـهروخ  رپ  هجوـتم  هـک  یتارطخ 
اب اهتـسم  لثم  دـنزاس .  یمن  هدـنکفا  رـس  ار  دوخ  هداوناخ  دـننک و  یمن  اپ  رب  یمومع  حاـضتفا  اـه  نآ  اریز  تسین  نیب  رد  ییوگتفگ 

زور هب  زور  ناتـسم  لثم  رگید  فرط  زا  یلو  دنرب  یمن  رـس  هب  يرتنالک  ياهنادنز  رد  ار  اهبـش  هدـشن و  هقی  هب  تسد  سیلپ  نیرومام 
رد لکیه  دب  هداتفا و  راک  زا  ناریپ  تروص  هب  ار  دوخ  یناوج  رد  دنهد و  یم  داب  رب  ار  یگدنز  طاشن  ورین و  هدرک ،  هدوسرف  ار  دوخ 

 . دنشاب هدرکن  ار  دوخ  رمع  ثلث  زا  شیب  هتشذگن و  اهنآ  زا  ینس  تسا  نکمم  هک  یلاح  رد  دنروآ  یم 

 . . . دنراد هفاضا  یبرچ  هیپ و  ولیک  لهچ  ای  یس  هداتفا و  ناشبغبغ  يور  هناچ  هس  هناچ  کی  ياج  هب  هک  یصاخشا  تسا  لکشم  هچ 

ار دوخ  رمع  روخ  رپ  صاخـشا  دنراد  لوبق  ارنآ  یگمه  هتـشاد و  رب  فلتخم  صاخـشا  هراب  رد  رمع  همیب  ياهتکرـش  هک  يرامآ  قبط 
رمک رود  رد  هک  يا  هرگ  ره  اریز  دننک  یم  هاتوک 
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 . دشاب لواسم  دیاب  سک ،  ره  هنیس  رمک و  رود  هزادنا  هچ ،  درک  دهاوخ  مک  ار  یمدآ  رمع  زا  لاسکی  دوش  دایز  هنیس  رود  تبسن  هب 

يارب ار  یتبکن  رپ  سر و  دوز  يریپ  کی  دـننک  یم  يروخ  رپ  هک  یمدرم  رفن  اـهنویلیم  یقرتم  ياـهروشک  ماـمت  رد  رـضاح  لاـح  رد 
دنباتش و یم  دوخ  روگ  يوس  دنلب  ياهمدق  اب  هلیسو  نیا  هب  هک  یمـسج  ياهیرامیب  زا  تسا  رپ  نآ  نارود  هک  دنروآ  یم  مهارف  دوخ 

 . دنهد یم  داب  هب  ار  دوخ  تایح  رمث  رپ  یتخبشوخ و  ياهلاس  نیرتهب  هدرک و  هابت  ار  دوخ  هداوناخ  دوخ و  یگدنز  تداعس 

رطخ هک  تسا  هدـمآ  رد  یموـمع  يـالب  کـی  تروـص  هب  زورما  ندـمتم  ياـیند  رد  یتـسرپ  مکـش  يروـخ و  رپ  نوـنج  نم  هدـیقعب 
 . دنشاب یم  همه  هجوتم  نآ  یعامتجا 

یم رد  یکانتـشحو  تشز و  تروص  هب  ار  یقیقح  یگدـنز  يابیز  رهاظ  هک  تسا  يرامیب  عون  کـی  یتسم  لـثم  یقاـچ  نم  هدـیقعب 
ار دوخ  ندـب  یعافد  ياوق  هدز و  دوخ  مسج  زغم و  رب  هنایزات  راد  هتـساشن  یبرچ و  رپ  ياهاذـغ  فرـص  اب  روخ  رپ  صاخـشا  دروآ و 

(70 (() دنروآ یم  مهارف  دوخ  حور  مسج و  رد  ار  اهیرامیب  مامت  هنیمز  هرخالاب  دننک و  یم  مودعم 

: دیامرف یم  ص )   ) مرکا ربمایپ 

(( . دنراد تواسق  اب  یبلق  ضیرم و  یندب  روخ  رپ  دارفا  و  تسا ،  افص  اب  شبلق  ملاس و  شندب  دروخب  اذغ  رتمک  هک  یسک  ))

(71  (() هبلق یسق  هندب و  مقس  همعط  رثک  نم  هبلق و  افص  هندب و  حص  همعط  لق  نم  ))

زا ار  نطاب  يافص  محرت و  سح  يروخ  رپ  رثا  رد  تسرپ  مکش  مدآ 
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 . ددرگ یم  شبیصن  اهیرامیب  هارمه  بلق  تواسق  لباقم ،  رد  دهد و  یم  تسد 

 . دننک یم  بصغ  زین  ار  نارگید  قح  دننز ،  یم  نایز  دوخ  هب  یمسج  يداصتقا و  رظن  زا  هکنآ  رب  هوالع  اهروخ  رپ 

ار رفن  جنپ  قح  تقیقح  رد  دروخب  ییاهنت  هب  هدنگ  مکـش  ناسنا  کی  تسا  یفاک  رگراک  جنپ  يارب  هک  ییاذغ  مینک  ضرف  رگا  الثم 
روخ رپ  ایند  مدرم  زا  یمین  مینک  ضرف  رگا  ای  هداد  رارق  مادهنا  ضرعم  رد  ار  دوخ  تمالـس  راک  نیا  اب  هزات  تسا و  هدـیعلب  هتفرگ و 

رب تلادع  نامزاس  کی  هکیتروص  رد  و  دنروخ ،  یم  ار  اه  هنـسرگ  ياذغ  نانآ  تقیقح  رد  هنـسرگ ،  ریقف و  رگید  یمین  و  دنـشاب ، 
 . دش دهاوخن  فلت  یگنسرگ  زا  سک  چیه  ایند  رد  دهدب  ییاذغ  هریج  اهروخ  رپ  هب  هک  ددرگ  رارق 

 : میناوخ یم  ع )   ) قداص ماما  زا  یتیاور  رد 

(72  (() هنطب ءالتم  اذا  هللا  یلا  دبعلا  نوکی  ام  ضغبا  هنطب و  عاج  اذا  هللا  نم  دبعلا  نوکی  ام  برقا  و  )) . . . 

 . دشاب هدرک  رپ  ار  دوخ  مکش  هک  تسا  یتقو  وا  تلاح  نیرتضوغبم  دشاب و  هنسرگ  هک  تسا  یتقو  ادخ  هب  هدنب  تلاح  نیرتکیدزن 

: دیامرف یم  مالسا  ناگرزب  اهقف و  زا  یکی  هکنانچ  تسا  مارح  مالسا  رظن  زا  دشاب  ررض  نایز و  ثعاب  يروخرپ  رگا  یلو 

(73) ررضلا یلا  ذا  مرح  امبر  لکالا و  هرثک  هرکی 

 . ددرگ مارح  دراد  هک  ینایز  رثا  رد  اسب  و  تسا ،  دنسپان  هورکم و  عرش ،  رظن  زا  يروخ  رپ 

یفاک ياذغ 

اذغ رادقم  هچ  ناسنا  سپ  هک  دیایب  شسرپ  نیا  تسا  نکمم 
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تیلاعف راک و  هب  تبسن  زین  تسا و  توافتم  دارفا  هثج  مادنا و  هب  تبـسن  اذغ  هب  جایتحا  اریز  دشاب ؟  هدرک  لادتعا  تیاعر  هک  دروخب 
رپ يرگید  درف  يارب  رادـقم  نیمه  هکیتروص  رد  دـشاب  مک  درف  کی  يارب  اذـغ  تسا 500  نکمم  الثم  دوش ،  یم  داـیز  مک و  اـهنآ 

 . درک نییعت  اذغ  ندروخ  يارب  ینیعم  لادتعا  سایقم و  مدرم  همه  يارب  ناوت  یمن  نیاربانب  دیایب .  باسح  هب  يروخ 

 ، زرواشک دنمـشناد ،  اـمرف ،  راـک  رگراـک ،  وجـشناد ،  تاـقبط ،  هشیمه  يارب  هک  هدرک  حرط  يروط  ار  كروخ  هماـنرب  مالـسا  اـما 
 . تسا لدتعم  بسانم و  كدوک  ناوج و  ریپ ،  درم ،  نز ،  ینغ ،  ریقف ،  رادمتسایس ، 

: دیامرف یم  ص )   ) مرکا ربمایپ 

(74  . ) یهتشت تناو  کسماو  یهتشت  تناو  لک 

 . تسا یقاب  تیاهتشا  رونه  هک  شکب  اذغ  زا  تسد  یماگنه  یشاب و  هتشاد  اهتشا  هک  روخب  اذغ  یلاح  رد 

: دیامرف یم  روطنیا  ع )   ) یبتجم ماما  شدنزرف  هب  یشرافس  نمض  رد  ع )   ) یلع ماما  و 

(75  . ) هیهتشت تناو  الا  ماعطلا  نع  مقت  و ال  عئاج ،  تنا  ماعطلا و  یلع  سلجت  ال 

 . يراد ندروخ  هب  لیم  زونه  هک  یتقو  رگم  رادم  رب  ماعط  زا  تسد  یشاب و  هنسرگ  هک  یتلاح  رد  رگم  نیشنم  اذغ  هرفس  رب 

 . تسا صاخشا  همه  يارب  صیخشت  لباق  هک  تسا  هداد  رارق  دارفا  ياهتشا  مالسا  ار  یعیبط  سایقم  نیرتهب  دیئامرف  یم  هدهاشم 

 ! میوش هنسرگ  ات  مینک  ربص 

ار كاروخ  رادقم  نازیم و  اج  ره  مالسا  تهج  نیمه  هب  تسین ،  يروخ  رپ  زا  رتمک  شیاهنایز  اهتشا  نودب  ندروخ  اذغ 
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 . دش لقن  البق  هکنانچ  هتفگ  نخس  اهتشا ،  اب  ندروخ  زا  زین  اجنامه  هدومن ،  نیعم 

تـسا یتیاور  رد  تشاد  دهاوخ  يروخ  رپ  زا  رت  میخو  یبقاوع  دشاب  هدش  مضه  قباس  ياذغ  هکنآ  زا  لبق  ددجم  ياذـغ  زا  هدافتـسا 
 . تسا دیدش  ياهدرد  داجیا  ببس  لوا ،  ياذغ  مضه  زا  لبق  اذغ  ندروخ  هک 

(76  (() ماعطلا یلع  ماعطلا  لاخدا  يودلا  ءادلا  ))

هب عورـش  دنتـسشن  نآ  رود  هب  یگمه  دش و  هدامآ  هرفـس  تقو  ره  هکلب  هک  دنتـسین  اهتـشا  لیم و و  رکف  هب  ندروخ  اذـغ  رد  یـضعب 
اب بسانم  ایآ  تسا  رپ  اهنآ  هدعم  هکنیا  هب  هجوت  اب  شگنراگنر  ياهاذغ  اب  هرفـس  نیا  هک  دـنرادن  هجوت  چـیه  و  دـننک ،  یم  ندروخ 

شیب دیاب  زین  ندروخ  اذغ  رد  درک ،  رکف  نآ  بقاوع  هراب  رد  یتسیاب  راک  ره  زا  لبق  هکیروطنامه  تسه ؟  اهنآ  هدـعم  جازم و  عضو 
: دیامرف یم  مالسا  ربمایپ  تقد  اهراک  ریاس  زا 

(77  ) صربلا ثروی  عبشلا  یلع  لک  الا 

رهاظ ندب  تسوپ  يور  هک  تسا  يدیفـس  ياه  هکل  صرب   ) تسا صرب  يرامیب  ثعاب  تسا  ریـس  ناسنا  هک  یتاقوا  رد  اذـغ  ندروخ 
( دوشیم

يروخ دنت 

 . تسا ناهد  نآ  هلحرم  نیلوا  دنک  یم  یط  ار  یلحارم  مینک ،  یم  لیم  ام  هک  ییاذغ 

 ، ندـیوج ندرک و  مرن  و  گنـس و . . .  ناوختـسا ،  دـننام : بسانم  ریغ  رـضم و  ءازجا  نتخاس  جراخ  هزم و  تهج  زا  ناـهد  رد  اذـغ 
رب هوالع  دنروخ  یم  اذغ  هلجع  اب  هک  یناسک  تسا ،  اذغ  ندرکن  لرتنک  ینعم  هب  ندروخ  دنت  نیاربانب  دوش ،  یم  یـسرزاب  لرتنک و 

دنرب یمن  تذل  اهاذغ  هزم  زا  یبوخ  هب  هکنآ 
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 . دید دنهاوخ  ییاهنایز 

لح لباق  يریمخت  داوم  اب  یناسآ  یتحار و  هب  هدعم  رد  دناوت  یمن  دوش  هدیعلب  تعرـس  ییدنت و  هب  هک  ییاذغ  درک  شومارف  دیابن  ))
(78 (() دیآ یم  شیپ  همضاه  هاگتسد  رگید  ضراوع  درد و  مکش  هدرک و  لالتخا  دیلوت  هجیتن  رد  ددرگ و  مضه  هدش و  طولخم  ، 

ماما شدنزرف  هب  یشرافس  نمض  مالسلا  هیلع  یلع  تسا  ندروخ  اذغ  یساسا  طورش  زا  یکی  اذغ  ندیوج  مالـسا ،  ییاذغ  همانرب  رد 
(79  ) غضملا دوج  دومرف : یم  ع )   ) نسح

 ، وجب وکین  ار  اذغ 

لالخا دننک ،  یم  شیتفت  ار  یئاذغ  ره  يدـح  رـس  دراگ  نیرومام  هک  تسا  اج  نیا  رد  و  تسامـش ؛  هدـعم  هناخ  كرمگ  ناهد ،  ))
 . دنیامن یم  ییامنهار  ار  نیدراو  و  دنتسرف ،  یم  نادنز  هب  دننک و  یم  فیقوت  ار  نارگ 

ناهد بآ  اب  دیوجب و  ار  نآ  بوخ  ینعی  دینک  لطعم  ناهد  رد  ار  همقل  دیناوت  یم  ات  دنربب ،  تذل  رتشیب  اذـغ  ندروخ  زا  هکنآ  يارب 
دراگ نیرومام  اروف  دشاب  هتشاد  دوجو  يراگزاسان  ياذغ  ای  دشاب  یمس  امش  همقل  يالب  رگا ال  دیرب .  ورف  ینءات  اب  هدرک و  طولخم 

دهاوخ نآ  رـش  عفد  يارب  ددغ  ریاس  هب  ار  مزال  تاروتـسد  اروف  وا  دنهد  یم  عالطا  دراد  رارق  زغم  رد  هک  ددغ  ناطلـس  هب  يدـح  رس 
 . داد

زا ار  يریپ  هـک  یناـسک  هـتفگ  دزاـس و  یم  فیعـض  هتـسخ و  ار  همـضاه  ددـغ  دـنک و  یم  داـیز  ار  هدـعم  تـمحز  هدـیوجن  ياذـغ 
رگید لماع  هک  ازدنگ  ياهبورکیم  دوش و  یم  نفعتم  هدعم ،  هک  تسا  اجنیا  رد  دناشوپ .  یم  لمع  عماج  دنناد  یم  ددغ  یگدوسرف 
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يا هتـساشن  داوم  زا  يرادقم  هک  تسا  نیا  هدـیوجن  ياذـغ  رگید  بیع  دـنیامن .  یم  ادـیپ  ییامن  دوخ  يارب  نادـیم  دنـشاب  یم  يریپ 
(80 (() درب ناوت  یمن  ار  هدافتسا  رثکادح  اذغ  زا  و  دندرگ .  یم  عفد  تمحز  اب  مضه ،  ياج  هب  دنوش و  یم  هدعم  دراو  لیحتسم 

اذغ همه  تسا  نکمم  دنرادن و  بوخ  ندیوج  يارب  يرتشیب  تصرف  دایز ،  تالاغتشا  هطساو  هب  نارگراک  ای  نایوجـشناد  زا  یـضعب 
هب هدادن و  تسد  زا  ار  دوخ  ياهبنارگ  تقو  يروخ  دنت  نیا  اب  دـننک  یم  لایخ  اهنآ  دـشکن ،  لوط  هقیقد  جـنپ  زا  شیب  نانآ  ندروخ 
زا هک  تفگ  ناوت  یم  نیقی  هب  دنا  هدز  دوخ  یتمالـس  هب  هک  يا  هبرـض  رب  هوالع  راک  نیا  اب  هکیتروص  رد  دنا  هتخادرپن  یتسرپ  مکش 

: دندومرف یم  ع )   ) مشش ماما  دنا  هتساک  دوخ  زیزع  تقو  ینالوط و  رمع 

(81  ) مکرامعا نم  بسحت  هعاس ال  اهناف  دئاوملا  سولجلا  اولیطا 

(( دیآ یمن  باسحب  امش  ياهرمع  زا  نآ  تاظحل  اریز  دیوجب ) بوخ  هتسهآ و  هتسهآ   ) دینک ینالوط  ار  ندروخ  اذغ  ))

 . تسا هتخومآ  ام  هب  ار  یتشادهب  هدنزرا  بلاطم  قیقد ،  هبساحم  کی  اب  هاتوک  نخس  نیا 

 : تسا هدرواین  باسح  هب  ام  رمع  ءزج  ار  اذغ  ندیوج  تانآ  تیاور  نیا  رد 

ریاس هدـعم و  هب  داـیز  راـشف  میئاـمن  مرن  هدـیوج و  ار  اذـغ  بوخ  مینکن و  هلجع  ندروخ  اذـغ  رد  اـم  یتقو  هک  تسا  نیا  مه  شلیلد 
طاشن اب  ماوت  ینالوط  رمع  ثعاب  ملاس  همضاه  دنام .  یم  يوق  ملاس و  همضاه ،  هجیتن  رد  دوش .  یمن  دراو  یـشراوگ  ياههاگتـسد 

ياج 5 هب  رگراک  کی  رگا  باسح  نیا  يور  تسا  رتلماک  يورین  رتشیب و 
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هدزناپ نیا  لباقم  رد  یلو  هدرک  فرـصم  یفاضا  تقو  هقیقد  هدزناپ  دنکب  اذـغ  ندروخ  فرـص  ار  دوخ  تقو  زا  هقیقد  تسیب  هقیقد ، 
و تسا ،  هداد  همادا  دوخ  راک  هب  یناسآ  هب  هدیدن و  هبرض  وا  شراوگ  هاگتسد  اریز  هدش  هدوزفا  شرمع  رب  هقیقد  هزادنا 45  هب  هقیقد 

يارب هک  رادقم  رهب  میـسر :  یم  هجیتن  نیا  هب  میئامن  روصت  هفاضا  رمع  هقیقد   45 ندروخ ،  اذغ  هدعو  ره  رد  هقیقد  يارب 15  ام  رگا 
 . تسا هدماین  باسح  هب  رمع  زا  دوش  هداد  لوط  ندروخ  اذغ 

نادند ح - 

نایز رب  هوالع  بویعم  نادند  تسا  ملاس  مکحم و  ابیز ،  ياهنادند  هب  طوبرم  دش ،  نایب  اذـغ  ندـیوج  بوخ  يارب  هک  ییاه  تعفنم 
 . دراد رب  رد  زین  ار  يرگید  ياه  نایز  دش  نایب  اذغ  ندیوج  مک  ندیعلب و  يارب  هک  ییاه 

هک تسا  یکانرطخ  یکرچ  هام  دوخ  دنرادن ،  ار  اذغ  ندرک  مرن  تردق  هکنآ  رب  هوالع  هدیـسوپ  نیکرچ و  فیثک و  ياهنادـند  هکلب 
 . دوب دهاوخ  يرگید  ضارما  ثعاب 

 . تسا هداتسرف  يریپ  ياهیرامیب  تاعبتت  نمجنا  يارب  دوخ  هیمالعا  یط  ریام )) رتا -   )) رتکد هک  تسا  یبلاطم  نیا 

هک بارخ  هدیسوپ و  ياهنادند  یکرچ و  ياهتنوفع  دراد .  هدنشک  بیهم و  يرطخ  دساف  ياهنادند  هک  تسنیا  نم  یصخش  هدیقع  ))
(82 (() دوش یم  لصافم  بلق و  رد  هبقرتم  ریغ  تخس و  ياهیرامیب  ببس  هدش و  رشتنم  ندب  مامت  رد  تسا  درد  یب  لاح  نیع  رد 

نادند تشادهب 

رد دـناوت  یم  هک  یلماـع  نیرتمهم  دـیمهف .  ار  ناـنآ  يرادـهگن  هقیرط  دـیاب  دـنورن  تسد  زا  اـهبنارگ  ياهدـیراورم  نیا  هکنآ  يارب 
وشتسش و دشاب ،  رثوم  رایسب  اهنآ  يدوبان 
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 . دوش یم  هراشا  اهنآ  هب  هک  دنراد  تلاخد  دروم  نیا  رد  مه  يرگید  لماوع  هتبلا  تسا  ندرکن  لالخ  ندرکن و  كاوسم 

مرگ دننام  تسرد  نآ  تبوطر  ناهد و  طیحم  يامرگ  هچ  دننک ،  یم  یگدنز  ناهد  رد  بورکیم  يرامش  یب  هدع  يداع  لاح  رد  ))
یم اهنادند  نایم  رد  شیب  ای  مک  هشیمه  هک  اذغ  ياه  هدروخ  دشاب ،  یم  دـعاسم  نوگانوگ ،  اهبورکیم  ندـنام  هدـنز  يارب  يا  هناخ 

(83  (() تسناد یکاپان  طیحم  دیاب  ار  ناهد  ور  نیا  زا  دوریم  راک  هب  اهبورکیم  هیذغت  يارب  دنام 

نادند گنس 

فارطا یگنر ،  هایـس  مرج  ندرک  مسبت  اـی  نتفگ  نخـس  تقو  رد  هک  دیـشاب  هدرک  دروـخ  رب  ناتـسود  زا  یـضعب  هب  مه  امـش  دـیاش 
زین ار  يرگید  ضارما  دریگ  یم  اهنادند  زا  ار  یگنشق  ییابیز و  هکنآ  رب  هوالع  گنر  هایس  مرج  نیا  هدرک ،  هطاحا  ار  اهنآ  ياهنادند 
 (( سلکت  )) نادنمـشناد زا  یـضعب  و  دوش ،  یم  هدـیمان  نادـند  گنـس  ناکـشزپ  حالطـصا  هب  گنر  هایـس  مرج  نیا  دراد ،  لابند  هب 

 . دنیوگ یم  نادند  سلک ))   )) ای نادند 

کمک هب  دنام و  یم  ناهد  رد  اذغ  ياه  هزیر  اریز  تسا ،  نادند  ناهد و  ندرکن  كاپ  نادند ،  گنـس  ندمآ  دوجو  هب  یلـصا  تلع 
مک دنشاب  یم  تارذ  نیا  يرادهگن  يارب  يدعاسم  رایـسب  ياه  هیاپ  زین  اه  هثل  دوش و  یم  هتـشابنا  مک  مک  یجراخ  ياوه  تبوطر و 

 . درب نیب  زا  ار  اهنآ  ناوت  یمن  يرگید  هلیسو  اب  کشزپ  نادند  هب  هعجارم  اب  زجب  هک  دنوشیم  مکحم  تفس و  يردق  هب  مک 

اهنآ فارطا  رد  ییاه  گنس  هدوبن و  زیمت  تبظاوم  مدع  هطساو  هب  اهنادند  ))

وراد یب  کشزپ  www.Ghaemiyeh.comمالسا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 262زکرم  هحفص 64 

www.irebooks.comwww.irtanin.com www.omideiran.ir

http://www.ghaemiyeh.com


 . تسا یفاک  هنازور  تبقارم  اهنآ  ندرک  زیمت  هبترم  کی  اب  و  دوش .  یمن  زیمت  نادند  بیبط  هب  هعجارم  اب  زج  هک  ددرگ  یم  دیلوت 

نادـند و یـشوخان  هک  تسا  يا  هلیـسو  نیرتناسآ  نییاـپ  کـف  ياهنادـند  اـصوصخم  اهنادـند ) فارطا  نتفرگ  گنـس   (( ) سلکت ))
 . دنک توعد  ار  نآ  یبارخ 

زا عنام  ار  نادند  يانیم  هدیچیپ و  ار  نادـند  نیئاپ  مسق  فصن  مامت  هتفر  هتفر  هتفای و  توق  ناهد  رد  نامز  رورم  هب  روبزم  ياه  سلک 
هدرکن و تماقتـسا  ناهد  دوجوم  ياهبورکیم  اب  هزرابم  رد  نادـند  پلپ  ای  جاع و  انیم  یبارخ  اب  هدـیدرگ و  اـمن  وشن و  اوه و  ههجاوم 

تحص دقاف  ناهد  مه  نآ  زا  دعب  هدش و  نادند  ياپ  رد  اهبورکیم  ذوفن  يارب  يا  هلیسو  هکنآ  رب  هوالع  دش و  دهاوخ  هدیسوپ  يدوزب 
(84  . ) درک دهاوخ  دیلوت  ار  هرویپ  هرخالاب  دعاصتم و  ناهد  زا  هشیمه  دب  يوب  هدش و  بهتلم  اه  هثل  ددرگ ،  یم  تفاظن  و 

یگدروخ مرک 

نادند یگدیسوپ  ناوت  یم  عقاو  رد  هک  دنمان .  یم  یگدروخ  مرک  ار  هتسکش  ياج  رد  برکیم  ذوفن  و  نادند ،  يانیم  ندش  هتسکش 
 . دیمان

 . دنرامش یم  زیچ  دنچ  ار  یگدیسوپ  تلع  نادنمشناد 

یفاک میسلک  نتشادن  ییاذغ و  رقف   - 1

سکع رب  ای  درس  ياهیندیماشآ  ای  كاروخ و  فرط  زا  دعب  غاد  مرگ و  زیچ  ندیماشآ  ندروخ و   - 2

یتشادهب تاهج  تیاعر  نودب  اه  ینیریش  ندیماشآ  ندروخ و   - 3

نادند اب  تخس  ياهزیچ  نتسکش   - 4

 . لالخ لاوسم و  هلیسو  هب  نادند  ندرکن  زیمت  تفاظن و  مدع   - 5

یگدیسوپ داسف و  يارب  همه  زا  رثوم  للع ،  نیا  نایم  زا 
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نامه زا  و  دوش .  یم  داجیا  دـنگ  يوب  تنوفع و  نادـند  يال  رد  تشوگ  هزیر  کی  ندـنام  اب  اریز  تسا .  نادـند  ناهد و  تفاـثک  ، 
 . دوش یم  عورش  درد  نادند  دش  دایز  یگدیسوپ  یتقو  و  ددرگ .  یم  عورش  لخاد  هب  برکیم  ذوفن  یگدیسوپ و  مک  مک  هطقن 

رد اهنادـند  یگدروخ  مرک  هک  دـنوش ،  یم  بارخ  ینوفع ،  نمزم  ضارما  تایناخد و  فرـصم  ناهد و  تفاـثک  هجیتن  رد  هنادـند  ))
پلپ هدش و  نادند  مرج  لخاد  رث ،  ؤم  داوم  انیم ،  نتفر  نایم  زا  یبارخ و  زا  سپ  دـیلوت و  انیم  ندـش  عیاض  ندـیکرت و  اب  لوا  هجرد 
نادند رد  هرفح  هتفر  هتفر  و  دور ،  یم  نیب  زا  هدـید و  همدـص  یکچوک  گرزب و  هضراع  ره  زا  ماکحتـسا  مدـع  تبـسانم  هب  نادـند 
تقونآ رد  نادند  هدرک و  نفعت  هدـنام و  اه  هرفح  نآ  رد  كاروخ  يایاقب  هدـیدرگ و  دوجوم  اهبرکیم  عامتجا  يارب  یلحم  دـیلوت و 

(85  . (() ددرگ یم  مرگ  درس و  یشرت و  ینیریش و  زا  رثءاتم 

هرویپ

لحم رد  نادند  ياپ  دنـشاب و  یم  شزوس  باهتلا و  اب  ماوت  گنر و  زمرق  اه  هثل  ماگنه  نیا  رد  تسا  نادند  ياه  هثل  هب  طوبرم  هرویپ 
 . دیامن یم  تیارس  ناهد  زا  جراخب  نآ  نفعت  هک  دوش  یم  دوجوم  ییاهکرچ  اه  هثل 

زیمت نادند و  فارطا  هسلکتم  ياهگنـس  دوجو  تفاظن و  مدع  شا  هدلوم  بابـسا  دـشاب  یم  ناهد  رد  نمزم  ضارما  زا  یکی  هرویپ  ))
هب هدرک و  باهتلا  هب  عورش  اه  هثل  و  هتفر ،  نیب  زا  جاسنا  اهبرکیم  لسانت  دلاوت و  تفاثک و  يدایز  اب  هک  دشاب  یم  ناهد  ندوبن 
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اب هک  دنک ،  یم  یکرچ  دیلوت  نادند  ياپ  رد  عقاو و  الاب  نیئاپ و  ولج  ياهنادند  فارطا  رد  تاباهتلا  نیا  هک  دنیآ  یم  رد  زمرق  گنر 
نیا دش ،  دهاوخ  دیلوت  ناهد  رد  یلمحت  لباق  ریغ  نفعت  کی  دـیامن و  یم  ناروف  كرچ  اهنادـند  خـیب  زا  تسد  اب  اه  هثل  نداد  راشف 

یـضعب ندیـشک  زا  راچان  جالع و  لباق  ریغ  تفرـشیپ  اب  تاقوا  زا  يرایـسب  بعـص و  يردق  نآ  هجلاعم  هک  تسا  یـضارما  زا  ضرم 
(86  . (() دشاب یم  تسا  يروخ  اذغ  یتحار و  هنوگ  ره  زا  عنام  هک  نمزم ،  یگتسخ  نیا  زا  ناهد  ندرک  صالخ  اهنادند و 

كاوسم لالخ و 

بلاج رایسب  تمسق ،  نیا  رد  مالـسا  تاررقم  تسا  لالخ  كاوسم و  اب  نادند  تفاظن  مدع  ضارما  نیا  مهم  لماع  هکنیا  هب  هجوت  اب 
 . تسا هجوت 

: دیامرف یم  ص )   ) مرکا ربمایپ 

لاز كاتـسا  اذاف  غامدلا .  یف  داسفلا  اهنم  دلوتی  مفلا و  هحئار  اهبریغیف  ماعطلا  غضم  هبحـصب  ثولتی  هیفاص  هرهوج  یه  نانـسالا و  نا 
(87  . ) اهلصا یلا  تداع  داسفلا و  اهنع 

رد داسف  داجیا  دبای و  یم  رییغت  ناهد  يوب  مک  مک  دنوش و  یم  هدولآ  فیثک و  اذـغ  ندـیوج  هطـساو  دـنیابیز  فاص و  هک  اهنادـند 
 . ددرگ یم  هزیکاپ  زیمت و  هبترم  ود  نادند  و  دور ،  یم  نیب  زا  داسف  دیامن  كاوسم  ناسنا  هک  یتقو  دیامن .  یم  هیغامد  ياوق 

: دیامرف یم  زین  و 

(88  ) هنجلا یف  هبحاص  عم  نامیالا  و  نامیالا ،  نم  هفاظنلا  و  هفاظنلا ،  نم  اهناف  اوللخت 

نامیا اب  صخش  تسا و  نامیا  زا  تفاظن  تسا و  تفاظن  ءزج  ندرک  لالخ  اریز  دینک ،  لالخ  ار  دوخ  ياهنادند 
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 . دوش یم  تشهب  لخاد 

: دومرفیم نینچ  ع )   ) نیسح ماما  دننک ) یم  نوریب  اهنادند  يالبال  زا  ار  اذغ  تارذ  نآ  هلیسو  هب  هک  تسا ،  یکیراب  بوچ  لالخ ،  )

(89) اثالث ضمضمن  یتح  ءاملا  برشن  نا ال  انللخت  اذا  انرمای .  نینموملاریما  ناک 

بآ سپـس  مینک )  هضمـضم   ) میزیرب مینادرگب و  ناهد  رد  ار  بآ  هبترم  هس  اه ،  نادـند  لالخ  زا  دـعب  داد  یم  روتـسد  امب  اـم  ردـپ 
 . میماشایب

هب هدـنام  اهنادـند  يالبال  رد  هک  ییاه  هزیر  دـیابن  دـهد  یم  روتـسد  هک  هدومن  تقد  تفاظن  تشادـهب و  رد  هزادـنا  نیا  هب  ات  مالـسا 
دنـشاب و هدش  ییاهبورکیم  اب  مءاوت  تسا  نکمم  ناهد  بوطرم  مرگ و  طیحم  رد  ندنام  رثا  رد  اهنآ  نوچ  دوش ،  هدروخ  بآ  هارمه 

 . دنوش يرامیب  بجوم  دندرگ و  همضاه  زاهج  لخاد  بآ ،  ندیماشآ  هلیسو  هب 

: دندومرف یم  ناهد  نادند و  تفاظن  هب  مدرم  همه  ندرک  راداو  يارب  مالسا  یمارگ  ربمایپ 

(90) الالخ هلدعی  نا  فیضلا  قح  نم  نا 

 . دنک هدامآ  ندروخ  اذغ  تقو  رد  ار  لالخ  بوچ  وا  يارب  نابزیم  هک  تسنیا  دراد  نابزیم  ندرگ  هب  نامهم  هک  قوقح  زا  یکی 

تیاور کی  رد  مینک .  لالخ  یبوچ  ره  اب  ای  زیچ  ره  اب  هدادـن  هزاجا  اـم  هب  هک  هدوب  دـح  نیا  اـت  یتشادـهب  تاـیئزج  هب  مالـسا  هجوت 
(91  . ) تسا رقف  بجوم  يزیچ  ره  اب  ندرک  لالخ  هک  هدمآ 

دوش یم  هدید  یهاگ  یتح  دننک  یم  هدافتـسا  دشاب  ناشتـسد  رانک  هک  یکاشاخ  خیـس و  ره  زا  دندروخ  اذـغ  هکنیا  ضحمب  یـضعب 
نیا دیوگ  یم  یمظنم  ریغ  نامدرم  نینچ  هب  مالسا  دنریگ .  یم  ددم  مه  نزوس  كون  زا  راک  نیا  يارب 
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 . تسا رقف  ببس  امش  راک 

: دیوگ یم  رگید  تیاور  رد  ع )   ) متشه ماما 

(92  ) ماذجلا قرع  ناکرحی  امهناف  ناحیرلا  بیضقب  نامرلا و ال  دوعب  وللخت  ال 

 . دنا ماذج  گر  کیرحت  ببس  ود  ره  نیا  اریز  دینکن  لالخ  ناحیر  ياه  هخاش  رانا و  تخرد  بوچ  اب 

 . دش دهاوخ  نشور  هدنیآ  ياهنامز  رد  ملع  رتشیب  تفرشیپ  اب  ماذج  يرامیب  اهبوچ و  نیا  اب  ندومن  لالخ  طابترا 

رتشیب دیکءات 

: دندومرف یم  ربمایپ  دنا  هداد  تیمها  لالخ  زا  شیب  كاوسم ،  دروم  رد  مالسا  گرزب  نایاوشیپ 

(93  ) هولص لک  عم  كاوسلاب  مهترمال  یتما  یلع  قشا  نا  ول ال 

: دندومرف ترضحنآ  زین  مدرکیم و  بجاو  ار  ندرک  كاوسم  زامن ،  ره  رد  دوبن  راوشد  مدرم  يارب  رگا 

(94  ) كاوس ریغب  هعکر  نیعبس  نم  لجوزع  هللا  یلا  بحا  كاوسب  نیتعکر 

 . تسا رتهب  كاوسم  نودب  تعکر  داتفه  زا  دوش  هدناوخ  نادند  ندومن  كاوسم  نتسش و  زا  دعب  هک  زامن  تعکر  ود 

: دیامرف یم  ع )   ) قداص ماما  و 

رفحلاب بهذی  نانسالا و  ضبی  و  نمحرلا .  یضری  رصبلل و  هالجم  مفلل و  هرهطم  هنسلا و  نم  وه  هلصخ ،  هرشع  یتنثا  كاوسلا  یف  ))
(95  (() هکئالملا هب  حرفت  تانسحلا و  فعاضی  ظفحلا و  یف  دیزی  مغلبلاب و  بهذی  ماعطلا و  یهتشی  هثللا و  دشی  و  . 

 . دیامن یم  كاپ  ار  ناهد   - 2 تسا .  ربمایپ  تنس  زا  يوریپ  ندرک  كاوسم   - 1 تسا :  هدیاف  هدزاود  ندومن  ندرک  كاوسم  يارب 
زا  - 6 تسا .  نادند  ییابیز  دیفس و  ثعاب   - 5 تسا .  ادخ  يدونشخ  ثعاب   - 4 تسا .  مشچ  رون  دایدزا  ببس   - 3
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درب یم  نیب  زا  ار  مغلب   - 9 دیامن .  یم  دایز  ار  اهتشا   - 8 دزاس .  یم  مکحم  ار  هثل   - 7 دنک .  یم  يریگولج  نادند  یگدروخ  مرک 
 . دنوش یم  دنسرخ  زین  ناگتشرف   - 12 دنک .  یم  دایز  ادخ  هاگشیپ  رد  ار  ناسنا  تانسح   - 11 دیامن .  یم  تیوقت  ار  هظفاح   - 10 . 

(96)

هب تسا .  نادند  ندادن  وشتـسش  ندرکن و  كاوسم  نادند ،  هثل و  ياهیرامیب  دصرد  داتـشه  ءاشنم  دـیاش  میدومن  هراشا  البق  هکنانچ 
 : تسا هدومرف  هراشا  ص )   ) مالسا یمارگ  یبن  ملسم ،  تقیقح  نیا 

(97  (() نیتبلکلا باذع  نم  نما  نیتبضخلا  لمعتسا  نم  ))

 . دنام دهاوخ  ناما  رد  کشزپ )  ربنا  راگ   ) نادند ندیشک  یتحاران  زا  دیامن  كاوسم  لالخ و  سک  ره 

؟  مینک كاوسم  هنوگچ 

 . تسا فالخ  رب  الماک  هک  یتروص  رد  دیشک  اهنادند  يور  یقفا  روطب  تسیاب  یم  ار  كاوسم  دننک  یم  لایخ  یضعب 

نیئاپ زا  نیریز  ياهنادند  رد  كاوسم  ندیـشک  دادتما  تهج و  ینعی :  دیربب  نآ  جات  فرطب  نادـند  تشوگ  بناج  زا  ار  كاوسم  ))
اهنادند نیا  رد  اذـغ  ياه  هدروخ  هچ  تسا  كانرطخ  تکرح  نیا  سکع  دوب  دـهاوخ  نیئاپ  هب  الاب  زا  نیربز  ياهنادـند  رد  الاب و  هب 

هب دیـشک  ولج  هب  ناهد  بقع  زا  سکع  بقع و  هب  اهنادـند  ولج  زا  زاـب  دـنچ  دـیاب  ار  كاوسم  دوش .  یم  تنوفع  ببـس  دـنام و  یم 
(98  . (() دیشک كاوسم  دیاب  زین  تسا  ناهد  يوس  هب  هک  یحطس  نآ  دوش و  هدیشک  كاوسم  اهنادند  مامت  هکیروط 

(99 (() الوط اوکاتست  اضرع و ال  اوکاتسا  ))

یقفا  ) لوط تهج  زا  هب  دیئامن  كاوسم  يدومع )   ) ضرع فرط  زا  اراهنآدند 

وراد یب  کشزپ  www.Ghaemiyeh.comمالسا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 262زکرم  هحفص 70 

www.irebooks.comwww.irtanin.com www.omideiran.ir

http://www.ghaemiyeh.com


( .

كاوسم بوچ 

اج همه  رد  هدش و  هتخاس  ماسقا  عاونا و  ندمتم ،  ياهروشک  رد  دشاب .  ماود  اب  تماقتـسا و  اب  انمـض  وبـشوخ و  مرن و  دیاب  كاوسم 
 . دوش یم  هدید 

كاوسم کی  يایازم  تسا و  یعیبط  الماک  هک  یکاوسم  ینعی  دنک .  یم  یفرعم  ار  اهکاوسم  نیرتهب  كاوسم  بوچ  دروم  رد  مالسا 
 . دراد رب  رد  ار  بوخ 

 (: (ع اضرلا نع 

ناـک اذا  رفحلا  نم  عفاـن  وه  و  اهنمـسی .  هثللا و  دـشی  ههکنلا و  بیطی  نانـسالا و  ولجی  هناـف  كار  ـالا  فیل  هب  تکتـسا  اـم  دوـجا  نا 
(100  ) لادتعاب

: دیامرف یم  ع )   ) متشه ماما 

دنک یم  وبـشوخ  ار  ناهد  دهد و  یم  الج  ار  اهنادند  بوچ  نیا  اریز  تسا ،  ( 101  ) كارا تخرد  بوچ  كاوسم  ياهبوچ  نیرتهب 
لادتعا اب  ندرک  كاوسم  هک  تسا  یتروص  رد  دئاوف  نیا  و  دـیامن .  یم  يریگولج  یگدروخ  مرک  زا  زین  هدرک و  مکحم  ار  اه  هثل  و 

 . دشاب هارمه  يور  هنایم  و 

 ! مینکن كاوسم  مه  دایز 

هدایز میئامن .  يوریپ  روتـسد  هدعاق و  نیا  زا  دیاب  زین  ندرک  كاوسم  هرابرد  مینک  تاعارم  ار  لادتعا  دـیاب  راک  ره  رد  هکیروطنامه 
 . تسین یحیحص  راک  ندش ،  نادند  هثل و  محازم  امئاد  كاوسم و  رد  يور 

 (: (ع اضرلا نع 

(102  . (() اهلوصا فعضی  اهعزعزی و  و  نانسالا ،  قری  هنم  راثکالا  ))

 . تسا نآ  ياه  هشیر  ندش  تسس  نادند و  يانیم  همدص  ثعاب  ندرک  كاوسم  رد  يور  هدایز  دومرف : یم  متشه  ماما 

نادند داسف  اه و  ینیریش 

هب اه و  هرفح  ياراد  نادند  اریز  دراد  نادند  يانیم  اب  هداعلا  قوف  ینمشد  نیریش ،  هدنبسچ و  ياهزیچ  ندروخ 
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ناوت یمن  هک  اجنآ  زا  یلو  دوش  یم  نادند  یگدیـسوپ  ببـس  اه  هرفح  نآ  رد  ینیریـش  ندنام  و  تسا ،  ییاهزادنا  تسد  حالطـصا 
هدافتـسا ینیریـش  زا  مه  ات  درب  راک  هب  يریبدـت  دـیاب  تسا  ام  ندـب  يارب  مزال  داوم  زا  یکی  يدـنق  داوم  اریز  تفگ  كرت  ار  ینیریش 

 . دوشن دساف  نادند  مه  میئامن و 

 . دیناوخ یم  لیذ  رد  هک  دنا  هدومرف  يروتسد  متشه  ماما  دیآ  یم  دوجو  هب  ینیریش  ندروخ  هیحان  زا  هک  داسف  زا  تاجن  يارب 

: دیامرف یم  هبهذملا  هلاسر  رد  ترضح  نآ 

(103 (() زبخ هرسک  دعب  الا  اولح  لاکای  الف  هنانسا  دسفی  نا ال  دارا  نم  ))

دوش یم  ریمخ  ناهد  رد  نان  اریز  دنک .  فرص  نان  يرادقم  ندروخ  زا  دعب  ار  ینیریش  دنامب  ملاس  شیاهنادند  تسا  لیام  یسک  ره 
دهاوخن نادـند  يور  رب  یئوس  ریثءات  هنوگ  چـیه  ینیریـش  تروص  نیا  هب  دـنک و  یم  رپ  ار  انیم  ياه  هرفح  اـهلادوگ و  ریمخ  نیا  و  . 

 . تشاذگ

ار هار  هک  تسا  ینیریش  ندروخ  سوه  دزاس  یم  دراو  نادند  ماکحتسا  تمالس و  هب  هداعلا  قوف  نایز  هک  يرضم  ياهـسوه  زا  یکی 
هدمع للع  زا  یکی  تسا و  هدـش  دایز  ناهج  ندـمتم  ياهروشک  رد  زورما  فرـصم  نونج  دـیاشگ .  یم  نادـند  ياهیرامیب  يور  رب 

 . تسا نادند  ضارما 

نیا هکنیا  زا  لبق  دوش و  یم  هدیماشآ  زور  ره  دراد و  نایرج  اهسونایقا  نوچ  فلتخم  ياهمان  هب  يدنق  نیریش و  ياهتبرش  اکیرمآ  رد 
ندیوج دنک .  یم  دساف  ار  نادند  هتفر  هتفر  دـنام و  یم  نادـند  يانیم  يور  رب  نآ  ینیریـش  دوش  هدـعم  دراو  يدـنق  ياهتبرـش  هنوگ 

یتمالس يارب  رطخ  مه  هکنیا  رب  هوالع  مه  سمادآ 
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ظفح يارب  شخب  نایز  داوم  نیا  رـصم  زا  دـناوت  یم  ات  ناـکمالا  یتح  دـیاب  یـسک  ره  تسا و  رـضم  هدـعم  يارب  دراد  رب  رد  نادـند 
 . دیامن يراد  دوخ  تمالس ، 

ومیل هویم و  بآ  ندیشون  زا  هلیسو  نیا  هب  دیـسرت و  یم  دنام  یم  امـش  نادند  يورب  هک  اه  هویم  بآ  اه و  هویم  ینیریـش  زا  امـش  رگا 
بآ اب  ار  ناهد  نآ  فرـصم  زا  سپ  اهنادند  يانیم  يور  زا  هویم  بآ  رثا  ندرک  فرط  رب  يارب  دیناوت  یم  دینک  یم  يراد  دوخ  شرت 

(104 (() دیئوشب هداس 

دهدیم روتسد  رزواه ))  )) رتکد هچنآ  دوب و  ینیریـش  ندروخ  زا  لبق  نان  یمک  ندیوج  میتشون ،  (ع )  اضر ماما  زا  هراب  نیا  رد  هچنآ 
ذوفن ینیریش و  ندروخ  زا  دعب  اریز  تسا ،  رایسب  قرف  روتسد  ود  نیا  نیب  هتبلا  تسا  ینیریـش  ندروخ  زا  دعب  بآ  اب  نادند  نتـسش  ، 

رد دریگب  ار  اـه  ینیریـش  ذوفن  ولج  و  دزاـس ،  لـیاز  ـالماک  ار  اـهنآ  دـناوتب  تسا  لکـشم  صلاـخ  بآ  نادـند ،  ياـهرفح  رد  اـهنآ 
دهاوخن نادـند  يور  یئوس  رثا  هنوگچیه  اه  ینیریـش  دریگب ،  ینیریـش  ندروخ  زا  لبق  ار  اه  هرفح  يور  ناـن ،  ریمخ  رگا  هکیتروص 

 . تشاذگ

مالسا یسانشاذغ  مود :  شخب 

تشوگ

ناسنا يارب  ار  تشوگ  یضعب  تسا ،  فالتخا  نادنمشناد  ناسانـش و  اذغ  نیب  تسا ؛  راوخفلع  ای  راوختـشوگ  ناسنا ،  هکنیا  هرابرد 
: دنیوگ یم  و  دننک ،  یم  یفرعم  هدنشک  مس  کی  ارنآ  یلئالد  اب  و  دنناد ،  یم  مارح 

 . اهنآ تشوگ  هشال و  زا  هن  مینک ،  هدافتسا  غرم  مخت  واگ و  ریش  دننام  تاناویح  دئاوف  دئاوع و  زا  دیاب  اهناسنا  ام 

هدع هورگ ،  نیا  ربارب  رد 
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 . تسا راوخ  تشوگ  ناسنا  دنیوگ  یم  دنناد و  یمیرورض  مزال و  ياذغ  کی  ناسنا ،  يارب  ار  تشوگ  يا 

 . تسین زیاج  نآ  ندروخ  رد  يور  هدایز  دنیوگ  یم  دنناد  یم  يرورض  مزال و  ياذغ  کی  ناسنا  يارب  ار  تشوگ  هک  یناسک  هتبلا 

زیوجت ارنآ  ندروخ  دایز  تسا  لئاق  تیمها  شزرا  نآ  يارب  هک  هزادـنا  نامه  یلو  دـناد .  یم  ناسنا  ياذـغ  ءزج  ار  تشوگ  مالـسا 
 . دناد یم  دنسپان  هورکم و  ار  تشوگ  ندروخ  دایز  هکلب  دنک .  یمن 

: دیامرف یم  ع )   ) قداص ماما 

(105 (() امهیف هوقلا  فعج  یلاعت  هللا  ناف  نبللا  محللا و  لک  ایلف  ملسملا  فعض  اذا  ))

 . تسا هداد  رارق  ود  نیا  رد  ار  ورین  توق و  دنوادخ  اریز  دروخب  ریش  تشوگ و  دش  فیعض  یمسج  ياوق  رظن  زا  یصخش  تقو  ره 

داوم تبـسن  نتخپ ،  زا  دعب  هک  دشاب  یم  دـیتورپ ))  )) داوم ياراد  هدام  نیا  دور .  یم  رامـشب  ییاذـغ  گرزب  رئاخذ  زا  یکی  تشوگ 
هب دشاب ،  یم  یتایح  لمع  ياراد  يرورض و  صاخشا  یناگدنز  رد  ( 106  ) يدیتورپ داوم  دنک .  یم  رواجت  دص  رد  تسیب  زا  روبزم 

نزو مرگولیک  ره  يارب  هک  تسا  نآ  لداعتم  بسانتم و  ياذغ  کی  دهد ،  یم  لیکشت  ار  ندب  ياهلولس  هدنز  رـصانع  هک  ینعم  نیا 
هدام اـهنت  دـیتورپ ،  اریز ،  دـشاب  یناویح  عون  زا  روبزم  هداـم  زا  مجنپ  ود  اـصوصخم  هدوب و  يدـیتورپ  هداـم  مرگ  کـی  ياراد  ندـب 

 . ددرگ یم  يدبک  ياهلولس  صوصخب  ام  ندب  ياهلولس  ظفاح  يداوم  مان  هب  يداوم  لیکشت  بجوم  هک  تسا  یناویح 

هک دنتشاد  یم  بوسحم  رضم  انایحا  مزال و  ریغ  داوم  هرمز  رد  ار  تشوگ  یتدم  ))
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 . تسا یهجوت  لباق  اهبنارگ و  صاوخ  ياراد  نارامیب  میژر  رد  تشوگ  هک  دش  تباث  ینالوط  تاثحابم  تاعلاطم و  زا  سپ  هکنآ  ات 

نآ رادقم  هکنآ  تیاهن  دشاب .  یم  يرورـض  یگدنز  همادا  يارب  يدـیتورپ  داوم  دـننام  تشوگ  رد  دوجوم  داوم  میناد  یم  هکیروطب 
 . دنک یم  قرف  لغش  عون  ینامسج و  تیعضو  هب  تبسن  صاخشا  دزن 

هیلک ياهیرامیب  هب  نایالتبم  يارب  نینچمه  سرقن و  هب  نایالتبم  جازم و  يوافنل  یمسیتامور و  نسم و  صاخـشا  يارب  تشوگ  رادقم 
 . دوش يراددوخ  نآ  لامعتسا  زا  موزل  تروص  رد  دبای و  لیلقت  دیاب  نوخ  راشف  هب  نایالتبم  و 

 . دوش تیاعر  ریز  تاکن  هکنآ  رب  طورشم  دنیامن  یم  لمحت  بوخ  ار  تشوگ  همضاه  ياهیرامیب  هب  نایالتبم 

 . دشاب هزات  دیاب  غرم  دنفسوگ و  هلاسوگ ؛  واگ ،  یفرصم  تشوگ   - 1

 . دوش هفاضا  نآ  هب  مه  يرگید  یبرچ  دیابن  هدش  ادج  الماک  تشوگ  یبرچ   - 2

لامعتـسا اهنآ .  یبرچ  نودب  ياه  تمـسق  یتح  كوخ  تشوگ  دننام  دوش  نقدغ  دیاب  دنتـسه  برچ  هک  ییاهتـشوگ  لامعتـسا   - 3
(107  (() تسا رضم  شراوگ  هاگتسد  يدبک و  ياهیرامیب  رد  رتوبک  و  یباغرم ،  زاغ ،  تشوگ  دننام  رگید  برچ  ياه  تشوگ 

يراوخ تشوگ 

 . تسا هدش  یهن  مالسا  رد  دروخب  تشوگ  هشیمه  ناگدنرد  دننام  زین  ناسنا  هک  ینعم  نیا  هب  يراوختشوگ  شور 

 : مدوب ع )   ) قداص ماما  دزن  هک  دنک  یم  لقن  دروم  نیا  رد  یصخش 

(108 (() رخآ یشب ء  اموی  نبلب و  اموی  محلب و  اموی  لک  لاقف :  محللا .  رکذف  ))

موس زور  ریش و  رگید  زور  روخب ؛  تشوگ  زور  کی  دومرف  ترضحنآ  دش .  هدرب  تشوگ  زا  یمان 
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 . يرگید ياذغ 

یم سورد  باتک  رد  لوا  دیهـش  موحرم  گرزب  هیقف  دراد  بابحتـسا  راـب  کـی  زور  هس  تشوگ ،  ندروخ  زین  هعیـش  ياـهقف  رظن  زا 
: دیوگ

(109  (() نیترم مویلا  یف  هلکا  هرکی  ساب و  الف  موصلا  یف  هلعل و  اهوحن  نیعوبسا و  هیلع  ماد  ول  و  مایا ،  هثالث  لک  یف  بحتسی  هنا  ))

نآ ندروخ  هب  هزور  نتفرگ  هطساوب  ای  يرامیب  تلاسک و  هطـساو  هب  رگا  تسا و  بحتـسم  هبترمکی  زور  هس  ره  رد  تشوگ  ندروخ 
 . تسا دنسپان  هورکم و  زور  رد  نآ  ندروخ  هبترم  ود  درادن و  یلاکشا  داریا و  دوش  هاد  همادا  زور  ره 

کلامم ریاس  زا  دنروخ  یم  تشوگ  دیاز  هک  اه  ینامور  اهکیژلب و  ای  اهسیلگنا  نایوسنارف ،  دزن  رد  هدور  مرو  هک  هداد  ناشن  رامآ  ))
 . دوشیم هدید  رتمک  ایلاتیا  بونج  ناملآ و  رد  ضرم  نیا  سکع  رب  و  تسا . 

: دسیون یم  یبیبط 

هک تسا  نآ  رما  تلع  مراد و  هبرجت  ما و  هدرک  راک  اهتدم  قطانم  نیا  رد  نم  اریز  مدیدن  اهیدـنه  اه و  یـسنوت  نیب  رد  ار  هدور  مرو 
 . تسا ییانثتسا  روطب  قطانم  نیا  نیب  رد  تشوگ  فرصم 

: دیوگ یم  کشزپ  نیا 

نادـنزرف اهنآ  ما و  هدـید  ار  هدور  مروت  يرامیب  دروم  راـهچ  طـقف  ما  هدرک  راـک  هدومن و  لیـصحت  سیوس  رد  هک  یتدـم  ماـمت  نم 
(110 (() درک بلج  ءاعما  مروت  دروم  رد  راد  تزا  داوم  يوسب  ارم  رظن  هک  دوب  یبیجع  عوضوم  نیا  رد  و  دنا ،  هدوب  باصق 

 ( ماخ همین   ) هتخپن تشوگ 

رتشیب دوش  هتخپ  رتمک  تشوگ  رگا  هک  دننک  یم  لایخ  یخرب  هنافـساتم  دراد  رب  رد  ییاهنایز  تعفنم  ياجب  مه  ماخ  همین  ياهتـشوگ 
يژرنا ورین و 

وراد یب  کشزپ  www.Ghaemiyeh.comمالسا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 262زکرم  هحفص 76 

www.irebooks.comwww.irtanin.com www.omideiran.ir

http://www.ghaemiyeh.com


یب الماک  تشوگ  هراب  رد  اما  تساجب  اهیزبس  هرابرد  ناـمگ  نیا  هکیتروص  رد  دوش ،  یم  دوباـن  نآ  شخب  ورین  داوم  رتمک  و  دراد . 
 . تسا ساسا 

 : هدش لقن  ع )   ) قداص ماما  لوق  زا  هراب  نیا  رد 

(111  (() عابسلا ماعط  اذه  لاقف  ینلا  محللا  لکا  نع  هتلاس  لاق  ))

 . تسا ناگدنرد  ياذغ  نیا  دندومرف  ترضح  نآ  مدرک .  لاوس  ماخ  همین  تشوگ  هرابرد  ع )   ) مشش ماما  زا  دیگ  یم  يدرم 

: دنک یم  لقن  ص ))  )) ربمایپ زا  (ع )  رقاب ماما  زین  و 

(112  (() عابسلا هلکای  امنا  لاق  اضیرغ و  محللا  لکوی  نا  ياهن  ص )   ) هللا لوسر  نا 

 . تسا ناگدنرد  ياذغ  نآ  دومرف : یم  ماخ و  همین  تشوگ  ندروخ  زا  دومرف  یم  یهن  ادخ  لوسر 

ندروـخ رد  دارفا  تلع  هب  ضارما  نیا  هک  دراد  هدـیقع  گرزب  هدور  تنوـفع  يراـمیب  تیـسیدناپآ و  دروـم  رد  يرگید  دنمـشناد  ))
گرزب ياهرهـش  رد  سیدـناپآ  ضرم  هدور و  مرو  ارچ  هک  دـینک  یم  كرد  ـالاح  هتخپ .  هـمین  اـی  ماـخ  اـصوصخم  تـسا  تشوـگ 

دوش و یم  فرـصم  دایز  تابوبح  غرم و  مخت  تشوگ و  اهرهـش  نیا  رد  اریز  تسا .  رایـسب  یناـمور  کـیژلب و  دـنله ،  ناتـسلگنا ، 
هک تسا  دیدج  ییاذغ  لوصحم  هتخپ  مین  تشوگ  نیا  دنروخب ،  هتخپ  همین  ار  تشوگ  هک  تسا  هدش  دـم  اهیگزات  هکنیا  اصوصخم 

تـسا رتمک  يراوخ  تشوگ  هک  اهنادـنز  رد  تسا  هدرک  رتـشیب  ار  هدـعم  ياـه  تنوفع  میژر ،  نیا  و  تسا .  لومعم  اـپورا  رد  ـالعف 
(113  (() تسا رایسب  تسا  عقاو  نآ  رد  نادنز  هک  يرهش  نامه  رد  ضارما  نیا  هکیتروص  رد  تسا .  ردان  رایسب  سیدناپآ  ضرم 

هنهک هدنام و  ياهتشوگ 

زا یکی 
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مه رگید  ياهاذـغ  یـضعب  هک  تسا  تسرد  تسناد .  هنهک  هدـنام و  ياهتـشوگ  ندروخ  رد  ناوـت  یم  ار  اهتیمومـسم  نیرتکاـنرطخ 
 . تسین تشوگ  هزادنا  هب  مادکچیه  تیمومسم  تعرس  یمس و  تردق  اما  دنک  یم  ییاذغ  تیمومسم  راچد  ار  راسنا 

: دیامرف یم  هراب  نیا  رد  قداص  ماما 

(114  . . . (() دیدقلا لکا  نلتق  امبر  ندبلا و  نمدهی  هثالث  ))

 . تسا زیچ  هس  زا  یکی  هنهک  تشوگ  دنشک  یم  یهاگ  دننکش و  یم  مه  رد  ار  ندب  هک  تسا  زیچ  هس 

یم امن  وشن و  یتشوگ  يایاقب  رد  هک  يروطنآ  دـنناوت  یمن  اهبرکیم  هجو  چـیه  هب  هک  تسا  هدـش  تباث  یـسانش  بورکیم  ملع  رد  ))
هدننز يوب  نیا  و  تسین .  نفعتم  راوختشوگ  ياهناسنا  لثم  یناویح  چیه  عوفدم  هدعم و  دنشاب .  هتشاد  تیلاعف  یهایگ  داوم  رد  دننک 

(115  (() تسا اهنآ  ياه  هدور  رد  یتشوگ  داوم  ندیدنگ  لیلد  دوش  یم  دعاصتم  ناسنا  عوفدم  زا  هک 

اهتشوگ عاونا 

تقد اب  مالسا  دراد .  توافت  رگید  ياهتـشوگ  اب  ییاذغ  داوم  تیـصاخ و  رظن  زا  هک  تسا ،  یـصوصخم  تشوگ  ياراد  یناویح  ره 
لئاق يرتشیب  حیجرت  یـضعب  يارب  هورکم و  ار  یـضعب  مارح و  ار  یـضعب  ینعی  دیامن ،  یم  نایب  ام  يارب  ار  اهتـشوگ  صاوخ  يرتشیب 

 . هدش

نیب هسیاقم  رد  هدرمـش و  هورکم  ار  بسا  رتسا و  غالا و  تشوگ  دـناد ،  یم  مارح  یلک  روطب  ار  راوختـشوگ  تاناویح  تشوگ  ـالثم 
دنفسوگ نغور  ریش و  رب  ار ،  نآ  نغور  واگ و  ریش  ضوع  رد  هداد و  حیجرت  واگ  رب  ار  دنفسوگ  تشوگ  واگ ،  دنفسوگ و  تشوگ 

ناونعب دروم  کی  رد  ار  واگ  تشوگ  طقف  و  تسا .  هداد  يرترب 
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 . هدومن فیرعت  اود 

(116  (() صربلا نم  عفنی  قلسلاب  رقبلا  محل  ص )   ) یبنلا نع  ))

: دیامرف یم  مرکا  ربمغیپ 

 . تسا دیفم  صرب  یسیپ و  يرامیب  يارب  ردنغچ  اب  واگ  تشوگ 

: دیامرف یم  ع )   ) قداص ماما  و 

(117 (() ءاود اهنابلا  ءافش و  اهنامسا  ءاد و  رقبلا  محل  ))

 . تسا رامیب  يوراد  نآ  ریش  و  ءافش ،  نآ  نغور  تسا و  يرامیب  واگ  تشوگ 

هاطق  )) تشوگ ریساوب و  جالع  ار  ( 119 (() ارابح  )) تشوگ هتسناد و  هودنا  مغ و  نیکست  ببـس  ار  ( 118  (() جارد  )) تشوگ مالسا 
 . تسا هدومرف  زیوجت  ناقری  يرامیب  يارب  ( 120 (()

 (: ص  ) یبنلا نع 

(121  (() برکلا مغلا و  نیکستل  جاردلا  محل  رهظلا و  عجو  ریساوبلل و  يرابحلا  محل  ناقریلل و  هاطقلا  محل  ))

اهیهام

لالح راد  کلوپ  ياهیهام  تسا .  مارح  اهنآ  تشوگ  دنتـسه  کلوپ  نودب  هک  تمـسق  کی  دنوش .  یم  میـسقت  هتـسد  ود  هب  اهیهام 
 . دنتسه تشوگ 

 . تسین تسرد  یهام  تشوگ  دایز  فرصم  مالسا  رظن  زا 

: دیامرف یم  هراب  نیا  رد  ع )   ) یلع نانموم  ریما 

(122 (() دسجلا بیذی  هناف  کمسلا  لکا  اونمدت  ال  ))

 . دنک یم  رغال  ار  ندب  هک  دیهدن  همادا  یهام  ندروخب 

 : هک هدمآ  ثیاحا  زا  یضعب  رد  یتح  و 

(123  (() لسلا ثروی  ناتیحلا  لکا  ))

 . دروآ یم  لس  يرامیب  یهام  ندروخ 
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 . تسا مارح  مالسا  رظن  زا  زین  شوگرخ  تشوگ 

 ، تسا كاـنرطخ  رایـسب  دـهد و  یم  راردا  يوب  هشیمه  ور  نیمه  زا  و  تسا ،  نیروپ  يداـیز  يرادـقم  ياراد  شوگرخ  تشوـگ  ))
اریز دـنوش  یم  نوخ  هبلغ  ثعاب  شوگرخ  تشوگ  ناگدـنرپ و  تشوگ  تسا ،  يرتدایز  کـیروا  دیـسا  دـلوم  ناگدـنرپ ،  تشوگ 

هجرد ات 3  تسا و 2  هجرد  ات 40  ناویح 39  نیا  ندب  ترارح 
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 . دشاب یم  رتشیب  ناسنا  ندب  ترارح  زا 

هقالع ناسنا  دـسج  ندروخب  اهگنچرخ  اصوصخم  دـننک  یم  هیذـغت  رگید  ياهیهام  دـسج  زا  اهنگچرخ  راد و  کـلوپ  ریغ  ياـهیهام 
(124  (() تسا نوخ  تیمومسم  هجیتن  ریهک  نیا  دنک  یم  ریهک  داجیا  ندب  رد  گنچرخ  یهام و  تشوگ  دنراد .  يدایز 

ریش

 . تسا رت  بسانم  زین  ناسنا  جازم  اب  هک  تسا  واگ  ریش  اهریش ،  نیرت  ملاس  دور .  یم  رامشب  لماک  يوقم و  ياهاذغ  زا  یکی  ریش 

 . تسا میسلک  زا  ولمم  ریش 

میـسلک نودـب  دراد ،  یتاـیح  شقن  اـهوم  اـهنخان و  ندـب ،  ياـه  ناوختـسا  ماکحتـسا  يارب  هـک  تـسا  یـصوصخم  کـمن  میــسلک 
 . دنزیر یم  اهیوم  دننکش و  یم  اهنخان  دنسوپ ،  یم  اهنادند  دنوش ،  یم  تسساهناوختسا 

 . دراد ار  موزل  تیاهن  شدوجو  زین  تالضع  مکحم  يارب  هکلب  تسین  مزال  اهیوم  و  اهنادند ،  اهناوختسا ،  يارب  اهنت  میـسلک  دوجو  ))
(125 (() دنشاب یم  تکرح  رد  امئاد  هک  بلق  تالضع  يارب  اصوصخم 

ریش اریز  ماشایب  ریش  امتح  دومرف  ترضح  هتشگ  فیعـض  مندب  تسـسس و  میاهناوختـسا  دنک : یم  ضرع  ع )   ) قداص ماما  هب  يدرم 
 . دشخب یم  ماکحتسا  تیاهناوختسا  هب  دهد و  یم  تاجن  طرفم  يرغال  زا  ار  وت 

(126  (() مظعلا دشی  محللا و  تبنی  هناف  نبللاب  کیلع  هل  لاقف  یندب  یف  فعضلا  دجا  ینا  قداصلل ع )   ) هل لاق 

 . دراد زاجعا  هبنج  هتبلا  هدوبن  نآ  صاوخ  میسلک و  زا  یمان  هک  ینامز  رد  ع )   ) مشش ماما  زا  نخس  نیا 

 . دنشاب یم  ناسنا  گرم  کی  هرامش  لماع  نونکا  ضارما  نیا  دنوش ،  یم  داجیا  یبلق  ضارما  هتسخ و  بلق  میسلک ،  نودب  ))

 ، ام ياهناوختسا  میسلک  نودب 
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؛  تسا صقان  ناشتارقف  نوتـس  دنـشاب .  یم  التبم  يرامیب  نیا  هب  مدرم  رثکا  و  ددرگ .  یم  مک  ام ،  ندـب  کـهآ  دـنوش و  یم  تسس 
(127  . (() دوش یم  ادیپ  اهنآ  نار  هلاشک  اصوصخماهنآ  ياهناوختسا  رد  دایز  یگتسکش 

: دیامرف یم  ص )   ) مالسا ربمایپ 

(128  (() نبللا ریغ  بارشلا  ماعطلا و  ناکم  يزجی  سیل  ))

 . تسین ریش  نیشناج  يزیچ  اهندیماشآ  اهیندروخ و  زا 

(129  . (() دشاب یم  مه  ضارما  عیمج  عنام  تسا  يدوبمک  عنام  ریش  نوچ  تسین و  دوبمک  زج  يزیچ  يرامیب  ))

یم ناشکدوک  لقع  دایز  ببـس  ریـش  ندروخ  هک  دوش  هداد  ریـش  اهنآ  هب  هک  تسا  هدومرف  هیـصوت  هلماح  مانز  هراـب  رد  مرکا  ربماـیپ 
 . ددرگ

 (: ص  ) یبنلا لاق 

(130  (() یبصلا لقع  یف  دیزت  اهناف  نابلالا .  لماوحلا  مکئاسن  اوقسا  ))

دوخ ندـب  میـسلک  نیمات  يارب  دازون  تسا .  يرورـض  اـبیرقت  هلماـح  نز  يارب  هناحبـص  روطب  هزور  همه  ریـش  ناویل  کـی  ندروخ  ))
(131 (() دیامن نیمات  هیذغت  هار  زا  ردام  ار  نآ  دیاب  دراد و  میسلک  دایز  رادقم  هب  جایتحا 

ریش يراگزاسان 

هرفـس رانک  دهاوخ  یم  هکیـسک  دنک .  یم  یتحاران  داجیا  یهاگ  مه  اب  اذغ  ود  ندروخ  دراد  صوصخم  رثا  ییاذـغ  ره  هک  اجنآ  زا 
ریغ رد  اریز  دشاب  هتـشاد  عالطا  اهاذـغ  زا  کی  ره  صاوخ  زا  يا  هزادـنا  ات  دـیاب  دـنک  رـصم  يددـعتم  ياهاذـغ  زا  دنیـشن و  نیگنر 
اریز دروخ  هتفگ  مایالا  میدق  زا  الثم  دـنک  ینارگن  داجیا  دوخ  يارب  دروخب و  ار  مه  فلاخم  ياذـغ  يدـنچ  تسا  نکمم  تروصنیا 
امش يرامیب  تسا  هدومرف  یصاخشا  هب  دراوم  یضعب  رد  قداص  ماما  مینیب  یم  اذل  دوشیم .  جازم  ندروخ  مهب  ببس  هک  تسا  ملـسم 

راگزاسان ياذغ  ود  ندروخ  هارمه  رثا  رد 
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: درک ضرع  وا  هب  یصخش  هک  میناوخ  یم  هکنانچ  تسا 

نبللا نم  کلذ  نا  تننظف  هعم  هتلکا  يذلا  كرضف  هریغ  عم  هتکلا  کنکل  طق و  ائیش  رض  ام  هللاو  ال  لاقف :  ینرضف .  انبل  تلکا  ینا  ))
(132 (()

هطـساو هب  اذـغ  نآ  يا و  هدروـخ  يرگید  ياذـغ  اـمتح  وـت  تـسین .  نـینچ  دـندومرف  ترـضح  مدـش ،  ضیرم  مدروـخ و  ریـش  نـم 
 . تسا هدرک  رامیب  ار  وت  ریش  اب  يراگزاسان 

یم نیا  رد  ص )   ) مرکا ربمایپ  هک  تسا  امرخ  دشخب  یم  ورین  زین  ار  هیلک  دراد و  يراگزاس  رس  ریش  اب  هک  اهیندروخ  نیرتهب  زا  یکی 
: دیامرف

(133  (() نبللا رمتلا و  نابیطالا  کناذ  ))

ریش اب  امرخ  دنیاراوگ ؛  زیچ  ود 

لسع

 . تسا رادروخ  رب  ایازم  نیا  زا  لسع  نامتخاس  تسا  یعیبط  يابرم  لسع 

 . دنزئارغ ناوریپ  نآ  ناگدنزاس  هک  تسا  يا  هباشون  لسع   - 1

 . دنتسین ریوزت  بلقت و  لها  نیاربانب 

رد هک  وبشوخ  گنراگنر و  ياهلگ  ینعی  راگدرورپ  تردق  تسد  ياه  هتخاس  نیرتزیگنا  حرف  نیرتابیز و  زا  لسع ،  هیلوا  داوم   - 2
كانبات رون  راسهوک و  همشچ و  ياهبآ  راهب ،  فیطل  ياوه  زا  لسع  یلصا  داوم  نیاربانب  دوش  یم  هیهت  دیور  یم  اهراز  هلال  اهغاب و 

 . تسا هدش  دنم  هرهب  دیشروخ 

روبنز یگدـنز  اریز  دوش  یم  مهارف  دیـشروخ  تکرب  رپ  جاوما  ربارب  رد  لـسع  یعیبط  ناـمتخاس  میرذـگب  هک  شا  هیلوا  داوم  زا   - 3
لسع ناروبنز  یلو  دننک  یگدنز  هدولآ  ياهاضف  یکیرات و  تبوطر و  رد  هک  دنشوک  یم  اه  هنایروم  تسا  هنایروم  فالخ  رب  لسع 

رون و ربارب  دنوش  رو  هطوغ  هایگ  لگ و  رد  دنشاب  غاب  نایم  رد  ات  دنشوک  یم 
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 . دنزاسب ودنک  هنال و  یتشادهب  کشخ  ياهاج 

شا هزم  يوب و  معط و  هصالخ  دریگن و  مرک  دـنزن ،  کپک  ددـنگن ،  ینامز  تشذـگ  زا  سپ  هک  تسین  یتبرـش  اذـغ و  اـیند  رد   - 4
دشاب یناکم  اضف و  ره  رد  دنامب  اهرمع  اهلاس و  اههام ،  رگا  هک  تسا  لسع  طقف  تسین  روطنیا  لسع  یلو  دوشن  دساف  دنکن و  رییغت 
يارب ار  دوخ  لسع  دنز و  یم  کیمرف  دیـسا  مان  هب  یمئاد  ینوفع  دض  هدام  دوخ  هتخاس  هب  لسع  روبنز  دـنیوگ  یم  دوش  یمن  دـساف 

 . دنک یم  همیب  هشیمه 

 : تسا رارق  نیا  زا  شا  هدمع  هک  دراد  دوجو  يرایسب  داوم  لسع  رد 

 : یندعم داوم  ))

 - يور لـکین -  مویتـیل -  موـیمورک -  روـفلوس -  سم -  موـینیمولآ -  زنگنم -  برـس -  میزینم -  دـی -  رفـسف -  نهآ -  میـساتپ - 
دیـسا کیلام -  دیـسا  کیمرف -  دیـسا  کیتکال -  دیـسا -  نلوپ -  غمـص -  اه -  تینام  یلآ -  داوم  میدـس -  میناـتیت -  مویمـسا - 

 . هتزا داوم  رطعم -  ياهنغور  اهگنر -  کیرتیس -  دیسا  کیلازگا -  دیسا  کیراترات - 

 : يریمخت داوم 

( زاپیل زادیسکا -  رپ   - ) زالاتاک زالیمآ -  زاترونا - 

 : لسع رگید  رصانع 

بآ کمیرفدیسا -  نیترونا -  اه -  تافلوس  دیئونیموبلا -  داوم  نیرتسکد -  غمص -  زراکاس -  زلول -  زکولگ - 

e-k-d-c-b-a هناگ شش  ياه  نیماتیو  ياراد  لسع 

(134) دنشاب یم  لسع  رد   pp نیماتیو دوجو  هب  لئاق  یخرب  تسا 

: دومرف نآ  هرابرد  نآرق  رظن  نیمه  يور  دیاش  تسا و  عمج  ناسنا  يارب  مزال  داوم  همهنیا  لسع  رد 

(135  ) سانلا ءافش  هیف 

 . تسا لسع  رد  مدرم  ءافش 

ناونع
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 . تسا هتفرن  راک  هب  نآرق  رد  رگید  یندیماشآ  اذغ و  چیه  يارب  افش 

تـسا لافطا  يارب  دیفم  ياذغ  کی  لسع  درادن  ویتکا  ویدار  تاشعـشت  ییابرهک و  ياهورین  لسع  هزادنا  هب  ییاذـغ  چـیه  ایند  رد  ))
مامت تسا  یتایح  داوم  نیرت  یتمیق  زا  راشرس  تسا و  بسانم  ینـس  ره  يارب  شدنق  دراد  یعیبط  روطب  ار  ییاذغ  جاتحیام  مامت  اریز 

 . دنا هدش  تیبرت  دیشروخ  ناماد  رد  هتفای و  شرورپ  لگ  رد  هک  یتازلف  اه و  نیماتیو  دراد  ار  تازلف  اه و  نیماتیو 

یئا و هدیفس  داوم  دصرد   5 يدنق ،  داوم  دصرد  ياراد 75  لسع  تسا  نالاسدرخ  یبرم  ناگدروخلاس و  هدننک  هدنز  ياذـغ  لسع 
 . تسا شخب  ورین  ياهاذغ  زا  یکی  لسع  هک  دوشیم  تباث  ور  نیا  زا  تسا و  یبرچ  دصرد   2

داوم نیا  دراد  دوجو  لسع  رد  سم  مه  يرادقم  دراد .  رب  رد  نهآ  مرگ  یلیم  میسلک و 7  مرگ  یلیم   4 رفسف ،  مرگ  یلیم  لسع 13 
ار هیر  ناوختسا و  ياهیرامیب  لسع ،  میسلک  رفـسف و  ینوخ و  مک  ضرم  لسع  نهآ  دوش ،  یم  نوخ  نایرج  دراو  هلـصافالب  یندعم 

(136 (() دیامنیم هعجلاعم 

: دیامرف یم  ع )   ) نانموم ریما 

(137  ) لسع هبرش  لثمب  ضیرم  فشتسی  مل 

 . دوب دهاوخن  رامیب  يافش  لسع  دننام  زیچ  چیه 

تسا و يرامیب  داتفه  ءافش  هک  تسا  رگید  تیاور  رد  هچنانچ  تسا  هدومن  نایب  ار  لسع  تیصاخ  هتـسب  رـس  روطب  يرایـسب  تایاور 
هتشاد تسا  ییوراد  ییاذغ و  فرـصم  اهنیا  زا  رتشیب  دنا  هدرک  یـسررب  هک  ار  لسع  یجراخ  یلخاد و  فراصم  نادنمـشناد ،  زورما 

 . تسا

ددع طقف  هکنآ  هن  دنک  یم  ترثک  يدایز و  رب  تلالد  داتفه  هملک  هتبلا 
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 . دنامهفب ار  یصوصخم 

هدنز ياهدنق  اریز  دنراد .  ورین  داجیا  دـشر و  رد  یبیجع  رثا  اهنآ  ياهدـنق  دوشیم  سکعنم  اهلگ  رد  هک  دیـشروخ  عشعـشت  رثا  رد  ))
و دنراد .  نیماتیو ب 2  مرگ  یلیم  پ پ 5  ب ا -  ياـهنیماتیو ث -  زا  يراـثآ  هدوب و  مءاوت   e-k-a ياهنیماتیو اب  هک  دنتسه  يا 
ار ییاه  نومروه  دوجو  سدح  نادنمـشناد  زا  يا  هدع  یتح  و  دراد ،  دوجو  اهلگ  رد  هک  دنتـسه  یـشخبافش  ياهدیئاکلا  ياراد  زین 

 . دنا هدز  لسع  رد 

ناسنا تایح  رد  یمهم  رثا  تسا و  دـشر  رد  يا  هداعلا  قوف  ریثءات  ياراد  لـسع  هک  دـنا  هدومن  فشک  یـسور  نادنمـشناد  زا  نت  ود 
 . تسا دیفم  ندب  ءاضعا  مامت  دشر  يارب  لسع  هک  دندقتعم  دراد و 

هوالع نآ  هب  داسف  زا  ظفح  يارب  ار  نآ  روبنز  هک  تسا  کیمرف  دیـسا  لوا  هجرد  رد  دراد ،  تیمها  هداعلا  قوف  لسع  ینامرد  شزرا 
کی شدنق  دشاب  یم  شخبورین  لاح  نیع  رد  تسا و  مسیتامور  دض  درادن و  يررض  یعیبط ،  هدننک  ینوفع  دض  هدام  نیا  دنک  یم 

یم جالع  ار  نوخ  راشف  يدایز  یمک و  دوش  یم  ندب  تاعیام  راشف  عضو  دوبهب  ببس  تسا و  بلق  يوقم  تسا و  یبوخ  رایـسب  دنق 
يدایز دئاوف  اصوصخم  دیامن  یم  حالصا  ار  يدبک  تاشاشتغا  دنک و  یم  هجلاعم  ار  دبک  ضارما  تسا و  عفان  رایسب  دبک  يارب  دنک 

 . دراد ناقری  نامرد  رد 

مخز دروم  رد  تسا  هجوت  لباق  لسع  هدـنهد  مایتلا  صاوخ  دـهد  یم  افـش  ار  يویر  ضارما  تسا و  بلاج  رایـسب  هیر  رد  لـسع  رثا 
کی اتشان  حبص  یتسیاب  رشع  ینثا  هدور  مخز  هدعم و 
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دنق ندش  مک  دایز و  يارب  لماع  نیرتهب  لسع  دنیامنن  لیم  زیچ  چیه  تعاس  کی  ات  نآ  زا  سپ  دنروخب و  لسع  يروخ  پوس  قشاق 
(138  (() تسا راردا  يراجم  هدننک  ینوفع  دض  نیرتهب  لسع  تسا ،  نوخ 

 . تسا ماکز  زا  يریگشیپ  يریگولج و  لسع ،  صاوخ  زا  یکی 

: دنا هدومرف  حیرصت  دوخ  تاملک  نمض  رد  تیصاخ  نیا  هب  ع )   ) متشه ماما 

(139  ) دهشلا نم  مقل  ثالث  موی  لک  لکایلف  ءاتشلا  مایا  هدم  ماکزلا  عدر  دارا  نم  و 

 . دنک لیم  موم  اب  هارمه  لسع  زا  همقل  هس  زور  ره  دوشن  ماکز  راتفرگ  ناتسمز  تدم  رد  دشاب  لیام  سک  ره 

بآ

 . تسا تایح  هیام  بآ  میئوگب  هک  تسا  نیا  تشون  بآ  فیرعت  رد  ناوت  یم  هک  يزیچ  نیرتهب 

 . تسا هدش  تسرد  فلتخم  مسج  زا 33  یئایمیش  رظن  زا  صلاخ  بآ 

بآ رد  هک  تسا  یتاـناویح  يارب  نآ  دوـجو  لـثم  نآ  تیمها  هـک  دراد  تـیمها  تـسا و  مزـال  ردـقنآ  اـم  يارب  بآ  تـقیقح  رد  ))
 . دننک یم  یگدنز 

120

تـسا لاحم  دننک و  یم  یگدـنز  بآ  رد  هک  دنتـسه  ییاههاگتـسد  ياراد  هک  مینک  یم  رکف  ییایرد  ناهایگ  نایهام و  هرابرد  ام  ))
یلو مینک .  یگدـنز  بآ  حطـس  ریز  رد  میناوت  یمن  میتـسه و  یکاـخ  دوجوم  هک  میراد  داـقتعا  اـم  دـننامب ،  هدـنز  اوـه  رد  دـنناوتب 

 . دنتسه یبآ  تادوجوم  مه  ام  دوخ  ندب  تسوپ  ریز  هک  میا  هدرک  شومارف 

هزجعم روطب  راک  دوخ  ياههاگتسد  هلیسوب  هک  دننک  یم  یگدنز  ریغتم  یتاعیام  يایند  کی  رد  ام  ندب  ياهلولـس  اهرایلیم  اهنویلیم و 
 . دنوش یم  بترم  لرتنک و  ام  ندب  بآ  نوخ و  ییاسآ 

یمهم تمسق  بآ  هکنآ  اب 
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یب ياهتذل  نآ  زا  میناوت  یم  ام  هکلب  تسا  مزال  ام  يارب  اهنت  هن  بآ  هک  تسین  روآ  تفگش  دهد  یم  لیکـشت  ار  ام  دوجو  ندب و  زا 
(140  (() میریگ رب  ار  يرامش 

 . تسا هدش  یفرعم  تفلخ  تایح و  یلصا  هیام  بآ  دیجم  نآرق  رد 

(141  (() یح یش ء  لک  ءاملا  نم  انلعج  و  ))

 . میدیرفآ بآ  زا  ار  هدنز  زیچ  ره 

 . تسا ضخب  افش  ییوراد  ضارما ،  زا  رایسب  يارب  هکلب  دراد  ار  تایح  شقن  اهنت  هن  بآ 

اما دراد .  تسردنت  ملاس و  صاخـشا  یتح  صاخـشا و  نارامیب ،  رب  یعطق  يریثات  هک  تسه  بآ  رد  یتیـصاخ  هچ  میناوت  یمن  ام  ))
هک دراد  نیقی  وا  دـشاب و  یم  يدـنمورین  یلیخ  شخب  افـش  تردـق  کی  ياراد  بآ  هک  تسا  هدرک  قیدـصت  ررکم  پیاـنک ))  رپ  ))

ینیـسحت لباق  بیجع و  جـیاتن  دـنور  یم  دـنا و  هتفر  ریواـب ))  )) رد نفوه ))  سیرو   )) هب شکچوک  همـشچ  رد  هکیـصاخشا  نارازه 
 . دنروآ یم  تسدب 

همه سرتسد  رد  هک  تسا  يداش  طاشن و  زا  رپ  ییانید  نینچمه  بآ  يانید  دشخب  یم  نارامیب  هب  بآ  هک  ییوکین  جیاتن  زا  هتـشذگ 
رارق قیقحت  هعلاطم و  دروم  لماک  روطب  زونه  دراد  دوجو  بآ  رد  هک  یعیبط  ياوق  دنربب .  هرهب  نآ  زا  دنناوت و  یم  همه  دـشاب و  یم 

هک داد  راشتنا  هدرک و  پاچ  عوضوم  نیا  هراـبرد  ار  دوخ  یلـصا  باـتک  نیلوا  خوراـب ))  نومیـس   )) لاـس 1893 رد  تسا ،  هتفرگن 
صخلم  )) مانب هراـب  نیا  رد  يرگید  کـچوک  باـتک  لاـس 1920  رد  دوب و  دـیدج )) بط  رد  بآ  لامعتـسا  دراوم   )) باـتک ناونع 

 . داد راشتنا  بآ ))  اب  هجلاعم 

هعلاطم زا 
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دروـم نیا  رد  تسا و  اـم  یگدـنز  تاـیح و  رد  یمهم  يوـق و  رـصنع  کـی  بآ  هک  دوـش  یم  هتفرگ  هجیتـن  حوـضو  هب  باـتک  نـیا 
 . تسا ریز  صاوخ  ياراد  بآ  خور  اب  نومیس  هدیقعب  تسا .  هدرک  هیهت  بآ  صاوخ  زا  یتسیل  خوراب ))  نومیس  ))

 - تسا 8 لهسم  تسا 7 -  عوهم  تسا 6 -  قرعم  تسا 5 -  ردم  تسا 4 -  شخب  ورین  تسا 3 -  درد  نکسم  تسا 2 -  يوقم   - 1
تیصاخ تسا 12 -  روآ  باوخ  تسا 11 -  بت  عطاـق  تسا 10 -  هدننک  ینوفع  دـض  تسا 9 -  دیفم  مسیلوب  انم  يرادـهگن  يارب 

(142 (() دراد یعضوم  ندرک  سحیب 

زا دـیآ  یم  نوریباه  همـشچ  زا  یمرگ  ترارح و  اب  هک  یندـعم  مرگ  ياهبآ  زین  درـس و  مرگ و  ياهبآ  شخب  افـش  تیـصاخ  هراـبرد 
تیـصاخ یـضعب  رد  هداد و  رکذـت  ار  بآ  ندوب  شخب  افـش  ناونع  یلک  روطب  یـضعب  رد  هک  هدـمآ  یتایاور  ام  همئا  مرکا و  ربماـیپ 

 . دنا هدومن  نییعت  ار  نآ  ییوراد 

: دیامرفیم مالسلا  هیلع  یلع 

 . درب یم  نیب  زا  ار  بت  و  دهاک ،  یم  ار  ندب  ترارح  درس  بآ 

(143  (() مومحملا یلع  هب  بیصی  هرارحلا و  یفطی ء  درابلا  ءاملا  ))

 : تسا هدومرف  رگید  مالک  رد 

(144 (() یش ء نم  رضی  یش ء و ال  لک  نم  عفنی  یلغملا  ءاملا  درابلا و  ءاملا  ))

 . دنتسه زین  یعفانم  ياراد  هوالعب  دنرادن ،  يررض  هنوگچیه  هدیشوج  ياهبآ  درس و  بآ 

عویش لاهسا  هک  يدراوم  رد  زین  دنهاک و  یم  ترارح  تدش  زا  هلیسونیدب  دنیوش و  یم  رس  بآ  اب  ار  راد  بت  ياهاپ  زورما  ناکشزپ 
راچد هار  نیرتهب  دشاب  هتفای 
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 . تسا نآ  ندروخ  سپس  بآ و  ندناشوج  لاسدرخ  ناکدوک  رد  اصوصخم  يرامیب  نیا  هب  ندشن 

يروانش ینتبآ و 

 . تسا يروانش  نآ  زا  رتهب  ینت و  بآ  بآ ،  یشخب  افش  ياه  هبنج  زا  یکی  درک ،  ندیماشآ  هب  رصحنم  ناوت  یمن  ار  بآ  تیصاخ 

 . دینک ناحتما  دعب  هب  نیا  زا  دیا  هدوبن  رگا  دیا و  هدوب  تذل  اب  ماوت  هبرجت  نیا  دهاش  امش  دوخ  دیاش 

يژرنا هک  دیهاوخ  لمع  نیا  اب  دیریگب  درس  بآ  شود  لقاال  ای  دینک ،  ینتبآ  دیرادن ،  راک  ییاناوت  دیوش و  یم  هتسخ  یلیخ  هاگره 
 . درک دیهاوخ  ساسحا  ناتدوخ  رد  يا  هداعلا  قوف  برط  طاشن و  تلاح  تفای و  دیهاوخ  زاب  ار  هتفر  تسد  زا 

همشچ نایم  رد  انش  تسا  اهبآ  جاوما  نایم  رد  شدرگ  يروانش و  ناهج  نیا  ياهتذل  زا  هک  دناد  یم  دشاب  دلب  ار  يروانش  هک  یـسک 
رد ندومن  یگدنز  یگدنز و  یکاخ و  يایند  زا  ندش  رود  دننام  دننز  یم  قرب  یفاص  يزیمت و  زا  دنراد و  نوگ  هرقن  بآ  هک  ییاه 
بآ رد  اصوصخم  انش ،  و  تسا ،  هتفوک  باصعا  ياوقم  درـس ،  بآ  دشاب .  یم  تسا ،  یگزیکاپ  تفاطل و  زا  رپ  هک  يرگید  يایند 

باصعا و تسا  طاـشن  تذـل و  اـب  مءاوت  رد  هک  یقیمع  سفنت  اـپ  تسد و  تاـکرح  هطـساوب  اریز  تسا  يرگید  يوقم  دوخ  درس ، 
 . دننک یم  ورین  دیدمت  تالضع 

 . تسا امرگ  امرس و  هب  ندب  ندرک  تداع  درس ،  بآ  رد  يروانش  ای  ینتبآ  مهم  صاوخ  زا 

دنک یم  انشدرس  ياهبآ  اه و  همشچ  نایم  رد  ناتسبات  لصف  رد  هک  یسک 
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امرگ و زا  اهیدوز  نیا  هب  دوش و  یم  همیب  اوه  رییغت  لباقم  رد  شندب  دوش  یم  دنم  هرهب  نازورف  دیـشروخ  رون  ترارح و  زا  ادـعب  و  ، 
تحار و یپ  رد  یپ  ياـهیگدروخ  امرـس  زا  ناتـسمز  لـصف  رد  هک  دـنک  یم  ادـیپ  تینوصم  عون  کـی  هکلب  ددرگ  یمن  رثاـتم  اـمرس 

 . تسا هدوسآ 

يروانش ملاس ،  تاحیرفت  نیرتهب  هصالخ  هدیرفآ و  شا  هدنب  يارب  ادخ  هک  یتذل  نایز ،  نودب  تذل  یعقاو ،  تذل  میوگب :  مه  زاب 
 . تسا دیشروخ  رون  ریز  رد  زیمت ،  بآ  نایم 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  مشش  ماما 

(145  ) تلستغاف موی  لک  تارفلا  تیت  مکدنع ال  ینا  ول 

 . مدرک یم  ینتبآ  تارف ،  بآ  رد  زور  ره  مدوب  یم  قارع )   ) امش شیپ  نم  رگا 

زا ندب  ندرب  تذـل  نداد و  تداع  زا  رتهب  تسردـنت  ملاس و  صاخـشا  يارب  نینچمه  هکلب  نارامیب  يارب  اهنت  هن  ایند  رد  زیچ  چـیه  ))
باصعا بآ ،  هک  هدیـسر  هبرجتب  دریذپب  دروخب  ار  یباتفآ  بآ و  شزاون  كرحم  جـیهم و  لمع  ندـب ،  یتقو  اصوصخم  تسین  بآ 

(146 (() دبای یم  تیوقت  ندب  یلخاد  ءاضعا  نایم  نیا  زا  دنک و  یم  کیرحت  ار  تسوپ  ریز 

 : تسا يرورض  هتکن  نیا  رکذت 

دیامن هدافتـسا  ءوس  تیعقاو  هار  نیا  زا  دوش و  رـضاح  فیثک  هدولآ و  ياهطیحم  رد  انـش  يارب  ناسنا  هک  تسین  نیا  الاب  هتفگ  يانعم 
 . داد ماجنا  هانگ  ریغ  ياهطیحم  رد  دیاب  هک  تسا  یعفانم  ياراد  بآ  رد  انش  دیزگ و  يرود  دیاب  تسا و  هانگ  ياراد  نآ  هکلب 

دیشونن دایز  بآ 

ندیشون رد  يور  هدایز  یلو  تسا ،  شزرا  اب  یتایح و  هدام  کی  بآ  میتفگ 
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 . تسین زیاج  نآ 

: دیامرف یم  هراب  نیا  رد  ع )   ) قداص ماما 

(147  ) مهنادبا تماقتس  ءاملا ال  برش  نم  اولقا  سانلا  نا  ول 

 . دوش یم  رتیوق  رتمکحم و  اهنآ  ياهندب  دنماشایب  يرتمک  بآ  مدرم  رگا 

 : میناوخ یم  ربمایپ  یگدنز  خیرات  رد  اریز  تسا  بولطم  مالسا  رظن  زا  اهاذغ  زا  یضعب  اب  اصوصخم  مک  بآ  ندروخ 

(148  ) یماعطل ءرما  وه  لوقی  ءاملا و  برش  نم  لقا  مسدلا  لکا  اذا  ص )   ) یبنلا ناک  و 

تسا رتاراوگ  نم  ياذغ  يارب  رتمک  بآ  دندومرف  یم  دندیشون و  یم  رتمک  بآ  دندروخ  یم  برچ  ياذغ  یتقو  ص )   ) مرکا ربمایپ 
.

نودب هک  میدرگ  هتخومآ  نآب  میریگب و  دای  ار  نآ  يروط  دیاب  دریگ و  ماجنا  تسارف  يرایـشوه و  اب  دیاب  ندروخ  لثم  ندیـشون ،  ))
 . میهد ماجنا  ار  نآ  يرکف  چیه 

الماک دیشون  دیاب  بآ  ناویل  هد  ای  تشه  شش ،  زور  ره  دنراد  هدیقع  هک  يزیهرپ  ناسانشراک  رکف و  نیا  یمیمـص  نارادفرط  اب  نم 
 . متسه فلاخم 

 ! میشونب بآ  دیاب  عقوم  هچ  دنادیم  ام  زا  رتهب  ندب  مدقتعم  نم  تسا و  هنشت  تقو  هچ  دنک  یم  كرد  دوخ  ام  ندب 

نیا اـما  میـشون  یم  يرتشیب  بآ  مینک  یم  قرع  داـیز  هک  میراد  تنوکـس  یمیلاـقا  رد  اـی  میتسه  مرگ  ياـهاج  رد  اـم  یتقو  اـقیقحت 
(149  (() هن ای  میراد  بآ  هب  يرتشیب  جایتحا  ام  تفگ  دهاوخ  هک  تسا  ناسنا  مسج  تعیبط 

؟  میماشایب بآ  هنوگچ 

تسا هداد  ار  اهروتسد  نیا  تسا و  هدومرف  ییامنهار  ار  ام  زین  بآ  ندیماشآ  یگنوگچ  دروم  رد  یتح  مالسا  هک  تسا  بلاج  نیا  و 
:

هدومرف مرکا  لوسر  هکنانچ  میماشایب  ندیکم  تروص  هب  ار  بآ   - 1
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:

(150 (() دابکلا ثروی  بعلا  ناف  ابع ؛  هوبرشت  اصم و ال  هوبرشاف  ءاملا  متبرش  اذا  ))

درد و يانعم  دابک   ) تسا دابک ))  )) راـمیب بجوم  تعرـس  اـب  نآ  ندـیماشآ  اریز  دـیماشایب  هتـسهآ  هتـسهآ  دـیماشآ .  یم  بآ  یتقو 
 ( تسا دبک  یتحاران 

 : تسا هدیسر  ع )   ) یلع زا  دیماشآ  دیاب  هبترم  دنچ  ای  هبترم و  کی  ار  بآ  ایآ  هکنیا  هرابرد  و 

 (( عطق اذا  دـمح  و  برـش .  اذا  هیمـست  نهنم  دـحاو  لاک  عم  ایالث  سفنت  ءاملا  برـش  اذا  وه  هرم و  ریغ  ص )   ) هللا لوسر  تدـقفت  ))
(151)

هک هبترم  ره  رد  دیـشک و  یم  سفن  ندیماشآ  نیب  رد  هبترم  هس  دیماشآ ،  یم  بآ  هاگ  ره  ترـضحنآ  مدوب ،  مرکا  ربمایپ  رظان  اهراب 
 . دنتفگ یم  هللادمحلا  نیدشک  سفن  زا  دعب  دندرک و  یم  عورش  ادخ  مانب  دننک  ندیماشآ  هب  عورش  تساوخ  یم 

میروخب و يروـط  زاـب  تسا  کـنخ  رگا  دوـش و  کـنخ  میراذـگب  تسا  مرگ  اذـغ  رگا  میمدـن ،  اـهفرظ  اـهیندروخ و  لـخاد  هب   - 2
 . دسرن اذغ  بآ و  هب  ام  سفن  هک  میماشایب 

(152  ) سفنتی یتح  هیف  نع  ءانالا  دعبا  سفنتی  نا  دارا  اذاف  برش  اذا  ءانالا  یف  سفنتی  ال  هلآ .  هیلع و  هللا  لص  ناک 

هزات سفن  دنتـساوخ  یم  هاـگره  و  دـندرک .  یمن  سفنت  بآ  نآ  رد  دـندیماشآ  یم  بآ  هک  یتقو  هلآ  هیلع و  هللا  لـص  مرکا  لوسر 
 . دندیشک یم  سفن  سپس  دندرک و  یم  رود  ناهد  کیدزن  زا  ار  فرظ  دننک 

دنروخ یم  بآ  دنرب و  یم  يوج  رد  ار  رس  الثم  دننک  یم  بآ  لخاد  ار  دوخ  ناهد  دنماشایب  بآ  دنهاوخ  یم  یتقو  اه  یـضعب   - 3
مالسا  ؛
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 . تسا هدرک  عنم  نآ  زا  دناوخ و  مئاهب  ندروخ  بآ  ار  ندروخ  بآ  عون  نیا 

(153  ) مئاهبلا برشی  امک  اعرک  ءاملا  برشی  نا  یهن 

 . هدومرف یهن  دماشایب  بآ  نایاپ  راهچ  لثم  ناسنا  هک  نیا  زا  ص )   ) مرکا ربمایپ 

مالـسلا هیلع  رقاب  ماما  هکنانچ  تسا  هدش  یهن  فرظ ،  هریگتـسد  لحم  یگتـسکش و  ياج  زا  هتـسکش و  فرظ  زا  بآ  ندیماشآ   - 4
 : هدومرف

(154  ) هیف ناک  نا  رسک  نم  هتورع و ال  دنع  نم  برشی  نا ال 

 . دیماشآ دیابن  بآ  نآ  یگتسکش  ياج  فرظ و  هریگتسد  هرانک  زا 

تسا هدش  دراو  نینچ  رگید  تیاور  رد 

(155  (() ناطیشلا سلجم  هناف  ))

 . تسا ناطیش  لحم  اجنآ  اریز 

نآ لاثما  هزوک و  دننام  گرزب  ياهفرظ  زا  ار  بآ  دیاب  نیاربانب  دـشاب .  بورکیم  عاونا  ناطیـش  زا  روظنم  دروم  نیا  رد  تسا  نکمم 
 . دیماشآ تخیر و  یکچوک  فرظ  لخاد 

: دیامرف یم  متشه  ماما  میماشاین .  بآ  اذغ  نیب  رد   - 5

ذخای مل  و  هتدـعم ،  فعـض  و  هندـب ؛  بطر  كذ  لعف  نم  غرفی و  یتح  ءام  هماعط  نیب  برـشی  الف  هتدـعم  هیذوی  ـال  نا  دارا  نم  و  ))
(156  (() ماعطلا هوق  فورعلا 

رد هک  یـسک  دوش  غراف  اذغ  زا  هکنآ  ات  دماشاین  بآ  شیاذغ  نیب  یتسیاب  دناسرن  یتیذا  رازآ و  ار  وا  شا  هدعم  تسا  لیام  سک  ره 
 . دننک یمن  بذج  ار  اذغ  يژرنا  ورین و  اهگر و  دوش و  یم  فیعض  شا  هدعم  بوطرم و  شندب  دماشایب  بآ  اذغ  نیب 

نان

 . دننک یم  تسرد  جنرب  وج و  مدنگ و  زا  ار  اهنان  رتشیب  تسا  مدرم  رتشیب  یلصا  ياذغ  نان 

مدنگ نان 

 ، دیفس نان   - 1
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 ، هایس نان   - 2

یم ار  مدنگ  سوبس  الماک  اهنیشام  نیا  دننک ،  یم  درآ  یصوصخم  ياهنیشام  هلیسوب  ارنآ  مدنگ  هک  تسا  ینان  دیفـس  نان  زا  روظنم 
 . دوش یم  هتخاس  ابیز  دیفس و  ینان  ور  نیا  زا  دنامیم ،  یقاب  مدنگ  زغم  ابیرقت  دریگ و 

اهنیشام نامه  هلیـسو  هب  هک  هدوب  ناراب  داب و  دیـشروخ و  تاعـشعشت  رون و  ربارب  امئاد  هک  تسا  مدنگ  تسوپ  رادج و  نامه  سوبس 
 . دروآ یم  رد  روآ  نایز  هکلب  تیصاخ  یب  ییاذغ  تروص  هب  ار  دیفس  نان  ور  نیا  زا  دنام و  یم  رود  دیفس  نان  زا 

هکیتروص رد  دنام  یم  یقاب  زور  رثکادح 50  میهد  اذغ  اهنت  دیفس  نان  اب  ار  یگس  رگا  هک  هداد  ناشن  نادنمشناد  یملع  تاناحتما  ))
 . دننام یم  ملاس  حیحص و  اهلاس  دنوش  هیذغت  دشاب  هدشن  کلا  هکینان  ینعی  لماک  نان  اب  هک  ییاهگس 

 . دنک یم  زاب  ینوفع  ضارما  دورو  يارب  ار  هار  هدرک و  یمومع  فعـض  دیلوت  هجیتن  رد  دنک و  یم  دایز  ار  هدـعم  یـشرت  دیفـس  نان 
 . دنا هداد  ناشن  تسا  لس  داجیا  یلصا  لماع  هک  ار  دیفس  نان  زیگنا  فسا  تارثا  ناکشزپ  زا  يا  هدع 

 . دنا هدیمان  يا  هتساشن  یشرت  ار  نآ  هک  دنک  یم  یشرت  عون  کی  دیلوت  نآ  دیفس  یلیخ  یلو  دنک  یمن  فیعض  ار  یسک  نان ، 

هدوب و طولخم  کیتال  دیـسا  اب  تاعوفدم  نیا  دنیامن  یم  عفد  هدرکن  مضه  ارنآ  دص  رد  دنوش 58  هیذغت  دیفس  نان  اب  هک  یصاخشا 
یم عفد  هدشن  مضه  ارنآ  دص  رد  طقف 5  دنوش  هیذغت  لماک  نان  اب  رگا  هکیتروص  رد  دنرادن  نوتیپ  زا  يرثا 
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 . دنیامن

 . تسا نوتیپ  اب  ماوت  کیتال و  دیسا  نودب  عوفدم ؛  نیا 

 . تسا هدش  بیکرت  هتساشن  زا  دیفس  نان  اریز  تسا  يا  هدعم  تائالتبا  زا  يرایسب  لماع  دیفس  نان 

هب هدش و  مضه  صقان  روطب  دشاب  يدایز  یتقو  یلو  دنک  یم  ورین  دیلوت  دزوس و  یم  ندب  رد  هک  تسا  يدـنق  داوم  زا  یکی  هتـساشن 
(157 (() دوش یم  ریمخت  هدعم  رد  تعرس 

هایس نان 

رامش هب  ییاذغ  رظن  زا  مدنگ  هدمع  ءزج  هک  مدنگ  تسوپ  اریز  تسا ،  لماک  ییاذغ  داوم  ياراد  هک  دوش  یم  هتفگ  ینان  هب  هیس  نان 
 . تسا هدنام  یقاب  نآ  رد  دوریم 

هدرن ياراد  اهایـسآ  الومعم  دیدج  گرزب  ياهولیـس  رد  تسا .  هدش  عمج  تسوپ  رد  مدنگ  هدنز  هلاعف و  ياهتمـسق  مامت  هصالخ  ))
یبرچ هک  دوش  یم  ببـس  ترارح  راشف و  نیا  دنک و  یم  دایز  راشف  اجیا  ندرک  ایـسآ  ماگنه  اه  هدرن  نیا  دنتـسه  يزلف  گرزب  ياه 

رود هب  تهج  نودب  ارنآ  ام  هک  تسا  رایـسب  دئاوف  عفانم و  ياراد  یبرچ  نیا  دوش  یم  جراخ  نآ  اب  دعب  هدـیبسچ و  سوبـس  هب  مدـنگ 
 . دوش یم  هتفرگ  کلا  اب  تسا  نآ  لاعف  هدنز و  تمسق  هک  زین  مدنگ  هفطن  مینک .  یمن  هدافتسا  نآ  زا  میزیریم و 

راد تزا  تمسق  هناگی  هک  تسا  نتولگ  رتالاب  همه  زا  راد و  رفـسف  داوم  یبرچ و  داوم  زا  دنترابع  دنبـسچ  یم  سوبـس  هب  هک  يداوم 
 . دیآ یم  رامش  هب  ندب  ینامتخاس  حلاصم  ءزج  تقیقح  رد  تسا و  مدنگ 

یم مکحم  ار  اه  هیلک  بلق و  اوه  نژیسکا  کمک  اب  تسا و  اهناوختسا  ماکحتسا  اهنادند و  ینامتخاس  لماع  هک  زین  سیلیس 
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 . دشاب یم  سیلیس  نادقف  دنق  ضرم  داجیا  للع  زا  یکی  دور و  یم  نیب  زا  ندرک  کلا  رثا  رد  دزاس و 

اهنآ نیرتمهم  دـنوش و  یم  جراخ  ندرک  کلا  رثا  رد  همه  هک  دراد  دوجو  داـیز  یندـعم  يا و  هدیفـس  داوم  مدـنگ  هفطن  فارطا  رد 
یم ندب  عفادم  نازابرس  هک  نوخ  دیفس  ياهلوبلگ  يارب  امامت  داوم  نیا  میسلک  یمک  کینسرا و  نهآ ،  کمن ،  میساتپ ،  زا  دنترابع 

 . تسا يرورض  نوخ  ياهلوبلگ  يارب  ناشدوجو  نینچمه  و  دنراد .  ار  موزل  لامک  دنشاب 

ار نان  هتفر و  نیب  زا  ندرک  کلا  رثا  رد  زین  دنیامن  یم  یئامرخ  یمک  نتخپ  عقوم  رد  ار  نان  گنر  هک  مدنگ  صوصخم  ياهراتساید 
 . دننک یم  دیفس 

رفـص و ود  ياه  کلا  دـنریگ و  یم  نان  زا  تهج  نودـب  ار  يدـیفم  ییاهزیچ  هچ  هک  دـیئامن  تواضق  ناتدوخ  هصالخ  نیا  رد  الاح 
(158 (() دنتسه يرتدایز  ياهرفص  اب  ییاهکلا  رکفب  هک  هدادن  فیفخت  ار  اهنآ  يرگ  دیفس  ضرم  مه  رفص  راهچ 

شرت ریمخ 

ناـن نتخپ  میروخب .  ارنآ  سپـس  میزپب و  ار  ملاـس  درآ  یلیاـسو  هب  دـیاب  هکلب  میروخب .  ار  هدـش  درآ  مدـنگ  میناوت  یمن  اـهناسنا  اـم 
نان زا  رتشیب  شررـض  یبالق  ملاس و  ریغ  شرت  ریمخ  ملاس ؛  ریغ  ملاس و  تسا .  مسق  ود  زین  شرت  ریمخ  دراد .  شرت  ریمخ  هب  جایتحا 

 : نادنمشناد فارتعا  هب  و  تسا .  دیفس  جاز  تابیکرت  زا  شرت  ریمخ  عون  نیا  اریز  تسا ،  دیفس 

هک دـش  هدـهاشم  دـش ،  هدـناروخ  تاناویح  هب  داوم  نیا  هام  هـکنآ 4  زا  سپ  و  دراد ،  ناـنز  یلــسانت  ددـغ  يور  یقیمع  رثا  جاز  ))
اهنآ 50 نادمخت 
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يارب تسا ،  هتفرگ  رارق  جاز  يور  نآ  هیاپ  هک  یعونـصم  شرت  ریمخ  سپ  تسا  هتـساک  اهنآ  لثم  دیلوت  زا  هدش و  کچوک  دـصرد 
ییاذغ تشادهب  رظن  زا  و  درادن ،  يدعم  یلسانت و  نامتخاس  ندرک  هابت  زج  هجیتن  و  تسا ،  كانرطخ  رضم و  رایسب  رشب ،  لسن  ءاقب 

(159  (() تسا دودرم 

هب رـشب  يارب  ار  یگدنز  تلوهـس  رگا  دیدج  ندمت  تسین  ینیـشام  یگدنز  دیدج و  ندـمت  لوصحم  زج  يزیچ  اهیرامیب ،  نیا  همه 
 . تسا هدروآ  زین  ار  تارطخ  نیا  دوخ  هارمهب  هدروآ .  ناغمرا 

نیا هجیتـن  یلو  مـیا  هدرک  ریخـست  هداد و  تسکـش  ادـص  یب  تکاـس و  یگنج  نمـض  رد  ار  تعیبـط  اـم  دـیوگ ،  یم  نروبـسا ))  ))
تسا هدش  یمتا  يورین  بمب و  زا  رتکانتشحو  بتارم  هب  یبقاوع  ياراد  هک  تسا  یناسنا  لسن  مادهنا  ام ،  يزوریپ  تعیبط و  تسکش 

(160 (()

ییایمیش دوک 

 . میزادرپب مدنگ  تشاک  رذب و  هب  میرذگب ،  دیفس  نان  زا  دوب ،  نآ  ياهنایز  دیفس و  نان  زا  تبحص 

نآ هب  نیمز  ندرک  دنمورین  يارب  دشاب ،  دنمورین  دعتـسم و  هدامآ و  دیاب  دنک ،  زبس  ارنآ  هدرک و  لوبق  ار  رذب  دـهاوخ  یم  هک  ینیمز 
 ، دـنهد یم  ییایمیـش  دوک  زورما  یلو  دـش ،  یم  هداد  یلومعم  یناوـیح و  ياـهدوک  نیمز  هب  قباـس  ياـهنامز  رد  دـنهد ،  یم  دوـک 

 . میروآ لمع  هب  دوک  ود  نیا  نیب  يا  هسیاقم  تسبوخ 

هداد نآ  هب  یناویح  یعیبط و  دوک  هک  دشاب  همآ  تسدب  ینیمز  زا  نآ  لوصحم  هک  دینک ،  رـصم  ار  ییاذـغ  دـس ،  نکمم  تقو  ره  ))
زا اریز  دنشاب ، 
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الماک ییاذـغ  داوم  ظاحل  زا  هک  دـیآ  یم  تسد  هب  یلوصحم  دوش  یم  عرز  تشک و  ییایمیـش  دوک  كزان  هقبط  کی  اـب  هک  ینیمز 
هدناسرن و ندـب  هب  ار  مزال  یتایح  داوم  دـسرب  ناویح  ای  ناسنا  دروخب  یلوصحم  نینچ  رگا  هک  تسا  ملـسم  و  تسا ،  ریقف  فیعض و 
هب دنراد  تنوکـس  یتعنـص  گرزب و  ياهرهـش  رد  هک  یناسک  مناد  یم  نم  دنک و  یم  دعتـسم  فلتخم  ضارما  هلمح  يارب  ار  مسج 

نینچ تیمها  يرترب و  نوـچ  هک  دیـسر  دـهاوخ  يزور  یلو  دـنیامن .  فرـصم  هدرک و  هـیهت  ار  ییاذـغ  نـینچ  دـنناوت  یمن  یناـسآ 
(161 (() دشاب هدمآ  تسد  هب  یناویح  یعیبط و  دوک  اب  هک  دنشاب  یتعارز  لوصحم  یپ  رد  همه  ددرگ ،  ملسم  یلوصحم 

وج نان 

 . دنتسه یشزرا  اب  داوم  مدنگ  ياهسوبس  دننام  وج ،  ياهسوبس  دوش ،  یم  هیهت  وج  زا  وج ،  نان 

رد هک  يدـیفم  ياهبورکیم  هک  دوش  یم  ببـس  زین  نآ  ندروخ  دـشاب ،  یم  دایز  رادـقمب  ب ))   )) ياهنیماتیو ياراد  وج ،  سوبـس  ))
ندروخ نیاربانب  دنیامن .  ناسنا  ندـب  لیوحت  نیماتیو ب  يدایز  رادـقم  هدومن ،  دـشر  دـنزاس  یم  ب ))   )) ياهنیماتیو هدوب و  هدـعم 

(162  (() تسین زیاج  دنراد  دایز  نیماتیو ب  هک  ییاهاذغ  اب  وج ،  نان 

ودنیا نیب  یی  هسیاقم  ییاذـغ  رظن  زا  تسا  بوخ  دنتـسه ،  لیاق  يرتشیب  شزرا  مدـنگ  نان  يارب  مدرم  هزورما ،  یگدـنز  رد  الومعم 
 . ددرگ مولعم  مادک  ره  رتشیب  شزرا  ات  دوشب .  نان 

یم میـسلک  يرادقم  ياراد  یتح  و  درادن ،  ار  تیـصاخ  نیا  وج  نان  یلو  دهد ،  یم  بوسر  ار  ندـب  میـسلک  يرادـقم  مدـنگ  نان  ))
نان ندروخ  نیاربانب  دشاب ، 
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عفان رایسب  دننک ،  یم  هدافتـسا  باتفآ  ترارح  زا  و  دنروخ ؛  یم  راد  میـسلک  عونتم و  ياهاذغ  هک  یناسک  يارب  مک  رادقم  هب  مدنگ 
 . دهد یم  هزات  میسلک  هب  ار  دوخ  ياج  و  هتفر ،  نیب  زا  اهنآ  ندب  رد  هنهک  ياه  میسلک  اریز  تسا . 

 ، دش دنهاوخ  رفسف  میسلک و  دوبمک  راچد  اریز  دنیامن ،  لیم  راد  سوبـس  مدنگ  نان  دیابن  دندروخ  یمن  عونتم  ياه  ياذغ  هکیناسک 
تسا عفان  رایسب  دراد  نیماتیو ب  دلوم  ءاعما و  ياهبورکیم  شرورپ  رد  هک  ییوکین  رثا  نینچمه  نیماتیو ب و  نتـشاد  تلعب  وج  نان 

(163 (() دنک یم  يریگولج  وم  ندش  دیفس  زا  دنک و  یم  ظفح  ار  یناوج  و  ، 

دیفم ياهبورکیم  تیوقت  رد  دنتـسه و  ب ))   )) ياهنیماتیو يدایز  رادقم  ياراد  دوش ؛  هتخپ  وج  اب  هک  ییاذـغ  نینچمه  وج و  نان  ))
دزیر و یمن  ناشرس  يوم  دنوش ،  یم  ریپ  رید  دنروخ  یم  وج  نان  هک  ییاهیتاهد  هک  تسا  تهج  نیا  زا  و  دنشاب ،  یم  رثوم  اه  هدور 

(164  . ) دشاب یم  لرتسلک  نامرد  نیرتهب  زا  یکی  نآ  سوبس  وج و 

ام نایاوشیپ  ياذغ 

اهیسررب نیا  هتبلا  مینیبب ،  ار  مالسا  نایاوشیپ  كاروخ  و  میهدب ،  رارق  تقد  هجوت و  دروم  اهنان  رظن  زا  ار  یمالـسا  همانرب  تسا  بوخ 
 . تسین ثحب  دروم  نآ  دهز  يوقت و  هبنج  و  دریگ ،  یم  تروص  ییاذغ  تشادهب  هبنج  زا  اهنت 

140

یمک هداهن  ولج  رد  یتسام  فرظ  مدید  مدـش ،  دراو  ع )   ) بلاط یبا  نبا  یلع  رب  دـیوگ  یم  هلفغ ))  نبا  دـیوس   )) مان هب  یـصخش  ))
رد زین  و  دش ؛  یم  مامشتسا  نآ  زا  یشرت  يوب 
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اهنآ و  تسکش ،  یم  تسد  اب  ار  نیوج  نان  دوب ،  ادیپ  شیور  رد  نآ  تشرد  ياهسوبس  هک  وج  زا  دوب  ینان  هدرگ  ترـضحنآ  هرفس 
هناخ راذگتمدخ  هضف  متـسه  هزور  متفگ  مروخب ،  شیاذغ  زا  هک  درک  فراعت  نمب  ع )   ) یلع تخادنا  یم  تسام  فرظ  نایم  رد  ار 

کلا درآ  زا  ناـن  ارچ  دـینک ؟  یمن  ار  ع ))   ) یلع  ) درم ریپ  نیا  لاـح  تاـعارم  ارچ  مـتفگ :  وا  هـب  دوـب ،  هتـسشن  يا  هشوـگ  رد  یلع 
هدرکن کلا  درآ  زا  شنان  هک  هداد  روتـسد  ترـضحنآ  دوخ  اما  میا ،  هدرک  البق  ام  ار  يزوسلد  نیا  تفگ  هضف  دیهد ! یم  واب  هدرکن 

مردام ردپ و  میوگ :  یم  وت  يارب  کنیا  متفگ  هضف  يارب  هچنآ  دومرف : درک و  هلفغ  نبا  دیوس  بناج  هب  يور  ع )   ) یلع سپس  دشاب 
(165 (() دوب هدرکن  کلا  درآ  زا  شنان  هک  داب  ص )   ) مرکا ربمایپ  مالسا  گرزب  ربهر  يادف 

ياه نیماتیو  زا  ینخس  هک  لبق  نرق  هدراهچ  رد  ار  ع )   ) یلع ياذغ  نیا  رگا  دهز ،  يوقت و  ياه  هبنج  زا  رظن  فرص  میتفگ  هکنانچ 
ام يارب  رتشیب  رتهب و  همئا  ربمایپ و  یملع  تمظع  میهدـب  رارق  هعلاـطم  یـسررب و  دروم  هدوبن  وج  ناـن  نآ و  ییاذـغ  شزرا  سوبس و 
یم هلفغ  نب  دیوس  اریز  هدوب  سوبـس  رپ  سوبـس و  مک  نان  مه  نامز  نآ  رد  هک  دـیآ  یم  رب  نینچ  تیاور  زا  هوالعب  دوش  یم  نشور 

 ( هضف  ) دوخ همداخ  زا  عافد  ماقم  رد  ع )   ) یلع دوخ  سپـس  دیهد  یم  ع )   ) یلع هب  هدرکن  کلا  سوبـس و  رپ  درآ  زا  نان  ارچ  دیوگ 
یم

وراد یب  کشزپ  www.Ghaemiyeh.comمالسا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 262زکرم  هحفص 101 

www.irebooks.comwww.irtanin.com www.omideiran.ir

http://www.ghaemiyeh.com


ییاذـغ شزرا  وج و  نان  صاوخ  نتفرگ  رظن  رد  اـب  دوب  هدرکن  کـلا  درآ  زا  زین  وا  ناـن  هک  منک  یم  يوریپ  يربماـیپ  زا  نم  دـیوگ :
! دوب دهاوخ  یشزرا  اب  ياذغ  هنوگچ  تسام  وج و  نان  هک  دینک  تواضق  امش  تسام 

دنناـم يدارفا  و  دـنک ؛  یم  زاـین  یب  عونتم  ياهاذـغ  ندروخ  زا  ار  ناـسنا  هک  تسا  يروـط  وـج  ناـن  هک  میدـید  ـالبق  نیا  رب  هوـالع 
یگدـنز و هماـنرب  دـیاب  تسا ،  يرـشب  عاـمتجا  یحور  يونعم و  ياـه  هبنج  تیوـقت  ناـنآ ،  یهلا  تیرومءاـم  هک  ینید ،  ناـیاوشیپ 
 ، يدزد دننام  یقالخا ،  ياهفارحنا  زا  ار  اهنآ  ات  دشاب ؛  هنسرگ  ياه  مکش  هتخوس و  ياهرگج  شخب  یلـست  اهنآ  ییاذغ  اصوصخم 

 . دهد تاجن  لواپچ  و  تراغ ، 

یجنرب نان 

 : تسا قیرط  دنچ  نآ  نتخپ  يارب  تسا ،  یجنرب  نان  زین ،  اهنان  ماسقا  زا 

بآ اب  دـننک و  درآ  و  دـننک ،  کـشخ  ار  ولچ  دـعب  دنـشاب ) هتفرگ  ار  نآ  باـعل  هک  هدرک  شک  بآ  ینعی   ) دـنزپب ولچ  ار  جـنرب   - 1
 . دنزپب نان  ادعب  دوش ،  قاچ  ریمخ  ات  دنراذگب  تعاس  ود  یکی  سپس  دنیامن  ریمخ 

 . دنزپب نان  دوش و  ریمخ  دننام  هک  دنیاسب  مرن  ار  هتخپ  ولچ   - 2

زا دوش و  ریمخ  لثم  دبای و  مامت  خبط  ات  دننزب  مه  رب  دنزیرب و  ناشوج  بآ  رد  كدنا  كدنا  خبط  تقو  رد  هدومن  درآ  ار  جنرب   - 3
 . دنزپب كزان  نان  ریمخ  نآ 

 . تسا یتشادهب  ياهنان  زا  لاح  نیع  رد  یلو  تسا  یتافیرشت  ياهیندروخ  اه و  ینیریش  ءزج  ابیرقت  یجنرب  نان 

: دیامرف یم  هراب  نیا  رد  (ع )  اضر ماما 

لخدام
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(166) زرالا زبخ  نم  عفنا  لوسملا  فوج 

 . تسین لولسم  صخش  يارب  يزیچ  یجنرب  نان  زا  رتهب 

: دیامرف یم  ع )   ) قداص ماما  و 

(167  ) هنم عفنا  یش  نوطبملا  فوج  لخدامف  زرالا ،  زبخ  نوطبملا  اومعطا 

شیارب نآ  زا  رت  عفان  يزیچ  هک  دیهدب  یجنرب  نان  دنک ) يریگولج  دوخ  عوفدم  جورخ  زا  دناوت  یمن  هک  یسک   ) نوطبم صخـش  هب 
 . تسین

: دیامرف یم  مشش  ياوشیپ  زین  تسا و  هدش  هراشا  نان  نیا  ندوب  اذغلا  ریثک  هب  زین  مشش  ماما  زا  يرگید  مالک  رد 

(168) زرالازبخالا لیللا  یلا  هودغ  نم  فوجلا  یف  یقبی  سیل 

 . دنام یم  یقاب  هدعم  رد  بش  ات  حبص  زا  هک  تسا  یجنرب  نان  اهنت 

 : تسا هتشون  نینچ  یجنرب  نان  هرابرد  میدق  ییاذغ  نادنمشناد  زا  یکی 

گنر ندرک  وکین  يومد و  يوارفـص و  لاهـسا  تهج  اذـغلا و  ریثک  ندـب و  يوقم  شطعم و  کشخ و  رایـسب  درـس  یجنرب ،  ناـن  ))
(169  (() لولسم دارفا  يارب  تسا  وکین  و  رث . . . .  ؤم  راسخر و 

تسام

ار نآ  نادنمتورث  دوش و  یم  بوسحم  ءارقف  شروخ  نان  ناونعب  رتشیب  هک  تسا  ییاذغ  تسا ،  اهناسنا  یمیدق  ياهاذـغ  ءزج  تسام 
 . تسا يرایسب  يایازم  صاوخ و  ياراد  دنهد و  یم  رارق  هرفس  رانک  رد  اذغ و  هارمه 

 (( ناـینز  )) اـب ارنآ  هک  هدـش  هتفگ  تسا  داـیز  نآ  ب ))   )) نیماـتیو رگید  حالطـصا  هب  و  درـس ،  نآ  تعیبـط  حالطـصا ،  هب  نوچ  و 
 . دنروخب

(170  ) هاوخنانلا لاق  موض !  اهلا  ام  تلق و  موض  اهلا  اهیلع  بصیلف  هرضی  تساملا و ال  دارا  نم  لاق  نسحلا ع  یبا  نع 

هب ینایز  هک  دهاوخ  یم  زین  تسا و  تسام  ندروخ  هب  لیام  سک  ره 
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 . دروخب دزیرب و  نآ  رد  ناینز  دسرن  وا 

ندب تمالس  رد  یتیمها  رایسب  لصا  دوخ  نیا  هک  تسا  ییاذغ  داوم  رظن  زا  هیذغا  نیب  لداعت  دوشیم  هدیمهف  تیاور  زا  هک  يروتسد 
 . تسا

(171  (() تسا یسنج  يورین  كرحم  دنک ،  یم  دایز  ار  تبوطر  تسین  بوخ  جازم  درس  صاخشا  يارب  تسام  ))

 . دوش یم  رارقرب  ییاذغ  لداعت  ود  ره  نیب  اذل  دراد  مرگ  یعبط  حالطصا ،  هب  ناینز  یلو 

نآ ییاذغ  تردق  تیمها و  یلو  تسا  يا  هنادهاز  ياذغ  دنچ  ره  نیا  داد و  یم  رارق  دوخ  شروخ  ار  تسام  ع )   ) یلع هک  میتسناد 
 . تسا هتشگ  راکشآ  زورما 

يرورـض مزال و  اجنیا  رد  هتکن  نیا  راکذـت  تسا و  هدوب  بذـج  لـباق  ییاذـغ و  مهم  داوم  زا  یکی  تساـم  فرط  نیا  هب  اـهنرق  زا  ))
 . تسا رمع  لوط  ياذغ  يانعم  هب  ناهج  ياهروشک  مامت  رد  تسام  هملک  هک  تسا 

نم هب  تبحص  نمـض  يوالـسگوی  قباس  هاشداپ  ریپ ))  )) و وکلمولـسیک ))  )) يوالـسگوی یلاها  دنیوگ  یم  نوزتام  ار  تسام  اهینمرا 
تـسام فرـصم  رثا  رد  اهنآ  تسا و  تسام  يوالـسگوی  ناگدروخلاس  اه و  هلاس  دـص  زا  يرایـسب  ياذـغ  هک  داد  نانیمطا  تفگ و 

 . دنسر یم  یگلاس  دص  هب  هدرک و  ادیپ  رمع  لوط 

تروا ای  ار  تسام  هسنارف  رد  دـنوشیم  رادروخرب  لماک  یتسردـنت  زا  هدرک و  فرـصم  هایـس  نان  اب  دایز  رادـقم  هب  ار  تسام  اهـسور 
 . دنروخ یم  هدرک و  طولخم  یلگنج  یگنرف  توت  اب  ارنآ  دنیوگیم و 

نیا ماــمت  هـک  دــنیوگ  یم  برلا ))  نـبل   )) رــصم رد  و  یهداد ))   )) ناتــسودنه رد  و  ودوــیژ ))  )) ار تساــم  ینوراــس  هریزج  رد 
تسا رمع  لوط  يانعم  هب  تاحالطصا 

وراد یب  کشزپ  www.Ghaemiyeh.comمالسا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 262زکرم  هحفص 104 

www.irebooks.comwww.irtanin.com www.omideiran.ir

http://www.ghaemiyeh.com


.

مضه یبوخ  هب  ار  تسام  یلو  دزاس  یمن  اهنآ  هب  هزات  یلومعم و  ریش  هک  دنتسه  یناسک  هوالعب  دراد و  تیصاخ  ریش  زا  شیب  تسام 
يارب نآ  میـسلک  دوـش  یم  بذـج  مضه و  تعرـس  هب  هک  تسه  تساـم  رد  يا  هدیفـس  داوـم  یعوـن  اریز  دـنرب  یم  لـیلحت  هدرک و 
هدور رد  تسام  ياهیرتکاب  ار  ب )   ) هورگ ياه  نیماتیو  زا  يرایسب  ددرگ و  یم  بذج  دوز  تسا و  دیفم  رایسب  هدروخلاس  صاخشا 

 . دتسرف یم  نوخ  هب  هداد و  شرورپ  هتخاس و  اه 

یمن یثرم  ریغ  ياهیرتکاب  دنروخب  تسام  بترم  روطب  رگا  دـنلان  یم  دوخ  ياه  هدور  تنوفع  زاگ و  زا  هک  يا  هدروخلاس  صاخـشا 
هدور تنوفع  زاگ و  هجیتن  رد  دنوش و  یم  هیلخت  اجردتم  هدرم و  هک  تسن  نیا  دننامب  هدـنز  تسام  ( 172  ) کیتکال دیسا  رد  دنناوت 

(173 (() ددرگ یم  فرطرب  یلکب  اهنآ 

رینپ

 . دننک یم  رینپ  هیام ،  رینپ  هلیسوب  ار  ریش  تسا  ریش  تاقتشم  زا  یکی  زین  رینپ 

صاوخ توافت  یمک  اب  همه  دـنوش  یم  هتخاس  نوگانوگ  ياهریـش  زا  هک  ییاهرینپ  و  کمن ،  رپ  کمن ،  مک  هزات ،  هنهک ؛  ياهرینپ 
 . دنراد رینپ 

 . میرگیم مالسا  زا  ار  نآ  ندروخ  روتسد  زین  میور و  یم  هدومن  نایب  رینپ  يارب  مالسا  هک  یصاوخ  غارس  هب  همه  زا  لبق 

 : هک نآ  حیضوت  بحتسم !  یهاگ  تسا ،  هدش  یفرعم  هورکم ))   )) ییاذغ ناونعب  رینپ  یهاگ  مالسا  رد 

 . تسا هورکم  هآ  ندروخ  اهنت  یلو  تسا  بحتسم  دنروخب  ودرگ  زغم  اب  ار  رینپ  رگا 

 . تسا هدومن  نیعم  تقو ،  زین  رینپ  ندروخ  يارب  مالسا 

هتسناد رینپ  ندروخ  تقو  ار  ناهاگماش 
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 : میروآ یم  اجنیا  رد  ار  مالسا  نایاوشیپ  نانخس  زا  هنومن  ود  کنیا  ددرگ و  فرص  ودرگ  اب  هک  دهد  یم  روتسد  زین  تسا و 

 : لاق نیسحلا ع  نب  یلع  نع  هئابآ  نع  اضرلا  نع   - 1

(174) دیدقلا نبجلا و  هادسفا  الا  طق  افوج  الخد  ام  نائیش 

: دیامرف یم  (ع )  اضر ماما 

 . هدنام تشوگ  رینپ و  دندرگ : یم  نآ  داسف  ببس  دنوش  هدعم  لخاد  هاگره  هک  دنزیچ  ود 

: دیامرف یم  زیچ  دنچ  صاوخ  نمض  رد  ع )   ) قداص ماما   - 2

(175  ) نبجلا سبایلا و  محللا  ناعفنی  یش و ال  لک  نم  نارضی  ناذللاو 

 . رینپ هدیکشخ و  هدنام  تشوگ  دناسر : یمن  دوس  دنروآ و  نایز  تهج  ره  زا  زیچ  ود 

هیزجت کی  اب  تسا  بوخ  دیآ  نایم  هب  فیرعت  بابحتـسا و  زا  نخـس  هکنیا  زا  لبق  و  دوب ،  تمذم  تهارک و  زا  نخـس  همه  اجنیا  ات 
 : مینادب ار  رینپ  تهارک  هفسلف  یملع ، 

شنایز دنراد  بهتلم  یجازم  هکیناسک  نایوخ و  مرگ  يارب  دنک ،  یم  مک  ار  اذغ  هب  ياهتشا  دوش و  یم  عفد  بذج و  يدنکب  رینپ  ))
نیمه دنتسین  ناما  رد  تموادم  تروص  رد  نآ  ندومن  فرصم  ندروخ و  نایز  زا  یمغلب  درـس و  تعیبط  نابحاص  سکع  رب  رتمک و 

(176 (() ددرگ یم  هدور  دادسنا  ای  سوئالیا  مانب  دیدش  رایسب  جنلوق  دیلوت  ثعاب  اهجازم  یضعب  رد  هک  تسا  رینپ 

نآ تهارک  ببس  دهد  یم  همضاه  هاگتـسد  هب  دح  زا  شیب  راشف  هک  نآ  یمـضه  رد  تلاقث و  هک  تشگ  نشور  رینپ  تمذم  یبوخب 
 . تسا

دوش و فرصم  دینک ،  یم  هیهت  تشوگ  زا  هک  ییاهاذغ  ياجب  ار  نآ  دیاب  تسا و  مکارتم  ییاذغ  رینپ  دیشاب  هتشاد  رطاخب  ))
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ییاذـغ رخآ  رد  دـیاب  دـنهد  یم  رـسد  ناونعب  ار  رینپ  یتقو  دـینک  فرـصم  هدومن و  بیکرت  دـنراد  يرتمک  شزرا  هک  ياهاذـغ  اب  ای 
(177 (() دزادنیب تمحزب  ار  هدعم  نآ  مضه  هک  دومن  فرصم  لیقث  نیگنس و  ياهاذغ  اب  رسد  دیابن  تقوچیه  دشاب و  کبس 

 . میئامن نایب  یمیدق  ردقیلاع  تیبط  کی  زا  ار  رینپ  تلاقث  تهارک و  تابثا  يارب  موس  هنومن  تسبوخ 

رید حـلاص و  طلخ  دـلوم  عبط و  نیلم  هدرگ و  يوقم  هدور و  هدـعم و  يوقم  نآ ،  صاوخ  لاعفا و  رتو ،  درـس  مود  رد  رینپ  تعیبط  ))
(178  . . . . (() دلج یمرن  ثعاب  ندب و  نمسم  تیاغب  نشوآ )   ) رتعصو ناکدرگ  زغم  اب  و  مضه ؛ 

 : تسا رارق  نیا  زا  یمالسا  یبابحتسا  ياهروتسد 

 . درادن یتعفنم  تسا و  ررض  بجوم  دندومرف  وا  هب  ترضح  دومن  لا  ؤس  رینپ  تیصاخ  هرابرد  ع )   ) قداص ترضح  زا  يدرم 

راچد تسا  رینپ  زا  یفرظ  دنا  هتسشن  ماش  فرـص  يارب  مشـش  ماما  هک  يا  هرفـس  رب  دید  دش  دراو  ترـضح  نآ  رب  هاگماش  درم  نامه 
 . دیا هداهن  هرفس  رب  کنیا  دیدومرف  تمذم  رینپ  زا  حبص  زورما  امش  تفگ  دش  تریح 

یم دایز  زین  ار  هاب  هوق  هک  نادـب  انمـض  تسا و  بوخ  ناهاگماش  اـما  تسین  هدیدنـسپ  رینپ  ندروخ  ناهاگحبـص  دـندومرف  ترـضح 
(179 (() دنک

اب ماوت  نآ  ندروخ  ارچ  نکیل  تسا  ودرگ  زغم  اب  نآ  ندروخ  ناهاگماش  رد  رینپ  ندروخ  زا  روظنم  تفگ  میهاوخ  ادعب  هکنانچ  هتبلا 
؟  دشابن بسانم  هناحبص  يارب  ودرگ 

تسا ندب  لولس  جراخ  عیام  نوخ و  رد  هک  يرتشیب  میسلک  ناوارف  باوخ  زین  میسلک  و  دراد ؛  میـسلک  يدایز  ریداقم  نوچ  رینپ   - 1
يارب
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هک تسا  کهآ  دایدزا  هطـساوب  و  دـیآ ،  یم  نآ  يوسب  دراد  جاـیتحا  يرتشیب  میـسلک  هب  باوخ  تحارتسا و  ماـگنه  هک  زغم  هیذـغت 
( دوش یم  رود  زغم  زا  نوخ  باوخ  ماگنه  دـندرک  یم  لایخ  نیغباس  تهج  نیمه  هب   ) دـنک یم  هولج  دیفـس  گنرب  زغم  باوخ  تقو 
تحار و باوخ  يارب  اذغ  نیرتهب  سپ  تسا  میسلک  زا  راشرس  مه  هک  رینپ  تسا ،  جاتحم  رتشیب  میسلک  هب  زغم  باوخ  تقو  رد  سپ 

(180  ) تسا ناهاگماش  رد  رینپ  ندروخ  زغم ،  يارب  تقو  نیا  رد  اذغ  نیرتهب  و  قیمع ، 

 . دشاب ودرگ  زغم  اب  ماوت  رگا  تسا  بحتسم  یلو  دوش ،  هدروخ  اهنت  رگا  تسا  هورکم  رینپ  هدش  هتفگ 

(181) ءاود اراص  اعماعمتجا  اذاف  ءاد  زوجلا  ءاد و  نبجلا  ص )   ) یبنلا نع 

 . دندرگ یم  عفان  دیفم و  دنوش  عمج  مه  اب  رگا  اما  دنرضم ،  ییاهنت  هب  کی  ره  ودرگ  رینپ و  دومرف  مالسا  ربمایپ 

زین ودرگ  تسا و  میـسلک  زا  راشرـس  رینپ  تسا  هورکم  تایاور  حالطـصاب  و  تسا ؟  رـضم  رینپ  نودب  يودرگ  ارچ  مینادب  دـیاب  الاح 
اب هدام  ود  رفـسف  میـسلک و  : )) اریز دروخ  ودرگ  اب  ار  رینپ  یتسیاب  هک  ددرگ  یم  مولعم  همدقم  ود  نیا  هب  هجوت  اب  تسا  رفـسف  ياراد 

نودب رینپ  رگا  الاح  دنوش ،  یمن  عفد  هدوهیب  مادـکچیه  دـنوش  دراو  مه  اب  هک  یتروص  رد  ود  ره  نیا  تسا و  یلاع  رایـسب  شزرا و 
اهنآ بذج  مضه و  دوش ،  یم  عفد  ندب  رفسف  لباقم  رد  میا ،  هدرک  فرـص  ار  يرایـسب  میـسلک  نوچ  میروخب  رفـسف ) نودب   ) ودرگ

(182 (() دریگ یم  ماجنا  رت  ناسآ  رتهب و  رتلماک و  رایسب 

مولع تفرشیپ  اب 
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نیا نتسناد  نودب  نانآ  اریز  میرب  یم  یپ  دوخ  دادجا  لیوط  ياهرمع  و  یتمالـس ،  للع  هب  رتشیب  رتهب و  ام  یکـشزپ ،  یـسانشاذغ و 
هک يا  همانرب  نآ  دندرک ،  یم  هدافتسا  هبناج  همه  هتفای  میظنت  همانرب  کی  زا  نارگید ،  زا  يوریپ  نودب  و  تالاعفنا ،  لعف و  هفسلف و 

تمالس اه  هاگـشناد  ندید  نودب  هک  دوب  همانرب  نیا  اب  و  دوش ،  یم  كرد  شیپ  زا  شیب  نآ  شزرا  تیمها و  دنک  یقرت  ملع  هچ  ره 
 . تسا مالسا  همانرب  نامه  همانرب  نآ  دندرک و  یم  ظفح  لاس  ياهلاس  ار  دوخ 

غرم مخت 

 . دوشیم هراشا  اهنآ  هب  ادعب  هک  تسه  مه  يرگید  ياهغرم  مخت  هتبلا  تسا  یگناخ  غرم  مخت  غرم  مخت  زا  روظنم  اجنیا  رد 

یم هدرز  شثلث  کـی  هدیفـس و  شثلث  ود  اـبیرقت  هیقب  تسوپ و  ارنآ  مرگ  هک 7  تسا  مرگ  طسوتم 55 روطب  غرم  مخت  کـی  نزو  ))
 . دهد یم  يرلاک  دشاب و 85 

 ، میدس مرگ  یلیم   81 يدیسولگ ،  / . 7 یبرچ ،   5/11 یضیبلا ،  ضایب  داوم   8/12 بآ ،  مرگ  لماک 74  غرم  مخت  تمسق  دص  رد 
 / 12 رلک ،   120 درگوـگ ،   197 رفـسف ،   210 سم ،  253/0 نـهآ ،   7/2 زنگنم ،   33 موـیزینم ،   13 میـسلک ،   54 میـساتپ ،   100

مویزینم میسلک و  ود  تانبرک  تافـسف و  زا  غرم  مخت  تسوپ  هدش  نیعم   a نیماتیو دحاو  نیماتیو d و 1140  b1 ، 34 /0 نیماتیو 0
تسا و هدش  تسرد  هقرو  ود  زا  هک  هدیناشوپ  یکزان  هدرپ  ارنآ  ینورد  تمـسق  هک  تسا  يرایـسب  ذفانم  ياراد  تسا و  هدش  تسرد 

مخت یناتحت  تمسق  رد 
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 . تسا اوه  ياوتحم  اهنآ  نیب  هلصاف  غرم 

تسا دوجوم  غرم  مخت  هدرز  رد  هک  يداوم  رادقم 

یلیم میدس 26  دـنق ،  مرگ   0  / 7 یبرچ ،   9/31 يا ،  هدیفـس  داوم   3/16 بآ ،  مرگ   9/49 مرگ :  دـصرد  ماـخ  غرم  مخت  هدرز  رد 
دص رد  نیماـتیو a و  مرگ  یلیم  رلک 124  درگوگ 194 ،  رفسف 586 ،  نهآ 2/7  مویزینم 16 ،  میسلک 147  میـساتپ 100 ،  مرگ ، 

 . يرلاک شمرگ 355 

تسا دوجوم  غرم  مخت  هدیفس  رد  هک  يداوم  رادقم 

 ، کهآ 20 میساتپ 100 ،  میدس 110 ،  دنق ،  دصرد  کی  يا ؛  هدیفـس   10  / 8 بآ ،   88 مرگ :  دص  ره  رد  غرم  مخت  هدیفـس  رد 
دـص ره  مرگ و  یلیم  دیمآ 8  لیت  وکین   b ، 23/0 2 ياه نیماتیو  رلک 161  درگوگ 208 ،  رفسف 10 ،   ، 0  / نهآ 1 مویزینم 11 ، 

(183  ، (() يرلاک شمرگ 47 

يا هدنرپ  تشوگ  ندوب  لالح  ای  ندوب  مارح  عبات  غرم  مخت  یلک ،  روطب  دنمارح  یضعب  لالح و  اهغرم  مخت  زا  یضعب  مالسا  رظن  زا 
يارب يرگید  هدعاق  مالسا  تسا  غرم  مادک  زا  غرم  مخت  نالف  هک  میمهفب  میتسناوتن  رگا  هدمآ و  دوجو  هب  نآ  زا  غرم  مخت  هک  تسا 

 . تسا هدرک  نییعت  لالح  مارح و  ییاسانش 

شرگید رس  کی  رت و  نهپ  اهنآ  رس  کی  هک  ییاهغرم  مخت  یلو  تسا  مارح  شندروخ  دنشاب  مه  لثم  شرس  ود  هک  یغرم  مخت  ره 
(184) دشاب یم  لالح  شندروخ  تسا  رتکیراب 

غرم مخت  فراصم 

زا دعب  هک  دنا  هدومن  نییعت  یفراصم  غرم  مخت  يارب  مالسا ،  نایاوشیپ 
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یم یتـیاور  رد  دوـشیم  هدـیمهف  غرم  مخت  هیلوا  داوـم  صاوـخ و  رظن  زا  فراـصم  نیا  تیمها  ناسانـشاذغ  نادنمـشناد و  تاـقیقحت 
 : هک میناوخ 

(185  ) محللا هلئاغ  هل  تسیل  محللا و  مرقب  بهذی  فیفح  هنا  اما  لاقف  ضیبلا  هللادبع  یبا  دنع  رکذ 

ناسآ و نآ  مضه  کبـس و  تسا  ییاذـغ  دـندومرف  ترـضح  نآ  دـش  هدرب  غرم  مخت  زا  یمان  مالـسلا  هیلع  مشـش  ماـما  تمدـخ  رد 
 . درادن ار  تشوگ  نایز  یلو  تسا  تشوگ  نیشناج 

: دوش یم  هدافتسا  بلطم  ود  نآ  زا  تسا و  زیمآزاجعا  نخس  نیا  دوب ،  هدشن  هیزجت  اهاذغ  هک  لبق  لاس  نیدنچ  رازه و  رد 

غرم مخت  هک  دوش  یم  انعم  نینچ  ثیدح  سا و  سوه ))   )) یسراف هب  شرهاظ  يانعم  دناسر  یم  ار  یبلاج  ینعم  مرق ))   )) هملک  - 1
هب لیم  یهاگ  دـنک و  یم  هکرـس  یـشرت و  ندروخ  هب  لیم  یهاگ  ناسنا  هک  روطناـمه  اریز  درب  یم  نیب  زا  ار  يراوخ  تشوگ  سوه 

دنامهف یم  ار  انعم  نیمه  ع )   ) ماما ناـسل  رد  مرق ))   )) هملک دـیامن  یم  تشوگ  ندروخ  سوه  مه  یهاـگ  دـنک  یم  باـبک  هدروخ 
 . دروخب غرم  مخت  دنک  یمن  ادیپ  تشوگ  هب  یسرتسد  تسا و  تشوگ  هب  لیامتم  هک  دنک  یم  ساسحا  هک  یسک  ینعی 

هیاـپ هک  يا ))  هدیفـس  داوم   )) نتـشاد ظاـحل  زا  غرم  مخت  میتشون -  غرم  مخت  داوم  رادـقم  رد  هکناـنچ  زور -  مولع  ساـیقم  اـب   - 2
ای نغور  اب  ار  نآ  هداد و  رارق  تشوگ  نیـشناج  ار  غرم  مخت  ع )   ) ماـما تسا ،  تشوگ  کیرـش  ریظن و  دنتـسه ،  اهلولـس  ناـمتخاس 

 . تسا هدرکن  هسیاقم  يرگید  هویم  اذغ و  ای  یبرچ 

رد و 
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 : تسا هدمآ  نینچ  رگید  تیاور 

(186  ) لصبلااب ضیبلا  لک  هللارفغتسا و  لاقف  دلولا  هلق  نسحلا  نبا  یلا  توکش  لاق 

: دومرف زردنا  ود  نم  هیالگ  باوج  رد  ترضح  نآ  مدرک  تیاکش  دالوا  یمک  زا  ع )   ) متـشه ماما  تمدخ  دیوگ  یم  ثیدح  يوار 
تیاکش هلگ و  ناونعب  ار  تا  هتساوخ  هکنیا  زا  هیانک  نک ))  رافغتـسا  : )) دومرف یقالخا  دنپ  دروم  رد  یقالخا ،  يرگید  یبط و  یکی 

(( روخب زایپ  اب  ار  غرم  مخت  دومرف  یبط  دنپ  دروم  رد  امنن  نایب  ادخ  زا 

نیتـسلو نیرتـسلگ  زا  هدرز  یبرچ   )) دـنیوگ یم  لـیلد  نیمه  هب  دراد و  نوـخ  داـیدزا  رد  ناوارف  ریثءاـت  غرم  مخت  هک  مـیناد  یم  اـم 
(187 (() دشاب یم  رثوم  دیئزوتامرپسا  نتخاس  یسنج و  ياوق  تیوقت  رد  هداد و  لیکشت  ار  نآ  دصرد  یمود 9/8  هک  هدش  تسرد 

: دنیوگ یم  زین  و 

هدوب یتاهد  غرم  هکنآ  طرش  هب  تسا  رثوم  باصعا  هلسلس  فعض  يزغم و  ياهینوخ  مک  رد  هدوب ؛  یبصع  ياهلولس  ياذغ  نیتسل  ))
((( 188  ) کیتویب یتنا  یهام و  نغور  نوخ و  ناوختسا و  اب  هن  دشاب  هتفای  شرورپ  هایگ  هناد و  اب  ینعی  ینیشام  هن  دشاب 

: دنیوگ یم  زین  و 

مک هک  یناسک  دزن  هژیوب  دزاـس و  یم  ناـسآ  ار  نییارـش  بلـصت  یبلق و  ياـهیرامیب  هب  يـالتبا  غرم  مخت  ندروخ  رد  يور  هداـیز  ))
(189 (() دنتکرح

: دیوگ یم  نینچ  تیصاخ  نیا  نایب  رد  یمیدق  يابطا  زا  کی 

یهبم ندب و  غامد و  لد و  يوقم  لوضفلا و  لیلق  اذغلا ،  ریثک  سومیکلآ  حـلاص  نآ  تشرب  مین  هدرز  غرم ،  مخت  صاوخ  لاعفا و  ))
هناثم هدرگ و  هحرق  هناثم و  هدور و  هدعم و  تنوشخ  نآ و  تنوشخ  هنیس و  لاح  حالصا  تهج  و  هاب )  هوق  يوقم  )
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(190 (() دشاب هدیناسر  مه  هب  دصق  زا  یفعض  ای  هدش و  عفد  وا  زا  هدایز  نوخ  هک  یصخش  يوقم  و 

: دومرف یم  ع )   ) مشش ماما  رگید  تیصاخ  نایب  رد   - 3

(191  ) لیقث ضایبلا  فیفخ و  ضیبلا  حم 

160

 . ددرگ یم  مضه  رترید  نیگنس و  نآ  هدیفس  اما  مضه  دوز  کبس و  غرم  مخت  هدرز 

 . میونشب زورما  زورید و  نادنمشناد  زا  ددرگ  یم  مضه  نآ  هدیفس  زا  رتدوز  غرم  مخت  هدرز  هک  ار  عوضوم  نیا  دییءات 

(192 (() دومن لیم  هدش  تفس  الماک  دیاب  هدوب  روآ  نایز  ندروخ  ماخ  هدیفس  تسا ،  دیفم  ندروخ ؛  ماخ  هدرز  هک  هزادنا  نامه  ))

: دیوگ یم  یناریا  ردقیلاع  بیبط  يزار ،  يایرکز  دمحم 

 . دومن زیهرپ  نآ  زا  دیاب  هدومن  ندب  رد  ظیلغ  جزل و  مغلب  دیلوت  غرم  مخت  هدیفس  ))

مضه و هب  هکرس  هدرز و  سکع  رب  دراد  لکشم  یمضه  هک  دیآ  یم  تسدب  تخس  مسج  مه  اب  دنتـسین و  راگزاس  هکرـس  هدیفس و 
(193 (() دراد یبوخ  عفد  مضه و  هدوب و  لدتعم  نوتیز  نغور  کمن و  اب  هدیفس  دننک .  یم  کمک  بذج 

کمن

 : تسا هدش  شرافس  نآ  هب  مالسا  رد  هک  تسا  يزیچ  میدس  رورلک  ای  کمن 

: دیامرف یم  ص )   ) مرکا لوسر 

(194  ) حلملاب الا  ماعطلا  حلصی  ال 

 . دوش یمن  حالصا  کمن  اب  زج  اذغ 

 . دهد یم  تیصاخ  نآ  اب  عقاو  رد  دزاس  یم  عوبطم  هزمشوخ و  ار  اذغ  ارهاظ  هک  تسا  کمن 

زا شیب  هدمآ  لمع  هب  هک  یقیقد  ياه  یـسررب  رد  هزورما  ندـب ،  رد  کمن  یکیژولویزیف  لامعا  یملع و  ياهـشیامزآ  زا  هتـشذگ  ))
دنا هدومن  تاناویح  يور  رب  هک  ياهشیامزآ  رد  دنا و  هتسناد  مزال  یگدنز  رد  ار  کمن  دوجو  شیپ 
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ءزج ار  میدسرلک  ای  ماعط  کمن  ناوت  یم  نیاربانب  دش  دهاوخ  فلت  دـسرن  کمن  یناویح  ندـبب  هام  کی  هکنانچ  هدـیدرگ  هظحالم 
(195  (() تسناد رشب  یتایح  داوم 

 . ددرگ فرصم  کمن  اذغ  نایاپ  زا  سپ  عورش و  ماگنه  هک  دنک  یم  شرافس  اصوصخم  مالسا 

 : تسا هدومرف  ع )   ) نانم ؤم  ریما  هب  ص )   ) مالسا ربمایپ 

ماذجلا و نونجلا و  اهنم  ءالبلا ،  عاونا  نم  اعون  نیعبـس  نینثا و  نم  یفوع  هب  متخ  حـلملاب و  حـتفا  نم  هناف  هب  متخا  حـلملاب و  حـتتفا  ))
(196  (() صربلا

دهاوخ نوصم  ینوگانوگ  ضارما  زا  دنک  تاعارم  ار  روتسد  نیا  هک  یسک  اریز  هد  نایاپ  کمن  اب  نک و  عورـش  کمن  اب  ار  تیاذغ 
 . تسا یسیپ  و  هروخ )   ) ماذج یگناوید ،  اهنآ ؛  زا  یضعب  هک  دنام 

لمع یکی  دهد  یم  ماجنا  ندب  رد  مهم  لمع  ود  ( 198  ) حلم نیا  دشاب ،  یم  ندـب  يارب  مزال  حالما  زا  یکی  ( 197  ) میدس رورلک  ))
 : یکیزیف لمع  يرگید  ییایمیش و 

ییایمیش لمع 

هیزجت هک  يروطب  دـنک و  یم  تسرد  ار  هدـعم  ( 199  ) کیردیرلک دیـسا  هدش و  هزجت  رـشع  ینثا  هدعم و  ددغ  رد  میدـس  رورلک  ))
وا هدعم  دشاب  رگید  ياهرورلک  ای  میدـس و  رورلک  دـقاف  هک  دـنهدب  ییاهاذـغ  يدایز  اتبـسن  تدـم  يارب  یناویح  هب  رگا  تسا  هدـش 

دیـسا رادـقم  دوش  هداد  رگید  ياهرورلک  ای  میدـس  رورلک  يدایز  رادـقم  سکع  رب  رگا  اـی  دـنک و  یمن  حـشرت  کیردـیرلک  دیـسا 
دوش یم  دایز  نوخ  ییایلق  تلاح  هدعم ،  زا  کیردیرلک  دیـسا  حشرت  تلع  هب  اذغ  مضه  ماگنه  دبای  یم  شیازفا  هدعم  کیردیرلک 

 . ددرگ یم  هریت  تلع  نیمه  هب  مه  باشیپ  و 

ار اهتشا  میدس  رورلک 
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نتخاـس يارب  هدـعم  ددـغ  رد  میدـس  رورلک  هیزجت  زا  هلـصاح  میدـس  کیردـیرلک )  دیـسا  ندوـمن  دـیلوت  تلع  هب   ) دـنک یم  داـیز 
 . دور یم  راک  هب  هدعملا  زول  تاحشرت 

 : یکیزیف لمع 

تایلمع ندب و  هب  بآ  ییاذغ و  داوم  دورو  تلع  هب  نآ  ره  نوچ  ندب .  ياه  هتخای  تاعیام و  نیب  يزمـسا  راشف  میظنت  زا  تسترابع 
ندـب ررـض  هب  يزمـسا ،  یگدروخ  مهب  نیا  دروخب و  مه  هب  يزمـسا  راشف  لداعت  تسا  نکمم  دریگ  یم  ماجنا  نآ  رد  هک  ییاـیمیش 

نیا هک  یحالما  دنیامن  رارق  رب  ار  لداعت  نیا  دـنناوتب  یناسآ  هب  هک  دنـشاب  هتـشاد  دوجو  ندـب  رد  یحالما  دـیاب  اذـل  دوش ،  یم  مامت 
دبای لاقتنا  لقن و  یناسآ  هب  ات  دشاب  کبس  اهنآ  لوکلوم  هکنآ  یکی  دنـشاب .  مهم  تیـصاخ  ود  ياراد  دیاب  دنهد  یم  ماجنا  ار  لمع 
دحب ار  تیصاخ  ودنیا  هک  تسا  یحالما  زا  کمن )   ) میدس رورلک  دوشن ،  ییایمیش  تایلمع  رد  لخاد  رودقملا  یتح  هکنیا  رگید  و 

نیا رگا  دـنک و  یم  رپ  ار  اهنآ  ياـج  دوش  مک  اـهلوکلوم  دادـعت  قیح  زا  ندـب  تاـعیام  تظلغ  هکنیا  ضحم  هب  دـشاب  یم  اراد  یلعا 
 . دشاب یم  تباث  هشیمه  يزمسا  راشف  بیترت  نیا  هب  ددرگ و  یم  جراخ  لمع  نادیم  زا  دبای  ینوزف  تظلغ 

هلـصاح هرـضم  داوم  عفد  ندب و  تخوس  تایلمع  رد  هک  دور  یم  نامگ  دهد  یم  ماجنا  میدس  رورلک  هک  روکذم  لمع  ود  رب  هوالع 
رورلک اصوصخم  ییایلق و  حالما  کمک  هب  اه  هیلک  هار  زا  رگید  داوم  یضعب  اهدیمآ و  هروا و  عفد  دنشاب .  هتـشاد  یتالخادم  نآ  زا 

 . دریگ یم  ماجنا  میدس 

ندب
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یهاگ یلو  دوش  ندب  لخاد  هیذغا ،  هلیـسو  هب  تسا  نکمم  رادقم  نیا  دراد و  جایتحا  میدس  رورلک  مرگ  یلا 8  تفه  هنازور  ناسنا 
(200 (() دیازفیب دوخ  ياذغ  هب  ار  نآ  صخش ،  دیاب  دسر .  یمن  ندب  هب  هار  نیا  زا  یفاک  هزادنا  هب  مه 

يرامیب یـسک  رگا  و  تسا .  ندب  تمالـس  يداع و  لاحب  طوبرم  اذغ  زا  دعب  لبق و  کمن  فرـصم  روتـسد  هک  تسا  رکذـت  هب  مزال 
يراددوخ کمن  فرـصم  زا  لماک  يدوبهب  ات  تسیاب  یم  دوش ،  هداد  صیخـشت  رـضم  شیارب  کمن  هک  دشاب ،  هتـشاد  یـصوصخم 

 . دنک

ینعی دوش ،  ماجنا  مک  رادقم  یتسیاب  اذغ  زا  دـبع  لبق و  ندروخ  کمن  مالـسا ،  روتـسد  قبط  هک  تسا ،  مزال  هتکن  نیا  رکذـت  زین  و 
تسا دوجوم  کمن  يرادقم  اهاذغ  دوخ  رد  اریز  دومن  لیمحت  دوخ  رب  یتحاران  اب  ار  يدایز  ياه  کمن  دیابن  رتشیب  تیصاخ  لایخب 

 : ییاذغ هدام  ولیک  ره  رد  مرگ  هب  کمن  رادقم  کنیا  . 

مرگ یلا 2   1 ریش 5 / 

مرگ یلا 14  هزات 1  هرک 

مرگ غرم 35  مخت 

مرگ نیریش 48  بآ  یهام 

مرگ ایرد 5  یهام 

مرگ دوخن 68 

مرگ ایبول 50 

مرگ  1 سدع 40 / 

مرگ ینیمز 85  بیس 

مرگ جنرب 07 

مرگ دودح 25  رد  تاج  هویم 

هکرس

 . دیآ یم  دوجوب  یتسا ))  آم  رد  وکیم   )) مان هب  چراق  عون  هلیسوب  امرخ  ای  روگنا  لکلا  ریمخت  رثا  رد  هکرس  ))

دیسا  )) و کیرتیـس ))  دیـسا   (( ، )) کیلام دیـسا   )) يرادقم ياراد  زین  و  کیتسا ))  دیـسا   )) دص رد  ات 8  زا 7  هدـش  بیکرت  هکرس 
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دشاب و یم  رتیل  رد  مرگ  ات 3  یبیرقت 2  تبسن  هب  اعومجم  هک  کیرترات )) 
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یم ارفـص  يدـبک و  ياهلولـس  تاحـشرت  كرحم  هدربمان  ياهدیـسا  دـشاب .  یم  هنولم  داوم  يرادـقم  ساتپ و  ود  تارتاپتب  نینچمه 
(201  . (() دوش یم  نوخ  یبرچ  هروا و  ندش  دایز  زا  يریگولج  بجوم  هجیتن  رد  هک  دشاب 

هدش لقن  ع )   ) قداص ماما  زا  تسا  هدوب  ینید  نایاوشیپ  كاروخ  هدش و  هیصوت  نآ  هب  رایسب  هک  تسا  یشروخ  مالسا  رظن  زا  هکرس 
 : هدومرف هک  تس 

(202  ) محللا زبخلا و  سانلا  معطی  تیزلا و  لخلا و  زبخلا و  لکای  ناک  ص )   ) هللا لوسرب  همعط  سانلا  هبشا  ع )   ) نینموملاریما ناک 

هب یلو  دروخ  یم  نوتیز  نغور  هکرـس و  نان و  شدوخ  اریز  دوب ،  رتشیب  همه  زا  ادـخ  لوسر  هب  ع )   ) یلع كاروخ  ادـغ و  تهاـبش 
 . داد یم  تشوگ  نان و  مدرم 

هک هدرک  لـقن  ع )   ) قداـص ماـما  دوـش  یم  ثحب  نآ  زا  نغور  تمـسق  رد  هک  تسا  زیمآ  هزجعم  ياـهکاروخ  زا  زین  نوـتیز  نـغور 
 : تسا هدومرف  نانمومریما 

(203  ) بلقلا ییحی  هرملا و  رسکی  لخلا  مادالا  معن 

 . دزاس یم  نشور  هدنز و  ار  بلق  دنکش و  یم  مه  رد  ار  ارفص  وکین  تسا  یشروخ  هکرس 

 . تسا هدیدرگ  نشور  شناد ،  ملع و  نوزفا  زور  یقرت  اب  تایاور ،  تاملک و  نیا  تیمها 

هب ار  نآ  هدرک و  رثا  ییاذغ  داوم  يور  هک  تسا  تاحشرت  نیا  و  دراد ،  ترورض  هدعم  تاحـشرت  اذغ  مضه  يارب  هک  مینادب  رگا  ))
ییاذغ داوم  لیمکت و  ار  هدعم  تاحشرت  تیلاعف و  ارفـص  حشرت  دبک و  تیلاعف  مینادب  رگا  زین  و  دزاس .  یم  ندب  يارب  لباق  تروص 

دبک مینادب ،  رگا  زاب  و  دنک .  یم  بذج  ار 
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 ، تسوبی غارفتـسا و  یتح  ناهد و  یخلت  یگتـسخ ،  دـننام  ددرگ  یم  ندـب  رد  ییاهیتحاران  بجوم  دوش  لبنت  حالطـصا  هب  هچناـنچ 
میربیم یپ  دوش  یم  ارفص  حشرت  بجوم  دایز و  ار  دبک  ياهلولس  تیلاعف  هدوب و  هدعم  تاحشرت  كرحم  هک  هکرس  صاوخب  تقونآ 

(204 (()

عورش و هک  هدش  دیکءات  تایاور  زا  يرایـسب  رد  هدمآ ،  باسحب  نان  يارب  یـشروخ  هکرـس  هکنآ  رب  هوالع  یمالـسا  تاروتـسد  رد 
: دیامرف یم  ع )   ) قداص ماما  دشاب .  هکرس  اب  اذغ  متخ 

(205  ) لقعلا دسیل  لخلا  نا 

 . تسا لقع  تیوقت  ثعاب  هکرس 

مضه هب  اهنت  هن  ات  دوش  فرـصم  دیاب  اذغ  اب  زور  ره  هکرـس  یمک  رادقم  هک  دنا  هدیقع  نیا  رب  ییاذغ  داوم  نیـصصختم  زا  يرایـسب 
 . دوش نوخ  یبرچ  نتخوس  هروا و  عفد  بجوم  هکلب  دیامن ،  کمک  اذغ 

روظنم نیمه  هب  دوش  یم  هتخاس  هکرـس  اب  هک  فلتخم  ياهیـشرت  نینچمه  و  دوش ،  یم  تسرد  هکرـس  اب  ایند  مامت  رد  دالاس  ـالوصا 
(206 (() دنک یم  کمک 

: دنیامن یم  نایب  هکرس  يارب  يرگید  تیصاخ  نیدنچ  یتیاور  رد  قداص  ماما 

(207  ) لقعلا دشی  نطبلا و  باود  لتقی  هثللا و  دشی  رمخلا  لخ  لاق  و  بلقلا ،  رینی  لخلا  ))

 . دیامن یم  نیوقت  ار  لقع  دوبان و  ار  هدعم  ياهمرک  مکحم و  ار  نادند  هثل  هکرس  دنک ،  یم  ینارون  ار  بلق  هکرس 

: دوش یم  هتخاس  مقر  ودب  هکرس 

نآ رد  هکرس  هتخیر و 001/0  یلافس  فرظ  رد  ار  روگنا  دوخ  ای  روگنا  بآ   - 1

 . دوشیم هکرس  ندیسر  زا  دعب  دنراذگ  یم  مرگ  ياوه  رد  باتفآ و  لباقم  لباقم  هتسب  چگ  اب  ارنآ  رس  هداهن و 

ینیچ فرظ  رد  ار  روگنا  بآ   - 2
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هکرـس يرادقم  ندش  بارـش  زا  دعب  دوش .  یم  بارـش  دنراذگیم  باتفآ  لباقم  دندنب و  یم  مکحم  ار  نآ  برد  هتخیر و  یلافـس  ای 
یم هتخاس  هلاحتـسا  هار  زا  بارـش  هکرـس  زین  دوش و  یم  هکرـس  يدنچ  زا  سپ  دـندنب  یم  ار  نآ  رد  هبترم  ود  دـنزیر  یم  نآ  لخاد 

بارش هکرـس  هدومرف  هک  ع )   ) ماما مالک  رد  دوش .  یم  هکرـس  دوخب  دوخ  هکرـس  نتخیر  نودب  دش  بارـش  هکنآ  زا  دعب  ینعی  دوش 
 . تسا ریخا  مسق  ود  ناشروظنم 

یـسک رگا  نیاربانب  تسا  یلامتحا  ضارما  زا  يریگـشیپ  ناونعب  ملاس  صاخـشا  يارب  هکرـس  تسا ؛  مزال  هتکن  نیا  رکذت  همتاخ  رد 
اـیازم و صاوخ و  نیا  دروـخب و  دـیابن  هتبلا  دـشاب  هدـش  هتخانـش  عوـنمم  شیارب  هکرـس  ندروـخ  بیبـط ،  فرط  زا  دـشاب و  ضیرم 

 . تسین وا  يارب  بابحتسا 

اه هویم  موس :  شخب 

همدقم

رد تسا  اهاذغ  زا  يرایسب  زا  رتشیب  تسا  لئاق  اه  هویم  يارب  مالـسا  هک  یتیمها  دنهد  یم  لیکـشت  ار  باتک  نیا  موس  شخب  اه  هویم 
یـضعب و  هداد ،  رارق  راگدـیرفآ  تمظع  رب  لیلد  ار  اهنآ  و  هدرب ،  ار  اـه  هویم  ماـن  مومع  روطب  هک  تسا  يداـیز  تاـیآ  دـیجم  نآرق 

 . تسا هدربمان  صخشم  هویم  زا  تایآ 

 . تسا هیآ  نیا  هد  رب  ار  اه  هویم  مان  یصوصخ  یمومع و  روطب  هک  یتایآ  زا 

اولک هباشتم  ریغ  اهباشتم و  نامرلا  نوتیزلا و  هلکا و  افلتخم  عرزلا  لخنلا و  و  تاـشورعم ،  ریغ  تاـشورعم و  تاـنج  اـشنا  يذـلا  وه  و 
(208  . . . ) رمثااذا هرمث  نم 

زین تسین و  نآ  هب  دنمزاین  هک  ییاهغاب  و  تسا ،  تسبراد  هب  دنمزاین  هک  ییاهغاب  دیرفآ  دنوادخ 
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یب یـضعب  و  مه ،  هب  هیبـش  یخرب  هک  راـنا  نوـتیز و  هدروآ  دوـجوب  و  دـنتوافتم ،  كاروـخ  تهج  زا  هک  ییاهرذـب  اـمرخ و  دـیرفآ 
 . دینک يرادرب  هرهب  اهنآ  زا  دیسر  اهنآ  هرمث  هویم و  هاگره  و  دنرگیدکی ،  هب  تهابش 

هک ییاه  هویم  تسناد  دیاب  انمـض  هدش ،  هدربمان  رانا  نوتیز و  جنرب ) . . .  وج و  مدـنگ ،   ) یتعارز ياه  هناد  امرخ ،  زا  هیآ ،  نیا  رد 
 . دنتسین هسیاقم  لباق  اه  هویم  زا  رگید  یضعب  اب  ییاذغ  تیصاخ  رظن  زا  هدش  هدرب  اهنآ  مان  نآرق  رد 

 : تسا هدمآ  نینچ  یتیاور  رد  هک  هدوب  دایز  يردقب  (ص )  ربمغیپ مالسا  ياوشیپ  رظن  رد  اه  هویم  تیمها 

(209) اهرخا انراف  اهلوا  انتیرا  مهللا  لوقی :  هینیع و  یلع  اهعضو  اهبلق و  هثیدح  ههکافب  یتا  اذا  هلآ  هیلع و  هللا  لص  هللا  لوسر  ناک 

يادتبا ایادخ .  راب  دومرف : یم  دراذگ و  یم  شیوخ  مشچ  ود  رب  دیسوب و  یم  ارنآ  دنروآ  یم  (ص )  ربمغیپ يارب  يا  هزات  هویم  یتقو 
 . هد ناشن  ام  هب  زین  ار  هویم  نیا  رخاوا  يداد  ناشن  ام  هب  ار  هویم  نیا  ندمآ 

: دوش یم  هدافتسا  بلطم  ود  تیاور  نیا  زا 

تـشذگ اب  یکـشخ  بوچ  زا  هک  تسا  نایامن  الماک  هویم  کی  رد  دـنوادخ  ملع  تردـق و  اریز  دـنوادخ ،  ياـهتمعن  هب  مارتحا   - 1
 . دروآ یم  دوجوب  رطعم  گنر و  شوخ  ابیز  توارط ،  اب  يا  هویم  هام  دنچ 

 . . . دراد اهناسنا  یناوج  ظفح  تمالس و  رد  هک  يریثءات  ییاذغ و  یکاروخ و  داوم  رظن  زا  هویم  تیمها  تمظع و   - 2

هویم شقن  تسا  رتهب 
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 . میونشب سانش  اذغ  کشزپ  کی  نابز  زا  ار  اهناسنا  تمالس  رد 

: دیوگ یم  كراک )  وتا   ) رتکد

شیازفا اهیرامیب  لباقم  رد  ار  ام  تمواقم  هدش و  ظفح  یبوخب  هک  تسا  يا  هیامرس  دیناسرب ،  اه  هویم  دیرخ  فرصم  هب  هک  يوپ  ره 
(210 ( ؟  روطچ اهاود  مسرپ  یم  امش  زا  نم  دنتسه  نارگ  اه  هویم  دیئوگیم  امش  دهد ،  یم 

دنا یندعم  حالما  زا  یعبنم  هویم 

: دننام دراد  دوجو  دنتسه  ام  ندب  زا  تمسق  کی  هدنزاس  دوخ  هبون  هب  کی  ره  هک  یندعم  داوم  ماسقا  عاونا و  اه  هویم  رد 

و دراد .  يدایز  تیمها  نارتخد )  يدرز   ) يراـمیب ینوخ و  مک  دروم  رد  نوخ  زمرق  ياـهلوبلگ  دـیدجت  يارب  هویم  نهآ  نهآ :   - 1
ندـب رد  یتحاران  دـیلوت  يا ،  هدیفـس  داوم  يدایز  تلع  هب  هک  دراد  ار  زایتما  نیا  تسه  غرم  مخت  تشوگ و  رد  هک  ینهآ  هب  تبـسن 

 . دنک یمن 

مرو ناطرـس ،  كروک ،  لمد و  عاونا  لس ،  دننام ،  ییاهیرامیب  يارب  و  دهد ،  یم  اذغ  ام  ندـب  ياهناوختـسا  هب  کهآ  کهآ :   - 2
یم مهارف  ار  ام  ندب  جایتحا  دروم  میسلک )  دیسکا   ) کهآ دشاب  هویم  زا  زاشرـس  هک  یمیژر  تسا و  مزال  اه  هدغ  تنوفع  اه و  هدغ 

 . دزاس

روسفورپ دـشاب .  یم  یبـصع  ياـهیرامیب  دـض  مزـال و  هداـعلا  قوف  تالـضع  يژرنا  زغم و  يارب  هک  تسا  هداـم  رفـسف ،  رفـسف :  - 3
: دیوگ یم  راشوب )) ))

 . دبای شیازفا  هدرک و  دشر  دناوت  یمن  یلولس  چیه  رفسف  نودب 

هب ار  اه  هدور  هدعم و  نآ  دوجو  تسا و  دایز  اه  هویم  رد  میزینم  میزینم :   - 4
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یم يریگولج  ناطرـس  زا  دـنک و  یم  بترم  ار  باصعا  هلـسلس  راک  دزاس ،  یم  رتهب  ناـسآ و  ار  مضه  لـمع  دزادـنا و  یم  تیلاـعف 
 . دیامن

اهینیچ دزاس ،  یم  ییایلق  ار  جازم  هدرک  تیوقت  ار  ءاعما  لمع  دنک ،  یم  دایز  ار  راردا  تسا و  يوقم  بلق  يارب  میساتپ  میساتپ :   - 5
هب رتمک  اهنآ  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  دشاب  یم  کیـساتپ  حالما  ياراد  جنرب  دیناد  یم  هکنانچ  دنروخ و  یم  جنرب  دایز  اه  ینپاژ  و 

 . دندرگ یم  التبم  مسیتامر  سرقن و 

 . دزاس یم  مظنم  ار  ءاعما  راک  میدس ،  میدس :   - 6

تسا دیفم  تیشنورب  یتسوپ و  ياهیرامیب  یلخاد و  ياهتنوفع  يارب  دنک  یم  هیفـصت  ینوفع و  دض  ار  نوخ  درگوگ ،  درگوگ :  - 7
.

نیئارش بلصت  مسیتیشارو و  دراد  یم  او  تیلاعف  هب  ار  نوخ  نایرج  دنک و  یم  مکحم  ار  اهگر  اهناوختسا و  سیلیس ،  سیلیـس :   - 8
 . دنک یم  هجلاعم  ار 

روآ راردا  هدوب و  توبروکسا  دض  دی ،  تسا ،  مزال  دیئورت  هدغ و  حشرت  اصوصخم  یلخاد  تاحـشرت  اه و  هدغ  راک  يارب  دی :  - 9
 . دنک یم  هجلاعم  ار  مسیتامر  سرقن و  سیلفس ،  مسیت ،  یشار  مسیتافنل  ياهیرامیب  تسا ، 

رادقم دوش ،  یم  دراو  ندـب  رب  بت  هک  یماگنه  دـنک  یم  يریگولج  لس  زا  دـشخب ،  یم  توق  ورین و  کینـسرا ،  کینـسرا :   - 10
 . ددرگ یم  فلت  ام  ندب  حالما  نهآ و  يدایز 

 . دنروخب هویم  دایز  دیاب  دنریگ  یم  کلمخم  ای  هبصح  هک  یصاخشا  تسا  تلع  نیمه  هب 

يدنق دنق :  - 11
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هب ندیـشخب  ورین  يارب  اـه  هوـیم  دـنق  تسا ،  رتـهب  نآ  زا  بتارم  هب  تسا و  یلوـمعم  دـنق  زا  ریغ  تـسا  دوـجوم  تاـج  هوـیم  رد  هـک 
دوش و یم  ندب  بذج  مضه و  امیقتـسم  هک  زولول ))  )) و زگولگ ))  )) زا تسا  یطولخم  اه  هویم  دنق  تسا .  مزال  رایـسب  ام  تالـضع 

 . درادن یلومعم  دنق  اب  یکارتشا  هجو  هنوگ  چیه 

(211  . ) تسا دیفم  اهنآ  يارب  يدنق  نینچ  فراصم  اریز  دننک  فرصم  ارنآ  ات  هدش  هداد  هزاجا  رادزیهرپ  صاخشا  يارب  اه  هویم  دنق 

دینکن تسوپ  ار  اه  هویم 

اه هویم  ندنکن  تسوپ  دنا ،  هدرب  یپ  نآ  تمکح  هفسلف و  هب  نادنمشناد  اهنرق  تشذگ  زا  سپ  هک  مالسا  یلاع  ياهروتـسد  زا  یکی 
دروم رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  مینراذگ .  یم  یمارگ  ناگدنناوخ  رظن  زا  ار  مالـسا  نایاوشیپ  نانخـس  زا  يا  هنومن  هکنیا  و  تسا ، 

: دیامرف یم  (ع )  رقاب ماما  شردپ  تالاح 

(212  ) هرمثلا ریشقت  هرکی  ناک 

 . تشاد یم  هورکم  ار  هویم  ندنک  تسوپ 

اهنیماـتیو زا  يراشرـس  رادـقم  ياراد  نآ  تشوـگ  زا  شیب  تسا  هتفرگ  رارق  باـتفآ  اوـه و  ترواـجم  رد  نوـچ  اـه  هوـیم  تسوـپ  ))
 . دشاب یم  آ )  ) نیماتیو اصوصخم 

رگید هدام  هب  ار  ییاذـغ  هدام  کی  هک  تسا  يرمخم  زاـتاساید  کـی  دـشاب و  یم  اهزاتـساید  ياراد  اـه  هویم  تسوپ  رگید  فرط  زا 
لباـق ار  اـه  هویم  تشوگ  تسا  هدرک  عمج  اـه  هویم  تسوپ  رد  هک  ییاـه  زاتـساید  کـمک  هب  تعیبط  روط  نیمه  دـنک ،  یم  لیدـبت 

 (( میا هدـش  یگرزب  هابتـشا  اطخ و  بکترم  میزیرب ،  رود  هب  هدـنک و  ار  اه  هویم  تسوپ  رگا  نیاربانب  تسا ،  هتخاـس  بذـج  مضه و 
(213)

ار اه  هویم 

وراد یب  کشزپ  www.Ghaemiyeh.comمالسا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 262زکرم  هحفص 124 

www.irebooks.comwww.irtanin.com www.omideiran.ir

http://www.ghaemiyeh.com


میئوشب

هتشادرب مالسا  تاروتسد  هرهچ  زا  یباقن  زور  ره  شناد  تفرشیپ  اب  تسا .  نآ  ندروخ  زا  لبق  هویم  يوشتسش  روتـسد  رگید  عوضوم 
اه هویم  يوشتـسش  درم  رد  هک  ینانخـس  ثیداـحا و  هلمج  زا  دـنک ،  یم  تباـث  ناـیناهج  ماـمت  هب  ار  نآ  ياوشیپ  تمظع  دوش و  یم 

: دیامرف یم  ع )   ) قداص ماما  هک  تسا  لیذ  ثیدح  تسا  هدمآ 

(214 (() ءاملا یف  اهوسمغا  وا  ءاملاب  اهوسماف  اهب  متیتا  اذاف  امامس ،  هرمث  لکل  نا 

 . دیربب ورف  بآ  نایم  رد  ای  دیهدب  وشتسش  بآ  اب  ارنآ  دیسر  امش  تسد  هب  یتقو  تسا  یمومس  يا  هویم  ره  يارب 

 ، دریگ رارق  اهبورکیم  موجه  دروم  تسا  نکمم  دـننک ،  یم  نهپ  رباعم  يولج  رد  ای  یـشورف و  هویم  ياه  هزاغم  هک  ار  ییاـه  هویم  ))
 . دوش نآ  تشوگ  لخاد  تسوپ  زا  هک  نیا  نودب  دننیشنب  اهنآ  تسوپ  رب  ییاهبورکیم 

یـشاپ مس  ار  اه  هویم  رگا  نآ  نتـسش  اب  هوالعب  تسا و  رتکیدزن  طایتحا  هب  میئوشب  میرخ  یم  رازاب  زا  هک  ار  ییاه  هویم  اـم  رگا  سپ 
(215 (() ددرگ یم  فرط  رب  نآ  مس  دنشاب  هدرک 

یتشهب ياه  هویم 

ياراد یـضعب  همه ،  نیب  زا  یلو  دنـشاب ،  یم  اراد  ار  دوخ  هب  صوصخم  تیـصاخ  مادـک  ره  دـنراد  یناوارف  ماـسقا  عاونا و  اـه  هویم 
هویم ناونعب  ار  اهنآ  هدومن و  فیرعت  رتشیب  اه  هویم  نیا  زا  مالـسا  دنتـسه ،  ییاذغ  صاوخ  یتایح و  داوم  رظن  زا  يرتشیب  ياه  تیزم 

 . تسا هدومرف  یفرعم  یتشهب  ياه 

: دیامرف یم  هراب  نیا  رد  ع )   ) قداص ماما 

(216  ) ناشملا بطرلا  بنعلا و  لج و  رفسلاو  حافتلا  یسیلمالا و  نامرلا  ایندلا ،  یف  هنجلا  ههکاف  نم  سمخ 

جنپ
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 . امرخ و  روگنا ،  هب ،  بیس ،  رانا ،  تسا :  یتشهب  ياه  هویم  زا  هویم 

 . تسا هدش  رکذ  ریجنا  نوتیز و  هفاضا  هب  اه  هویم  نیا  زا  یضعب  زین  دیجم  نآرق  رد 

 . میئامن یم  عورش  تسا  یتشهب  ياه  هویم  نیمه  زج و  هک  رانا  زا  اه  هویم  تیصاخ  نایب  يارب  سپ 

رانا

دـنا و هتـسناد  ناریا  زا  یخرب  ار  نآ  شیادـیپ  دـنیوگ ،  نومیر  يربع  هب  نامر و  یبرع  هب  هک  هساـت ))  اـنارگ   )) هریت زا  تسا  یتخرد 
 . دراد ناریا  رد  هلاس  رازه  راهچ  ابیرقت  هقباس  دوش و  یم  هدید  ناهج  طاقن  رتشیب  رد  زورما 

رانا هیزجت 

رانا هناد  رانا  دصرد   85 دهد و 80 -  یم  لیکشت  ار  رانا  دصرد   66 نیب 60 -  رانا  هناد  دشاب .  یم  دصرد  رانا 74  هناد  بآ  رادقم  ))
رد هدوب و   1 طسوتم 51 /  روطب  رانا  بآ  صوصخم  نزو  تسا  رانا  بآ  رانا ،  دـصرد  بیترت 50  نیدب  هدوب و  رانا  هریش  ای  نآ  بآ 

نناـتو و یلآ  ياهدیـسا  ودـیپل  اهدـیتورپ ،  اهدیـسولگ ،  زا  دـنترابع  هک  تسا  دوجوم  لولحم  هداـم  مرگ  راـنآ 145  با  ولیک  کـی 
 . لولحم حالما  فلتخم و  ياه  نیماتیو 

180

لامـش شرت  ياهرانا  رد  8 و  سلم 7 -  ياهرانا  رد  راـنا و  بآ  مرگ  دـصرد  مرگ   10 رانا 9 -  زلولگ  رادـقم  بوغرم  ياهرانا  رد 
 . دشاب یم  مرگ   5 ناریا 4 - 

نیریش رانا  دیتورپ  درادن  دوجو  ابیرقت  شرت  رانا  رد  هدوب و  مرگ  رد 100  مرگ   1 نیریـش 9 /  رانا  بآ  رد  هدننک  ایحا  ریغ  دنق  رادقم 
9  - 6 نیب - 
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: زا دنترابع  رانا  ياهدیسا  دشاب  یم  رانا  بآ  مرگ 

یم تسرد  روآ  یق  تابیکرت  هدـش  بیکرت  يزلف  ياهدیـسکا  اـب  هدوب و  هدـعملازول  تاحـشرت  هدـننک  داـیز  هک   . ) کـیرترات دیـسا 
( . دنیامن

 ( . تسا روآ  اهتشا  هدوب  دیفم  هدعم  تاحشرت  يارب   ) دراد دوجو  هدیسر  تاج  هویم  رتشیب  رد  هک  کیلیسیلاس  دیسا 

 . دشاب یم   37 شرت 5 /  سلم 12 ،  نیریش 6 ،  رانا  بآ  رتیل  کی  رد  کیرترات  دیسا  رادقم 

 . تسا رانا  رد  دوجوم  ياهدیسا  زا  یکی  کینات  اعد  دیسا  ای  کینات  ولاگ  دیسا  ای  کینات  دیسا  ایوزام  رهوج  ای  ننات 

 . دشاب یم  رانا  بآ  مرگ  رد 100  مرگ   . / . - 17 نیریش 14 - . / .  رانا  بآ  ننات  رادقم 

دوش یم  فرـصم  زور  رد  مرگ  ات 4  زا 1  ینوخ  هداس و  ياهلاهـسا  فلتخم و  ياهیزیرنوخ  رد  دراد  یـضابقنا  تیـصاخ  نوچ  نناـت 
 . دراد لامعتسا  دروم  محرم  تروصب  يدلج  دایز  قیرعت  مخز و  درز  هژیوب  يدلج  ضارما  رد  هوالعب 

 . دوشیم مک  شرادقم  دشاب  هدیسوپ  اصوصخم  هنهک و  رانا  رگاو  هدوب  رتیل  رد  مرگ  یلیم  ابیرقت 15  نیریش  رانا  ث )   ) نیماتیو رادقم 

 . دشاب یم  مرگ   1  / 1 نیریش 1 -  رانا  بآ  مرگ  رتسکاخ 100  مرگ و   14 دودح 5 /  رانا  بآ  کشخ  هراصع 

 . (( تسا رلک  درگوگ و  رفـسف  شتازلف  هبـش  و  میـساتپ ،  میزینم ،  میـسلک ،  نهآ ،  زا  دـنترابع : رانا  بآ  رتسکاخ  رد  دوجوم  تازلف 
(217)

رانا صاوخ 

هویم چیه  هرابرد  هدیسر  نیریش )  شرت و  نیریش و   ) رانا عاونا  ندروخ  هرابرد  ینید  نایاوشیپ  بناج  زا  هک  يدیکءات  تفگ  ناوتیم 
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: دومرف هک  هدش  لقن  نینچ  ع )   ) قداص ماما  زا  یثیدح  رد  تسا .  هدماین  يرگید 

(218  (() هارما الا  ناعبش  هازجا و ال  الا  عئاج  هلکای  مل  هناف  نامرلاب  مکیلع  ))

تسا روآ  اهتشا  دروخب  ریس  صخش  رگا  دنک و  یم  تیافک  ار  وا  دروخب ،  ارنآ  هنسرگ  صخش  رگا  اریز  دیربب  لماک  هدافتسا  رانا  زا 
.

هاب هوق  تیوقت   - 1

 . دنیوگ یم  هاب  تیوقت  دروم  رد  راسخر ،  ییوکین   - 2

باصعا و فعـض  ینوخ و  مک  مسیتیـشار و  رد  هدـش و  بذـج  دوز  تسا  یلآ  داوم  اب  بیکرت  تروص  هب  نوچ  راـنا  بآ  حـالما  ))
(219 (() دراد فرصم  دروم  ندب  یمومع  تیوقت 

دنزرف ییابیز  اب  رانا  هطبار 

تسوپ هک  میناد  یم  زین  و  تسا ،  ندب  مومس  لرتسلک و  هدننک  فرط  رب  دبک و  ناقتحا  عفار  نوخ و  هدننک  فاص  رانا  هک  میناد  یم 
 . دیامن ابیز  نوگلگ و  ار  هراسخر  گنر  دناوت  یم  رانا  زیچ  ره  زا  رتهب  نیاربانب  تسا  دبک  يامن  مامت  هنیئآ  ناسنا 

یگتفرگ هدعم ،  تلاقث  نابز ،  راب  ندرب  نیب  زا  هدـش ،  نایب  ینید  نایاوشیپ  راتفگ  تایاور و  نابز  زا  رانا  يارب  هک  يرگید  تیـصاخ 
: دیوگ یم  هریغم ))  نب  ثراح   )) مانب یصخش  تسا  هصغ  مغ و  ندش  هدودر  و  بلق ، 

 (( ماعطلا مضهی  همختلا و  یفـشی  اغبد و  هدـعملا  غبدـی  هناف  همحـشب  همختلا  هرثک  يداوف و  یف  هدـجا  ـالقث  هللادـبع  یبا  یلا  توکش 
(220)

رانا نیا  زا  دومرف : هدومن و  هراشا  دوب  ناشولج  هک  يرانا  هب  ترـضح  نآ  مدرک ،  لاوئـس  دوب  هدش  ادیپ  نم  رد  هک  يا  همـضاه  ءوس 
ار نآ  و  روخب ،  نیریش 
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یم اذغ  مضه  هب  کمک  دشخب و  یم  نامرد  ار  همـضاه  ءوس  دنکیم ،  كاپ  یغابد و  ار  هدـعم  تروص  نیا  رد  اریز  روخب  رانا  هیپ  اب 
 . دنک

 . میئامن یم  هسیاقم  دش  رکذ  هک  يا  هیزجت  قبط  رب  رانا  صاوخ  نتفرگ  رظن  رد  اب  ار  ماما  راتفگ  کنیا 

ءوس دـیامن ،  یم  ناسآ  ار  مضه  راک  دـندومرف .  رکذ  ار  تیـصاخ  هس  نیا  رانا  يارب  ع )   ) ماما هک  دومن  هجوت  دـیاب  هسیاـقم  زا  لـبق 
 . دهد یم  الج  ینشور و  ار  بلق  دزاس ،  یم  فرط  رب  ار  همضاه 

هدـنازوس و ار  یفاضا  ياهدـنق  هدرک  دایز  ار  هدـعملازول  تاحـشرت  تسا )  دوجوم  یفاک  هزادـنا  هب  رانا  رد  هک   ) کـیرترات دیـسا  ))
(221 (() دزاس یم  ناسآ  ار  مضه  راک  هطوبرم ،  ياهراتساید 

(222  (() تسا تسوبی  هدننک  فرط  رب  دوش  هدروخ  هناد  اب  رگا  یلو  هدوب ،  ضباق  ننات  نتشاد  هطساوب  رانا  هناد  تشوگ  تمسق  ))

 ، مومـس نیاربانب  دزاس ،  یم  هدامآ  اهـسوریو  درط  عافد و  يارب  ار  هدور  رادج  دنک  كاپ  ار  اه  هدور  هدـعم و  دـناوت  یم  نوچ  رانا  ))
میـساتپ و دوجو  هطـساو  هب  نوخ  يوشتـسش  رد  راـنا  میتـفگ  دـبای و  یم  يا  هزاـت  تاـیح  قنور و  زین  بلق  دزیر ،  یمن  بلق  نوخب و 

تاعیام رد  یلداعت  هدومن و  عفد  ار  رگید  مومس  لرتسلک و  هروا و  دنک و  یم  لاعف  ار  دبک  ياهلولس  هلیسونیدب  تسا و  رث  ؤم  میزینم 
(223 (() دروآ یم  دوجو  هب  نوخ 

: دیامرف یم  مالسا  ربمایپ  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  و 

(224) احابص نیعبرا  هسوسولا  ناطیش  هنع  درط  هبلق و  هللا  رون  هنامر  لکا  نم 

ار وا  بلق  دنوادخ  دروخب ،  رانا  کی  سک  ره 
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 . دوشیم رود  وا  زا  اه  هودنا  اه و  هسوسو  زور  لهچ  ات  و  دزاس ) یم  رود  وا  زا  ار  یگدرسفا  تلاسک و  ترودک و   ) دنک یم  ینراون 

: دیامرف یم  مرکا  ربمایپ  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  زین  و 

(225  (() نطبلا غابد  هناف  هرشقب  نامرلا  اولک 

 . دنکیم یغابد  ار  هدعم  اریز  دیروخب ،  نآ  تسوپ  اب  ار  رانا 

 . تسا هدش  نایب  زین  يرگید  صاوخ  رانا  يارب  هدش  لقن  مالسا  زا  ییاذغ  یملع و  لوصا  قبط  هک  ياهتیصاخ  رب  هوالع 

 ( ع  ) ماما يور  شیپ  يرانا  فصن  هک  یعقوم  رد  دیسر  ع )   ) نانموم ریما  تمدخ  هعـصعص  مانب  یـصخش  هک  تسا  هدمآ  یتیاور  رد 
: دومرف داد و  وا  هب  ار  نآ  زا  يرادقم  ع )   ) ماما دوب 

(226  ) سفنلا بیطی  رخبلاب و  رفحلاب و  بهذی  هناف  همحش  عم  دیری  هرشق  عم  هلک 

 . درادیم رب  نایم  زا  ار  هضع  مغ و  دنکیم ،  دوبان  ار  ناهد  دب  يوب  درب ،  یم  نیب  زا  ار  نادند  يدرز  هک  روخب  تسوپ  اب  ارنآ 

يدب يوب  ناهد ،  يارب  رگید  نوخ ،  و  اه ،  هدور  هدعم ،  دبک ،  حالـصا  اب  هک  ددرگ  یم  حضاو  دـش ،  رانا  يارب  هک  يا  هیزجت  قبط 
دب يوب  داجیا  دوخ  زین  نآ  هک  ار  نادند  يدرز  تفاثک و  صوصخم ،  ياهدیـسا  نتـشاد  هطـساوب  رانا  هک  صوصخب  دنام ،  دـهاوخن 

(( راحب  )) باتک رد  هر )   ) یسلجم همالع  تخاس  دهاوخ  یهت  هصغ  مغ و  زا  ار  بلق  نوخ ،  حالصا  اب  دزاس و  یم  فرط  رب  دنک  یم 
 : هدومرف ( 227)

 . تسا هصغ  مغ و  نتخاس و  فرط  رب  سفنلا ))  بیطی   )) زا روظنم 

وبا لاق 
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(228  ) مهبابشل عرسا  هناف  نامرلا  مکنایبص  اومعطا  ع :)   ) هللادبع

 . دزاس یم  هتفکش  رتدوز  ار  اهنآ  یناوج  اریز  دیهدب  رانا  دوخ  ناکدوک  هب  تسا  هدومرف  ع )   ) قداص ماما 

 ( ع  ) مشـش ماما  مالک  راـجعا  دزادـنا  یم  ریخاـت  هب  ار  كدوک  دـشر  ینوخ ،  مک  و  اهناوختـسا ) یمرن   ) مسیتیـشار هکنآ  هب  هجوت  اـب 
ینوخ و مک  مسیتیـشار و  رد  هدـش و  بذـج  دوز  دـشاب  یم  یلآ  داوم  اـب  بیکرت  تروص  هب  نوـچ  راـنا  اریز  ددرگ ،  یم  رت  نشور 

 . دشاب یم  زین  ندب  يوقم  هتشاد و  رثا  باصعا  فعض 

( . 229  (() مهتنسل عرسا ال  هناف  نامرلا  مکنایبص  اومعطا  : )) دیامرف یم  ع )   ) یلع نینموملاریما 

 . دیهدب رانا  اهنآ  هب  دننک  تبحص  بوخ  دوش و  زاب  رتدوز  ره  امش  ناکدوک  نابز  هکنآ  يارب 

نآ تابیکرت  بیس و 

بیس مرگ  رد 100  کچوک .  بیـس  يدنویپ و  یلومعم ،  شرت ،  تسا :  عون  راهچ  لماش  و  ( 230  ) سوریپ سنج  زا  بیس  تخرد 
: دنوش یم  تفای  لیذ  داوم  هزات 

 - بآ 84

نیئتورپ 3

یبرچ 4

 - دیسولگ 15

میساتپ 116 میدس 2 

 - میسلک 6

 - مویزینم 6

زنگنم 84

نهآ 3

سم 71

 - رفسف 10
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مرگ یلیم  رلک 4  درگوگ و 

90 آ )  ) نیماتیو

4 ب )   ) نیماتیو 1

2 ب )   ) نیماتیو 2

دیمآ 2 لیتویکن 

5 یس )   ) نیماتیو

72 يا )   ) نیماتیو

(231) درک دهاوخ  قرف  هزادنا  هب  بیس ،  بآ  توپمک ،  کشخ ،  ياهبیس  رد  ریداقم  نیا  هتبلا 

بیس صاوخ 

: زا دنترابع  دنا ،  هدومرف  نایب  بیس  دروم  رد  مالسا  نایاوشیپ  هک  یصاوخ 

(232  ) هدعملا حوضن  حافتلا  ع :)   ) هللادبع وبا  لاق   - 1

 . تسا هدعم  حشرت  هیام  بیس  دومرف  ع )   ) قداص ماما 

 ، دنک یم  ینوفع  دض  ار  ناهد  بیس  ))
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دنک یم  تیوقت  ار  يدعم  ریصع  تاحـشرت  ناهد و  قازب  ياه  هدغ  هدرک و  لح  دنا  هدش  عمج  هک  ار  مومـس  رگید  کیروا و  دیـسا 
 (( تسا دیفم  رایسب  دننک  یمن  تکرح  دنا و  هتسشن  اج  کی  رد  هک  یصاخشا  يارب  بیس  تهج  نیا  هب 

يرفعج تعاس  عبر  کـی  دـیاب  دنـشاب  یم  تمحز  رد  عوضوم  نیا  زا  شیوخ  ناـیفارطا  دوخ و  دـنراد و  ییوبدـب  سفن  هک  یناـسک 
(233 (() دنروخب هدیوج و  بوخ  ناهد  رد  ار  یتخرد  بیس  کی  دنرادنیب و  نوریب  ناهد  زا  ار  نآ  ياه  هلافت  دعب  دنوجب و 

یمن تقیقح  زا  رود  دـنک  یم  ینعم  هدـعم  نداد  الج  ینعمب  ار  روکذـم  تیاور  نیقتملا  هیلح  سیفن  باتک  رد  یـسلجم  همـالع  رگا 
 . تسا هدوبن  هدعم  تاحشرت  زا  يربخ  نامز  نآ  رد  اریز  دشاب 

 . دیئوبب ارنآ  بیس  ندروخ  زا  لبق  هک  هدش  هداد  روتسد  مالسا  رد   - 2

(234  ) هلک مث  همشف  حافتلا  لکا  تدرا  اذا  (ع :)  رقابلا نع 

 . روخب سپس  نک و  وب  ارنآ  لوا  يروخب  بیس  یتساوخ  تقو  ره  دیامرف : یم  (ع )  رقاب ماما 

بیس بآ  رد  تسا  دوجوم  هرات  بیس  رد  هک  يداوم  تشاد  هجوت  دیاب  نمض  رد  و  ددرگ ،  یم  حرف  طاشن و  بجوم  بیـس  ندیئوب 
 . تسین دوجوم  نآ  توپمک  و 

دـیمآ و لـیتوکین  ب ، )   ) نیماـتیو 2 رلک ،  درگوـگ و  رفـسف ،  سم ،  نـهآ ،  زنگنم ،  مـیزینم ،  میـسلک ،  یبرچ ،  بیــس  بآ  رد  ))
یگدیاف یب  هک  بیـس  بآ  اصوصخم  شتوپمک و  نآ و  کشخ  هرات و  بیـس  نیب  هداعلا  قوف  توافت  درادن و  دوجو  يا )   ) نیماتیو

یم بوسحم  بیس  ندرک  بارخ  یعون  ابیرقت 
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دننام دـشاب  یم  شا  هزاـت  اـب  شبآ  کـشخ و  توپمک و  هویم و  دوخ  نیب  هک  يا  هزادـناب  تواـفت  يا  هویم  چـیه  دراد و  دوجو  دوش 
(235  (() تسین بیس 

(236 (() دنک یم  لح  ار  اه  هیلک  ارفص و  هسیک  گنس  بیس  ))

( . دشاب یگدروخ  امرس  پیرگ و  زا  هک  یبت  هتبلا   . ) بت دض  تیصاخ   - 3

(237  ) حافتلا نم  عفنا  یش ء  نم  امف  حافتلا  مکیمومحم  اومعطا  ع :)   ) قداصلا نع 

 . تسین نآ  زا  رتهب  يزیچ  اریز  دیهدب ،  بیس  ناراد  بت  هب 

هدنر ار  بیس  طقف  تدم  نیا  رد  دیریگب و  بیس  میژر  زور  هس  ای  ود  تدم  دیا  هدش  ینمزم  تخس و  پیرگ  هب  التبم  هک  یماگنه  ))
(238 (() دینک يراد  دوخ  رگید  ياذغ  ره  فرصم  زا  و  دیروخب .  دینک و 

 . بیس ییابو  دض  تیصاخ   - 4

لک یلا :  بتکف  ع )   ) نسحلا یبا  یلا  تبتکف  ینباـصاف  هکمب  نحن  ءاـبو و  ساـنلا  باـصا  : )) دـیوگ یم  فسوی  وـبا  ماـنب  یـصخش 
(239  ) تیفوعف هتلکاف  حافتلا 

ياوادم راتساوخ  متـشون و  (ع )  رفعج نبا  یـسوم  ماما  هب  مدش  راتفرگ  زین  نم  دندش .  نآ  راتفرگ  مدرم  همه  دمآ  ابو  میدوب  هکم  رد 
 . متفای افش  مدروخ و  روخب ،  بیس  دندومرف  موقرم  باوج  رد  مدیدرگ  نآ 

هداد حرش  نآ  ندوب  لاهسا  دض  رد  ار  بیس  هداعلا  قوف  ریثءات  ییاذغ  نادنمشناد  تسا و  غارفتـسا  و  لاهـسا ،  ابو ،  ضرم  مئالع  زا 
 . دنا

زا و  دنک ،  یم  هجلاعم  یبوخب  ار  لاهسا  تسا ،  عفان  رایـسب  ءاعما  مرو  ینوخ و  لاهـسا  لاهـسا و  يا ،  هبـصح  ضارما  يارب  بیـس  ))
ار هدعم  بیترت  نیا  هب  هدش و  مضه  ءوس  عنام  یفرط 
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(240 (() دزاس یم  ملظنم 

 ، نتـسبآ ياهنز  راـیو  یگدز و  اوه  یگدز و  اـیرد  یگتفرگ ،  هوک  غارفتـسا ،  لد و  شچیپ  یگدروخ و  مهب  لد  اـب  هزراـبم  يارب  ))
(241  (() تسا يا  هدنرب  هبرح  دراد و  وکین  رثا  رایسب 

 . تامومس غامد و  نوخ  زا  يریگولج  يارب  بیس ،  درآ   - 4

: دنک یم  لقن  ریکب  نبا  مانب  یصخش  دروم  نیا  رد 

عطقناف ینوقسف  حافتلا ،  قیوس  هوقـسا  لاقف :  فاعرلا ،  کسمی  یـش ء  نع  ع )   ) هللادبع ابا  انباحـصا  لاسف  هنیدملاب ،  هنـس  تفعر  ))
(242  ) فاعرلا ینع 

ارنآ يوراد  ترـضح  نآ  زا  و  دـنتفر ،  ع )   ) قداـص رفعج  ماـما  تمدـخ  نم  ناتـسود  مدـش ،  غاـمد  نوخ  هب  ـالتبم  هنیدـم  رهـش  رد 
 . دش عطق  غامد  نوخ  مدیماشآ و  نم  سپ  دیناروخب ،  بآ  اب  ماوت  بیس  درآ  وا  هب  دومرف  ترضح  دنتساوخ ، 

 . دومن درآ  سپس  درک و  کشخ  ار  بیس  دیاب  بیس  درآ  هیهت  يارب 

(243 (() دشاب یم  زین  لرتسلک و ) . . .  کیروا  دیسا   ) مومس عفاد  یبرکیم ،  هبادرز  حشرت  زا  يریگولج  رب  هوالع  کشخ  بیس  ))

: دیوگ یم  نینچ  هدومرف  زیوجت  مومس  عفد  يارب  ار  بیس  درآ  ع )   ) مشش ماما  رگید  تیاور  رد  ور  نیا  زا  و 

(244  (() حافتلا قیوس  نم  عفنا  ءاود  مومسملل  فرعا  ام  ))

مسانش یمن  بیس  درآ  زا  رتهب  ییاود  مومسم  صخش  يارب  نم 

 . میناوخ یم  هکنانچ  تسا  هتسناد  وکین  مومع  روطب  ضارما  زا  یلیخ  يارب  ع )   ) مشش ماما  ار  بیس   - 5

(245  (() هب الا  مهاضرماووادام  حافتلا  یف  ام  سانلا  ملعی  ول  ))

یم اوادم  بیس  اب  ار  دوخ  ياهضیرم  هداد  رارق  یصاوخ  هچ  بیس  رد  دنوادخ  هک  دنتسناد  یم  مدرم  رگا 
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 . دندرک

رد اه  هجلاعم  يارب  ار  بیس  فراصم  تسبوخ  دشاب  یمن  دش  هتفگ  هچنآب  رصحنم  بیس  ییوراد  ییاذغ و  شزرا  مینادب  هکنآ  يارب 
 : میوش روآ  دای  اجنیا 

تلع هب  بیـس  دراد  ییاذـغ  تردـق  مه  مس و  ندرک  یثنخ  تیـصاخ  مه  اریز  تسا .  اـسآ  هزجعم  ياـه  هویم  نیرتهب  زا  یکی  بیس 
هجلاعم يارب  دزاس ،  یم  لداعتم  تعاسم و  ار  هدعم  قازب و  ددـغ  تاحـشرت  دـنک و  یم  لح  ار  کیروا  دیـسا  ییایلق ،  داوم  نتـشاد 

تلعب دـشاب ،  یم  عفان  درد ،  هنیـس  راردا و  يراجم  يا ،  هدـعم  يدـبک ،  ناراـمیب  يارب  نینچمه  و  تسا .  وکین  رایـسب  یقاـچ  ضرم 
یم یـشکهز  زاب و  ار  هنیـس  هدعم و  راردا و  يراجم  دنک ،  یم  دایز  ار  راردا  دنک . . .  یم  تیوقت  ار  زغم  باصعا و  رفـسف ،  نتـشاد 

 . دیامن

اذغ و نیموبلآ  دوخ ،  حالما  هلیسوب  دیامن ،  یم  عفد  ار  هیلک  ياهگنس  دوش  یم  زیوجت  دایز  لصافم ،  ضرمب  نایالتبم  يارب  بیس  ))
زا ار  همـضاه  ءوس  هدوب و  دیفم  اذـغ  مضه  يارب  نآ  هتخپ  تسا ،  عفان  رایـسب  سفنت  يراجم  هنیـس و  يارب  درب .  یم  نیب  زا  ار  جوسن 

(246 (() درب یم  نیب 

 . دندرک یم  اودم  نآ  اب  ار  دوخ  نارامیب  دنتسناد  یم  ار  بیس  صاوخ  مدرم  رگا  هک  میروایب ،  دای  ار  قداص  ماما  مالک  مه  زاب 

اهمخز دامپ  بیس ، 

نیمهب دنک ،  یم  اوادم  ار  تاحارج  هدراذگ ،  فلتخم  تاحارج  مخز و  يور  هدرک و  طولخم  یتابن  عیام  نغور  اب  ار  بیـس  )) . . . 
هک موپ  هملک  زا  داموپ  هملک  هک  تسا  تهج 
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 . تسا هدش  قتشم  تسا  بیس  ینعمب 

دیدش و یلیخ  ياهمخز  هک  دروآ  دهاوخ  دوجوب  ار  یمهرم  دنزپب  شدوخ  هریش  رد  ارنآ  دنبوکب و  هتخادنا و  نواه  رد  ار  بیس  رگا 
 . دومن دهاوخ  نامرد  هجلاعم و  ار  تخس 

 . دشاب یم  اهمخز  عاونا  هجلاعم  يارب  صاوخ  نامه  ياراد  دننک  طولخم  نوتیز  نغور  اب  يواسم  رادقم  هب  رگا  ار  بیس  بآ 

مشچ ياود  بیس 

درد اروف  دنراذگب  هدش  دراو  نآ  هب  یتبرـض  هک  مشچ  يور  رگا  ار  مهرم  نیا  دـنیامن  هیهت  مهرم  نآ  زا  دـننک و  هدـنر  رگا  ار  بیس 
 . دنک یم  مارآ  ار  تبرض 

هب ار  نآ  دـیزپب و  بآ  اـب  دـیروایب و  رد  ارنآ  ياـه  همخت  دـینکب و  تسوـپ  ار  نیریـش  زمرق  بیـس  یکی  دـیاب  مشچ  درد  عاوـنا  يارب 
 . ددرگ یم  لماک  نآ  تیصاخ  رثا و  دینک  هفاضا  مهرم  نیا  هب  ار  نز  ریش  یمک  رگا  دیراذگب .  مشچ  يور  مهرم  تروص 

شوگ درد  ياود  بیس 

 . دیباوخب دیلامب و  دوخ  شوگب  تسا  هدش  هتخپ  رتسکاخ  ریز  هک  ار  یبیـس  دـیباوخ  یم  هک  یعقوم  بش  شوگ ،  درد  فیفخت  يارب 
 . دوش یم  تکاس  نآ  درد  اروف 

یلچک برج و  عفر  يارب  بیس 

هدـش دوگ  هک  نآ  طسو  رد  دـیروآ  رد  ارنآ  هشیلپ  هتـسه و  دـینکب و  تمـسق  ود  هب  ار  یبیـس  یلچک ،  برج و  يرامیب  هجلاعم  يارب 
رارق شتآ  رد  ار  نآ  سپـس  دیدنبب و  مکحم  یخن  اب  دیراذگب و  مهیور  ار  بیـس  تمـسق  ود  ره  دعب  دـیراذگب ،  درگوگ  لگ  یمک 

رد ینرف  لکشب  دینک و  هل  ارنآ  دش  هتخپ  بوخ  بیس  نیا  یتقو  دزپب ،  ات  دیهد 
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 . دیلامب ضیرم  ندب  ياهتمسق  هب  دیروآ و 

هفرس ياود  بیس 

ای هزاـت  هفوکـش  دروم  نیا  رد  و  دـنک ،  یم  مارآ  ار  هفرـس  عاونا  بآ  رتـیل  کـی  رد  مرگ  رادقم 30  بیـس  تخرد  هفوکـش  هدرک  ود 
( . 247 (() دینک لامعتسا  دیناوت  یم  ار  ود  ره  تسا و  ناسکی  بیس  کشخ 

هب

زا ار  نآ  ءاشنم  دوش و  یم  هتشاک  یلامش  ياقیرفآ  هنارتیدم و  یحاون  اپورا و  طاقن  بلاغ  رد  تسا و  یکچوک  اتبسن  تخرد  هب ))  ))
شگنر تسا  رتمیتناس  شرطق 5/7  نآ 10 و  يازارد  طسوتم  روطب  دراد و  فلتخم  ياـه  هزادـنا  هب ))   . )) دـنناد یم  زاـقفق  ناریا و 

 . تسا ضباق  شرت و  یکدنا  نیریش و  شمعط  عوبطم ،  نآ  يوب  درز و  ندیسر  زا  سپ 

هوهق گنر  هب  دراد  رارق  یباعل  رد  هک  تسا  هتسه  لماش 12  هناخ  ره  هناخ و  جنپ  لماش  هویم  ره  هدناشوپ ،  ییاهکرک  ار  هویم  حـطس 
 . دهد یم  خلت  ماداب  يوب  دوش  هدیوج  رگا  هک  يا 

(248  () تسا ننات  یکهآ  حالما  ياراد  ب ، )  آ -   ) نیماتیو زا  راشرس  هب ))  ))

: دنا هدومن  یفرعم  یهلا  ناربمایپ  كاروخ  ناونعب  ار  نآ  هوالعب  تسا و  هدش  زیوجت  لیذ  دراوم  يارب  هب ))   )) یمالسا تاروتسد  رد 

: دیامرف یم  ع )   ) قداص ماما   - 1

(249  . ) لج رفسلا  لکا  الا  طق  ایبن  هللا  ثعب  ام  داوفلا و  دشی  هدعملا و  جرضی  لج  رفسلا 

 . دندروخ یم  هب ))   )) یهلا ناربمایپ  و  دزاس ،  یم  يوق  مکحم و  ار  بلق  وکین و  ار  هدعم  هب ))  ))

 ، یگدروخ مهب  لد  عفر  دبک ،  هدعم ،  تیوقت  اهتشا ،  کیرحت  يارب  ار  نآ  زورما  ))
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(250 (() دنناد یم  رثوم  لاگ  برج و  ناهد و  هثل و  ياهیزیرنوخ  نوخ ،  نالیس  دض  رب 

 . دهد یم  حرش  نینچ  ار  هب ))   )) صاوخ میدق  یسانشاذغ  ياهباتک  زا  یکی  رد 

حور يازفا  ترـسم  حرفم و  غاـمد و  لد و  هدـعم و  يوقم  لوـب و  ردـم  رت و  رخآ ،  رد  لادـتعالا و  بیرق  تدورب ،  ار  نآ  نیریـش  ))
(251  (() تسا یناسفن  یناویح و 

تـسد هدـنیآ  رد  تسا  نکمم  هک  دـنک  یم  هب ))   )) يارب يرگید  تیـصاخ  هب  هراشا  صاوخ ،  نیا  رب  هوـالع  مالـسلا  هیلع  یلع   - 2
: دیامرف یم  نینچ  يو  دراد ،  رب  نآ  هرهچ  زا  هدرپ  ملع  ياناوت 

(252  ) نابجلا عجشی  داوفلا و  یکذی  هدعملا و  بیطی  فیعضلا و  بلقلل  هوق  لج  رفسلا  لکا 

 . دزاس یم  ریلد  عاجش و  ار  وسرت  مدآ  و  تسا ،  بلق  هدننک  كاپ  هدعم و  هدننک  وبشوخ  فیعض ،  بلق  هدنهد  ورین  هب ))  ))

سناسا هطـساوب  هتبلا  تسا .  سرت  نتخاس  دوبان  هدـعم  ندرک  وبـشوخ  تیـصاخ  دوش  یم  هدـید  ربخ  نیا  رد  هک  يا  هفاضا  تیـصاخ 
 . دنک یم  وبشوخ  ار  هدعم  ناهد و  دراد  هک  یصوصخم 

يارب مالـسا  تسا .  ناـسنا  تاـیحور  هب  طوبرم  هک  تسا  یـصاوخ  هلمج  زا  نداد  لد  توق  حالطـصا  هب  سرت و  نتخاـس  دوباـن  اـما 
 . دیامن یم  نایب  ار  یصاوخ  نینچ  اه  هویم  یضعب 

 . دنراذگ یم  ناسنا  ناور  يور  یصوصخم  ریثءات  اه  هویم  زا  یخرب  هک  دنا  هدرک  فشک  ار  عوضوم  نیا  ناسانش  اذغ  مه  زورما 

نیمه مه  شرت  بیـس  درب ،  یم  نـیب  زا  ار  تعاجـش  دـنک و  یم  داـیز  ار  سرت  هـک  تـسا  یـصوصخم  یـشرت  ياراد  لاـک  هزبرخ  ))
ار تیصاخ 
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 . دراد

ار ناسنا  دزاس و  یم  لیاز  ار  سرت  نیریش  هزبرخ  اما  تسا .  سرت  دلوم  ددرگ و  یم  شرت  یمک  دش  درز  دیـسر و  الماک  یتقو  رایخ 
 . دیامن یم  عاجش 

هک دنا  هتخاس  سرت  دض  مانب  یئوراد  ناتسلگنا  رد  نونکا  دنراد .  ار  تیصاخ  نیمه  شیب  مک و  مه  نیریش  ياه  هویم  ياهدنق  ریاس 
 . تسا اه  هویم  دنق  هیبش  نآ  نامتخاس 

دهاوخ دربب  هاگشیامزآ  هب  ار  دوخ  راردا  هلصافالب  رگا  و  درپ ،  یم  شگنر  دسرت  یم  صخـش  یتقو  هک  تسا  نیا  عوضوم  نیا  لیلد 
 . درادن دوجو  دنق  شراردا  رد  مه و  ادرف  و  تسین ،  دنق  يرامیب  هب  التبم  درف ،  نیا  تسا .  هدش  ادیپ  دنق  وا  راردا  رد  هک  دید 

 . دیامن ناربج  ار  ررض  نیا  ات  دروخب  دنق  دیاب  اذل  ددرگ ،  یم  جراخ  راردا  اب  شنوخ  دنق  زا  يرادقم  دسرت ،  یم  ناسنا  یتقو 

(( دیشونب اراوگ  تبرش  نیریش و  هویم  بآ  هلـصافالب  درپ  یم  ناتگنر  هدش و  سرت  راچد  هکیماگنه  كانلوه و  عیاقو  زا  سپ  هشیمه 
(253)

روتـسد هدرمـش و  ار  یتسود  تدوم و  داجیا  مشچ و  رون  تیوقت  هب ))   )) صاوخ هلمج  زا  یثیدح  نمـض  رد  ص )   ) مرکا ربمایپ   - 3
: دیامرف یم  هکنانچ  دنوش ،  رظنم  وکین  راسخر و  شوخ  ناشنادنزرف  ات  دوش .  هداد  رادراب  نانز  هب  هک  دهد  یم 

(254  (() مکدالوا نسحی  هناف  مکال  ابح  اومعطا  بلقلا و  یف  هدوملا  تبنیو  رصبلا  ولجی  هناف  مکنیب ،  اوداهت  لج و  رفسلا  اولک  ))

رد ار  تدوم  یتسود و  دهد ،  یم  الج  ار  مشچ  اریز  دیتسرفب ،  ناتدوخ  نیب  هیده  ناونعب  و  دیروخب ،  ار  هب 
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 . دوش یم  امش  دالوا  یبوخ  ییوکین و  ثعاب  اریز  دیهدب  زین  هلماح  نانز  هب  دهد .  یم  رارق  بلق 

هراشا هلمج  نیا  رد  ص )   ) مرکا ربمایپ  هک  تسا  ناسنا  حور  سفن و  هب  طوبرم  هک  تسا  یصاوخ  هلمج  زا  زین  تدوم  داجیا  عوضوم 
 . تسا هدومرف 

 ، دـنزرف ییاـبیز  ییوکین و  عوضوم  هتبلا  تسا ،  دوجوم  هب ))   )) رد هک  تسا  آ )  ) نیماـتیو هب  طوبرم  مه  مشچ  رون  داـیدزا  عوـضوم 
نینج حراوج  ءاضعا و  هدـنزاس  یکاروخ ،  داوم  اریز  دراد ،  وا  یکاروخ  داوم  يو  دـبک  اصوصخ  ردام  یتسردـنت  هب  لماک  طاـبترا 

 . دنتسه

هتـشاد بوخ  يور  گنر و  ناشنادـنزرف  هکنیا  يارب  نیاربانب  تسا ،  رداـم  یلخاد  ددـغ  دـبک و  فرعم  نیرتهب  دزاون  تسوپ  گـنر 
(255  . ) دیورب دبک  ناتسود  غارس  هب  ینتسبآ ،  ماگنه  رد  دشاب  تمالس  مه  ناشدبک  دنشاب و 

 . دش هراشا  البق  نآ  هب  هک  تسا  هب ))   )) هدعم دبک و  ناتسود  زا  یکی 

روگنا

 . تسا هناد  تشوگ و  تسوپ و  زا  لکشتم  روگنا  تسا ،  اهناسنا  یمیدق  هویم  روگنا 

 . دنا هدومن  نییعت  ار  کی  ره  یبیکرت  ریداقم  ناسانش  اذغ 

تسا داوم  نیا  زا  بکرم  روگنا  تشوگ 

72 بآ 92 / 

23 ریمخت 51 /  لباق  ینیریش 

رترات 52 مرک 

دازآ 29 کیرترات  دیسا 

کیلام 29 دیسا 

هتزا 38 داوم 

هدشن 80/1 هتفرگ  هزادنا  داوم 

یندعم 15 داوم 

 . دراد روگنا  یگدیسر  هقطنم و  هایگ و  داژن  بآ  نیمز و  هب  یگتسب  هدومن و  تباث  هشیمه  روگنا  ییایمیش  بیکرت  هتبلا 
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: زا دنترابع  دش  هدربمان  هصالخ  روطب  هک  یندعم  داوم 

 ، سیلیس زنگنم ،  دیسکا  نهآ ،  دیسکا  يزینم  ود  تافسف  وش ،  ود  تافسف  ساتپ ،  ود  تافسف 
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 . میدس رورلک  و 

هدیمآ و ياهدیسا  كاینومآ و  هلیـسوب  هک  کیناگرا ،  تلاح  لاکینومآ و  تلاح  رد  دراد ،  دوجو  روگنا  رد  تلاح  ود  هب  هتزا  داوم 
 . هدش لیکشت  هنیمآ 

 . دراد دوجو  نآ  رد  ( ducite  ) تیسود تینام و  زلول ،  زکولک ،  لاکشا ،  هب  روگنا  ياهینیریش 

روگنا ياه  نیماتیو 

 . دوش یم  هدید  زین  یلیم  ات 38  دراد و  دوجو  مرگ  یلیم  ولیک 95  ره  رد  هزات  ياهروگنا  یضعب  رد  هک  ث )   ) نیماتیو  - 1

 . دنا هتسناد  رادقمب 5  هزات  روگنا  هدرشف  رد  هک  نیماتیو 1 ب   - 2

 . تسا ولیک  ره  رد  یلیم  نیماتیو 2 ب 230   - 3

 . دبای یم  شهاک  ث و 2 ب )   ) ياه نیماتیو  دادعت  شا  هتسه  تسوپ و  ندرک  ادج  روگنا و  ندرشف  اب 

 . دنا هتسناد  دصرد  مرگ  یلیم  ارنآ 5  پ پ )   ) نیماتیو یللملا و  نیب  دحاو  ار 80  روگنا  آ )  ) نیماتیو رادقم   - 4

 . تسا لماک  ییاذغ  داوم  ثیح  زا  روگنا  هک  دوش  یم  هدافتسا  یمالسا  تیاور  دنچ  زا 

: درک یم  لیم  روگنا  اب  ار  نان  ع )   ) نینموملاریما هک  دنک  یم  لقن  (ع )  اضر ماما   - 1

(256 (() زبخلاب بنعلا  لکای  ناک  ))

 : تسا هدیسر  نینچ  ع )   ) بلاطیبا نب  یلع  ماما  زا  و   - 2

(257 (() ءاولح ماعط و  ههکاف و  مدا و  بنعلا  ))

 . تسا يا  هزم  شوخ  نیریش و  ياولح  زین  تساذغ و  تسا ،  هویم  تسا ،  شروخ  نان  روگنا 

تسه زین  اذغ  کی  روگنا  دهد  یم  رکذت  دسانش ،  یم  هویم  کی  ناونعب  ار  روگنا  ع )   ) یلع هکنیا  نمض  رد 

شوخ شروخ  کی  هکلب 
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 . دینک هدافتسا  نآ  زا  هزات  رت و  ياولح  کی  ناونعب  دیناوت  یم  زین  تسا و  امش  نان  يارب  هزم 

و اولح ،  کی  ماعط ،  کی  ار  روگنا  زجوم ،  رصتخم و  ینایب  اب  ع )   ) ماما دوب ،  هدنکفا  هیاس  مدرم  رب  ینادان  لهج و  هک  نامز  نآ  رد 
 . دنک یم  یفرعم  شروخ  کی 

(258  ) بنعلا مکتهکاف  ریخ  و  زبخلا ،  مکماعط  ریخ  ص )   ) هللا لوسر  لاق   - 3

 . تسا روگنا  امش  ياه  هویم  نیرت  لماک  و  نان ،  امش  ياذغ  نیرتهب  تسا :  هدومرف  ص )   ) مرکا ربمایپ 

 . تسا هدومن  یفرعم  یبوخ  هویم  ار  نآ  هدروآ و  نان  لباقم  رد  ار  روگنا  ربمایپ  مالک  نیا  رد 

 . تسا یلماک  ياذغ  روگنا  هک  دوش  یم  هدافتسا  ینید  نایاوشیپ  تاملک  عومجم  زا 

روگنا و دیمان . . .  یعیبط  هناخوراد  کی  ارنآ  ناوت  یم  هک  دراد  رثوم  لماوع  يردقب  تسا ،  دیفم  رایسب  ياه  هویم  زا  یکی  روگنا  ))
 . تسا ناسآ  هداس و  رایسب  ناسنا  يارب  نآ  مضه  هک  تسا  ییاذغ  شمشک ، 

يدـنق داوم  ریاـس  هکیتروص  رد  درادـن  یتـمحز  نآ  مضه  يارب  ندـب  دوش و  یم  نوخ  دراو  رییغت  لیدـبت و  نودـب  روـگنا  دـنق  اریز 
 . دنتسین روطنیا  يا  هتساشن 

تاکرح ثعاب  همـضاه  راهج  یـشرت  اهاذغ ،  ریاس  يارب  هکیتروص  رد  دنک  یم  ناسآ  اه  هدور  هب  هدـعم  زا  ارنآ  روبع  روگنا  یـشرت 
 . دیامن یم  در  هدعم  زا  ار  اهاذغ  هدش و  یصاخ 

 . دننک یم  راک  اهنآ  هلیسوب  اه  هچیهام  هک  دیآ  یم  دوجوب  ورین  دلوم  داوم  نوخ  هب  روگنا  دنق  دورو  رثا  رد 

هک ینارامیب  هب 
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ندروخ رثا  رد  دننک .  یم  يرادهگن  اذغ  نودب  ار  رامیب  یتدم  دنیامن و  یم  قیرزت  ار  روگنا  دـنق  بآ  دـنرادن  اذـغ  ندروخ  تردـق 
هتزا و داوم  هریخذ  کی  راردا ،  یـشرت  هروا و  ندـش  مک  لمع  کی  هجیتن  رد  راردا و  ندـش  دایز  لمع  هدـعم ،  لـماک  هیلخت  روگنا 

 . دیآ یم  دوجوب  نویسا  دیسکا  لمع  کی  ارفص و  تاحشرت  ندش  دایز  يدنق ، 

 ، ییزیرنوخ همـضاه ،  ءوس  هماخت ،  ندرک و  شرت  دـنک : یم  يریگولج  ریز  لامعا  زا  روگنا  فورعم ،  ناکـشزپ  زا  یکی  هدـیقع  هب 
داب و  يویر ،  لس  عاونا  زا  یضعب  يدلج ،  ضارما  زا  یضعب  برس ،  هویج و  نمزم  تیمومسم  هناثم ،  دبک و  رد  گنـس  ندش  نادیپ 

 . لصافم

 . دهد یم  بوخ  هجیتن  دنزاوس و  یم  ار  اهنآ  اریز  تسا ،  اه  هدور  هدعم و  زا  دب  هیذغت  يایاقب  هدننک  كاپ  روگنا ، 

 . تسا ملسم  نوخ  هروا  ندش  دایز  نوخ ،  راشف  سرقن ،  يدیرو ،  ینایرش و  ضارما  مسیتامر ،  يور  روگنا  ینامرد  رثا 

(259  . (() تسناد اه  هویم  نیرتهب  زا  یکی  ار  نآ  ناوت  یم  و  تسا .  جازم  نلیم  نوخ و  هدننک  هیفصت  روگنا ، 

ردام ریش  روگنا و 

 : مینک یم  هسیاقم  ردام  ریش  اب  ار  نآ  تابیکرت  اجنیا  رد  ام ،  تسا و  کیدزن  رایسب  ردام  ریش  هب  صاوخ  رظن  زا  روگنا  بآ 

روگنا بآ  ردام  ریش  دصرد  ییاذغ  تبسن 

بآ 89 83

راد 5/1 7/1 تزا  داوم 

یندعم 4/0 3/1 حالما 

یعیبط 7 12 دنق 

دروخب یفاک  رادقم  هب  ارنآ  دیاب  دوش و  لفاغ  روگنا  ندروخ  زا  دیابن  دراد  تسود  ار  شا  یتمالس  هک  یسک 
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.

 . تسا نیریش  شوج  مرگ  لداعم 6  نآ  يولیک  ره  ثیح  نیا  زا  درب و  یم  نیب  زا  ار  نوخ  یشرت  روگنا 

ره و  تسا ،  مس  دض  سکع  رب  هکلب  درادن  تیمـس  تشوگ  فالخ  رب  و  دیامن ،  یم  دیلوت  ترارح  ندب  رد  تشوگ  ربارب  ود  روگنا 
 . دراد یمس  دض  تیصاخ  ریش  رتیل  کی  لداعم  نآ  يولیک 

لماک ياذغ  کی  روگنا  رغال ،  مه  دنک و  یم  قاچ  مه  روگنا  تسا ،  نوخ  لرتسلک  يدایز  نامرد  دنک و  یم  قیقر  ار  ارفص  روگنا 
(260) درک یگدنز  یتدم  روگنا  نان و  اب  ناوت  یم  تسا ،  عمج  روگنا  رد  دشاب  هتشاد  دیاب  لماک  ياذغ  کی  هچنآ  و  تسا ، 

مغ و ندرب  نیب  زا  دراد  یمدآ  ناور  رب  یمیقتـسم  رثا  هک  روگنا ،  صاوخ  زا  یکی  دوب ،  مسج  هب  تبـسن  روگنا  صاوخ  میتفگ  هچنآ 
 . تسا هودنا 

: دیامرفیم ع )   ) قداص ماما 

(261  ) مغلاب بهذی  هناف  بنعلا  لک  نا  هیلا :  هللا  یحواف  مغلا  هللا  یلا  یکش  احون  نا 

 . درب یم  نیب  زا  ار  مغ  اریز  روخب  روگنا  دیسر  یحو  دوش ،  فرطرب  ما  هصغ  مغ و  ات  منک  هچ  دیسرپ  دنوادخ  زا  حون  ترضح 

 . دوش تابثا  ناوت  یم  هار  ود  زا  هصغ  مغ و  نتخاس  فرطرب  هب  تبسن  ار  روگنا  طابترا 

رگید یفرط  زا  دـنک و  یم  هجلاـعم  تسا  هودـنا  مغ و  بجوم  هک  ار  بلق  شپت  تسا و  حرفم  زلف  نیا  و  دراد ،  میـساتپ  روگنا   - )) 1
طلسم هودنا  مغ و  رب  دشاب  هتـشاد  يوق  باصعا  هک  یـسک  تسا و  باصعا  هلـسلس  زغم و  ياذغ  هک  تسا  يدایز  ياهتافـسف  ياراد 

یم
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مغ لس  ضرم  هب  التبا  میالع  زا  یکی  هکنانچ  دیامن  یم  هودنا  مغ و  دیلوت  میـسلک  دوبمک  تسا و  میـسلک  ياراد  هکنآ  رگید  دوش ، 
(262 (() ددرگ یم  هریچ  صخش  رب  هودنا  و  دوش ،  یم  مک  ندب  میسلک  هک  تسا  یعقوم  نیا  تسا و  ناوارف  هودنا  و 

عفاد روگنا  تسا و  نیگمغ  هشیمه  مومـسم  مدآ  دوش و  بذـج  اددـجم  تـالوضف  رد  دوجوم  مومـس  دوشیم  ببـس  تسوبی ،   - )) 2
 . تسادز مغ  هجیتن  رد  تسوبی و 

(263  (() تسا هتفای  ییاهر  هودنا  زا  تفای  تاجن  رهز  زا  هک  یسک  درب و  یم  نیب  زا  ار  یبرکیم  ياه  هبارهز  روگنا 

 . تسا هدومرف  ییامنهار  ار  ام  زین  روگنا  هلمج  زا  اه  هویم  ندروخ  رد  دیامن ،  یم  ییامنهار  ار  ام  دراوم  همه  رد  مالسا  هک  اجنآ  زا 

: دیامرفیم مالسا  ربمایپ 

(264) ارما انها و  اهناف  هبح  هبح  بنعلا  اولک 

 . تسا رتاراوگ  نآ  ندروخ  هناد  هناد  هک  دیروخب  هناد  هناد  ار  روگنا 

 . دوب دهاوخ  رث  ؤم  هدعم  یگنوگچ  مضه و  رظن  زا  ندومن  لیم  روتسد  نیا  اب  ار  روگنا  تسا  ملسم 

: دیامرف یم  ع )   ) قداص ماما 

(265  ) نامرلا بنعلا و  نیدیلاب  نالکوی  نائیش 

رانا روگنا و  دروخ ،  دیاب  تسد  ود  اب  ار  زیچ  ود 

ارنآ هناد  هناد  رگید  تسد  اب  میریگب و  ار  هدش  همین  رانا  ای  روگنا و  هشوخ  تسد  کی  اب  هک  تسا  نآ  تسد  ود  اب  ندروخ  زا  روظنم 
 . تسا اهنآ  ندومنن  علب  اه و  هویم  ندروخ  عقوم  رد  ندومنن  تعرس  ندروخ و  هناد  هناد  هب  هراشا  زین  نیا  هک  مییامن  لیم 

شمشک زیوم ، 

ریثءات تحت  نآ  بآ  زولس و  زا  يرادقم  روگنا  ندش  کشخ  رثا  رد  ))
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 . دزاس یم  ورین  همشچرس  ارنآ  هدش و  لیدبت  دنق  هب  تسا  دوجوم  تسوپ  يور  هک  اهزاتساید 

میتفگ هک  ناـنچ  سکع  رب  دـهد و  یمن  تسد  زا  ار  دوخ  صاوخ  زا  کـی  چـیه  ندـیدرگ  شمـشک  ندـش و  کـشخ  رثا  رد  روگنا 
(266 (() دیامن یم  ادیپ  ار  هنیس  هدننک  مرن  تیصاخ  هدش و  رتشیب  نآ  شخبورین  رثا  رتدایز و  شدنق 

: دنرارق نیازا  تسا  هتشگ  نایب  شمشک  يارب  یمالسا  تایاور  رد  هک  یصاوخ 

: دیامرف یم  مالسا  یمارگ  ربمایپ   - 1

بهذـی سفنلا و  بیطی  و  قلخلا ،  نسحی  ءایعالب و  بهذـی  بصعلا و  دـشی  مغلبلاب و  بهذـی  هرملا و  فشکی  هناف  بیبزلااـب  مکیلع 
(267  ) مغلاب

ار باصعا  درب ،  یم  نیب  زا  ار  مغلب  دنکیم  دوبان  ارنآ  و  دـناسر ،  یم  زورب  هلحرم  هب  ار  ارفـص  نآ  اریز  دـیهدب ،  تیمها  شمـشک  هب 
 . دیامن یم  رود  وا  زا  ار  هودنا  مغ و  هدومن و  قالخا  شوخ  ار  ناسنا  دزاس ،  یم  لیاز  ار  یگتسخ  دیامن  یم  تیوقت 

هب روگنا  صاوخ  همه  هک  دش  هتفگ  شمـشک  زیوم و  هرابرد  هچنآ  هب  هجوت  اب  تسا و  هدش  نایب  زیوم  يارب  تیـصاخ  تفه  اجنیا  رد 
 ، روـگنا هک  میتـسناد  اریز  ددرگ ،  یم  نشور  ص )   ) مرکا یبـن  تاـملک  رتـشیب  زاـجعا  تسا  دوـجوم  اـهنآ  رد  يرتـشیب  ياهرادـقم 

ندب ترارح  ندش  رتشیب  اب  هتبلا  دشاب  یم  تشوگ  ولیک  ود  لداعم  روگنا  ولیک  ره  ثیح  نیا  زا  و  دیامن ،  یم  نیمات  ار  ندـب  ترارح 
نیب زا  تسا  یتسـس  یلبنت و  نامه  شا  هناشن  هک  مغلب  زین  و  ددرگ ،  یم  دوبان  ندـب  یگتـسخ  یتسـس و  دوش و  یم  تیوقت  باـثعا  ، 

و تفر ،  دهاوخ 
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نهآ و نتـشاد  تلع  هب  تسا و  ریـش  رتیل  کـی  لداـعم  نآ  يولیک  ره  ثیح  نیا  زا  تسا و  ندـب  مومـس  عفاد  روگنا  هک  میتـسناد  زین 
تـسا نیلم  نوچ  و  دـشاب ،  یم  هروا  هب  ناـیالتبم  ناـمرد  نیرتـهب  تسا ،  ینوخ  مک  يوراد  هدوب ،  دـیفم  نوخ  يارب  يزینم  زنگنم و 

 . دنک یم  مک  ار  هدور  تاریمخت 

یقاب یقالخا  دـب  هودـنا و  مغ و  يارب  ياـج  درک ،  نک  هشیر  ار  تسوبی  دوب و  نیلم  تشاد و  یمـس  عفد  تیـصاخ  روگنا  یتقو  هتبلا 
 . دزاس یم  قالخا  شوخ  تنیط و  كاپ  ار  ناسنا  سکع ،  رب  هکلب  دنام ،  یمن 

یم نشور  يوبن  مالک  رگید  زاجعا  تسا ،  نوخ  لرتسلک  يدایز  جـلاعم  دـنک و  یم  قیقر  ار  ارفـص  روگنا  میدـناوخ  هک  اجنآ  زین  و 
 . دوش

 . تسا هدومرف  نایب  نآ  زیوم  يارب  هکلب  هدومرفن ،  نایب  روگنا  دوخ  يارب  ار  صاوخ  نیا  مرکا  ربمایپ  هک  تسا  نیا  بیجع ،  و 

 . تشگ دهاوخ  نشور  زیوم  رتشیب  تیصاخ  تفگ ،  میهاوخ  هچنآ  زا  و 

: دیامرف یم  دروم  نیا  رد  ص )   ) مرکا ربمایپ 

(268  ) فصولاب بهذی  و  بصعلا ،  دشی  و  قلخلا ،  نسحی  و  مسجلا ،  حصی  و  مغلبلا ،  لک  ای  هرملا و  یفطی  هناف  بیبزلاب ،  مکیلع 

ناسنا دزاس ،  یم  ملاس  حیحص و  ار  ندب  درب ،  یم  نیب  زا  ار  مغلب  دیامن ،  یم  شوماخ  ار  ارفص  اریز  دینکن ،  تلفغ  زیوم  ندروخ  زا 
 . درب یم  نیب  زا  ار  ندب  يرغال  و  دشخب ،  یم  توق  ار  باصعا  دنک ،  یم  قالخا  شوخ  ار 

دش ملاس  ندب  هکیماگنه  تسا  نشور 
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(ص ربمایپ روتسد  نیا  درب ،  نیب  زا  ناوتیم  هدش  ادیپ  شیارب  نآ  لاثما  يرامیب و  هیحان  زا  هک  ار  يرغال  تفای  زاب  ار  دوخ  یتسردنت  و 
 . دشاب دنوش  قاچ  یمک  دنراد  تسود  هک  نانآ  يارب  ییامنهار  دناوتیم  ( 

 ، روگنا لیبق  زا  نیریـش  رایـسب  ياه  هویم  هناحبـص  دیوش  قاچ  روتـسد  نیا  اب  دـیناوت  یم  مه  امـش  دـیتسه ،  هدیکـشخ  رغال و  رگا  ))
(269) دیوجب کشخ  ای  هزات  توت  ریجنا ،  امرخ ،  شمشک 

 : هک بیترت  نیدب  دنک  رغال  ار  اهقاچ  مه  قاچ و  ار  رغال  دارفا  دناوت  یم  مه  دراد  تیصاخ  عون  ود  روگنا  هک  دیراد  هجوت  هتبلا 

(270 (() دنیامن لیم  نیریش  یلیخ  روگنا  اهرغال  و  شرت ،  روگنا  حبص  اهقاچ  ))

 . تسا هتشگ  نییعت  ع )   ) یلع مالک  رد  نآ  رادقم  و  دنا ،  هدومن  نیعم  اتشان  حبص  ار  زیوم  ندروخ  تقو  زین  مالسا  رد 

(271  ) ههرکی ائیش  هدسج  یف  دجی  مل  قیرلا ،  یلع  ءارمح  هبیبز  نیرشع  يدحا و  لکا  نم 

 ، درک دهاوخن  ساسحا  يرامیب  یتحاران و  شندب  رد  دروخب  اتشان  ار  گنر  زمرق  زیوم  هناد  سک 21  ره 

 . تسا هدمآ  هتسب  رس  لامجا و  روطب  تیاور  نیا  رد  هدش  هتشون  شمشک  زیوم و  روگنا و  يارب  هک  یصاوخ  همه 

امرخ

 . درادن یفرعم  هب  يزاین  هدش و  هتخانش  ام  همه  يارب  امرخ 

 . تسا هتسناد  رصم  ار  امرخ  یلصا  لحم  یلیالد  رکذ  اب  ونیبوب ))  )) داتسا

امرخ تابیکرت  رادقم 

 . تسا رارق  نیا  زا  نآ  تابیکرت  رادقم  امرخ  مرگ  دص  ره  رد  ))

مرگ ات 59  بآ 8/13   - 1

مرگ ات 9/1  يا 9  هدیفس  داوم   - 2

مرگ ات 70  يدنق 6/17  داوم   - 3

 - 4
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مرگ ات 5/2  یبرچ 3 

مرگ یلیم  ات 75  میساتپ 9/64   - 5

مرگ یلیم  ات 48  میدس 1/4   - 6

مرگ یلیم  ات 75  میسلک 51   - 7

مرگ یلیم  ات 5/58  میزینم 3/50   - 8

مرگ یلیم  ات 6  نهآ 3/1   - 9

مرگ یلیم  ات 28  سم 18   - 10

مرگ یلیم  ات 50  درگوگ 8/43  حالما   - 11

مرگ یلیم  ات 290  رلک 248  حالما   - 12

یللملا نیب  دحاو  ات 100   50 آ )  ) نیماتیو  - 13

مرگ یلیم  ات 7/0  / 07 ب 1 )  ) نیماتیو  - 14

مرگ یلیم   0  / ات 3 / 05 ب 2 )  ) نیماتیو  - 15

مرگ یلیم  ات 3/3   6 پ .  پ .  نیساین )   ) نیماتیو  - 16

مرگ یلیم  ات 10   7/2 یس )   ) نیماتیو  - 17

 . تسا هدش  هتفگ  زین  مقر 383  ات  هداد و  تاررح  يرلاک  امرخ 157  مرگ  دص  ره  و 

((( 272) دیامن یم  قرف  شتابیکرت  رادقم  نآ  رگید  عاونا  هزات و  هنهک ،  کشخ ،  رت ،  ياهامرخ  انمض 

 : هک تسا  هدیسر  ع )   ) قداص ماما  زا  یثیدح  رد  مینیب  یم  اذل  دندادیم  یصوصخم  تیمها  امرخ  هب  مالسا  نایاوشیپ 

(273) رمتلا هاولح  و  هدجو ،  اذاریعشلا  هللا  لوسر  ماعط  ناک 

 . دوب امرخ  ترضح  نآ  ياولح  نیوج و  نان  ادخ  لوسر  ياذغ 

 . تسا هدومرف  یم  لیم  امرخ  اب  ار  نان  ع )   ) یلع هک  میناوخ  یم  زین  و 
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(274) رمتلاب زبخلا  لکای 

رد ار  امرخ  يرادـقم  يزور  هلمج  زا  تسا ،  هدیـسر  (ع )  راهطا همئا  مرکا  ربمایپ  زا  اـمرخ  يارب  یـصاوخ  تاـیاور  یخرب  نمـض  رد 
: دومرف هراب  نیا  رد  ترضح  دندراذگ ،  (ص )  ربمایپ شیپ 

هعماجملا یف  دیزی  رهظلا و  يوقی  ناطیشلا و  لبخی  لاصخ :  عست  اذه  مکرمت  یف  نا 

وراد یب  کشزپ  www.Ghaemiyeh.comمالسا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 262زکرم  هحفص 152 

www.irebooks.comwww.irtanin.com www.omideiran.ir

http://www.ghaemiyeh.com


(275  ) ههکنلا بیطی  ءادلااب و  بهذی  ماعطلا و  مضهی  و  ناطیشلا ،  نم  دعابی  و  هللا ،  نم  برقی  و  رصبلا ،  عمسلا و  یف  دیزی  و  ، 

 : تسا تیصاخ  هن  امرخ  رد 

ییاونش ییانیب و  ياوق   - 4 دنک .  یم  دایز  ار  هاب  هوق  تسا 3 -  تارقف  نوتس  تیوقت  ببس  دیامن 2 -  یم  يریگولج  برکیم  زا   - 1
دوبان ار  اهدرد  تسا 8 -  اذغ  مضه  ببس   - 7 دیامن .  یم  رود  ناطیش  زا  کیدزن و  ادخ  هب  ار  ناسنا  5 و 6 -  دیامن .  یم  تیوقت  ار 

 . دیامن یم  وبشوخ  ار  ناهد   - 9 دزاس .  یم 

زا يربخ  هک  ینامز  رد  اریز  هتفرگ  دوخ  هب  يرگید  تروص  ص )   ) مرکا ربمایپ  تاملک  یـسانشاذغ ،  یکـشزپ و  شناد  تفرـشیپ  اب 
هتشاد يوق  ملاس و  ندب  رب  يریثات  دناوت  یمن  بورکیم  مینادیم  ام  دنادیم و  بورکیم  عدارو  عنام  ار  امرخ  ترضحنآ  دوبن  بورکیم 

 . تسا ورین  ندعم  امرخ  دشاب و 

 : میتفگ اریز  تسا  كرد  لباق  عوضوم  نیا  یبوخب  امرخ  تابیکرت  رادقم  نتفرگ  رظن  رد  اب 

یگتسخ باصعا و  فعض  عنام  هک  تسه  رفسف  زین  تسا و  اه  ناوختسا  ماکحتسا  یلـصا  لماع  نیا  دراد و  دوجو  میـسلک  امرخ  رد 
تلاـح هدرک و  يریگولج  يرک  ماـکز و  زا  هک  دراد  دوجو  نآ  رد  میدـس  زین  تسا و  رثوم  ییاـنیب  هوق  تیوـقت  يارب  انمـض  تسا و 

یم هدعم  مخز  زورب  یقیقح  تلع  ارنآ  نادقف  یخرب  هک  تسه  امرخ  رد  میساتپ  زین  دیامن و  یم  ییایلق  ار  شراوگ  ناگتسد  يدیـسا 
 . دنناد

مروت هژیوب  یقلح  ضارما  نآ  دوبمک  تسا ،  روآاهتشا  میساتپ  دوجو 
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دوش یم  هدید  میساتپ  دوبمک  رد  یگتسخ  تسا ،  ندب  رد  میساتپ  یمک  تلع  هب  اپ  كزوق  مروت  یهاگ  دیامن ،  یم  داجیا  ار  اه  هزول 
 . دراد یناوارف  شزرا  اه  تفاب  يا و  هچیهام  يارب  زین  میساتپ  دراد ،  اهناوختسا  رد  یصوصخم  تیمها  میسلک  هک  يروطنامه  و  ، 

: دروخ یم  مشچب  زین  هلمج  نیا  دندومن  نایب  امرخ  يارب  (ص )  ربمایپ هک  یصاوخ  نمض  رد 

ءادلاب بهذت 

 ، درب یم  ار  درد 

تسا هدیسر  ع )   ) یلع ترضح  زا  هلمج  نیا  ریظن 

ءاودالا نم  ءافش  هیف  ناف  رمتلا  اولک 

: دنا هدومن  نایب  ناسانش  اذغ  هچنآ  ربانب  تسا  يرایسب  ياهدرد  يافش  امرخ  اریز  دیروخب ،  امرخ 

دیامن یم  يریگولج  ناطرس  زا  امرخ 

تباث هزورما  اریز  تسا  رتمک  ناطرـس  هب  يالتبا  دروم  دوش  یم  هدروخ  رتشیب  امرخ  هک  یقطانم  رد  هدش  هتفرگ  هک  ییاهرامآ  قبط  ))
تسا و میزینم  یناوارف  رادقم  ياراد  امرخ  دروآ و  یم  مهارف  ناطرـس  يرامیب  هب  يالتبا  يارب  ار  هنیمز  میزینم  ناصقن  هک  تسا  هدش 

ناطرـس هب  التبم  ادبا  امرخ  ندروخ  هطـساوب  دنرب  یم  رـسب  ییاذـغ  رقف  رد  هکنآ  اب  نانیـشنارحص  بارعا و  هک  تسا  تهج  نیمه  هب 
(276 (() دنوشیمن

 . دراد یناوج  رورغ  شوج و  نامرد  رد  یصوصخم  رثا  میزینم  ))

 . دنروخب امرخ  ددع   3 هنازور 2 -  دنناوت  یم  دنشاب  زیخامرخ ) ریغ   ) درس لدتعم و  طاقن  رد  دنغولب و  نس  رد  هکیناناوج  ور  نیا  زا 

يارب امرخ  دوش ،  یم  هیـصوت  امرخ  ددـع  دـنچ  هنازور  نداد  لافطا ،  جـلف  نایالتبم  هب  تسا و  دـیفم  هوقل  جـلف و  نامرد  رد  اـمرخ  ))
 . دشاب یم  باصعا  هلسلس  يوقم  اریز  تسا  دیفم  ناریپ 

 ، میزینم دوبمک  اب  هک  دنا  هدرک  هدهاشم  اریخا 
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عفر هنازور  هناد   3 ندروخ 2 -  اب  ناوت  یم  هک  هدش  هتخانش  مزال  هناثم ،  اه و  هیلک  يارب  میزینم  دوجو  دوش و  یم  ادیپ  راردا  رد  دنق 
 . دومن يدنمزاین 

ماکز و دروم  رد  ارنآ  دناشوج و  بآ  رتیل  کی  رد  ارنآ  مرگ  تصـش  ناوت  یم  تسا و  دایز  امرخ  طلخ  عفد  تیـصاخ  نیریـش و  هزم 
هتـسد ود  رگا  و  هدوب ،  صلاخ  دنق  زا  رتشیب  امرخ  دـنق  تردـق  هدـش  مولعم  هزات  دومن  فرـصم  يویر  ياه  تنوفع  مامت  ولگ و  درد 

 . دوب دهاوخ  رتشیب  اهیلوا  دشر  دنا  هدرک  هدافتسا  صلاخ  دنق  زا  رگید  هتسد  امرخ و  دنق  زا  هتسد  کی  هک  میریگب  رظن  رد  ار  ناویح 

هب دوشیم  مک  جـیردت  هب  ریپ  صاخـشا  رد  زغم  میزینم  میناد  یم  زراکاس ،  زکولگ و  زولورل ،  زا : تسا  ترابع  امرخ  رد  دوجوم  دـنق 
 . تسا اهنآ  نیرتمهم  زا  یکی  امرخ  دومن و  فرصم  راد  مویزینم  ياهاذغ  دیاب  نآ  ناربج  يارب  تلع  نیمه 

 . دسر یم  رظن  هب  يرورض  داتسرپ  ظفح  يارب  مویزینم 

ار هدعملازول  هیلک و  راک  نآ  رد  دوجوم  يزینم  اریز  دنیامن  هدافتـسا  امرخ  زا  دـنق  ياجب  دـنناوت  یم  دـنق ) ضرم   ) تباید هب  نایالتبم 
 . تساهاذغ ریاس  يدنق  داوم  بذاج  نآ  رد  دوجوم  ب 2 )  ) نیماتیو یفرط  زا  هدومن ،  ناسآ 

((( 277) دراد فرگش  يرثا  نوخ ،  يوشتسش  رد  هتشاد و  يرثوم  شقن  ندب  ياهنوی  لداعت  رد  امرخ  رد  مویزینم  میساتپ و  دوجو 

: دوب هدمآ  مرکا  یبن  مالک  رد  هک  امرخ  صاوخ  ریاس  حرش  هب  میدرگرب 

: اذغ مضه  رب  امرخ  ریثءات  لوا ، 

بذج مضه و  يروزیلاتاک ،  رصانع  يرورض و  یفاک  داوم  نتشاد  هطساوب  امرخ  ))
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 . دنک یم  ناسآ  ار 

يا هدیفـس  داوم  اب  رگا  تسا  نبرک ))  ود  تاردیه   )) زا راشرـس  امرخ  اریز  دیامن  یم  کمک  رگید  ییاذغ  داوم  مضه  هب  امرخ  زین  و 
((( 278) دیامن هدافتسا  دناوت  یم  رتهب  امرخ  نبرک  ود  تاردیه  کمک  هب  يا  هدیفس  داوم  زا  ام  ندب  میروخب  امرخ  يرادقم 

 : هاب هوق  دایدزا  رب  امرخ  ریثءات  مود ، 

(279  (() تسا یگنادرم  تاحشرت  هدننک  تیوقت  نیلوکلیف  تسا  نیلوکلیف  یمک  رادقم  هدنراد  امرخ  ))

 : یگتسخ عفر  رد  امرخ  ریثءات  موس ، 

 : هدش نایب  ینرب ))   )) مان هب  امرخ  زا  یعون  هرابرد  ترضح  نآ  زا  يرگید  تیاور  رد  تیصاخ  نیمه  هکنانچ 

(280) ءافشلا نم  اباب  نوعبس  نانثا و  هیف  دوجلا و  نم  عبشی  و  رقلا ،  نم  یفدی  ءایعالاب و  بهذی  هناف  ینربلااب  مکیلع 

يوسب ار  يرایسب  ياهرد  دنک و  یم  ریس  ار  هنسرگ  ناسنا  دزاس ،  یم  فرط  رب  ار  امرـس  درب و  یم  ندب  زا  ار  یگتـسخ  ینرب  يامرخ 
 . دیاشگ یم  ناسنا  يور  هب  نوگانوگ )  ضارما  زا   ) يدوبهب

: دیوگ یم  هتشون  امرخ  صوصخم  هک  یباتک  رد  یکسنون  روک  ))

یم ندب  بذج  اریز  تسا  رتدیفم  یگتـسخ  عقاوم  رد  دراد ،  اهدنق  ریاس  زا  يرتشیب  ییاذغ  شزرا  امرخ  دنق  ندروخ  هکنآ  رب  هوالع 
(281 (() ددرگ

: دیوگ یم  نینچ  هدومن ،  هیصوت  ناراکشزرو  هب  ار  امرخ  ندروخ  سپس  يو 

دوشیم نآ  عمج  لصاح  هک  هجرد  ات 30  هنازور 29  هام  تدم 6  دیاب  دسرب  یبوخب  امرخ  هکنآ  يارب  دنا  هدرک  باسح  نادنمشناد  ))
ور نیا  زا  و  دوش ،  یم  مدنگ  ندیـسر  فرـص  هجرد   3000  / طقف هکیتروص  رد  دـنک ،  بسک  دیـشروخ  زا  ترارح  هجرد ،   6000/

هدننک هریخذ  زا  یکی  امرخ  هک  مریذپب  دیاب 
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(282 (( ) دشاب یم  اه  هچب  اصوصخم  ناسنا  تاجایتحا  عفر  يارب  يژرنا  ياه 

 . دراذگ یمن  یقاب  امرس  يارب  ییاج  دش ،  مرگ  نطاب  رد  زین  ندب  دیسر و  یفاک  دحب  ندب  هب  يژرنا  یتقو  هتبلا 

: امرخ یگنسرگ  دض  تیصاخ  مراهچ ، 

حلسم و دوش  یم  داجیا  هزور  ره  زا  سپ  هک  يدنق  یگنسرگ  ربارب  رد  ار  ندب  شمـشک ،  ای  امرخ  هناد  دنچ  اب  راطفا  ندرک  عورـش  ))
الاب ار  ندـب  عافد  زیچ  هس  هک  اجنآ  زا  و  ددرگ ،  یم  یبرچ  عمجت  عنام  مه  و  دـناسر ،  یم  ندـب  هب  ار  مزال  يژرنا  مه  هتخاـس ،  اـیهم 

تلعب هدیدرگ  یبرچ  هریخذ  ببـس  هک  هتـساشن  يدنق  هچ  یـضیبلا  ضایب  داوم  هچ  یبرچ  رد  هچ  یبلق  ياه  يروخرپ  هوالعب  درب  یم 
اریز تسا ،  ندب  یضیبلا  ضایب  داوم  ظفح  رد  صوصخم  تیفیک  امرخ  ندروخ  دنزوس ،  یم  همه  زا  رتودز  نبرک  ياهتاردیه  هکنیا 

(283 (() دنوش لیدبت  اه  نیئتورپ  دراذگ  یمن  دناسر و  یم  ار  دوخ 

رد يدـنق  داوم  بذـج  يارب  هک  رفـسف  و  ث ))   )) نیماـتیو دوجو  تسا و  عیرـس  مضه  زکولگ و  ياراد  نوـچ  اـمرخ  رگید  فرط  زا 
 . دیمان يروف ))  یگنسرگ  دض  ياذغ   )) کی ار  امرخ  ناوت  یم  دروآ  یم  دوخ  اب  تسا  مزال  هدور  طیحم 

ره مضه  بذـج و  يارب  هک  یتروص  رد  دوش  یمن  هتـساک  نآ  زا  يزیچ  هک  دـناسر  یم  ندـب  هب  يروط  ار  يژرنا  امرخ  میتفگ  زین  و 
دراد و هارمه  دوخ  اب  ار  موزل  دروم  داوم  همه  امرخ  اما  دوش ،  یم  تشادرب  ندب  زا  یفاک  داوم  ای  ث ))   )) نیماتیو يرادقم  ییاذـغ ، 

و تسا ،  ناسآ  رایسب  امرخ  مضه  يارب 
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 . دیمان یگنسرگ  دض  ناوتیم  زین  رظن  نیا  زا  ار  امرخ 

: دیامرفب ص )   ) مالسا ربمایپ  هک  تسا  اجب  دراد  امرخ  هک  یصاوخ  همه  نیا  اب 

(284  ) هلها عایج  هیف  رمتال  تیب 

( . دنرادنپ ریس  ار  دوخ  رهاظ  تروصب  دنچ  ره   ) دنا هنسرگ  هناخ  نآ  لها  تقیقح  رد  دشابن ،  امرخ  هکیا  هناخ  ره  رد 

هاـم رد  اـصوصخم  اـمرخب ،  ندومن  عورـش  تسا ،  هدـش  فـشک  نادنمـشناد  قـیقحت  اـهلاس  زا  سپ  نآ ،  زار  هک  يرگید  يروتـسد 
 : میناوخ یم  نینچ  یتیاور  رد  تسا ،  راطفا  تقو  ناضمر 

(285  ) بطرلا نمز  یف  بطرلا  یلع  رمتلا و  نمز  یف  رمتلا  یلع  رطفی  ناک  رمتلاب و  دب  رمتلا  هیف  ماعطلا و  هیلا  مدق  اذا  ص )   ) ناک و 

يامرخ نامز  رگا  و  دومن ،  یم  امرخ  ندروخب  ادتبا  دوب ،  امرخ  ترـضح  نآ  هرفـس  رد  رگا  هک  دوب  نینچ  مرکا  ربمایپ  ییاذغ  همانرب 
راطفا یلومعم )  يامرخ   ) رمت اب  دوبن  هزات  يامرخ  نامز  رگا  درکیم و  راطفا  بطر )   ) هزات يامرخ  نامه  اب  راـطفا  تقو  رد  دوب  هزاـت 

 . دومرف یم 

مییامن یم  نایب  ار  ناسانشاذغ  تواضق  نآ  شزرا  رظن  زا  و  مینک ،  یم  هعلاطم  تقد  اب  ار  میژر  همانرب و  نیا 

زا دعب  دارفا  زا  يرایـسب  هک  تسا  يدحب  ساسحا  نیا  تدش  دنک  یم  يدیدش  رایـسب  یگنـسرگ  ساسحا  راطفا  عقوم  راد  هزور  هتبلا 
زا دعب  تعاس  ود  یلو  دنهد ،  یم  همادا  ندروخب  دنا  هنـسرگ  هکنیا  لایخ  هب  دـننک و  یمن  كرد  ار  يریـس  دایز ،  ياهاذـغ  ندروخ 

 . دنیامن یم  یتحاران  ساسحا  يروخرپ  نیا 

نیا زا  دوش  هدروخ  امرخ  دنچ  رگا  راطفا  هب  عورش  زا  لبق  اجنیا  رد 
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 . دیامن یم  يریگولج  دنک  یم  يدمع  يروخرپ  هب  روبجم  ار  ناسنا  هک  تلاح 

اهنآ بذج  دنراد و  زلول )  ) زوتکورف و  يا )   ) زکولگ زورتسکد   ) زوزگه دـنق  هک  تلع  نیاب  راطفا  يارب  شمـشک  ای  امرخ  باختنا  ))
یم يریگولج  دـیامنیم  تیرتساگارابمآ  داجیا  رتشیب  هک  ندروخ  ناـهگان  ندروخ و  رپ  زا  هدـش ،  اهتـشا  شهاـک  ببـس  تسا  عیرس 

(286 (() دنک

ادتبا ترضح  نآ  دوب  امرخ  هرفـس ،  رد  رگا  اذل  تسین  رادقم  نآ  هب  یگنـسرگ  تدش  ناضمر  هام  ریغ  تاقوا  رد  ینعی  راطفا  ریغ  رد 
 . دندومرف یم  لیم  امرخ 

امرخ مه  زاب  و 

 : هلمج زا  دنا  هدومن  هیصوت  امرخ  ندروخ  هب  زین  يرگید  دراوم  رد  مالسا  نایاوشیپ 

هبوطرلا هنع  بهذف  کلذ  لعفف  ءاملا ،  برشیال  قیرلا و  یلع  ینربلا  ارمتلا  لکای  نا  هرماف  هبوطرلا  رفعج  نبا  یسوم  یلا  لجر  یکش 
(287  ) لدتعاف لعفف  ءاملا  هیلع  برشی  ینربلا و  رمتلا  لکای  نا  هرماف  کلذ  هیلا  یکشف  سبیلا  هیلع  طرفا  و 

: دومرف وا  هب  ع )   ) ماما درک ،  تیاکش  ءاضعا  یتسس  جازم و  تبوطر  زا  (ع )  رفعج نب  یسوم  تمدخ  يدرم 

رد اما  دـش ،  فرطرب  وا  زا  تبوطر  درک ،  لمع  روتـسد  نیا  هب  درم  نآ  ماشاین  بآ  روخب و  اتـشان  ار  امرخ ) زا  یعون   ) ینرب ياـمرخ 
امرخ دومرف : ترـضح  نآ  دومن  تیاکـش  شیوخ  تسوبی  زا  دیـسر و  ع )   ) ماما تمدخ  مود  راب  يارب  دش ،  تسوبی  راتفرگ  لباقم ، 

 . تفای زاب  ار  شیوخ  لادتعا  درک و  نینچ  درم  نآ  ماشایب  بآ  نآ  زا  دعب  روخب و 

درب یم  نیب  زا  ار  تبوطر  دنک  یم  داجیا  دایز  يرلاک  نوچ  امرخ 
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تـسوبی زا  هدوب و  اه  نیلم  نیرتهب  نیرت و  یعیبط  تلع ،  نیمه  هب  و  تسا ،  زلولـس ))  )) بیرقت روطب  هویم  دـصرد  فرطنآ 5  زا  و  ، 
 . دیامن یم  يریگولج 

 . هدش هداد  ربخ  نآ  زا  (ص )  ربمایپ مالک  رد  تسا  ناسنا  یناسفن  تافص  حور و  ناور و  هب  طوبرم  هک  امرخ  تاریثات  زا 

(288) ایقن امیلح  نوکی  اهدل  ناف و  رمتلا  هیف  دلت  يذلا  اهرهش  یف  هثرملا  اومعط 

 . دش دهاوخ  هزیکاپ  رابدرب و  وا  كدوک  اریز  دیهدب  امرخ  یگلماح  هام  نیرخآ  رد  رادراب  نز  هب 

يوس زا  هتـشاذگ و  رثا  مسج  رب  یحور  ياهینارگن  دراوم ،  زا  يرایـسب  رد  دنراد و  ینتـسسگان  دـنویپ  مه  اب  مسج  حور  هک  اجنآ  زا 
یم یفرعم  تنوشخ  تیـساسح و  دـض  هار  نیا  زا  ار  اـمرخ  نادنمـشناد ،  ددرگ ،  یم  حور  شمارآ  ببـس  یمـسج  ياهتذـل  رگید ، 

 . دنیامن

تهج نیا  زا  تسناد و  یهاـیگ  نزیترک ))   )) ارنآ ناوتیم  هک  دـنا ،  هدومن  فشک  اـمرخ  رد  سنلوتـسوید )   ) ماـن هب  يا  هداـم  اریخا  ))
يارب هدـش و  بوسحم  يژرلآ  تیـساسح و  دـض  يوراد  نیرتهب  ندـب ،  رد  یناسنا  نزیترک  هک  دـنا ،  هداهن  مان  یهایگ  نزتیرک  ارنآ 

 . تسا يا  هدنزرا  يوراد  هدمآ  دوجو  هب  تیساسح  هجیتن  رد  هک  مشچ و  تسوپ و  مسیتامر و  ياه  يرامیب  هب  نایالتبم 

تـسا رابدرب  میلح و  دوبن  ساسح  هک  یـسک  هیتن  رد  درب و  یم  نیب  زا  ار  تیـساسح  هشیر  دـهد و  یم  ماجنا  ار  لمع  نیمه  زین  امرخ 
 . دومن فرصم  امرخ  ناوت  یم  یشوگ و ) . . .  یلخاد  یمشچ -  یتسوپ -   ) تاباهتلا هیلک  رد  هک  هوالعب 

اریخا
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یفاک هزادنا  هب  رفسف  یهاگ  نزیترک  اب  هارمه  امرخ  رد  هکنآ  لاح  دروآ و  یم  لمع  هب  يریگولج  نزیترک  اب  رفسف  نداد  هدش  مولعم 
(289 (() دراد دوجو 

یبالگ

 . نارامیب يارب  ررض  نودب  اراوگ  هزمشوخ و  تسا  يا  هویم 

 : تسا رارق  نیا  زا  تسا  دوجوم  هزات  یبالگ  مرگ  دصرد  هک  يداوم  ))

مرگ بآ 2/83 

مرگ نیئتورپ 5 . /

مرگ یبرچ 4/0 

مرگ دیسولگ 5/15 

مرگ میدس 003/0 

مرگ میساتپ 129/0 

مرگ میسلک 13 

مرگ میزینم 009/0

مرگ زنگنم 64 

مرگ نهآ 3/0 

مرگ سم 134/0 

مرگ رفسف 0016/0

مرگ درگوگ 0007/0 

مرگ رلک 004/0 

مرگ  2 آ )  ) نیماتیو
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مرگ  3 نیماتیو 1(ب ) 

مرگ  4 نیماتیو 2(ب ) 

مرگ دیمآ 1/0  لیتوکین 

مرگ  4 ث )   ) نیماتیو

دقاـف هدـش  توپمک  یبـالگ  تسا  نینچ  زین  یبـالگ  رد  دراد  قرف  نآ  هدـش  توپمک  هنهک و  هب  نآ  هزاـت  يا  هوـیم  ره  هک  روطناـمه 
ریداقمب هدش  توپمک  یبالگ  رد  دـش  هدرمـش  هزات  یبالگ  يارب  هک  داوم  ریاس  دـشاب و  یم  رلک  و  درگوگ ،  سم ،  زنگنم ،  میزینم ، 

(290 (() دراد دوجو  يرتمک 

: دننام دنا  هدومن  هیصوت  یبالگ  ندروخ  هب  يدراوم  رد  مالسا  یمارگ  نایاوشیپ 

(291  ) هللا نذاب  فوجلا  عاجوا  نکسی  بلقلا و  ولجی  هناف  يرثمکلا  اولک  لاق :  ع )   ) هللادبع یبا  نع   - 1

 . دهد یم  نیکست  دنوادخ  نذا  هب  ار  یلخاد  ياهیتحاران  دنک  یم  نشور  ار  بلق  اریز  دیروخب  یبالگ  دیامرف : یم  مشش  ماما 

روطنیا ار  یبالگ  زین  سانـشاذغ  نادنمـشناد  و  تسا ،  هدش  زیوجت  یلخاد  ياهیتحاران  يارب  یبالگ ))   )) مومع روطب  تیاور  نیا  رد 
 . دننک یم  یفرعم 

یلاع رایسب  هویم  کی  هنیس  ضارما  يارب  دهد و  یم  نیکست  ار  باصعا  تسا ،  دیفم  رایـسب  یلخاد  ددغ  يارب  هدوب و  ردم  نیلم و  ))
هب طوبرم  تیصاخ  نیا  تسا و 
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 . . . تسنآ ننات 

ینوخ و مک  لس ،  دـننام  دـنرب  یم  لیلحت  ار  اوق  هک  یـضارما  يارب  تسا و  هشعر  ناـمرد  تهجنیا  زا  تسا و  کینـسرا ))   )) ياراد
(292  (( ) تسا رثوم  طرفم  فعض 

 . دنروخب اذغ  يور  ارنآ  هک  دنا  هداد  روتسد  ور  نیا  زا  تسا و  دیفم  هدعم  تیوقت  يارب  یبالگ  مالسا ،  نایاوشیپ  رظن  زا   - 2

نم و  قیرلا ،  یلع  هنم  عفنا  عبـشلا  یلع  مه  ءاوس و  لج  رفـسلا  وه و  اهبوقی و  هدـعملا و  غبدـی  يرثمکلا  لاـق :  ع )   ) هللادـبع یبا  نع 
(293  ) ماعطلا یلع  ینعی  هلک  ایلف  ءاخطلا  هباصا 

یم تیوقت  ار  هدعم  هک  رظن  نیا  زا  تسا و  نآ  تیوقت  ثعاب  و  دـنک ،  یم  یغابد  ار  هدـعم  یبالگ  دـیامرف : یم  ع )   ) قداص هلئـسما 
تـسا هودنا  مغ و  هب  التبم  هک  سک  ره  زین  و  دـنروخب ،  اذـغ  زا  سپ  ارنآ  تسا  رتهب  راک  نیا  يارب  و  تسا ،  ناسکی  هب ))   )) اب دـنک 

 . دروخب یبالگ 

رثوم دنراد  فیعـض  هدعم  هک  یناسک  يارب  ندروخن  هنازور  رتشیب  ددـعکی  ندروخ و  هتـسهآ  ندـیوج و  بوخ  ار  هدیـسر  یبالگ  ))
(294 (() دشاب یم  بسانم  یشراوگ  هاگتسد  تاحشرت  يارب  یبالگ  تسا . . . 

یلبق تیاور  ود  رد  هکنیا  اب  بلطم  نیا  تسا  هدـش  هدربمان  هودـنا  مغ و  دـض  حرفم و  هویم  کـی  ناونعب  یبـالگ  زا  تاـیاور  رد   - 3
: دننام تسا  هدمآ  زین  رگید  تایاور  زا  يا  هراپ  رد  هدوب ، 

: دومرف ترضح  نآ  درک  تیاکش  نآ  یتحاران  بلق و  یگتفرگ  زا  ع )   ) مشش ماما  دزن  يدرم 

(295  ) يرثمکالا لک 

روخب یبالگ 

رب ییوکین  تاریثات  میقتسم  ریغ  روطب  هک  تسا  یصاوخ  یبالگ  رد 
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 . دراد بلق  يور 

هدور هتخادـنا و  هارب  ار  اه  هیلک  هیفـصت و  ار  نوخ  تیوقت و  ار  یلخاد  ددـغ  لامعا  مارآ و  ار  ینابـصع  صاخـشا  باصعا  یبالگ  ))
 . . . دشاب یم  دنمدوس  ار  لس  ینوخ و  مک  یمومع و  فعض  ولگ و  ياهیرامیب  کیرحت و  ار  لبنت  ياه 

(296  ) تسا یحور  كرحم  دراد ،  هک  یصوصخم  سناسا  رطع و  اب  یبالگ 

اهیزبس مراهچ :  شخب 

اهیزبس

 . تسا توارط  یگنشق و  رهظم  زبس  گنر  الوصا  و  دروآ ،  یم  ناغمرا  هب  ار  يداش  طاشن و  ییابیز ،  تاورط ،  ایند  کی  يزبس 

 . مینک یم  هراشا  اهنآ  زا  یضعب  هب  تاحفص  نیا  رد  هک  دنرادرب  رد  ار  يرایسب  ياهییابیز  دوخ  گنر  ییابیز  رب  هوالع  اهیزبس 

زا ینیچلگ  حالطـصا  هب  دنا و  هدیچ  یلگ  تعیبط  هشوگ  ره  زا  هک  تسا  نآ  يارب  دنـشخب  حرف  نیرفآ و  طاشن  اهیزبس  مینیب  یم  رگا 
يا هرذ  ابـص و  يابرلد  میـسن  زا  یکدنا  دیـشروخ ،  يژرنا  زا  يرادقم  هام ،  ییابیز  زا  يا  هرهب  الثم  دنا  شنیرفآ  ياهییابیز  هعومجم 

ربا و هصالخ  دـنا و  هدرک  عمج  دوخ  رد  ار  گرگت  ياه  هزیر  ناراب و  راوهاش  ياه  هناد  تفاـطل  زا  يرایـسب  هوک و  هنماد  يافـص  زا 
 . دنا هتخاس  ار  ابیز  ياهسورع  نیا  ات  دندش  راک  ردنا  تسد  کلف  دیشروخ و  هم  داب و 

 . تسا هدرب  هرهب  اهییابیز  اهیژرنا و  نیا  همه  زا  دروخ ،  یم  يزبس  گرب  کی  هک  یسک  نیاربانب 

ار دوخ  هلیـسو  نیدب  تسا و  هتـشگ  دنم  هرهب  اهنآ  دنمدوس  نوگانوگ و  صاوخ  زا  هکلب  هدرب ،  هدافتـسا  اهیزبس  تاورط  زا  اهنت  هن  و 
كانرطخ ياهیرامیب  زا  یخرب  گنچ  زا 
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 . تسا هدیناهر 

فرـصم يارب  یمظنم  همانرب  رگا  دراد  زیگنا  مغ  ماجنارـس  هک  تسا  يا  هداعلا  قوف  ياه  لح  هار  حیرـشت  دراک  یحارج و  يوقاچ  ))
(297  (() تشاد میهاوخن  حارج  کشزپ و  هب  يزاین  رگید  میشاب  هتشاد  اه  هویم  اهیزبس و 

ثیداحا رد  اهیزبس 

 : هلمج زا  تسا  هدش  یصاخ  هجوت  اهیزبس ،  هب  تبسن  یمالسا  تاروتسد  رد 

: دنک یم  لقن  نانح  مان  هب  يدرم   - 1

نا تملع  اما  نانح  ای  لاقف  یلا  تفتلاف  یب  تناک  هلعل  هنم  انا  تعنتما  و  لقبلا ،  یلع  لاـمف  هدـئاملا ،  یلع  ع )   ) هللادـبع یبا  عم  تنک 
(298) اهلکش یلا  نحت  یهف  هرضخ  نینموملا  بولق  نال  لاق  مل  تلق و  لقب  هیلع  الا و  قبطب  توی  مل  ع )   ) نینموملا ریما 

هک یضرم  تلاسک و  هطساوب  نم  اما  دومن  فراعت  نمب  تشادرب و  يزبس  ترضح  نآ  مدوب ،  ع )   ) قداص ماما  تمدخ  رد  هرفس  رس 
: دومرف ترضح  نآ  سپس  متساوخ  ترذعم  فرص  زا  متشاد 

اذـغ هارمه  هشیمه  ارچ  مدیـسرپ  دـیوگ  یم  درم  نآ  دوب ،  يزبـس  اـب  هارمه  دـنروآ  یم  يا  هرفـس  ع )   ) نینموـملاریما يارب  تقو  ره 
: دندومرف دنتشاد  يزبس 

 . . . . تسا يزبس  قاتشم  تهج  نیمه  هب  تسا و  مرخ  زبس و  نینموم  ياهبلق  هکنآ  يارب 

دوجوم اهیزبس  رد  اهنآ  يود  ره  هک  تسا  تحـص  یتمالـس و  تاورط و  طاـشن و  ناـمه  نینم ،  ؤم  ياـه  بلق  ندوب  زبس  زا  دوصقم 
 . تسا هدومرف  نایب  نخس  زا  یفطل  اب  ار  ملسم  یتقیقح  ع )   ) ماما تسا و 

دوخ ار  اهضرم  اهبرکیم و  الباقتم  و  دنیامن ،  یم  نیمات  ار  اهناسنا  تمالس  دنتسه  اهنیماتیو  عاونا  عبنم  اهیزبس  هک  اجنآ  زا 
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: دیوگ یم  هک  يدنمشناد  مالک  دنشاب و  یم  اهیشورف  يزبس  یقیقح ،  ياه  هناخوراد  دزاس و  یم  رود  دوخب 

(299 (() رگید ياج  هن  تسا  یشورف  هویم  يزبس و  ياهناکد  نآ  شورف  لحم  دشاب  دیرخ  لباق  یتمالس  رگا  ))

 . تسین زیمآ  قارغا 

: دیامرف یم  دروم  نیا  رد  زین  مالسا  ربمایپ   - 2

(300  ) هیمستلا عم  نیطایشلل  ددرطم  اهناف  لقبلاب ،  مک  دئاوم  اونیز 

 . دزاس یم  دوبان  دنوادخ -  نذا  هب  ار -  اهبرکیم  عاونا  اریز  دییارایب ،  اهیزبس  اب  ار  ناتدوخ  ياه  هرفس 

 ( . تسا بورکیم  اهنآ  زا  یکی  هک  دراد  نوگانوگ  یناعم  تایاور  ناسل  رد  ناطیش  هتبلا  )

 . تسا هدوبن  يزبس  زا  یلاخ  هاگچیه  نانآ  هرفس  تسا  مولعم  ینید  نایاوشیپ  ییاذغ  همانرب  زا  هکنانچ  الوصا  و 

ینا تملع  اما  مالغلل  لاق  مث  هدی  کسماف  لقب  اهیلع  نکی  مل  هدئاملااب  اواج  املف  ءاذغلل  ینـسبح  اموی و  ع )   ) یـضاملا یلا  ثعب   - 3
(301  ) لکا مث  هدیدمف  هدئاملا  یلع  هاقلالف  لقبلاب  ءاج  بهذف و  لاق  رضخلااب  ینتاف  رضخ  اهیف  سیل  هدئام  یلع  للاال 

لیم اذغ  ترـضح  نآ  دوبن  يزبس  نآ  رد  دندروآ ،  ار  هرفـس  دومن ،  توعد  ندروخ  اذغ  يارب  ارم  ع )   ) مظاک ماما  دیوگ  یم  يدرم 
منک یمن  ندروخ  اذغ  هب  عورش  يزبس  نودب  نم  هک  یناد  یم  وت  نوچ  روایب  يزبس  نم  يارب  هک  داد  روتسد  دوخ  مالغ  هب  و  درکن ، 

 . دومن ندروخ  اذغ  هب  عورش  ع )   ) مظاک یسوم  ماما  تخاس  رضاح  هرفس  رب  هک  ار  يزبس  مالغ  دیوگ  یم  درم  نآ 

اهیزبس عاونا 

هب باتک  نیا  رد  و  تسا ،  هدش  هدیرفآ  یصوصخم  فرصم  يارب  کی  ره  هک  دنراد  یفلتخم  عاونا  اهیزبس 
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: دوش یم  هراشا  یضعب 

ینساک

نانآ دنپ  هک  تسا  قفـشم  ناحـصان  دننام  ینـساک  دراد ،  هدنزرا  رایـسب  یعفانم  اما  خلت  یمعط  هک  تسا  ییاهیزبس  زا  یکی  ینـساک 
 . دریگ یم  یبوخ  جیاتن  دیامن  لمع  ناش  روتسد  هب  سک  ره  اما  تسا  خلت 

: دنا هدومن  یفرعم  اهیزبس  نیرترب  ار  ینساک  یهاگ  ینید  نایاوشیپ 

(302  (( ) لوقبلا دیس  ءابدنهلا   : )) لاق ع )   ) هللادبع یبا  نع   - 1

 . تسا اهیزبس  نیرترب  یناسک  دیامرف : یم  ع )   ) قداص ترضح 

 . دناد یم  یتشهب  هایگ  کی  ارنآ  ع )   ) یلع  - 2

(303  ) هنجلا نم  جرخا  هناف  ءابدنهلاب  مکیلع  ع )   ) یلع نع 

 . تسا یتشهب  يزبس  اریز  دیراد  یمارگ  ار  ینساک 

ناسنا نوردنا  رد  هک  يدرد  ضرم و  ره  دندومرف  هوالعب  هتسناد و  ضرم  درد و  ( 304) رازه يافش  ارنآ  (ع )  اضر ماما  ترضح   - 3
 . ددرگ یم  عفر  ینساک  هلیسوب  تسا 

(305) ءابدنهلا هعمق  الا  ناسنالا  فوج  یف  ءاد  نم  ام  ءاد ،  فلا  نم  ءافش  ءابدنهلا  یف  نا 

 . دنک یم  فرط  رب  ارنآ  ینساک  هکنآ  رگم  تسین  ناسنا  نوردنا  رد  يدرد  تسا ،  درد  رازه  يافش  ینساک  رد 

 . میناوخب دبک  اصوصخم  فوج  هرابرد  ار  ینساک  يا  هزجعم  صاوخ  تسا ،  نوردنا  لخاد و  ینعم  هب  هک  فوج  هملک  هب  هجوت  اب 

دیاـب اتـشان  حبـص  زور  ره  ناـجنف  ود  رادـقم  هب  ینـساک  هشیر  گرب و  هدرکمد  تسوبی  عفر  يارب  و  تسا ،  تسوبی  دـض  ینـساک  ))
 . تسا بآ  رتیل  کی  رد  کشخ  ینساک  هشیر  گرب و  مرگ  مه 30  نآ  فرصم  رادقم  و  ددرگ ،  فرصم 

لمعب یشحو )   ) ینساک شخبافش  راثآ  يور  رب  هک  يدیدج  تاعلاطم  تاقیقحت و  قبط 
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یم او  ملاس  تیلاعف  هب  ار  اهنآ  تسا و  دـیفم  هدـعم  رگج و  بلق و  زا  یلخاد  ءاضعا  مامت  يارب  ینـساک  هک  هدـش  مولعم  تسا  هدـمآ 
 . دراد

تموادم نآ  فرصم  هب  دیاب  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  تسا ،  سوسحم  ریغ  فیعض و  نآ  فرصم  يادتبا  رد  یـشحو  ینـساک  راثآ 
(306 (() ددرگ رهاظ  نآ  شخبافش  راثآ  مایا  رورم  اب  ات  داد ، 

 ، ارفـص هسیک  لاحط و  يارجم  دادـسنا  دروم  رد  بآ  رتیل  کـی  رد  مرگ  جـنپ  تسیب و  رادـقم  هب  یـشحو  ینـساک  گرب  هدرکمد  ))
(307  (() تسا هدش  نیعم  ارفص  هسیک  هناثم و  گنس  ءافستسا و  دبک ،  هدعم و  درد  ناقری ، 

ینـساک هریـش  نزومه  هک  ینعم  نیدب  دننک ،  یم  هیهت  ینـساک  زا  یتبرـش  جازم ،  تیوقت  هدـعم و  ياهیتحاران  زا  يریگولج  يارب  ))
(308 (() دنناسر یم  فرصم  هب  ار  نآ  سپس  دیآ  ماوق  ات  دنناشوج  یم  ار  روبزم  طولخم  هتخیر ،  رکش 

هشیر هدناشوج  ما  هدومن  بناج  نیا  هک  ییاهـشیامزآ  يور  دنا و  هتـشاد  نآ  هشیر  ینـساک و  هب  دایز  هدیقع  ناریا  میدق  ناکـشزپ  ))
ياچ دننام  ار  ینساک  هشیر  یهاگهاگ  سپ  تسا  لرتسلک  نامرد  نیرتهب  هتشاد و  دبک  ياهلولس  يور  رب  یصوصخم  ریثءات  ینساک 

 ، همـضاه هاگتـسد  هدننک  تیوقت  ینـساک  گرب  هوالعب  و  دـییامن ،  هزرابم  لرتسلک  اب  هدـش  حالـصا  امـش  دـبک  ات  دیـشونب  هدرک  مد 
يا هبون  ياـه  بت  زا  هک  یناراـمیب  يارب  ینـساک  رگب  هدنـشاوج  دـشاب ،  یم  رب  بت  هدوب و  نیلم  یمک  ردـم و  نوـخ  هدـننک  هیفـصت 

یناوج ظفح  رد  ار  نیماتیو  نیا  صاوخ  هدوب و  ث )   ) نیماتیو يرادقم  ياراد  ینـساک  گرب  دوش  یم  زیوجت  دایز  دنا  هدـش  هجلاعم 
ناکشزپ هوالعب  دراد 
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 . دنناد یم  لاحط  شک  هز  ار  نآ 

 . تسا هدش  هیصوت  ارفص  هناثم و  گنس  سرقن و  يرامیب  رد  دنک ،  یم  هجلاعم  ار  يدعم  يدبک و  ياهدرد  ناقری و  ارفص و  هسیک 

ياههایگ نیا  تفای  دـیهاوخ  رازاـب  رد  ارنآ  عون  ود  یکی  لوصف  ماـمت  رد  دوش و  یم  هداد  شرورپ  یلها  ياهینـساک  عاونا  اـپورا  رد 
(309 (() درک هدافتسا  نآ  راشرس  عفانم  زا  دروخ و  ماخ  وهاک ،  دننام  ار  اهنآ  ناوت  یم  دنتسین و  یشحو  ینساک  معط  ياراد  یلها 

ضرم رازه  ود  زا  شیب  دتفیب  راک  زا  نوچ  دهد و  یم  ماجنا  ییایمیـش  لمع  رازه  راهچ  زا  شیب  تسا  ندب  یتشک  ناکـس  هک  دبک  ))
 ، ود ره  میدق  دیدج و  ناکشزپ  تسا  درد  رازه  ياود  ینساک  هک  دندومرف  ع )   ) متـشه ماما  يور  نیا  زا  دیآ و  یم  ناسنا  غارـس  هب 

شقن يدبک  ياه  هتخای  يزاسون  رد  ینـساک  هک  تسا  هدش  تباث  دیدج  بط  رد  هتـسناد و  یعطق  يدبک  ضارما  رد  ار  ینـساک  رثا 
(310  (() تفرگ هدیدان  ار  دبک  شقن  ناوت  یمن  زین  هفطن  هدام  رن و  ياهمزومرک  نتخاس  رد  دراد ،  يا  هتسجرب 

 . تسا هدش  هراشا  يرگید  صاوخ  هب  هدیسر  ینساک  شزرا  هرابرد  ع )   ) قداص ترضح  زا  هک  یمالک  رد 

گنر و بآ و  شوخ  ناشدزاون  دـنروخب  نآ  گرب  زا  يرادراب  عقوم  رد  هک  ینارداـم  تسا 2 -  توهش  تیوقت  ثعاب  ینـساک   - 1
 . دوش یم  ابیز 

 . دوب دهاوخ  رتخد  دنزرف  زا  شیب  ناشرسپ  دنزرف  دنروخب  ینساک  هک  ییاه  هداوناخ   - 3

 : هدش لقن  ع )   ) قداص ماما  زا 

و دلولا ،  نسحی  ءاملا و  یف  دیزی  هناف  ءابدنهلااب  کیلع  لاق 
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(311) روکذلا دلولا  یف  دیزی  نیل  راح  وه 

رصع هک  زورما  دشاب و  هدش  هتفگ  يا  هیزجت  لئاسو  مدع  اب  مدرم  لهج  نامز  رد  هک  ینخـس  لاس  دصیـس  رازه و  دودح  زا  دعب  رگا 
 . دراد زاجعا  هبنج  انیقی  دسرب ،  تبوث  هب  یهجو  نیرتهب  اب  نخس  نآ  تسا  عارتخا  ملع و  ندمت و 

میروخ و یم  ام  هک  ییاذغ  اب  لماک  یگتـسب  اهنآ  نامتخاس  دـیدرت  نودـب  دنـشاب و  یم  ام  ندـب  ياه  هدروارف  زا  یکی  اهمزومرک  ))
دنروخ یم  ینـساک  هک  ییاه  هداوناخ  دیامرف  یم  مشـش  ماما  هک  تسا  لصا  نیمه  يور  و  دنراد ،  دنـشاب  یم  ام  ینامتخاس  حلاصم 
(312 (() دراد تقیقح  عوضوم  نیا  ما  هتفرگ  هک  يرامآ  تسا و  هدش  هک  یتایبرجت  اب  دنراد و  رتخد  دنزرف  زا  شیب  رسپ  دنزرف 

مرگ تعیبط  رظن  زا  ینـساک  ینعی  تسا ،  نیلراح ))  وهو   )) هلمج دروخ  یم  مشچ  هب  ع )   ) قداص ماما  مـالک  رد  هک  یمهم  عوضوم 
دنراد دازون  ندش  رسپ  رد  یصوصخم  ریثءات  دنیوگ  یم  مرگ  اهنآ  هب  احالطـصا  هک  ییاه  هویم  اهیزبس و  ای  اهاذغ  و  تسا ،  میالم  و 

.

: دیوگ یم  نینچ  ندش  رادرسپ  شور  نیرتهب  هرابرد  ناسانشاذغ  زا  یکی 

رد دـنیامن  لیم  ینـساک  هشیر  هدـناشوج  رابدـنچ  اـمرخ و  يرادـقم  هنازور  یتسیاـب  رهوش  نز و  هناـهام ،  تداـع  زور  نیتسخن  زا  ))
 ، ماداب هتسپ ،  لثم  مرگ  ياهاذغ  دایز و  يامرخ  ردپ  یتسیاب  تسا  ریغتم  مهدجه  ات  مهدزای  زور  زا  الومعم  هک  هفطن  داقعنا  ياهزور 

(313 (() دروخب ینساک  هدناشوج  رابود  یکی  یتسیاب  ردام  دیامن و  لیم  لیگران  زیوم و  قدنف ، 

تروص گنر  دنک  راک  یبوخب  دبک  رگا  نیاربانب  تسا ،  دبک  يامن  مامت  هنیئآ  ندب  تسوپ 
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گنر ییاـبیز  رد  ینـساک  ور  نیا  زا  تسا  نآ  یقیقح  تسود  دـبک و  ياود  ینـساک  نوچ  دوش و  یم  اـبیز  فافـش و  ندـب  ماـمت  و 
 . تسا رثوم  رایسب  زین  تروص 

 : تسا هدومرف  ع )   ) قداص ماما 

(314  ) هجولا نسحی  ءاملا و  یف  دیزی  هناف  ءابدنهالاب  کیلع 

 . دزاس یم  ابیز  ار  راسخر  گنر  دایز و  ار  ینم  اریز  دینکن  تلفغ  ینساک  زا 

دنراد هقالع  دوخ  ییابیز  هب  هک  ییاهمناخ  باداش و  راسخر  گنر  اب  تسا  يواسم  كاپ ،  نوخ  اب  تسا  يواسم  یـشحو  ینـساک  ))
(315  ) شومارف ارنآ  دیابن 

(( دننک

(316 (() دنک یم  هیفصت  ار  نوخ  دراد ،  هک  ینیلونیا  تلع  هب  ینساک  ))

(317 (() دراذگ یم  لاحط  هیلک و  دبک ،  يور  یشخب  دوس  تارثا  دنک و  یم  هیفصت  ار  نوخ  ینساک  ))

 . تسا هدش  هتخانش  درد  رس  هدننک  فرط  رب  رب و  بت  ناونعب  ینساک  ع )   ) متشه ماما  نانخس  زا  یکی  رد 

هیلع بصی  و  ساطرق ،  یلع  ریـصی  قدـی و  نا  رماف  عادـصلا  یمحلا و  هذـخای  ناک  دـق  مشحلا و  ضعبل  اموی  هباعد  و  (ع )  اضرلا نع 
(318  (() عادصلاب بهذی  یمحلا و  عمقی  هنا  اما  لاق  و  هسار ،  یلع  هعضوی  جسفنب و  نهذ 

زا ار  درد  رس  تسا و  رب  بت  ینساک ،  دندومرف  وا  هب  ع )   ) ماما هدوب ،  هدش  بت  درد و  رس  راچد  ترـضح  نآ  ناراذگتمدخ  زا  یکی 
رـس رب  ارنآ  دراذگب و  يذغاک  يور  رب  نک و  طولخم  هشفنب  نغور  اب  دـبوکب و  ار  ینـساک  گرب  دـندومرف  رما  سپـس  درب ،  یم  نیب 

 . دهدب رارق  شدوخ 

گرب دراد ،  وکین  رثا  عبر  بت  هنهک و  ياه  بت  تهج  نیبجنکس  اب  ینساک  گرب  بآ  ))
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 ، درب یم  نیب  زا  ار  يوارفص  ترارح  ینساک  گرب  تسا ،  عفان  ینوفع  ياه  بت  يارب  یمامت  هب  ینـساک  هشیر  مخت و  لگ و  هزات و 
 (( تسا دیفم  درد  رـس  تهج  هکرـس  اب  ای  ییاهنت  هب  ینـساک  گرب  بآ  ندیلام  دهاک ،  یم  نآ  راشف  زا  دـنک و  یم  هیفـصت  ار  نوخ 

(319)

یم فرـصم  دـبک  درد  بوانتم  ياهبت  دروم  رد  بآ  رتیل  کی  رد  مرگ  یـس  ات  تسیب  رادـقم  هب  یـشحو  ینـساک  هشیر  هدـناشوج  ))
(320 (() دوش

 . تسا نآ  ندوب  مس  دض  تیصاخ  دندومرف ،  نایب  ص )   ) مرکا یبن  هک  ینساک  بیجع  صاوخ  زا  یکی 

(321  ) برقع الو  هبح  باودلا  نم  یش  هبرقی  مل  رحس و  مس و ال  هیف  كرحی  مل  هیلع  مانو  ءابدنهلا  کلا  نم  لاق  ص )   ) یبنلا نع 

واب برقع  رام و  نیا  رب  هوالع  ددرگ  یمن  کیرحت  وا  رد  رحـس  ای  مس  هنوگ  چـیه  دـباوخب ،  نآ  زا  دـعب  دروخب و  ینـساک  سک  ره 
 . دنوش یمن  کیدزن 

 ، تسا اهنآ  درد  نیکست  ثعاب  یمس  تارشح  برقع و  شین  لحم  رب  نوتیز  نغور  اب  هارمه  ینساک  هشیر  گرب  دامـض و  ندیلام  ))
(322 (() دشاب یم  ییامیش  مومسم  رهزداپ  ینساک ،  هشیر  گرب و  ندروخ  و 

گرب ندادن  ناکت  هب  یتح  تسا و  هدرکن  یشرافس  نینچ  ینساک  هرابرد  اما  هدومن  دیکات  اهیزبس  يوشتـسش  هرابرد  مالـسا  هکنآ  اب 
 : تسا هدومن  هیصوت  نآ 

(323) اهلکا دنع  اهوضفنت  الو  اهولکف  ءابدنهلا  هلقبلا  معن  لاق  ع )   ) هللادبع یبا  نع 

 . دهیدن ناکت  ار  نآ  ندروخ  عقوم  رد  تسا  يدیفم  هایگ  ینساک 

بط عرش و  رد  نآ  نتسش  اذل  دننک  یم  یگدنز  دیفم  هدنز  لماوع  يدایز  دادعت  ینساک ،  ياهگرب  يور  ))
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ار نآ  هزات  ياهگرب  دنک  یم  ادیپ  شرورپ  باتفآ  وترپ  رد  هتـشادن و  یگدولآ  ینـساک  ینابایب  عاونا  نوچ  و  تسا ،  هدـش  عنم  میدـق 
(324 (() دروخ هتسشان  ناوت  یم 

وهاک

یم تسرد  مه  دالاس  نآ  زا  دـنروخ و  یم  ماخ  ارنآ  ياهگرب ،  زا  هدیـشوپ  يا  هقاس  نهپ و  گرزب و  ياـهگرب  ياراد  تسا  یهاـیگ 
 . دوش یم  هتشاک  نآ  رذب  دننک ، 

میدس يور ،  زنگنم ،  دی ،  میزینم ،  رفسف ،  میسلک )  دیسکا   ) کهآ نهآ ،  ياراد  و  ث )  ب ،  آ ،   ) ياه نیماتیو  زا  راشرس  وهاک  ))
مـضه رتدوز  وهاک  دنهاوخب  رگا  دـنک  یم  زاب  ار  هرهچ  گنر  هداد  نیکـست  ار  یگنـشت  تسا و  کنخ  نآ  تیـصاخ  تسا  سم  و  ، 

(325) دننک فرصم  هکرس  یمک  اب  هزات  يومیلبآ  ياجب  ارنآ  دیاب  دوش 

باتفآ عشعـشت  ناراب و  داب و  تکرب  زا  دنروخ و  یم  اوه  دایز  وهاک  ياهگرب  دراد  يدایز  صاوخ  هک  تسا  یبط  هایگ  کی  وهاک  ))
تسا هدش  ببـس  هدیدرگ و  سکعنم  لیفرلک ))   )) ینعی نآ  یهایگ  نوخ  رد  ناگراتـس  دیـشروخ و  عشعـشت  دنوش ،  یم  دنم  هرهب  ، 

(326 (() دنمان مکارتم  دیشروخ  ارنآ  تسا و  هدرک  ادیپ  دایز  ویتکاویدار ))  )) هعشا وهاک  هک 

يومد و ضارما  ندرب  نیب  زا  هرابرد  ارنآ  تیـصاخ  نیرتمهم  هدش و  هتخانـش  دیفم  رایـسب  یهایگ  وهاک  مالـسا ،  رد  تهج  نیمه  هب 
 . دنا هدومرف  نایب  هزات  ياهنوخ  داجیا  زین  نوخ و  ندرک  فاص 

(327  ) مدلا یفصی )   ) یفطی هناف  سخلاب  مکیلع  لاق  هللادبع ع  یبا  نع 

 . دزاسیم كاپ  ار  نوخ  اریز  دیروخب  وهاک 

طرش نیلوا  اریز  تسا ،  رشب  یمیدق  یناگمه و  يوزرآ  کی  حلاص  زیمت و  نوخ  نتشاد  ))
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لئاق تیمها  یلیخ  نوخ  حالـصا  هیفـصت و  يارب  میدق  زا  تسا و  دـساف  ریغ  هزیکاپ  نوخ  کی  ندوب  اراد  لداعتم  جازم  کی  نتـشاد 
نآ نامرد  هار  ث )   ) نیماتیو فشک  زا  سپ  هکنیا  اب  و  دـنهدیم ،  تیمها  یلیخ  ار  تروبروکـسا ))   )) يراـمیب مه  زورما  و  دـندوب ، 

ار تایفوتم  رامآ  زا  یهجوت  لباق  مقرو  دنرب  یم  جنر  ضرم  نیا  زا  مدآ  نادنزرف  زا  يدایز  هدع  مه  زونه  کلذعم  تسا ،  هدش  ادیپ 
 . دهد یم  لیکشت 

(328 (() دومن ون  هزات و  ارنآ  هزور  همه  هداس  یعیبط و  هلیسو  نیا  اب  درک و  هدافتسا  تاتابن  زا  یتسیاب  نوخ  حالصا  يارب 

تهج نیمه  هب  دراد و  داـیز  ( e1 د ،  ث ،  ب ،  آ ،   ) ياه نیماتیو  هدوب و  میـسلک  زا  راشرـس  وهاـک  هک  تسا  هدـش  تباـث  هزورما  ))
رتهب زیچ  چیه  نوخ  تقر  داسف  عفر  يارب  هک  دندوب  دقتعم  ناریا  میدق  ناکـشزپ  دـیامن  یم  ناسآ  ار  نوخ  زمرق  ياه  هچیوگ  تقلخ 
دوش یم  هجلاعم  ث )   ) نیماتیو ندروخ  اب  دراد و  مان  تروبروکسا ))  ضرم  نیا  هک  میناد  یم  یبوخ  هب  ام  نونکا  تسین و  وهاک  زا 

(329  (() تسا شیاتس  لباق  ناریا  میدق  ناکشزپ  رظن  دراد  نیماتیو  نیا  زا  یفاک  رادقم  هب  وهاک  نوچ  و 

 . تسا هدش  نایب  وهاک  يارب  ص )   ) مالسا یمارگ  لوسر  مالک  زا  رگید  تیصاخ  ود 

(330  ) ماعطلا مضهی  ساعنلا و  ثروی  هنا  ص )   ) یبنلا نع 

 . تسا اذغ  هدننک  مضه  روآ و  باوخ  وهاک 

ار دوخ  باصعا  ات  تسا  ررض  یب  كایرت  کی  هب  دنمزاین  دراد و  هدوسرف  هتسخ و  یباصعا  ناوارف ،  ياهیراتفرگ  تلعب  زورما  رشب  ))
دنک و ریدخت  نآ  هب 
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نیا هب  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  دربب و  نیب  زا  دـننک  یم  یباوخ  یب  داـجیا  هک  ار  يا  هدـنکارپ  راـکفا  دزاـس و  فرط  رب  ار  یگتـسخ 
 . درب یم  هانپ  هدنشک  ياهصرق 

صرق ندروخ  هب  هک  اـهنآ  تسا و  ررـض  یب  كاـیرت  اریز  تسین  وهاـک  زا  رتهب  ییوراد  راـب ،  تبکن  ياهـصرق  نیا  اـب  هزراـبم  يارب 
هکنآ نودب  دوش  یم  دایتعا  عفر  اهنآ  زا  دنـشونب  يرامخ  عقوم  رد  وهاک  زغم  بآ  ناویل  کی  هچنانچ  اهیکایرت  یتح  دـنراد و  تداع 

((( . 331) دنیامن تداع  نآ  ندروخب 

اهنآ رب  یتحار  باوخ  دنروخب  وهاک  رگا  دنشاب  یم  ناشیرپ  برطضم و  ینابـصع و  هک  صاخـشا  دراد و  نکـسم  تیـصاخ  وهاک  ))
 . دنک یم  هبلغ 

باوخ رد  وهاک  ندروخ  اب  اهبـش  دوب و  هدـش  یباوخ  یب  راچد  يریپ  نارود  رد  هک  دـنک  یم  لقن  گرزب ،  کـشزپ  سونیلاـج ))  ))
 . تفر یم  ورف  یقیمع 

لبق اهبش  ای  دننک و  فرـصم  وهاک  دوخ  ماش  اب  دیاب  دنا  هدش  باصعا  درد  يژلارون ،  بلق ،  شپط  یباوخ ،  یب  راچد  هک  یـصاخشا 
(332 (() دنیامن فرصم  بآ  رتیل  کی  رد  ار  وهاک  مرگ  تصش  هدناشوج  باوخزا 

 . دوش یم  بوسحم  اهلماع  نیرترثوم  نیرتهب و  ءزج  وهاک  اذغ  مضه  دروم  رد 

(333 (() دیامن یم  بترم  ار  اه  هدور  دبک و  هدعم و  تاحشرت  دنک ،  یم  ناسآ  ار  اذغ  مضه  وهاک  ))

تسوبی و دنک  یم  هجلاعم  ار  رامیب  ياهدبک  دیامن ،  یم  تیوقت  ار  لبنت  ياه  هدـعم  دـهد و  یم  نیکـست  ار  هتـسخ  ياهزغم  وهاک  ))
(334 (() دنک یم  جالع  ار  مسیتامر 

لهس ياذغ  نوچ  اریز  دوش ،  فرصم  اذغ  زا  لبق  دیاب  هشیمه  هک  تسا  يزاتمم  روآ  اهتشا  ياذغ  وهاک  ))
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لومعم هک  یمسر  قبط  ار  وهاک  رگا  دنکیم  زاب  يدعب  ياهاذغ  يارب  ار  هار  هدرک و  روبع  همضاه  هاگتسد  يراجم  زا  تسا  یمضهلا 
(335 (() دنک یم  عفد  جراخ  هب  دنا  هدشن  مشه  یبوخب  هک  ییاهاذغ  دیروخب  اذغ  زا  دعب  تسا 

طولخم ناهد  بآ  اب  دـنوجب و  بوخ  ار  وهاک  دالاس  رگا  دـنک ،  یم  کیرحت  ار  اهتـشا  يزبس  ياهدالاس  مامت  لثم  وهاـک  دـالاس  ))
وهاک مضه  يارب  اهنت  هن  ار  دوخ  ياهریـصع  ناوارف  روطب  دنک  یم  راداو  ار  همـضاه  ددغ  هدرک و  تیوقت  ار  اه  هدور  هدـعم و  دـننک 

(336 (() دیامن حشرت  تسا  هدش  هدروخ  دعب  هک  ییاذغ  لیلحت  يارب  هکلب 

هرت

نتخپ رد  دوش و  یم  هدروخ  نآ  ماخ  تسا ،  هدروخ  ات  زارد  نآ  ياهگرب  ود  درادـن  هقاـس  هک  تسا  یندروخ  ياـهیزبس  زا  یکی  هرت 
 . دوش یم  هتفگ  اپ )) گنس   )) نزو رب  اندنگ ))  )) زین نآ  هب  یسراف  رد  دور  یم  راکب  مه  راد  يزبس  ياه  تشروخ 

 . تسا هدوب  ینید  نایاوشیپ  كاروخ  ءزج  هک  تسا  يدیفم  ياهیزبس  زا  هرت 

(337  . ) شیرجلا حلملاب  تارکلا  لکای  ع )   ) نینموملاریما ناک 

 . دومرف یم  لیم  کمن  اب  ار  هرت  ع )   ) یلع

(338  (() هلکایف ءاملاب  هلسغیف  هلوصاب  ثارکلا  عطقی  ع )   ) لوالا نسحلاابا  تیار 

 . دومرف یم  لوانت  سپس  تسش  یم  بآ  اب  نآ  دیچ و  یم  ار  هرت  یناتسبرد )   ) هک مدید  ار  ع )   ) مظاک ماما  دیوگ  یم  يدرم 

 . تسا رثوم  رایسب  ریساوب  عفر  يارب  اصوصخم  تسا ،  ناوارف  هرت  تیصاخ 

نم ناما  وه  ریساوبلا و  عطقی  و  حایرلا ،  درطی  ههکنلا و  بیطی  لاصخ ،  عبرا  هیف  ناف  هلک  لاقف  ثارکلا  نع  ع )   ) هللادبع وبا  لئس 
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(339  ) هیلع نمدا  نمل  مادجلا 

 . تسا تلصخ  نآ 4  رد  دندومرف  ترضح  نآ  دش ،  لاوئس  هرت  صاوخ  هراب  رد  قداص ع  ماما  ترضح  زا 

دزاس یم  وبشوخ  ار  ناهد   - 1

دیامن یم  فرط  رب  ار  هدعم  ياهداب   - 2

 . درب یم  نیب  زا  ار  ریساوب  يرامیب   - 3

 . دوش یمن  ماذج  يرامیب  راچد  دروخب  نآ  زا  هشیمه  هک  یسک   - 4

دیامن یم  کیرحت  ار  یسنج  هزیرغ  دنک و  یم  زاب  ار  اهتشا  دشاب ،  یم  دیفم  مکش  ظیلغ  ياهداب  ریساوب و  يارب  هرت  ))

(340 (() دیازفا یم  تسوپ  تفاطل  ییابیز و  رب  هدرک و  زاب  ار  هرهچ  گنر 

ار اهتـشا  زین  دیامنک و  یم  كاپ  ار  نفعتم  ياه  هدعم  تهج  نیمه  هب  و  دراد ،  ینوفع  دض  تیـصاخ  هک  تسا  يزبس  زایپ  دـننام  هرت 
زین ناهد  هدعم  ندش  ینوفع  دـض  تروص  رد  تسا ،  هدـعم  داسف  رثا  رب  بلغا  ناهد  دـنگ  يوب  میناد  یم  نوچ  دـنک و  یم  کیرحت 

تبـسانم نیمه  هب  و  دوش .  یم  وـب  نآ  ياراد  شناـهد  دروـخب  سک  ره  دراد و  یـصوصخم  يوـب  هرت  دوـخ  یلو  دوـش  یم  وبـشوخ 
: دیامرف یم  هرت  هب  عجار  یثیدح  نمض  رد  ص )   ) مرکا ربمایپ  ور  نیا  زا  دنشاب ،  تحاران  هرت  يوب  زا  یضعب  تسا  نکمم 

(341  ) هسلاجی نم  یلع  هاذا  هیهارک  دجسملا  یلا  جرخی  الف  هنم . . .  لکا  نا  نکل  و 

 . دنوشن تحاران  نارگید  هکنآ  يارب  دورب ،  دجسم  هب  دیابن  دروخب  هرت  یسک  رگا 

نوچ هرت  هک :  تسا  نیا  دـناد  یم  دـب  يوب  هلیـسو  ار  هرت  يرگید  ناهد و  هدـننک  وبـشوخ  ار  هرت  یکی  هک  تیاور  ود  نیا  هصالخ  و 
تیصاخ
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ناهد هار  زا  هک  ار  رگید  دـنگ  ياهوب  هک  دوش  یم  ببـس  وب  نیمه  تسا و  يا  هدـننز  يوب  ياراد  شیوخ  اـتعیبط  دراد  ینوفع  دـض 
 . دزاس یثنخ  دنوش  یم  جراخ 

زایپ

دوش و یم  هدروخ  تسا .  تسوپ  رد  تسوپ  مغلش و  هزادنا  هب  نآ  خیب  گرب ،  نودب  یلاخ  وت  كزان  ياه  هقاس  ياراد  تسا  یهایگ 
 . دوریم راک  هب  زین  هیذغا  نتخپ  رد 

(342 (() دشاب یم  ث ،  پ ،  ب 12 ،  ب 2 ،  ب 1 ،  آ ،   ) ياهیماتیو ياراد  زایپ  ))

هک تسا  دوجوم  دنق  سیلیس و  دی ،  درگوگ ،  درگوگ ،  میدس ،  میساتپ ،  رفـسف ،  کهآ ،  نهآ ،  اه ،  نیماتیو  رد  هوالع  زایپ  رد  ))
دنترابع زایپ  رد  هلکشتم  رصانع  یلک  روطب  تسین  رضم  زین  دنراد  دنق  يرامیب  هک  یـصاخشا  يارب  و  دوش ،  یم  ندب  بذج  امیقتـسم 

زا

260

دصرد  80 بآ 70 - 

دصرد  6 دنق 2 - 

دصرد  2 راد 1 -  تزا  داوم 

دصرد  8 رتسکاخ 5 - 

یبرچ 1 داوم 

دصرد  20 راد 8 -  تزا  ریغ  داوم 

دصرد سناسنا 16  نغور 

(343 (() دش هدیمان  نیس ))  یلا   )) ادتبا رد  هک  دنداد  یصخشت  زایپ  رد  ار  کیتوب  یتنآ  یعون  دوجو  لاس 1917  رد 

: دنا هدومن  نایب  زایپ  يارب  ار  ریز  صاوخ  یمالسا  تایاور  رابخا و  رد 

دایز ار  توهش  تسا ،  نتفر  هار  رد  اهماگ  اهاپ و  يورین  ثعاب  دیامن ،  یم  يوق  ار  باصعا  و  دزاس ،  یم  فرط  رب  ار  یگتـسخ  زایپ 
 . تسا رب  بت  دنک و  یم 

ءاملا یف  دیزی  اطخلا و  یف  دیزی  بصعلا و  دشی  بصنلااب و  بهذی  لصبلا  ع )   . . . ) هللادبع وبا  لاق 
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(344  ) یمحلاب بهذی  و 

هک یناسک  نیرکفتم و  هب  نآ  فرصم  تهج  نیمه  هب  دزاس ،  یم  ناسآ  ار  يرکف  ياهراک  ماجنا  دراد  هک  يرفسف  هطـساو  هب  زایپ  ))
 . تسا هدش  هیصوت  دنراد  يرکف  ياهراک 

 . تسا ینآ  يروف و  ابیرقت  شخبورین  لمع  ياراد  زایپ  یبصع ،  یمسج و  یگدوسرف  فعض و  دروم  رد 

يوقم ياذغ  دننک ،  تیوقت  دنهاوخ  یم  هدش و  فیعض  هک  ینادرم  ریپ  يارب  نینچمه  دننک ،  یم  دشر  رید  هک  ییاه  هچب  يارب  زایپ 
 . تسا یشخب  ورین  و 

اهناوختـسا و يرادهگن  لیکـشت و  يارب  تسا و  دوجوم  ندـب  رد  دایز ،  یلیخ  رادـقم  هب  هدام  نیا  و  تسا ،  سیلیـس  زا  راشرـس  زایپ 
 . تسا مزال  الماک  نیئارش 

کی تسا ،  هدش  درز  ناتتروص  گنر  هداتفا و  ناتتروص  رب  ییاه  نیچ  دیرادن  اهتـشا  دـیتسه ،  هتـسخ  دـینک  یم  ساسحا  امـش  رگا 
اتشان حبص  دنامب و  یفاک  زا  بآ  ناجنف  کی  دوش و  هتخپ  زایپ  ات  دیناشوجب  بآ  ناجنف  هس  رد  تسا  هدش  تمـسق  ار 4  تسرد  زایپ 

(345 (() دیشونب ارنآ 

دوب هدشن  هدرب  یصوصخم  بت  زا  یمان  دوب و  هدش  زیوجت  بت ،  عطق  يارب  زایپ  هدش  لقن  ع )   ) قداص ترضح  زا  هک  تیاور  نآ  رد 
: دنا هتشون  نینچ  ار  زایپ  يرب  بت  تیصاخ  نادنمشناد  یلو 

لقتنم ناسنا  هب  یـصوصخم  سگم  ندـیزگ  هلیـسوب  الومعم  نآ  برکیم  تسا و  ینوفع  یـضرم  هک  نوبراش ))   )) يرامیب رد  زایپ  ))
دوبهب يدوزب  ضیرم  لاح  دنراذگب  دشاب  هدش  هدروخ  هک  ریس  زایپ و  طولخم  دامـض  رد  ار  رامیب  ياهاپ  يور  ریز و  رگا  دوش ،  یم 

 . . . تفای دهاوخ 

يدیئوفیت ياه  بت  ضراوع  نیلوا  رد 
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هدروآ يدایز  قرع  يدنب ،  فافل  نیا  هدرک .  يدنب  فافل  دیناباوخ و  هدش  هدـنز  زایپ  ولیک  هس  رد  اپ  كزوق  ات  ار  رامیب  ياهاپ  دـیاب 
(346 (() دنک یم  عطق  ار  رامیب  بت  و 

هجوت دیراذگب و  شتآ  يور  دیزیرب و  یفرظ  رد  ارنآ  دـینک و  كزان  شرب  ار  زایپ  دـیزوس  یم  نآ  شتآ  رد  دـیا و  هدرک  بت  رگا  ))
دامـض لکـش  هب  ار  اهزایپ  دزوسن  امـش  ندـب  هک  ردـقنآ  تسا  مرگ  ات  دریگن و  دوخب  يا  هوهق  گنر  یلو  دوش  غاد  اهزایپ  هک  دـینک 

(347 (() دش دهاوخ  امش  بت  عطق  ثعاب  هلیسو  نیا  هب  زایپ  دامض  دیراد  رب  ارنآ  دش  درس  یتقو  دیراذگب و  دوخ  مکش  يور 

(348  (() عامجلا ءاملا و  یف  دیزی  هثللا و  دشی  ههکنلا و  بیطی  لاصخ ،  ثالث  هیف  ناف  لصبلا  اولک   : )) لوقی هللادبع  ابا  تعمس 

یم مکحم  ار  اه  هثل  دنک ،  یم  وبشوخ  ار  ناهد  تسا :  تیصاخ  هس  ياراد  زایپ  دیروخب  زایپ  دیامرف : یم  ع )   ) قداص ماما  ترـضح 
 . دیامن یم  دایز  ار  ینم  دزاس و 

ار نآ  اذـل  تسا  تنوفع  تخـس  رـس  نانمـشد  زا  زایپ  و  تسا ،  یلخاد  ياهتنوفع  هلـسلس  کی  هجیتن  رد  ناهد  دـب  يوب  هک  اـجنآ  زا 
دوخ زایپ  هچ  رگا  دوش  یم  ادیپ  یعیبط  شوخ  يوب  دب  ياهوب  نتفر  اب  اعبط  دنا و  هتـسناد  نفعتم  ياهوب  هدننک  دوبان  شک و  برکیم 

 . تسا دنت  زیت و  ییوب  ياراد 

زایپ درب .  یم  نیب  زا  ار  اه  تشوگ  ياهبرکیم  تسا و  ینوفع  دـض  هدام  کی  زایپ  تسا  برکیم  دـض  ياهکاروخ  زا  یکی  زین  زایپ  ))
(349 (() دنک یم  ینوفع  دض  ار  یسفنت  يراجم  همضاه و  زاهج 

هطساو هب  زایپ  ))
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 . تسا ینوفع  دض  لماع  نوخ ،  يارب  دراد  هک  يدرگوگ 

پیرگ تیشنورب ،  ولگ ،  مرو  ( ، 350  ) مسآ لثم  سفنت  يراجم  ياهتنوفع  اب  دـسرب  اه  هیر  هب  دوش و  نوخ  دراو  یتقو  زایپ  درگوگ 
 . دنکیم هزرابم  هریغ  و 

هسبآ اه ،  هددغ  مرو  لثم  تسا  يوافنل  متسیس  هب  طوبرم  هک  ار  یضارما  تسا و  توبروکـسا ))   )) دض دراد  هک  يدی  هطـساوب  زایپ 
(351 (() دشخ یم  دوبهب  هدرک و  نامرد  هریغ  تسوپ و  ریز  ياهشوج  دیدش ،  ياه 

دشاب و یم  اهبآ  زا  نوخ  ندـمآ  اهاه و  هثل  یتسـس  نآ  تارثا  زا  تسا  نوخ  تقر  ینعمب  تسا و  يرامیب  کی  مان  توبروکـسا ))  ))
 . دیامن یم  فرط  رب  ار  نوخ  تقر  یبوخب  تسا  توبروکسا  دض  ث )   ) نیماتیو و  دراد ،  ث )   ) نیماتیو زایپ ،  نوچ 

 . دوب ینم  توهش و  دایدزا  هاب و  هوق  تیوقت  دوب  هدمآ  تیاور  رد  هک  زایپ  صاوخ  زا 

(352 (() دیامن یم  تیوقت  ار  یشراوگ  یشزیمآ و  کشا و  ددغ  هک  تسا  يزاتساید  نومروه و  ياراد  زایپ  ))

هدرک و مکحم  ار  اهنادند  يدنب و  ناوختسا  دراد و  کهآ  زایپ  تسا ،  یشزیمآ  زوما  قوشم  زغم و  ياذغ  تسا ،  رفسف  ياراد  زایپ  ))
 . دنک یم  يریگولج  ناوختسا  یمرن  زا 

(353 (() دنک یم  دایز  ار  توهش  اذغ و  هب  ياهتشا  زایپ 

 . میزومآ یم  مشش  ماما  زا  ار  شزرا  اب  روتسد  نیا  اذل  تسا ،  تنوفع  دض  میدناوخ  هکنانچ  زایپ 

(354) اهاب مکنع و  درطی  اهلصب  نم  اولکفا  دالب  متلخد  اذا  هللا  لوسر  لاق  دیامرف : یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

يراتفرگ ات  دیروخب  رهش  نآ  زایپ  زا  دیدش ،  يرهش  لخاد  هاگره  هک  دندومرف  ادخ  لوسر 
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 . دیوشن رهش  نآ  يابو 

زایپ دیامن .  یم  يریگولج  یگدروخ  امرـس  لاهـسا و  هب  ءالتبا  زا  دـنک و  یم  ینوفع  دـض  ار  سفنت  يراجم  همـضاه و  زاهج  زایپ  ))
هک ار  هدنام  ياهتـشوگ  مس  هک  تسا  هدش  تباث  هبرجت  هب  درب و  یم  نیب  زا  ار  اهتـشوگ  ياهبورکیم  و  تسا ،  ینوفع  دض  هدام  کی 
 . دننکن شومارف  ار  زایپ  دیاب  دـنروخ  یم  اذـغ  لزنم  زا  جراخ  هک  یناسک  لصا  نیا  يور  و  دـنک .  یم  مک  دـیامن  یم  لاهـسا  داجیا 

(355)

 . دوش یم  ادیپ  هدور  ياهبرکیم  هطساوب  لاهسا  تسا و  لاهسا  ابو ،  ضرم  ياه  هناشن  زا  یکی  هک  مینادیم  ام 

: دیوگ یم  دنک و  یم  هیصوت  ار  نآ  ندروخ  جاجح  اصوصخ  نارفاسم  همه  يارب  ناسانش  اذغ  زا  یکی 

یم هیـصوت  جاجح ،  هیلک  هب  نآ  ماخ  ندروخ  هک  تسا  زایپ  دـشاب  یم  ب )   ) ياـه نیماـتیو  ياراد  هک  يدـیفم  ياـهیزبس  زا  یکی  ))
نآ دوجو  نیاربانب  دنک ،  یم  دایز  ار  اهتـشا  هدرک و  كاپ  ینوفع و  دض  ار  زاهج  دـیفم ،  ياه  نیماتیو  نتـشاد  رب  هوالع  اریز  دوش ، 

(356  (() تسایرورض حزال و  جاجح  هرفس  رس  رب 

مغلش

 . تسا زیت  دنت و  یکدنا  شمعط  رتکچوک ،  اما  برت ،  هیبش  تسا ،  یهایگ  خیب  مغلش 

یم تفای  مغلش  رد  هک  يداوم  تسا .  ناتسمز  درس  ياوه  اب  بسانم  مرگ  امرگ  نآ  هتخپ  اریز  تسا ،  فورعم  ناتسمز  هویم  هب  مغلش 
: زا دنترابع  دوش 

 . كدنا پ پ )   ) و 2 ب )   ) نیماتیو رتشیب ،  رادقمب  ث )   ) و ب )   ) نیماتیو مک ،  رادقمب  آ )  ) نیماتیو ))

ياه نیماتیو  زبس ،  گنر  هب  لیامتم  مغلش 
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 . دراد يدایز  ث )   ) و ب )   ) و (آ )

: زا دنترابع  اه  نیماتیو  زا  ریغ  مغلش  رگید  داوم 

دصرد يدنق 5/7  داوم 

دصرد يا 30/1  هتساشن  داوم 

دصرد يا 10  هدیفس  داوم 

دصرد یبرچ 12 

ولیک رد  مرگ  یلیم  دی 24 

 . تسا رورلک  اهتافسف و  تروصب  نهآ  یمک  میزینم و  میساتپ ،  میسلک ،  ياراد  زین  و 

مک و اتبسن  مغلـش  زلولـس  دیامن .  یم  داجیا  تاررح  يرلاک  شمرگ 36  دـص  کی  ره  مرگ .  دـصرد  مرگ  شیندعم 85  داوم  عیمج 
(357  (() تسا ولیک  رد  مرگ   5/1

دنک یمن  قاچ  ار  یسک  یلو  دهد  یم  وا  هب  مزال  يورین  دنک و  یم  ریس  ار  ناسنا  مغلش  ندروخ  زلولس ) نتشاد   ) تهج نیمه  هب  و  ))
 . درادن ررض  دنق  ضرم  هب  نایالتبم  يارب  و 

داوم رب  هوالع  دـشخب  یم  ورین  باصعا  هب  دـنک و  یم  داـیز  ار  هظفاـح  هوق  هدوب و  زغم  باـصعا و  بساـنم  مغلـش ،  يا  هدیفـس  داوم 
 . دراد دوجو  میدیبور ))   )) و کینسرا ))   )) یمک زین  مغلش  رد  هروکذم ، 

 . تسا اراد  مه  اب  ار  دیفم  رصنع  ود  نیا  هک  تسا  یکاروخ  داوم  اهنت  مغلش 

یم ربارب  نیدنچ  ارنآ  شخب  افـش  رـصانع  داوم و  رثا  هدرک ،  دیفم  ار  نآ  دوش  ادیپ  هایگ  ره  رد  هک  تسا  يدیفم  رـصانع  زا  میدیبور 
 . دنک

ای اههایگ  رد  هک  دراد  صوصخم  تیـصاخ  کی  اما  دوش  یم  هدـید  اهیزبس  ریاس  رد  شیب  مک و  هک  يدایز  اتبـسن  صاوخ  مغلـش  رد 
 . دوش یم  هدید  شریظن  رتمک  رگید  ياهیزبس 

: دنا هدومن  نایب  ارنآ  یفلتخم  تارابع  اب  هتشادرب و  هدرپ  بلاطم  نیا  زا  ینامز  رید  زا  مالسا  نایاوشیپ 

هللادبع وبا  لاق   - 1
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(358  (() مکنع هب  بهذی  هنامز  یف  مجلشلا  اولکف  ماذجلا ،  قرع  هیف  الا و  دحا  نم  ام   ( )) (ع

یم رود  امش  زا  ار  ماذج  دیروخب ،  مغلش  مغلـش ،  لصف  رد  تسا ،  دوجوم  ماذج  زا  یگر  سک  ره  رد  دیامرف : یم  ع )   ) قداص ماما 
 . دزاس

ماذجلا نم  قرع  هب  الا و  دحا  نم  سیل  هناف  هلکف  مجلـشلا  ینعی  تفللاب  کیلع  بیـسم  نبا  یلعل  لاق  ع ، )   ) حلاصلا دبعلا  نع  و   - 2
(359 (() امهالک لاق  اخوبطم ،  وا  این  تلق  لاق  تفللا ،  لکا  هبیذی  امنا  و 

ماذـج ضرم  زا  يا  هشیر  یـسک  ره  رد  اریز  روخب  مغلـش  دومرف : بیـسم )  نبا  یلع   ) باحـصا زا  يدرم  هب  مالـسلا ،  هیلع  متفه  ماما 
تسا دیفم  ود  ره  دومرف : هتخپ  ای  مروخب  ماخ  هک  مدیسرپ  دیوگ  یم  درم  نآ  درب ،  یم  نیب  زا  ار  نآ  مغلش  ندروخ  و  ( ، 360  ) تسا

.

؟  دنک یم  بوذ  ار  ماذج  هک  تسا  يا  هدام  هچ  مغلش  رد  مینیبب  یملع  رظن  زا 

دنک یم  يریگولج  ماذج  ینعی  ضارما  نیرت  تخس  زا  مغلش  ندروخ  هک  تسا  اهبنارگ  رهوگ  نیا  و  کینسرا ))   )) دوجو هطساوب  ))
ضرم و نیا  یعقوم  تسا و  ییاذغ  داوم  نادقف  یتخبدب و  رقف و  نآ ،  یلـصا  لماع  هک  تسا  یمیدـق  يرامیب  کی  ماذـج  يرامیب  ، 

لباق تروصنیا  ریغ  رد  دشاب و  درگوگ  کینسرا و  دننام  یلماوع  دوبمک  راچد  صخش ،  هک  دوش  یم  يرسم  نآ  تخس  رس  برکیم 
(361  (() تسین تیارس 

: دراد زین  يرگید  صاوخ  مغلش 

عیسو فیط  اب  شک  برکیم  بیکرت  کی  نآ  رد  میدرک  هراشا  نآ  هب  هک  يدنمدوس  داوم  اهنیماتیو و  رب  هوالع  ))

وراد یب  کشزپ  www.Ghaemiyeh.comمالسا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 262زکرم  هحفص 184 

www.irebooks.comwww.irtanin.com www.omideiran.ir

http://www.ghaemiyeh.com


ار یگدروـخ  امرـس  ماـکز و  مغلـش  هک  تسا  لـصا  نیا  يور  درب و  یم  نیب  زا  ار  اهـسوریو  اـهبرکیم و  زا  يرایـسب  هک  دراد  دوـجو 
 . دیامن یم  يریگولج  نآ  هب  يالتبا  زا  هدرک و  هجلاعم 

میژنآ  )) ياوادم يارب  دنک و  یم  مرن  ار  مکش  هنیس و  تسا و  کشخ  ياه  هفرس  اصوصخم  هفرس ،  هدننک  نامرد  روآ و  طلخ  مغلش 
 . دوش یم  زیوجت  هفرس  هایس  سفن و  یگنت  (( 

 . دنک یم  تیوقت  زین  ار  یسنج  زئارغ  دیامن و  یم  يریگولج  يروک  بش  زا  دنک و  یم  دایز  ار  ییانیب  هوق  مغلش 

ار نانز  هدرک ،  تیوقت  يوق  ملاس و  دزاون  شرورپ  يارب  ار  محر  دراد و  یساسا  شقن  یلسانت ،  تالآ  اهنادمخت و  تیوقت  رد  مغلش 
 . دنک یم  ینتسبآ  دعتسم 

(362) درب یم  نیب  زا  ار  هناثم  هیلک و  ياه  گنس  ناوارف ،  درگوگ  نتشاد  تلع و  نیمه  هب  دنک و  یم  دایز  ار  رادا  مغلش 

ردنغچ

ردنغچ یمـسر ،  ردنغچ  تسا :  مسق  ود  رب  لکـش  یطورخم  ای  دـننام  هلولگ  تشرد و  نآ  خـیب  نهپ ،  ياهگرب  ياراد  تسا  یهایگ 
 . دنق ردنغچ  و  یگنرف ، 

ردنغچ دسر ،  یم  راوخفلع  تاناویح  هیذغت  فرصم  هب  نآ  ماخ  دنروخ و  یم  ار  نآ  هتخپ  تسا و  نیریـش  تشرد و  یمـسر  ردنغچ 
ار نآ  هک  دنق  رنغچ  دوریم  راک  هب  اهکاروخ  یـضعب  نتخپ  رد  تسین و  نیریـش  نادـنچ  تسا و  گنر  خرـس  شزغم  تسوپ و  یگنرف 

دیفس شزغم  تسوپ و  دور ،  یم  ورف  نیمز  رد  رتشیب  ای  رتمیتناس  یس  قمع  ات  تسا و  لکش  یطورخم  دنیوگ  یم  مه  یتعنص  ردنغچ 
طسوتم روطب  و 
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 . دور یم  راک  هب  دنق  نتخاس  يارب  يزاس  دنق  ییاه  هناخراک  رد  دشاب و  یم  يدنق  هدام  ياراد  دصرد  ات 18  زا 14 

280

هب و  تسا ،  روآاهتـشا  درـس و  کنخ و  و  دشاب ،  یم  دنق  يدایز  رادقم  ياراد  و  آ و ب و ث )   ) ياه نیماتیو  زا  راشرـس  ردـنغچ  ))
 . تسا يوقم  یفاک  هزادنا 

(363 (() دشاب یم  تیمها  هجوت و  لباق  ندب  همضاه  هاگتسد  رد  نآ  لمع  هک  تسا  ویتکا  ویدار  رثا  ياراد 

یبا نع  دنا : هداد  تیمها  نآ  گرب  هب  رتشیب  و  تسا ،  دیفم  نآ  خیب  زا  شیب  ردنغچ  گرب  هک  دوش  یم  مولعم  یمالسا  تاروتـسد  زا 
(364  ) ضیرملا مون  يدهی  هلئاغ و  هعم و ال  ءادالو  ءافش  هیف  ناف  هقرو  ینعی  قلسلا  مکاضرم  اومعطا  لاق  ع )   ) نسحلا

و تسین ،  نآ  رد  یجنر  درد و  هنوگچیه  و  تسا ،  ءافـش  نآ  رد  اریز  دیهدب  ردـنغچ  گرب  نارامیب ،  هب  دـندومرف : ع )   ) متـشه ماما 
(365  . ) دنک یم  داجیا  ضیرم  باوخ  رد  شمارآ  انمض 

 . دراد مان  وبل  نآ  هتخپ  هک  نآ  خیب  سپس  نآ و  ياه  هقاس  دعب  تسا و  نآ  گرب  ردنغچ  ءاضعا  نیرتهب  نیرتدیفم و  ))

نآ كزان  ياهگرب  یکنخ  دور ،  یم  نیب  زا  نآ  خفن  یتخس و  نتخپ  رثا  رد  یلو  تسا  مضه  رید  نیگنـس و  ردنغچ  تفلک  ياهگرب 
(366  (() تسا یبوخ  رایسب  ياود  ضوع  رد  یلو  دراد  يرتمک  ییاذغ  توق  تسا و  دایز 

(367 (() دراد هدننک  مارآ  ردم و  نیلم ،  رثا  ردنغچ  ))

(368  ) قلسلا قرو  لثم  مسربملا  فوجلا  لخد  ام  ماذجلا و  قرع  عمقی  قلسلا  نا  ع ، )   ) نسحلا یبا  نع 

ضرم هشیر  ردنغچ  دندومرف : (ع )  اضر ترضح 
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ردـنغچ گرب  زا  رتهب  يزیچ  دراد  بلق )  دـبک و  نیب  هدرپ  باهتلا   ) بنجلا تاذ  ضرم  هک  یـسک  يارب  و  دـنک ،  یم  دوبان  ار  ماذـج 
 . تسین

هزم و یب  هاگرحـس  ردنغچ  گرب  دنک  یم  يریگولج  ماذج  زا  میدـیبور  غارچ و  بش  رهوگ  کینـسرا و  نتـشاد  تلع  هب  ردـنغچ  ))
رابنا هک  دوخ  خیب  هب  هریخذ  تهج  ار  نآ  جیردت  هب  بش  دزاس و  یم  دنق  باتفآ ،  رون  کمک  اب  زور  رد  اریز  تسا ،  نیریش  هاگماش 
یکنخ رصع  هدوب و  کنخ  ياهیزبس  ءزج  دنیامن  لیم  دننیچب و  حبص  ارنآ  گرب  رگا  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  دتـسرفیم و  تسا  نآ 

(369 (() دراد يرتمک 

یهایگ ارنآ  انمـض  دـندومرف و  زیوجت  ضارما  زا  يرایـسب  يارب  ار  ردـنغچ  يرگید  مـالک  رد  يرگید  مـالک  رد  (ع )  اـضر ترـضح 
 . دندومرف یفرعم  ندب  تشوگ  هدننایور  ناوختسا و  هدننک  دنمورین 

محللا تبنی  مظعلا و  ظـلغی  وه  و  ءاودـالا ،  نم  ءافـش  هیف  سودرفلا و  یطاـش  یلع  تبنی  هناـف  قلـسلااب ،  کـیلع  ع )   ) نسحلاوبا لاـق 
(370)

يدنب و ناوختسا  يور  رب  يدایز  رثا  هدام  ود  نیا  تسا و  دایز  نآ  میزینم  یعیبط و  دنق  نوچ  تسا  توق  رپ  يوقم و  رایسب  ردنغچ  ))
شقن باصعا  ندرک  مارآ  نیکـست و  يارب  هدام  ود  نیا  هک  دراد  ب )   ) نیماتیو رفـسف و  يرادقم  ردنغچ  هوالعب  دنراد  ندب  تاعیام 
تایح دیفم و  رـصانع  نیمه  نتـشاد  تلع  هب  هک  تسا  ث )   ) نیماتیو يرادـقم  ياراد  ردـنغچ  نینچمه  دـننک ،  یم  يزاب  ار  یگرزب 

 . دوش یم  زیوجت  نآ  فرصم  لس ،  ناطرس و  یتح  باصعا و  ضارما  يارب  شخب ، 

دشاب و یم  مویدیبور  ياراد  نینچمه  ردنغچ 
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ردنغچ هک  تسا  تلع  نیمه  هب  دراد و  ریثءات  هداعلا  قوف  همضاه  هاگتسد  رد  دراد  هک  يا  هتیویتکا  ویدار  تیصاخ  هطساوب  هدام  نیا 
(371 (() دننک یم  زیوجت  دنا  هدش  یندعم  حالما  دوبمک  هب  التبم  هکیناسک  ای  نوخ  مک  صاخشا  يارب  ار 

: دنیوگیم هچ  زور  سانشاذغ  نادنمشناد  مینیبب  میوش ،  فقاو  رتشیب  گرب  بآ و  ردنغچ ،  شخبافش  تارثا  هب  هکنآ  يارب 

یم ورف  ار  هدعم  باهتلا  دنک و  یم  کمک  اذغ  مضه  هب  تسا  مکش  هدننک  كاپ  کلذعم  درادن  یلهسم  تیصاخ  هکنآ  اب  ردنغچ  ))
 . دناشن

هقاس و رد  ار  دنق  ضرم  ياود  ینعی  نآ ،  حلـصم  دنوادخ  ضوع ،  رد  یلو  تسین  بوخ  تباید  ضرم  هب  نایالتبم  يارب  ردنغچ  دنق 
 . دننک کشخ  هیاس  رد  دننیچب و  ارنآ  دوز  حبص  هکنیا  هب  طورشم  تسا ،  هداد  رارق  نآ  گرب 

لاحط دیروخب  لدرخ  هکرس و  اب  ماخ  ارنآ  رگا  نآ ،  گنر  خرس  گرب  اصوصخم  دنک ،  یم  هجلاعم  ار  هشعر  ردنغچ  هتخپ  ندروخ 
تسا و دـیفم  هیلک  درد  يارب  ردـنغچ  تسا  دـیفم  دـعقم  ضارما  هناثم  تشپ و  درد  تهج  دنانـش  یم  ورف  ارنآ  مرو  دـنکیم و  زاـب  ار 
اب تسا و  يوقم  ماخ  هچ  هتخپ و  هچ  ردـنغچ  دـشاب  یم  زین  نهآ  میـسلک و  دـننام  یندـعم  حـالما  يدـنق ،  يداوم  هتزا ،  داوم  ياراد 

عفر هناـثم  باـهتلا  دوبهب  يارب  وـبل  بآ  تسا ،  رتداـیز  نآ  گرب  رد  تیـصاخ  نیا  دـشاب و  یم  کـنخ  دراد  دـنق  دـصرد  هکنآ 17 
(372 (() دوش یم  فرصم  تسوپ  ياهیرامیب  تسوبی و 

یهاش

هک تسین  ياهیزبس  زا  تیصاخ  رظن  زا  یلو  تسا ،  یندروخ  ياهیزبس  زا  یکی  زین  یهاش 
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 . دشاب یم  ث )   ) نیماتیو يرتشیب  رادقم  و  آ و ب )   ) نیماتیو يریداقم  ياراد  هتبلا  دشاب ،  هتفرگ  رارق  یلاع  ماقم  رد 

هک ییاـهنآ  رد  ماذـج  کـیرحت  ثعاـب  بش  رد  ار  يزبـس  نـیا  ندروـخ  یلو  هدـماین  باـسحب  هورکم  ياـهیکاروخ  وزج  مالـسا  رد 
 . دنا هتسناد  دنراد  ار  يرامیب  نیا  دادعتسا 

نا اما  ملسی و  نا  اما  حبصی  یتح  هسار  یلع  فرفری  ماذجلا  تاب  الا  هلقبلا  هذه  نم  یـش  هفوج  یفو  تاب  دبع  نم  ام  ص )   ) یبنلا نع 
(373  ) بطعی

يرامیب زا  ای  تسا  زاورپ  هب  وا  فارطا  رد  ناهاگحبص  ات  يراکش )  یغرم  دننامه   ) ماذج دورخب  یهاش  ناهاگماش  ماگنه  یـسک  ره 
 . دوشیم نآ  راتفرگ  ای  دبای  یم  تاجن 

نکمم تسه و  رثءات  کیرحت و  يورین  ماذـج ،  يرامیب  دعتـسم  دارفا  هب  تسین  هاـیگ  نیا  رد  هک  دوشیم  هدافتـسا  مـالک  نیا  زا  سپ 
 . تسا هدش  دراو  زین  يرگید  تایاور  رد  نخس  نیا  نومضم  دزاس ،  راچد  ار  صخض  يرامیب ،  نیا  رگید  لماوع  کمک  اب  تسا 

نیا نردوخ  رد  درک  طارفا  یکاروخ  چـیه  ندروخ  رد  دـیابن  هک  ییاجنآ  زا  یلو  دنـشاب ،  یم  دـیفم  ياهیزبس  زا  كزیت  هرت  عاونا  ))
اهنآ رد  مدآ  بیـس  حـشرت  هک  یناسک  ینعی  اهجازم ،  يوادوس  رغال و  دارفا  يارب  اصوصخم  تسین  زیاج  طارفا  مه  دـیفم  ياـهیزبس 

 . . . . تسا دایز 

دـنک و یم  داـیز  ار  ینیب  تاحـشرت  كزیت  هرت  هک  مینادـیم  اـم  دـیآ ،  یم  تکرحب  شماذـج  گر  دروخب  كزیت  هرت  بش  سک  ره 
دایز ار  ینیب  حشرت  كزیت  هرت  نیمه  ساتپ ))  ود  رودی   )) ننام دی ))  )) حالما تسا ،  ینیب  رد  مه  ماذج  گر 
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(374 (() دنیامن یم 

(375  (() مدلا فزنی  تاب  هفنا و  نم  ماذجلا  قرع  هیلع  برض  لیللاب  ریج  رجلا  لکا  نم  لاق   ( - )) ع  ) هللادبع یبا  نع 

مک و وا  فاص  ياهنوخ  و  دوش ،  یم  کیرحت  وا  ینیب  رد  ماذج  يرامیب  هدام  دروخب  یهاش  بش  رد  سک  ره  دـندومرف : مشـش  ماما 
هک میناد  یم  اـم  هتـسناد و  ینیب  زا  ار  يراـمیب  کـیرحت  تیاور  نیا  رد  دوش  یم  رایـسب  شا  هتخوس  فیثـک و  ياـه  نوخ  ضوع  رد 

 . دوش یم  عورش  ینیب  زا  ماذج  يرامیب  بلغا ، 

يدایز ریداقم  دنشاب و  یم  رفسف  نهآ و  دی و  ياراد  دنوش  یم  هدیمان  یهاش  یتوا و  غالوب  مان  هب  هک  نآ  رگید  عاونا  كزیت و  هرت  ))
 . دننک یم  دایز  ار  راردا  دنراد و  ث )   ) نیماتیو

مدآ بیس  حشرت  ناهایگ  نیا  اریز  دشاب  یم  دی ))  )) هب طوبرم  تیـصاخ  نیا  دنـشاب و  یم  جیهم  یگنرف  توت  سکع  رب  ناهایگ  نیا 
(376) دنشاب یم  جیهم  ور  نیا  زا  دننک و  یم  دایز  یمک  ار 

(377 (() دنتسناد یم  یهاش  حلصم  ار  هکرس  هفرخ و  ینساک و  میدق  ناسانش  هایگ  تسا  جیهم  هک  رظن  نیمه  زا  و  ))

مئـالع نآ  رذـب  گر و  زا  کـی  ره  يارب  هـک  تـسا  مـسق  هـس  نآ  یناتـسب  یناتـسب و  یناـبایب ،  تـسا :  عوـن  نیدـنچ  ياراد  یهاـش 
ياهمان نآ  فلتخم  عاونا  هطـساوب  مه  یبرع  نابز  رد  تسا و  گنر  درز  نآ  لگ  رتزیت و  دـنت و  نآ  یناـبایب  ـالثم  تسا  یـصوصخم 

 . داشر ریجرج و  دننام  دراد  یفلتخم 

يزاریش نشیوآ 

نهپ نشیوآ  کیراب 2 -  نشیوآ   - 1 تسا .  مسق  ود  اهیزاریش  حالطصا  هب  و  دوش ،  یم  ادیپ  زاریش  رد  شیوآ  نیرتهب 

وراد یب  کشزپ  www.Ghaemiyeh.comمالسا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 262زکرم  هحفص 190 

www.irebooks.comwww.irtanin.com www.omideiran.ir

http://www.ghaemiyeh.com


 ، تسا کیراب  رتزارد و  یمک  کیراب  نشیوآ  ياهگرب  و  تسا ،  لکـش  یـضیب  نهپ  نشیوآ  ياهگرب  تسا  ادـیپ  شمان  زا  هکناـنچ 
 . دوش یم  هدید  اههوک  رد  بلغا  کیراب  نشیوآ 

روطب عورزم  ریغ  یضارا  اهلگنج و  رد  تسا  باتفآ  لباقم  رد  هک  اههوک  هرخـص  يریزارـس  رد  هک  تسا  یهایگ  یهوک ،  نشیوآ  ))
 . دسر یم  رتم  مین  هب  یهاگ  نآ  عافترا  گنر و  شفنب  نآ  هقاس  دیور  یم  وردوخ 

رد هک  تسا  یشخب  افـش  ناهایگ  زا  یکی  يزاریـش  نشیوآ  یبآ و  نشیوآ  دیور . . .  یم  سراف  اراتـسآ و  شلاط و  ناجیهال و  رد  و 
يور ییوراد  ناهایگ  نیرتاهبنارگ  زا  ار  نآ  دـیاب  هک  تسا  تهج  نیا  زا  و  دـنک ،  یم  زاجعا  فلتخم ،  ياهیرامیب  هجلاعم  نامرد و 

(378  (() مینادب نیمز 

هدوب نینموملاریما  يوراد  اهنت  نشیوآ  دندومرف : یم  (ع )  اضر ترضح  هک  دنا  هتسناد  یم  دیفم  ار  هایگ  نیا  يردقب  مالسا  نایاوشیپ 
 . تسا

(379  . ) رتعصلا ع )   ) نینموملاریما ءاود  ناک  لاق  ع )   ) نسحلا یبا  نع   - 1

(380  ) هوقللا نم  ناما  وه  مغلبلا و  عطقی  و  هدعملا ،  يوقی  لوقی -  ناک  و   - 2

رد هوقل  زا  ار  ناسنا  زین  نشیوآ  دیامن ،  یم  فرط  رب  ار  مغلب  و  دنک ،  یم  تیوقت  ار  هدعم  نشیوآ  دـندومرف : یم  اضر  ترـضحزین  و 
( . دوش یم  جک  یفرطب  کف  ای  ناهد  بل و  و  دوش ،  یم  ادیپ  ناسنا  تروص  رد  هک  تسا  یضرم  هوقل -   ، ) دراد یم  هاگن  ناما 

لامعا هتخادنا و  نایرج  هب  ار  نوخ  تسا و  جنشت  درد و  دض  هک  تسا  نیا  يزاریش  نشیوآ  ینامرد  یبط و  صاوخ  ))
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تسا و يوقم  ضباق و  دـنک ،  یم  دایز  ار  كاردا  هوق  شوه و  دـنک ،  یم  نیوقت  کـیرحت و  ندـب  رد  ار  یلـسانت  یـسنج و  ءاـضعا 
 ، ماکز يویر ،  ياهتنوفع  رد  نشیوآ  تسا .  دیفم  دنک  یمن  راک  بوخ  تسا و  هدش  فیعـض  دبک  هیکتقو  ینعی  دبک  ییاسران  يارب 

 . . . دوش یم  فرصم  زین  ءاعما  مرو  درد  لد  همخت ،  مضه و  ءوس  نیژنآ ،  پیرگ ،  مسآ ،  تیشنرب ، 

روآ قرع  فیفخ  روطب  جنـشت و  درد و  دـض  روآ ،  هدـعاق  روآ ،  طلخ  شخبورین ،  هدـعم ،  يوقم  یهوک ،  نشیوآ  کشخ  ياهلگ 
(381  (() تسا

: دیوگ یم  نشیوآ  هرابرد  وسورت ))  )) روسفرپ

یگتـسخ و پیرگ ،  مسآ ،  تیـشنورب ،  ماکز ،  يویر ،  ياهتنوفع  رد  ار  نآ  کشخ  ای  هزات  نشیوآ  تسا ))  مس  نمـشد  نشیوآ  ))
 . دننک یم  فرصم  ءاعما  مرو  درد و  لد  همخت ،  مضه و  ءوس  نیژنآ ،  اپ ،  تسد و  یگتفوک 

رد هک  یمومـس  دراد ،  همـضاه  راهج  سفنت و  يراجم  رب  يرثوم  ینوفع  دض  تیـصاخ  هک  تسا  لومیت ))   )) مان هب  نشیوآ  هراصع 
هفاضا اهتـشوگرخ  ياذغ  هبار  نشیوآ  گرب  دـنچ  رگا  دزاس . . .  یم  مظنم  ار  نوخ  نایرج  درب و  یم  نیب  زا  یلکب  هدـش  عمج  اجنآ 

(382  . (() درک دنهاوخن  ادیپ  هدعم  زاگ  اهنآ  تقوچیه  درک و  دهاوخ  يریگولج  اهنآ  مکش  خفن  زا  مینک 

دبوکب و ار  نشیوآ  هک  داد  روتـسد  واب  ترـضح  نآ  دومن  لاوئـس  نآ  جالع  جازم و  تبوطر  زا  ع )   ) متـشه ماما  تمدـخ  رد  يدرم 
 . دزیرب دوخ  ناهد  هب  اتشان 

هنا ع )   ) نسحلا یبا  نع 
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(383  ) قیرلا یلع  رتعصلا  فتسی  نا  هرماف  هبوطرلا ،  هیلا  اکش 

هتسناد و نآ  جلاعم  ار  نشیوآ  ع )   ) ماما و  تسا ،  ناسنا  رد  مدآ ))  بیـس   )) حشرت یمک  زورما  حالطـصا  هب  تبوطر  مغلب و  يدایز 
زاـب تسا  بآ  اـب  طولخم  نوچ  دوش  مد  هکیتوص  رد  اریز  شونب ،  هدرک  مد  تروـص  هب  ار  نشیوآ  هتفگن  درم  نآ  هب  ببـس  نیمه  هب 

 . دیامن ار  تبوطر  مغلب و  ناربج  دناوت  یمن 

اهنغور اهلگ و   : مجنپ شخب 

همدقم

ياهنغور زا  تمـسق  کی  مالـسا  رظن  زا  تسا ،  اهیبرچ  همه  اهنغور ،  زا  روظنم  تسا ،  اـهنغور  اـهلگ و  باـتک ،  نیا  مجنپ  تمـسق 
خب نآ  دـننام  نوتیز و  نغور  لثم  یتابن  ياهنغور  زا  یـضعب  زین  هدـش و  زیوجت  ندروخ  يارب  دوش  یم  هداد  حرـش  الیذ  هک  یناویح 

 . تسا هدیدرگ  نییعت  ندب  یجراخ  ياهلامعتسا  يارب  یتابن ،  ياهنغور  زا  تمسق  کی  هدش و  دیکءات  شندروخ 

یناویح ياهنغور 

نایم زا  طقف  تسا ،  هدماین  مه  یفیرعت  نادنچ  اهنآ  هراب  رد  اما  تسین ،  هورکم  ای  مارح  دنچ  ره  تشوگ ،  لالح  تاناویح  ياهنغور 
تسا هدش  شرافس  نآ  ندروخ  هب  هتفرگ و  رارق  نیسحت  دروم  واگ  نغور  همه ، 

(384 (() ءافش رقبلا  نومس  ع )   ) نینموملاریما لاق   )) لاق ع )   ) هللادبع یبا  نع 

 . دنتسه اهدرد  هدنهد  افش  يواگ ،  ياهنغور  دومرف  یم  ع )   ) یلع هک  دیامرف : یم  ع )   ) قداص ماما 

هدـش هتفرگ  هرک  زا  هک  اـهنآ  ياـهنغور  ندروخ  داـیز  زین  یناویح و  ياـهیبرچ  ریاـس  هبند  هیپ و  ندروخ  یـسانشاذغ ،  شناد  رظن  زا 
 . تسین هدیدنسپ 

یلصا لوئسم  دنزاس ،  یم  دراو  دبک  رب  هک  يراشف  رب  هوالع  اریز  دشاب ،  یناویح  ياهیبرچ  ررض  رکنم  هک  تسین  سک  چیه  زورما  ))
 . دنا هدش  هتخانش  نیئارش  بلصت  یعقاو  ببسم  و 

 . درک هابتشا  دیابن  یناویح  نغور  اب  ار  یناویح  یبرچ  هک  تسا  نیا  میهد ،  رکذت  اجنیا  دیاب  هک  يا  هتکن 

 . تسا هدش  عقاو  ناویح  تشوگ  تسوپ و  نیب  هک  ییاهیبرچ  هبند و  هیپ و  زا  تسا  ترابع  یناویح  یبرچ 

هب هک  ییاهنایز  نیا  و  هدرک ،  بوذ  هرک  زا  تسا  ترابع  یناویح  نغر  و 
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 . درادن یناویح  نغور  اب  یطابترا  دنهد  یم  تبسن  ناویح  یبرچ 

تسا يوافنل  ددغ  ياراد  یبرچ  نیا  تسا ،  هتفرگ  رارق  تشوگ  تسوپ و  نیب  تسا ك  يا  هقبط  یناویح ،  یبرچ  عون  نیرتکانرطخ 
دنرادیم و زاب  لمع  زا  هدرک و  هرصاحم  ار  اهنآ  ینعی  دنروخ  یم  ار  كانرطخ  ياهبورکیم  دنراد  ددغ  نیا  هک  يدیفـس  ياهلوبلگ  ، 

نیا هب  دنریگ و  یم  رـس  زا  ار  دوخ  تیلاعف  دنوش و  یم  دازآ  اهبورکیم  درم  ناویح  یتقو  یلو  دنیامن ،  یم  نفد  یبرچ  ياهتمـسق  رد 
(385 (() دنشاب یم  هدولآ  هشیمه  یناویح  ياهیبرچ  دنیوگ  یم  هک  تسا  تهج 

جراخ ءاود و  ناونعب  دراوم ،  یـضعب  رد  زین  نآ  هیپ  زا  هدـش ،  فیرعت  واـگ  نغور  زا  هکناـنچمه  اـم  تاـیاور  رد  همه ،  نیا  اـب  یلو 
 : تسا هدش  دای  درد  هدننک 

(386) ءادلا نم  اهلثم  تجرخا  محش  همقل  لکا  نم  لاق :  هللادبع  یبا  نع 

 . دور یم  نوریب  شندب  زا  جنر  درد و  رادقم  نامهب  دروخب  هیپ  همقل  کی  سک  ره  دندومرف : مشش  ماما 

رتـالاب لاـس  لـهچ  زا  هک  یناـسک  اریز  سک  همه  يارب  هن  یلو  درب ،  یم  نیب  زا  ار  درد  هک  تسا  ییاود  هلزنم  هب  واـگ  نغور  میتفگ 
 . دنا هدش  عنم  بش )  ماگنه  هژیوب   ) مالسا روتسد  قبط  نآ  ندروخ  زا  دنا ،  هتفر 

(387  ) خیشلل ههرک  ینا ال  نمسلا و  مادالا  معن  ع :)   ) قداصلا لاق 

 . مرادن تسود  درمریپ  يارب  ار  نآ  یلو  تسا  یبوخ  ياذغ  نغور ،  دندومرف : ع )   ) مشش ماما 

(388  ) نمسلا نم  یش ء  هفوج  یف  نتیبیالف و  هنس  نیسمخ  لجرلا  غلب  اذا  لاق :  ع )   ) هللادبع یبا  نع 

ياج رد  زین  و 
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 . دیامن هدافتسا  نغور  زا  ماش  تقو  رد  هک  تسین  راوازس  دیسر ،  یگلاس  هاجنپ  هب  ناسنا  یتقو  دیامرفیم : رگید 

 : میئامن یسررب  ار  یناویح  ياه  یبرچ  ياهنایز  تسا  مزال  کنیا 

نیئارش بلصت  فلا : 

یم تسد  نیئارش  بلـصت  تلاح  هدش و  تخـس  اهگر  دوش  ادیپ  لورتسلوک ))   )) لکـش یموم  هدام  نت ،  ياهگر  هراوید  رد  یتقو  ))
یمن دوش و  یم  گنت  اهنآ  هناهد  دوش و  یم  تخس  تفس و  اهگر  دروآ  راشف  نوخ  هک  نیا  زا  لبق  هک  تسا  تلاح  نیا  رد  و  دهد ، 

دروآ و یم  راشف  نوخ  هجیتن ،  رد  دیامن و  ریـس  ندب  فلتخم  طاقن  هب  هدرک و  روبع  اهگر  ربعم  زا  یناسآ  یتحار و  هب  نوخ  دراذـگ 
 . دیآ یم  دوجو  هب  نوخ  راشف  يرامیب 

يرامیب نیا  هب  هیکناسک  یلو  تسا  هتخادرپ  هزرابم  هب  هدرک و  ملع  دـق  يراـمیب  نیا  لـباقم  رد  شناد  ملع و  هک  تسا  لاـس  نیدـنچ 
: دنیوگ یم  نابز  کی  دنزادرپ  یم  نارامیب  نیا  هجلاعم  هب  هک  یناکشزپ  نینچمه  و  دنوش ،  یم  التبم 

ضراوع دش و  میلست  دیاب  دنرگیدکی و  موزلم  مزال و  نیئارش  بلـصت  يریپ و  ینعی  ود  نیا  و  تسا ،  يریپ  همزال  نیئارـش  بلـصت  ))
 . دیرخ ناج  هب  ارنآ 

هدش قفوم  اناد ،  دنم و  هقالع  مدرم  زا  رفن  اهدص  هک  ما  هدید  ممـشچ  هب  مدوخ  نم  هدمآ و  شیپ  يدـعاسمان  عضو  رـضاح  نامز  رد 
رب زور  ره  هتشادن  یبرچ  هک  نآ  هداد  بیترت  يداوم  زا  ار  دوخ  ياذغ  و  دنریگب ،  ییاذغ  میژر  هلیسو  هب  ار  نیئارـش  بلـصت  ولج  دنا 

ار شخب  افش  ياهیزبس  بآ  يدایز  رادقم  هدوزفا و  یم  نیماتیو  فرصم  رادقم 
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 . دنا هدش  ملاس  یلکب  روش ،  نیا  بیقعت  اب  لاس  کی  ات  هام  تفه  ضوع ،  رد  دنا و  هدروخ 

(389  (() میناد یم  ار  نیئارش  بلصت  يرامیب  یعقاو  یلصا و  تلع  زورما  ام  هک  منک  مالعا  مناوت  یم  هکنیا  زا  مدونشوخ  نم 

ارفص هسیک  دبک و  ب : 

راچد ارفص  هسیک  و  دراذگ ،  یم  تسا  ندب  ءاضعا  نیرتمهم  زا  یکی  هک  دبک  يور  رب  يراوگان  تاریثات  زین  دح  زا  جراخ  ياهیبرچ 
 . دیامن یم  لالتخا 

دبک و ضارما  هجلاعم  رد  هتشاد و  بطم  یشیو ))   )) رد هک  تسا  یـسانشرس  فورعم و  ناکـشزپ  زا  یکی  درانلگ )) رژور   )) رتکد ))
: دنسرپ یم  وا  زا  دننک  یم  هعجارم  وا  هب  هجلاعم  يارب  هک  يرامشیب  نارامیب  دراد و  یناهج  توهش  ارفص  هسیک 

نیا يارب  بترم  هدرب  ماـن  رتـکد  تسیچ ؟  دنتـسه  ارفـص  هسیک  يراـمیب  رطخ  هلمح و  ضرعم  رد  مدرم  زا  ینیعم  هتـسد  هکنیا  تـلع 
: دراد ریثءات  ارفص  هسیک  لالتخا  رد  گرزب  لماع  هس  دهد  یم  باوج  ددعتم ،  ناگدننک  لاوئس 

(390  (() یگلاس لهچ  زا  نس  زواجت  نغور 3 -  یبرچ و   - 2 تسا )  ینار  توهش  رد  طارفا  يور و  هدایز  روظنم   . ) نز سنج   - 1

نوتیز نغور 

 . تسا لکش  یضیب  نآ  هویم  دراد ،  يا  هشوخ  ياهلگ  کیراب و  زارد و  ياهگرب  نوتیز  تخرد 

 . دیآ یم  لمع  هب  ناتسچولب  رل و  یجاح  راشفا ،  لیجنم ،  دور ،  دیفس  هرد  ناگرگ ،  رابدور ،  رد  ام  روشک  رد  نوتیز  تخرد 

نانوی و رد  هک  تسا  تلع  نیمهب  تسا  هنارتیدـم  يایرد  رانک  مرگ  ياهنیمز  نوتیز  تخرد  شرورپ  يارب  بسانم  ياهنیمز  الوصا  و 
رد هنارتیدم و  لحاوس  ایلاتیا و 
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یلو دنک  رمع  لاس  رازه  ود  ات  دناوت  یم  نوتیز  تخرد  تسا  هدش  هتشاک  میدق  زا  تخرد  نیا  نیطـسلف  اقیرفآ و  لامـش  ياهروشک 
 . دنکن کشخ  ارنآ  دیدش ،  نادنبخی  امرس و  هک  یط  رشب 

 . دنریگ یم  مه  نغور  زین  نآ  زا  دوش و  یم  هدروخ  ماخ  نوتیز ،  هویم 

دشاب و فافش  الماک  دیاب  هجرد  ترارح 15  رد  نوتیز  نغور  ییالط ،  درز  ای  گنر  زبس  یمک  فافـش  تسا  یعیاـم  نوتیز  نغور 
رفـص ریز  هجرد  تسیب  رد  هدش و  هناد  دمجنم و  دیاب  رفـص  هجرد  رد  ددرگ و  ردک  دیاب  درک  لزنت  هجرد  هد  هب  ترارح ،  هک  نیمه 

 . دوش هتسب  الماک  دیاب 

: دوش یم  فرصم  تروص  ود  هب  نوتیز  نغور 

یکاروخ تروص  هب   - 1

 . ندبب ندیلام  ندرک و  برچ  تروص  هب   - 2

یکاروخ نوتیز  نغور 

یلومعم شروخ  کی  هکرـس  اب  ارنآ  هک  يروط  هب  تسا ،  نوتیز  نغور  هدوب ،  مالـسا  نایاوشیپ  رایـسب  هجوت  دروم  هک  ییاهنغور  زا 
 . دنتسناد یم  بوخ  رایسب 

(391) ءایبنالا ماعط  وه  لاق  و  تیزلا ،  لخلا و  ص )   ) هللا لوسر  یلا  غابصالا  بحا  ناک  لاق :  ع )   ) هللادبع یبا  نع 

اذغ نیا  دندومرف : ترضح  نآ  زین  هدوب و  نوتیز  نغور  هکرس و  (ص )  ادخ لوسر  دزن  اهشروخ  نیرتهب  دیامرف : یم  ع )   ) مشش ماما 
 . تسا ءایبنا  ياذغ  ، 

 . داد میهاوخ  حرش  ادعب  هک  تسا  هجوت  تقد و  لباق  ییاذغ  رظن  زا  هکرس  اب  نوتیز  نغور  ندروخ 

(392  ) نیملسملا ماعط  نم  تیزلا  لخلا و  ع )   ) هللادبع یبا  نع 

 . تسا ناناملسم  ياهاذغ  وزج  هکرس  نوتیز و  نغور  دندومرف : ع )   ) قداص ترضح 

ربمایپ
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نیب زا  سفن و  یکاپ  ثعاـب  قـالخا و  هدـننک  وکین  باـصعا و  يوقم  مغلب و  ارفـص و  هدـننک  فرط  رب  ار  نوتیز  نغور  ص )   ) مرکا
 . دنتسناد یم  هودنا  مغ و  هدنرب 

 . دندومرف شرافس  نآ  ندروخ  هرابرد  و 

مغلااب بهذی  سفنلا و  بیطی  قلخلا و  نسحی  بصعلا و  دشی  مغلبلا و  بهذـی  هرملا و  فشکی  هناف  تیزلاب  مکیلع  ص :)   ) یبنلا نع 
(393)

یکی نان ،  اب  نوتیز  نغور  هک  تسا  اهنرق  و  تسا ،  میـساتپ  اصوصخ  یندـعم  حالما  اه و  نیماتیو  زا  راشرـس  نوتیز ،  عیام  نغور  ))
(394  (() تسا هتشاد  ینازرا  ناسنا  هب  ار  ییاذغ  یلصا  عبانم  زا 

کی تهج  نیا  زا  دـهد و  یم  ترارح  يرلاـک  نآ 234  مرگدـص  اریز  دراد  دایز  شزرا  ندـب  تخوس  دـیلوت  يارب  نوتیز  نغور  ))
 . . . . . دنوش دنمقالع  ریسکا ،  نیا  هب  دیاب  دنشاب  هتشاد  یتمالس  دنهاوخ  یم  هک  یناسک  و  تسا -  شخبورین  ياذغ 

عفر يدـبک و  يویلک و  ياـهجنلوق  يو و  ارفـص  ياهگنـس  اـه و  هیلک  ضراوع  عـفر  يارب  تسا و  نیلم  هدـننک و  مرن  نوـتیز  نغور 
 . . . . تسوکین رایسب  تسوبی ، 

رد يور  هدایز  یلو  دـیامن  یم  حالـصا  ار  ارفـص  اصوصخم  ددـغ  تاحـشرت  دـنک و  یم  دایز  ار  اهتـشا  اذـغ  اب  نوتیز  یمک  ندروخ 
هب نآ  ندروخ  تهج  نیا  زا  تسا و  يرغـال  یباوخ و  یب  ثعاـب  ددرگ و  یم  هدـغ  ود  نیا  تاحـشرت  يداـیز  ثعاـب  نآ ،  ندروـخ 

(395 (() دوش یم  هیصوت  جازم  یمغلب  قاچ و  صاخشا 

 . تساهجازم یمغلب  بسانم  مه  درب و  یم  نیب  زا  ار  يوارفص  ياهگنس  مه  نوتیز  نغور  بیترت  نیا  هب 

ندروخ یمالسا  تایاور  رد 
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نآ يارب  و  دنناد ،  یم  ییارفص  ار  نوتیز  نغور  مینیب  یم  مینک  یم  هاگن  امدق  بتک  هب  یتقو  ام  و  دنا ،  هدرک  زیوجت  هکرـس  اب  ار  نآ 
نغور یسک  رگا  ور  نیا  زا  دنناد  یم  هکرس  ار  نآ  حلصم  نیرتهب  و  نآ ،  تیصاخ  هدننک  حالصا  ینعی  حلصم  دنسیون ،  یم  حلـصم 

هژیو دوش و  یمن  یباوخ  یب  يرغال و  ثعاب  رگید  دنزاس  یم  روطنیا  ار  اهدالاس  مه  هزورما  هکنانچ  دنک  فرصم  هکرس  اب  ار  نوتیز 
 . دوب دهاوخن  جازم  یمغلب  قاچ و  صاخشا 

یفطی بصولااب و  بهذی  بصعلا و  دشی  نوللا و  یفصی  مغلبلا و  بهذی  ههکنلا و  بیطی  تیزلا  ماعطلا  معن   )) لاق هنا  (ع )  اضرلا نع 
(396  (( ) بضغلا

 ، دزاس یم  فرط  رب  ار  مغلب  دیامن و  یم  وبشوخ  ار  ناهد  يوب  اریز  تسا ،  یبوخ  ياذغ  نوتیز  نغور  دیامرف : یم  ع )   ) متـشه ماما 
شوماخ ناسنا  داهن  رد  ار  بضغ  هرارـش  درب و  یم  ار  درد  ضرم و  هدومن ،  تیوقت  ار  باصعا  دهد  یم  توارط  افـص و  ار  تروص 

 . دزاس یم 

 . تسا دبک  هب  طوبرم  تروص  توارط  ناهد و  ییوبشوخ 

(397 (() دنک یم  هزجعم  هریت  ياهگنز  ندرک  زاب  تهج  نوتیز  نغور  ندروخ  تسا  عفان  رایسب  دبک  یلبنت  دنق و  نغور  ))

دیاب تسا و  يزاتمم  شخبافـش  يوراد  دـنلان ،  یم  دـبک  زا  هک  یـصاخشا  يارب  نوتیز ،  عیام  نغور  يروخ ،  پوس  قشاـق  کـی  ))
يدرد لد  هنوگ  چیه  هکنیارب  هوالع  دوش  هدروخ  اتشان  حبص  رگا  نوتیز  نغور  يروخ  پوس  قشاق  کی  دنروخب ،  ارنآ  اتـشان  حبص 

هدوت هب  هدرک و  برچ  ار  اه  هدور  يراجم  دروآ ،  یمن  دوجو  هب 

وراد یب  کشزپ  www.Ghaemiyeh.comمالسا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 262زکرم  هحفص 199 

www.irebooks.comwww.irtanin.com www.omideiran.ir

http://www.ghaemiyeh.com


 . دننک یط  هتسهآ  هتسهآ  ار  دوخ  يداع  هار  دهدیم  هزاجا  دنا  هدش  عمج  اجنآ  رد  هک  ییاهاذغ 

زا هداتفا  تیلاعف  هب  مه  ارفـص  هسیک  دـنک و  یم  لبنت  ياهدـبک  هب  کمک  دوش  لـیم  اتـشان  حبـص  یتقو  نوتیز  نغور  رگید  فرط  زا 
 . دیامن یم  يریگولج  ءاعما  رد  اهبرکیم  ریثکت  دیلوت و 

طولخم ارنآ  ومیل  بآ  اب  دنناوت  یم  دنروخب  لیم  اب  ارنآ  دننک و  لمحت  اتـشان  حبـص  ار  نوتیز  نغور  فرـصم  دـنناوت  یمن  هکیناسک 
هدرک و طولخم  ار  نوتیز  نغور  يروخ ،  هوهق  قشاق  کـی  دوخ  ياذـغ  هدـعو  ره  هب  دـنناوت  یم  یـصاخشا  نینچ  هوـالعب  دـنزاس ، 

مه هب  لد  یتحاراـن و  هنوـگ  چـیه  نودـب  ارنآ  هدرک و  تداـع  نوـتیز  نغور  فرـصم  هب  هتفر  هتفر  بیترت  نیدـب  دـنیامن و  فرـصم 
(398 (() دروخ دنهاوخ  یگدروخ 

هتبلا دـنراد و  میقتـسم  رثا  يرگید  رد  مادـک  ره  هکیروطب  تسا  دوجوم  ناور  تحـص  مسج و  تمالـس  نیب  یمیقتـسم  رایـسب  هطبار 
هدـمع تمـسق  دـنهدب ،  ماجنا  هبونب  ار  دوخ  راک  کـی  ره  اـضعا  ریاـس  درواـین و  راـشف  ارفـص  هسیک  دـنک و  راـک  بوخ  دـبک  یتقو 

هتکن ود  نیا  (ع )  اضر ماما  و  ص )   ) مرکا ربمایپ  مالک  رد  تهج  نیمه  هب  دوش ،  یم  فرط  رب  اهیقالخا  دـب  اـهینارگن و  اهتینابـصع و 
: دندومرف هک  تسا  هجوت  لباق 

 (( تسا بضغ  نتخاس  شوماخ  قلخ و  نسح  ببس  نوتیز  نغور  ندروخ  ))

یجراخ فراصم 

زین نآ  ندروخب  هکنانچ  هدش ،  شرافس  عوضوم  نیا  هب  مالـسا  رد  دنلامیم و  رـس  ياهوم  ندبب و  تسوپ  یمرن  يارب  ار  نوتیز  نغور 
 : هلمج زا  دوب ،  هدش  شرافس 

هرجش نم  هناف  هباونهدا  تیزلا و  اولک   ، )) هللا لوسر  لاق   - 1
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(399  (() هکرابم

 . تسا یتکرب  اب  تخرد  زا  اریز  دیلامب  ندب  هب  دیروخب و  ار  نوتیز  نغور 

(400) اموی نیعبرا  ناطیشلا  هیرقی  مل  هب  نهدا  تیزلا و  لکا  نم  هناف  هب  نهدا  تیزلا و  لک  یلع  ای  لاق  ع )   ) یلعل هتیصو  یف   - 2

یم هدافتسا  ود  نیا  زا  هک  یناسک  اریز  لامب ،  ندبب  روخب و  نوتیز  نغور  هک  تسا ،  ع )   ) یلع هب  ص )   ) مرکا ربمایپ  ياهشرافس  زا 
 . دنظوفحم اهبورکیم  زا  يدایز )  تدم   ) زور ات 40  دننک ، 

دـشاب هدـنام  لاس  تفه  هک  هنهک  نغور  تسا و  هزات  زا  رتهب  نآ  هنهک  وم ،  تسوپ و  یلام  نغور  ینعی  یجراخ ،  فراـصم  يارب  ))
(401  (() تسا ناسلب  نغور  زا  رتهب  لصافم ،  مالآ  نیکست  رد 

 . تسا هدرمژپ  کشخ و  ياهتسوپ  نامرد  نوتیز  نغور 

قـشاق کـی  دـیوش  مرگ  بآ  دراو  هکنیا  زا  شیپ  دـینکن و  مرگ  داـیز  ار  بآ  هک  دیـشاب  هجوـتم  تـسا  کـشخ  امـش  تسوـپ  رگا  ))
دیهد وشتـسش  هدز و  نوباص  ار  دوخ  دـشاب  برچ  یلیخ  هک  تلاوت  نوباص  اب  سپـس  دـیزیرب و  بآ  رد  ار  نوتیز  نغور  يروخاـبرم 

ناو ات  دینک  زاب  ار  درـس  بآ  ریـش  نآ  ياجب  دـینک و  نوریب  ناوزا  ار  مرگ  بآ  فصن  دـیدرک  تحارتسا  دـیدش و  زیمت  الماک  یتقو 
دیباوخب ناو  نآ  رد  هقیقد  هس  سپس  دوش و  درس  هتفر  هتفر  ناو  بآ  ات  دینک  طولخم  ار  مرگ  درس و  بآ  تسد ،  اب  سپـس  دوشرپ و 

 ، دوش یمن  ناتدرـس  ادبا  امـش  اما  دینک ،  یم  یگتـسخ  ساسحا  ددرگ ،  یم  زمرق  هدش و  نزوس  نزوس  امـش  ندب  هک  دـید  دـیهاوخ 
راک نیا  زا  سپ 
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هچ ره  ات  دیراذگب  دازآ  ار  ناتندب  تالـضع  هتفر و  باوختخر  هب  سپـس  دـینک و  کشخ  دـیناچیپب و  یگرزب  هلوح  يال  ار  ناتدوخ 
(402 (() دنوش رود  امش  زا  دیراد  یلایخ  ای  یعقاو و  هودنا  مغ و 

تسب و ار  نآ  باوخ  زا  لبق  داد و  شلاـم  نوتیز  نغور  اـب  ار  رـس  یپ  رد  یپ  زور  هد  دـیاب  رـس ،  ياـهوم  شزیر  زا  يریگولج  يارب 
 . . . تسش ( 403  () یسرام  ) نوباص اب  و  مرگمین )   ) لولم بآ  اب  ارنآ  تساخرب  باوخ  زا  هک  حبص  دیباوخ و 

نغور نیا  دـیناسیخب و  نوتیز  نغور  مرگ  تسیود  رد  ار  هایـس  يزیر  جاـت  گرب  مرگ  دـص  هتفه  کـی  تدـم  داوس ،  هجلاـعم  يارب 
نیرسلگ و يواسم  هزادنا  هب  نآ  هجلاعم  يارب  تسا  هدروخ  كرتامـش  تسد  ای  اپ  تسوپ  رگا  دیلامب  تسوپ  يور  رب  سرپمک  لثمار 

 . دینک برچ  یلام و  نغور  ار  دوخ  تسوپ  هدرک و  طولخم  ار  نوتیز  نغور 

 . داد شلام  نوتیز  نغور  ار  اهنآ  نت  دیاب  دنتسه  ینوخ  مک  و  مسیت ))  یشار   )) هب التبم  ای  دنراد و  مرن  ناوختسا  هک  ییاه  هچب 

 ، باصعا ای  تالـضع و  درد  مسیتامر و  عاونا  يارب  هک  دروآ  یم  دوجوب  نغور  دننک  طولخم  هدـیبوک  ریـس  اب  ار  نوتیز  نغور  رگا 
(404 (() دنهد ژاسام  دنلامب و  درد  عوضوم  يور  ارنآ  تسد  اب  دیاب  تسا و  اهبنارگ 

هشفنب لگ 

گنر هس  هشفنب  رطعم 2 -  هشفنب  تسا 1 -  مسق  ود  هشفنب  لگ 

مه یـضعب  دوش  یم  فرـصم  دایز  بط  رد  نآ  ياهلگ  نوچ  دـیور و  یم  اهرابیوج  رانک  اه و  هشیب  اهلگنج  هیـشاح  رد  رطعم  هشفنب 
يزاس رطع  رد  نآ  ساسا  زا  دنراک و  یم  ارنآ 
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 . دننک یم  هدافتسا 

تسا هتشر  هتشر  وم و  رپ  نآ  هشیر  تسا و  لطتم  هشیر  هب  یگرزب  گربمد  هطـساو  هب  گرزب و  لماک و  رطعم ،  هشفنب  لگ  ياهگرب 
مایپ دنیـشن  یم  لگ  هب  اه  هشیب  اهرابیوج و  رانک  رد  هشفنب  یتقو  دـیآ  یم  رد  هشیر  زا  امیقتـسم  نآ  لگ  اهگرب و  درادـن و  هقاـس  و  ، 

 . تسا راهب  روآ 

تاقبط تروصب  يدبس  رد  ارنآ  هکلب  دینکن ،  هتشابنا  مه  يور  دینک  یعس  دینیچب و  تقد  اب  نیدرورف  رد  ار  هشفنب  گرب  لگ و  امش 
فورعم یگنرف  هشفنب  مانب  ناریا  رد  گنر  هس  هشفنب  لگ  دوش  کشخ  اـت  دـیراذگب  دـنک  روبع  اوه  هک  ییاـج  رد  دـیزیرب و  كزاـن 

 . دیوریم تسا  ییاپورا  ياهروشک  نوچ  اوه  بآ و  رظن  زا  بوطرم و  اوه  هک  ناریا  لامش  یحاون  رد  تسا و 

گنر هس  هشفنب  ياهلگ  دنراک  یم  هک  تسا  يا  هشفنب  زا  رتکچوک  نآ  گرب  اهلگ و  دیور و  یم  یـشحو  تلاح  هب  گنر  هس  هشفنب 
دوش یم  هدید  درز  دیفـس و  ریـس و  شفنب  گنر  نآ  ياهلگ  رد  دروآ و  یم  ماود  رهم  هام  ات  دوش و  یم  ادیپ  نیدرورف  هام  طساوا  زا 

 . دراد گربلگ  جنپ  هاگ  ره  و 

؟  دراد هچ  هشفنب 

لمعب هشفنب  هایگ  يور  هک  یملع  ياه  هبرجت  نیرخآ  قبط  تسا ،  نیلویو  ياراد  نآ  هشیر  اصوصخم  هشفنب  هایگ  ياهتمـسق  ماـمت  ))
نیلویو کیلام و  دیسآ  نوریا ،  دنق  مولعم ،  یگنر ،  هدام  کیلیسیلاس ،  دیسآ  ژالیـسوم ،  ياراد  هشفنب  تسا  هدش  مولعم  دنا  هدروآ 

(405 (() دشاب یم 

هشفنب مالسا و 

 . دوش یم  هدید  فرصم  ود  مالسا  رد  هشفنب  يارب 

1
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یجراخ فرصم  یلخاد 2 -  فرصم  - 

(406) اوسح هوسحل  جسفنبلا  یف  ام  سانلا  ملع  ول  دیامرف : یم  ص )   ) مرکا ربمایپ  نآ  یلخاد  فرصم  هرابرد 

 . دنروخ یم  رایسب  نآ  زا  تسا  هداد  رارق  یصاوخ  هچ  هشفنب  رد  دنوادخ  دنتسناد  یم  مدرم  رگا 

امش دنک ،  یم  نامرد  ار  نیژنآ  هدرک و  كاپ  ار  هنیس  دنک ،  یم  مک  ار  ارفص  دهد ،  یم  تحارتسا  ار  مکـش  دشاب  هزات  رگا  هشفنب  ))
ارنآ دـئاوف  دـینک  یم  فرـصم  هیلک  تالالتخا  ای  و  ماکز ،  نرگیم ،  پیرگ ،  هفرـس ،  هایـس  تیـشنورب ،  ناـمرد  يارب  ار  هشفنب  یتقو 

 . درک دیهاوخ  هدهاشم 

نآ هرابرد  هعلاطم  لوغشم  رـضاح  لاح  رد  دنناد و  یم  يرثوتم  يوراد  ناطرـس ،  نامرد  يارب  ار  هشفنب  ياهگرب  دیدج  یکـشزپ  رد 
فرـصم ناونع  هب  ار  نآ  هدـیناسیخ و  ار  هشفنب  هک  تشاد  مالعا  نودروگ )   ) مان هب  یـسیلگنا  کشزپ  کی  لاس 1905  رد  دنتسه ، 

(407  (() تسا هدرک  مک  ار  اهنآ  مجح  مارآ و  ار  كاندرد  ياه  لمد  یتحاران  هدرب و  راک  هب  یجراخ  یلخاد و 

: دیامرف یم  ع )   ) نینموملا ریما  هلمج  زا  دنا ،  هداد  یتاروتسد  هشفنب  هلیسو  هب  اهیرامیب  نامرد  دروم  رد  مالسا  نایاوشیپ  مینیب  یم  و 

(408) درابلا ءاملا  جسفنبلاب و  یمحلا  رح  اورسکا 

 . دنربب نیب  زا  کنخ  بآ  هشفنب و  هلیسوب  ار  بت  ترارح 

 . دندرک یم  زیوجت  زرل  بت و  اب  هارمه  ینوفع  ییاهیرامیب  یگدز و  باتفآ  دردرس ،  يارب  ار  هشفنب  میکح ،  طارقب  بتکم  ناوریپ  ))

(409) دنا هدرب  راکب  تیشن  ورب  هجلاعم  رد  ار  هشفنب  تیقفوم ،  اب  لکول ))   )) و رمین )) ))

(410  ) تیشنورب نامرد 

 ، لسع اب  ار  کشخ  هشفنب  لگ  هدناشوج  ))
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(411 (() دیشونب ارنآ  زا  ناجنف  کی  راب  ره  وراب  جنپ  ات  هس  زور  ره  دینک و  نیریش 

راک هب  یتسوپ ،  ضارما  هثل و  يزیر  نوخ  کفرب ،  نیژنآ ،  عاونا  نامرد  يارب  تسا و  ناورف  زین  هشفنب  یجراـخ  لامعتـسا  فراـصم 
 . دور یم 

شتآ يور  ارنآ  يوـتحم  فرظ  دـیزیرب و  درـس  بآ  رتـیل  کـی  رد  ار  کـشخ  هـشفنب  لـگ  مرگ  اـت 50   30 ( 412  ) نیژنآ ناـمرد  ))
هرغرغ ياود  ناونع  هب  ار  نآ  دعب  دشکب  مدات  دنامب  دیراذگب  هقیقد  دینک و 15  شوماخ  ار  شتآ  سپس  دیآ ،  شوج  هب  ات  دیراذگب 

 . دینک فرصم 

رگا دـینک و  هرغرغ  ار  نآ  تسا  ناـهد  رد  کـفرب  رگا  دومن و  هدافتـسا  هشفنب  لـگ  زا  دـیاب  قیرط  نیمه  هب  زین  کـفرب  ناـمرد  يارب 
 . دییامن فرصم  وشتسش  لولحم  دننام  تسا  رگید  ياجرد 

دزاس و یم  مکحم  ار  اهنآ  دنک و  یم  فقوتم  ار  اه  هثل  تاکیرحت  دیهد  وشتسش  ار  ناهد  راب  ود  يزور  رگا  هدناشوج  نیمه  اب  زین  و 
(413 (() دیوش یمن  اه  هثل  يزیرنوخ  راچد  رگید  هجیتن  رد 

هشفنب نغور 

ندیلام يارب  دروم  دنچ  رد  ار  هشفنب  نغور  دنا و  هدومرف  دیکءات  نآ  نغور  هب  هشفنب  یجراخ  لامعتسا  فراصم  رد  مالسا  نایاوشیپ 
جـسفنبلا نهدلا  معن   ( )) ع  ) هللادبع وبا  لاق  دـنا : هومن  زیوجت  ینیب  رد  ندـناکچ  يارب  رگید ،  دراوم  رد  یناشیپ و  ای  ندـب  رـس و  هب  ، 

(414  (() هب اونهداف  نیعلا  سارلا و  نم  ءادلاب  بهذیل 

راکب ارنآ  سپ  درب ،  یم  نیب  زا  ار  مشچ  رـس و  ياهدرد  اریز  تسا  یبوخ  رایـسب  نغور  هشفنب  نغور  دندومرف : یم  ع )   ) قداص ماما 
 . دیربب

دامض تروصب  ار  هشفنب  گرب  دیروکسوید  ))
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(415 (() درک یم  فرصم  يرصب  تافالتخا  مشچ و  مرو  يارب 

(416  ) عادصلاب بهذی  هناف  جسفنبلاب  نیبجاحلا  نهد  ع )   ) هللادبع یبا  نع 

 . درب یم  نیب  زا  ار  دردرس  اریز  دیلامب  دوخ  ناوربا  هب  ار  هشفنب  نغور  دیامرف : یم  مشش  ماما 

وا ینیب  رد  هشفنب  نغور  دـندومرف  ترـضحنآ  دوـب ،  هدـید  همدـص  شزغم  دوـب و  هداـتفا  رتـسا  زا  يدرم  ع )   ) قداـص ماـما  ناـمز  رد 
(417  (() تفای دوبهب  يدوزب  درم  نآ  روتسد  نیا  اب  دیناکچب ، 

اه نغور  کمک  هب  ار  هشفنب  مالـسا ،  نایاوشیپ  نکیل  و  دـنا ،  هتفگ  رایـسب  يدـلج  ياـهمخز  رب  ار  هشفنب  يوکین  تارثا  نادنمـشناد 
 . دنا هتسناد  رتهب  رثوم و  ماداب )  ای  دجنک  دننام  )

ندروـخ و كرت  هجلاـعم  يارب  دـنروآ و  یم  رد  دامـض  تروـص  هب  هدرک و  هل  ارنآ  دـنزپ و  یم  بآ  یمک  رد  ار  هـشفنب  ياـهگرب  ))
هدرک و هل  ناوتیم  مه  ار  هشفنب  هزاـت  ياـهگرب  صوصخب ،  دروـم  نیا  رد  دـننک ،  یم  هدافتـسا  اـهمناخ  ناتـسپرس  يدـلج  ياـهمخز 

(418 (() درک لامعتسا  دامض  تروصب 

يا هعطق  اب  وشتـسش  لولحم  لثم  دینک و  هدامآ  میداد  حرـش  نیژنآ  دروم  رد  ار  نآ  هیهت  هک  یبیترت  هب  ار  کشخ  هشفنب  هدـناشوج  ))
(419 (() دیلامب دوخ  يدلج  ياهمخز  تاروثب  يور  هبنپ 

 ، هشفنب نغور  دشاب ،  هدش  هتفرگ  وا  ینیب  دشاب و  هدش  بیرگ  ناسنا  ای  دوش  یم  کشخ  ینیب ،  هک  یعقاوم  رد  دایز ،  تایبرجت  قبط 
 . تسا نامرد  نیرتهب 

یمتخ لگ 

زا هدیـشوپ  هدـیرپ و  زبس  گنر  ياراد  درگ و  نآ  هقاس  دـسر ،  یم  مینورتم  کی  هب  نآ  عاـفترا  یهاـگ  هک  سا  یهاـیگ  یمتخ  لـگ 
 . تسا یمرن  ياهکرک 

كرک و ياراد  میخض و  یمتخ  ياهگرب 
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ياراد تسا و  گـنر  دیفـس  كاـخ  زا  جراـخ  رد  لکـش و  یکدود  درگ و  یمتخ  لـگ  هشیر  دـشاب ،  یم  راد  هیواز  گـنر و  دـیفس 
یمتخ لگ  دشاب  یم  تباث  رادقم  هب  نغور  ننات و  نیئایت ،  نیژاراپسآ ،  يا ،  هدیفـس  داوم  گنردرز ،  هنولم  هدام  غمـص ،  هتـساشن ، 

 . دشاب یم  یتوص  ای  دیفس  گنر  هب  گرزب و  نآ  ياهلگ  دهد و  یم  لگ  دادرم  ریت و  هام  رد 

 ، تسا تیمها  زئاح  زین  نآ  یجراـخ  لامعتـسا  دراوم  یلو  دراد  یلخاد  تالامعتـسا  رد  ینوگاـنوگ  فراـصم  دـنچ  ره  یمتخ  لـگ 
 . تسا هشفنب  لگ  ریظن  نآ  یجراخ  تالامعتسا  صاوخ 

يارب یصاوخ  هدش و  هدربمان  تسا ،  تروص  رـس و  يوشتـسش  ثعاب  هک  ییاهزیچ  نیرتهب  زا  یکی  ناونعب  یمتخ  لگ  زا  مالـسا  رد 
 : هدیدرگ نایب  تمسق  نیارد  نآ 

(420 (() راذقالا یفنی  نردلاب و  بهذی  یمتخلاب  سارلا  لسغ   ( )) ع  ) نینموملا ریما  لاق   - 1

 . درب یم  نیب  زا  ار  تافاثک  كرچ و  یمتخ ،  ابرس  يوشتسش  دومرف : ع )   ) یلع

(421  ) عادصلا نم  ناما  وه  و  رشبلا ،  رعشلا و  نسحی  هنسلا و  نم  هعمجلا  موی  یمتخلااب  سارلا  لسغ   (: )) ع  ) نسحلابا تعمس   - 2

نیا رب  هوالع  تسا  ص )   ) مالـسا ربمغیپ  تاروتـسد  وزج  هعمج  زور  رد  یمتخ  لگ  اب  ار  رـس  نداد  وشتـسش  دـیامرفیم : متـشه  ماـما 
 . دنک یم  يریگولج  دردرس  زا  و  دیامن ،  یم  ابیز  ار  تروص  اهوم و  هکنیا  دننام  تسا  یصاوخ  ياراد 

هدنهد نیکست  مامح 

دنرب یم  راکب  ندب  يوشتسش  يارب  ارنآ  هک  دیآ  یم  نوریب  نآ  زا  يدایز  باعل  دوش ،  سیخ  بآ  رد  نوچ  یمتخ  هشیر  لگ و  ))
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دـشاب و هتـشاد  شراخ  تسوپ ،  هک  يدروم  رد  تسا و  هدـنهد  نیکـست  مامح  مسق  نیا  دـنیرگیم ،  نآ  هب  نیـشن  هت  مامح  یهاـگ  و 
(422 (() دوب دهاوخ  دیفم  دشاب  هدرک  مروای 

کی چیه  تسا و  لومعم  مخز ،  درز  يارب  مه  زونه  و  دندرک ،  یم  هدافتسا  یمتخ  لگ  خوبطم  زا  اقباس  اهمخز ،  يوشتسش  يارب  ))
(423  (() تسا هتفرگن  ار  نآ  ياج  زورما ،  تمیق  نارگ  ياهوراد  زا 

یجیردت گرم  لماوع  مشش :  شخب 

یجیردت گرم  لماوع 

و ینیماتیو ،  داوم  دقاف  هک  نیا  زا  رظن  فرـص  دنا ،  هدـش  اهتلم  موسرم  رایـسب  ياهاذـغ  وزج  هک  اهیندـیماشآ  اهیندروخ و  زا  یـضعب 
 . دنیامن یم  یعونصم  گرم  داجیا  جیردت ،  روطب  ناسنا  يارب  دنتسه ،  یئاذغ  تردق 

تایناخد

ماـن هب  دـنک  دود  داـجیا  هچ  ره  نیارباـنب  تسا ،  دود  ینعم  هب  تـنعل  رد  هـک  ناـخد ))   )) زا قتـشم  یبرع  تـسا  يا  هـملک  تاـیناخد 
نایلق و  قپچ ،  راگیـس ،  دننام  اهنیا  تاقتـشم  و  وکابنت ،  نوتوت ،  هب  تایناخد  زورما ،  حالطـصا  رد  یلو  دوش ،  یم  هدـیمان  تایناخد 

 . دوش یم  هتفگ 

 ، دراد رفنت  نآ  ندینـش  زا  ناسنا  هک  تسا  يا  هملک  نامه  دود  تسین و  يزیچ  دود  زا  ریغ  تسادـیپ  نآ  ینعم  زا  هچناـنچ  تاـیناخد 
 . لد حور و  راشف  تملظ و  ینعی  دود  دزادنا ،  یم  هناقفخ  اهیگ و  هریت  تاهیکیرات ،  دایب  ار  ناسنا  دود  هملک  اریز 

بلق و  دناشک ،  یم  یهایـس  یگریت و  هب  ار  ناناوج  نوگلگ  تروص  دراشف ،  یم  ار  ام  حور  مسج و  هک  تسا  تایناخد  نیمه  يرآ 
 . دنک یم  لیدبت  تینابصع ،  يدنت و  هب  ار  اهناسنا  يوکین  قالخا  هک  تسا  دود  نامه  و  دزاس ،  یم  کیرات  ریت و  ار  نانآ  نشور 

دشک یم  شتآ  هب  ار  دوخ  یگدنز  نمرخ  نآ  هلیسوب  و  دنک ،  یم  نشور  ارنآ  تیربک  کی  اب  رـشب  هک  تسا  يدود  نامه  تایناخد 
ندـنک اب  دارفا ،  رتشیب  يارب  هک  ار  دوخ  هنازور  دـمآ  رد  سپـس  دـنازوس و  یم  ار  دوخ  تمالـس  زیچ  ره  زا  لـبق  نمرخ ،  نیا  رد  و  ، 

یم مهارف  ناج ، 
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 . میوش انشآ  رتشیب  ناخد  دود و  نیا  یلصا  تابیکرت  اب  تسا  رتهب  لاح  دشک  یم  شتآ  هب  دوش 

: زا دنترابع  نآ  دود  نوتوت و  ییایمیش ،  تابیکرت 

نیدیرپ كاینومآ 6 -  کیلیتم 5 -  لکلا  کیردینایس 4 -  دیسا  کیتسا و  دیسا  کینبرک 3 -  زاگ  نیتوکین 2 -   - 1 ))

هب صلاخ  نیتوکین  دص  رد  ود  ای  کی  لولحم  رگا  دش ،  فشک  نامیا ))  تو و  تسوپ   )) هلیـسوب لاس 1828  رد  نیتوکین ))   - )) 1
ود ات  گس 2/1  نتـشک  يارب  تسا و  یفاـک  نآ  قیرزت  شوگرخ 4/1  نتـشک  يارب  تسا  یمتح  نآ  گرم  دوش ،  قـیرزت  هغاـبروق 

 . هرطق

 . تسا یگفخ  بجوم  دنناد  یم  همه  کینبرک ))  زاگ   - )) 2

 . تخاس دوبان  دوش  یم  ار  ناسنا  کی  دیسا  نیا  هرطق  کی  اب  کیردینایس ، ))  دیسا  کیتسا و  دیسا   - )) 3

 . تسا مشچ  يروک  ثعاب  کیلیتم ، ))  لکلا   - )) 4

 . دوش یم  هیهت  یلآ  داوم  داسف  زا  هک  تسا  يزیچ  نامه  كاینومآ ، ))   - )) 5

 . تسا ناطرس  دلوم  نیدیرپ ))   - )) 6

 : تسا هدرک  التبم  یجیردت  گرم  هب  ار  دوخ  هزادنا  هچ  ات  دشک  یم  راگیس  ددع  يزور 20  هک  یسک  دید  دیاب 

: راگیس ددع  رد 20 

نیتوکین

نیدیرپ

كاینومآ

کیردینایس دیسا 

نبرک دیسا 

تسین رتهب  ندش ،  مومسم  ندیشک و  دعب  مومـس و  همه  نیا  ندیرخ  نداد و  لوپ  ياج  هب  میـسرپب  تایناخد  هب  نیداتعم  زا  تسین  دب 
؟  دییامنب اراوگ  نیریش و  ياه  هویم  فرص  ار  اهلوپ  نیا 

تسا باصعا  رکف و  شمارآ  ثعاب  راگیس  ندیشک  دنیوگ : یم  دنروآ و  یم  لیلد  دوخ  ندیشک  راگیس  يارب  داتعم  دارفا  زا  یضعب 
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: اریز تسین ،  حیحص  لیلد  نیا  یلو 

 ، یمـسج دایز  راک  راـشف  رثا  رد  هک  یـسک  دـناسر .  یم  ررـض  نادـنچ  ود  نیگنـس  ياـهراک  ماـجنا  نیح  رد  تاـیناخد  لامعتـسا  ))
جایتحا نیگنس  راک  هب  لاغتشا  عقوم  رد  دنک .  یم  ادا  نژیسکا  لابق  رد  ار  دوخ  نید  اه  تسیزولویزیف  هتفگ  هب  انب  دنک  یم  تحارتسا 

یمن بلق ،  راک  دیدشت  قیمع و  دنت و  یپ  رد  یپ  ياه  ندیـشک  سقن  اب  تلاح  نآ  رد  ندب  هک  دـبای  یم  شیازفا  ردـقنآ  هژیـسکا  هب 
 . دوش یم  دیلوت  یگتسخ  يریگ ،  نژیسکا  صقن  هجیتن  رد  دنک و  نیمءات  ار  نژیسکا  دناوت 

زا نویسادیسکا  رثا  رد  راک  نیح  رد  هلصاح  داوم  ات  تدشاب  ماوت  دیاب  قیمع  سفنت  اب  نیگنـس  ياهراک  زا  سپ  ناسنا  یگتـسخ  عفر 
 . دهاک یم  راک  يورین  زا  هدیدرگ و  يریگ  نژیسکا  دوبمک  بجوم  یعضو  نینچ  رد  تایناخد  لامعتسا  دنورب ،  نیب 

یم هزایمخ  راگیس  رطاخب  هک  يراکشزرو  ای  دراد و  نهد  هب  راگیس  یکـسا  لاح  رد  هک  يزاب ))  یکـسا   )) هدهاشم لصا  نیا  يور 
(424  (() تسا زیگنا  لالم  ردقچ  دشک 

نماتیو ث تایناخد و 

دوز دنوشیم و  راد  راب  رتمک  داتعم  نانز  دنک ،  یم  ریپ  دوز  ار  داتعم  صخـش  دیامن و  یم  دساف  ار  ندـب  ث ))   )) نیماتیو تایناخد  ))
 . دروخ یم  شوج  رید  نیداتعم  هدعم  مخز  دندرگ ،  یم  هسئای 

(425 (() دیامن یم  ناطرس  داجیا  دشاب  یم  مرج  تروص  هب  هک  دود  نارطق 

یعونصم ياهدنق 

یم لیکشت  ار  ندب  يرورض  داوم  زا  يرگید  تمسق  زین  اهیبرچ  هکنانچ  اهینیریـش ،  ینعی  تسا  يدنق  داوم  ندب ،  مزال  داوم  زا  یکی 
ياهدنق زا  تسیاب  ار  يرورض  يدنق  داوم  یلو  دنهد ، 
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هطساوب یعونـصم  ياهدنق  دوش  یم  نیمات  ندب  يدنق  داوم  الماک  ردنغچ . . . .  لسع ،  امرخ ،  ندروخ  اب  الثم  دومن ،  نیمءات  یعیبط 
 . دوش یم  بوسحم  یجیردت  ياهگرم  لماوع  ءزج  تسا و  رضم  ندب  تمالس  يارب  ییایمیش  ياهوراد  يریداقم  نتشاد 

ردنغچ زا  ییایمیـش  ياهوراد  کمک  اب  هک  يدنق  دراد ،  دنق  بذـج  مضه و  تهج  میزنآ  نیماتیو و  رظن  زا  ار  مزال  داوم  مامت  وبل  ))
لماوع نیا  هک  تسا  راچان  دهد  لیوحت  ار  مزال  يورین  هتخوس و  ندب  رد  هکنیا  يارب  هدوب و  دـیفم  لماوع  نیا  دـیاف  دوش  یم  هتفرگ 

ماجنارـس ددرگ و  یئرماـن  یگنــسرگ  بجوـم  هتخاـس و  اـهنآ  دوـبمک  راـچد  ار  ناـسنا  هـتفرگ  ندـب  ریاـخذ  رگید و  ياهاذـغ  زا  ار 
 . دیامن داجیا  ییاهیرامیب 

گرم دوش  یم  بوحـسم  هدنـشک  ياهاذغ  زا  امـش  یعونـصم  همین  یگدنز  رد  تساز و  يرامیب  كرحم و  ياذـغ  کی  دیفـس  دـنق 
 ، تسا یحور  یمـسج و  ياهیتحاران  اهیـشوخان و  زا  يرایـسب  لماع  دهد ،  یم  تسد  ناسنا  هب  دیفـس  دـنق  ندروخ  زا  هک  یجیردـت 

 . دیامن یم  فیثک  ار  نوخ  دنک ،  یم  بارخ  ار  نادند 

 . دزاس یم  فیعض  ار  باصعا  هلسلس  دیامن و  یم  بارخ  تسا  ندب  یتشک  ناکس  هک  ار  دبک 

 ، زیوم لسع ،  لثم  یعیبط  ياهینیریش  زا  رودقملا  یتح  دوخ ،  ماک  ندرک  نیریش  يارب  هک  منک  یم  هیصوت  امـش  هب  نم  تهج  نیا  هب 
(426 (() دیوش دنم  هرهب  رکشین  دنق  زا  دیروخب  دیفس  دنق  دیتساوخ  رگا  و  دییامن ،  هدافتسا  وبل  امرخ و  هریش ، 

اهالوک عاونا  هوهق -  ياچ - 

ییاریذپ هلیسو  نیرت  یمومع  تساه ،  هداوناخ  مومع  ياهمیژر  وزج  یکاروخ  ياچ  اصوصخ  اهالوک  ياچ و 
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 . دوش یم  لامعتسا  اه  هداوناخ  یضعب  رد  شیب  مک و  مه  هوهق  تسا ،  ینامهم  ره 

جیار زا  تداع  بسحب  اه  هداوناخ  رتشیب  دزن  هنافـسءاتم  دـنمزال  يرورـض و  داوم  دـقاف  اـهالوک  روط  نیمه  هوهق و  ياـچ و  هکنآ  اـب 
 . دنشاب یم  اهیندیماشآ  نیرت 

 . دنوش یم  لح  نغور  بآ و  رد  هک  دنتسه  یلولحم  ود  ماسجا  یتایح ،  دض  ياهاذغ  زا  رگید  هتسد  کی  ))

ياهلولس اصوصخم  اهلولـس  ءاشغ  یبرچ  رد  دنور و  یم  ندب  ياهلولـس  فرط  هب  بآ  کمک  هب  هک  تسا  نیا  ماسجا  نیا  تیـصاخ 
 . دنوش یم  ياهلولس  ندرک  سح  یب  ریدخت و  ببس  هتفای  هار  اهنآ  لخاد  هدش  لح  یبصع 

 . وئاکاک نیلمربوئت و  ياچ ،  هوهق و  نیئفاک ،  كایرت ،  نیفرم ،  لکلا ،  زا  دنترابع  یلولحم  ود  ماسجا  نیا  نیرتمهم 

هکنآ ياجب  حبـص  ام  دننک . . .  یم  مومـسم  نآ  هلیـسوب  ار  دوخ  دنوش  رکنم  ار  داوم  نیا  تیمومـسم  هکنآ  نودـب  الومعم  صاخـشا 
 . میزاس یم  مومسم  ار  دوخ  مییامن  سوه  عقوم  ره  بش  رخآ  ات  و  مینک ،  یم  عورش  ياچ  اب  ار  دوخ  هناحبص  میروخب  هویم 

 ، تسا دنت  رایـسب  هوهق  کی  ربارب  ود  اهنآ  رد  مس  نیا  رادقم  یتح  و  دنراد ،  نیئفاک  يرادقم  هک  دنتـسه  ییاهیندـیماشآ  زین  اهالوک 
 . دننک یم  دساف  ار  نادند  يانیم  هدرک و  هدعم  مخز  دیلوت  اهالوک 

دنوش و یم  دساف  دوز  دنراد و  رایسب  ياهررـض  دنوش  تسرد  دیفـس  دنق  اب  رگا  اریز  دنتـسه  يدب  رایـسب  ياهیندیماشآ  اهدان ،  ومیل 
تسا دبک  مس  هک  نیراخاس ))   )) الومعم نآ  ندش  شرت  زا  يریگولج  يارب  اهزاس  دان  ومیل  هکنآ  لاح 
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(427 (() دنیامن یم  لامعتسا 

 . تسا رس  يوم  شزیر  یباوخ و  لماع  هوهق  ياچ و 

(428 (() دنک یم  مک  ار  باوخ  دراد  دوجو  هوهق  ياچ و  رد  هک  نیئفاک  لثم  مومس  زا  یضعب  ))

بوخ هک  يدنه  ياه  هچکوخ  زا  يدایز  هدع  هب  هاگشیامزآ  رد  تسا ،  هوهق  رس  يوم  ندش  دیفـس  شزیر و  رثوم  لماوع  زا  یکی  ))
هدش رهاظ  ب )   ) ياه نیماتیو  دوبمک  ضراوع  تاناویح  نیا  رد  هک  دندید  یتدم  زا  یپ  دندناروخ  هوهق  يرادقم  دندوب  هدش  هیذغت 
مامت تسا  هدش  هدنروخ  تاناویح  نیا  هب  هک  يا  هوهق  دش  مولعم  دمآ  لمع  هب  اهنآ  رد  هک  یقیقد  حرـشت  شیامزآ و  زا  دـعب  تسا ، 

(429 (() دوش ندب  نوخ و  بذج  تسا  هتشاذگن  عفد و  جراخ  هب  هدرک و  لح  اه  هدور  هدعم و  رد  ار  ب )   ) ياه نیماتیو 

ندب مسج و  رب  قالخا  ریثءات   : مود تمسق 

همدقم

تسا یتمالس  هیامرس  قالخا 

 . تسا قالخا  هب  طوبرم  باتک  مود  تسمق 

 . مییامن تواضق  تهج  ود  زا  یتسیاب  میهدب  رارق  رظن  دروم  تقد  هب  ار  اهناسنا  تمالس  رگا  ام 

 . ندب مسج و  رظن  زا  مود  قالخا ،  حور و  هبنج  زا  یکی 

رب هوالع  ینورد  ياهناجیه  یحور و  ياهیتحاران  هک  میتفاـیرد  هبرجت  هب  دوخ  اـم  اریز  دـید ،  ندـب  هچیرد  زا  ناوت  یمن  ار  تشادـهب 
یم فرحنم  لادتعا  تحص و  میقتسم  طارـص  زا  ار  جازم  دنارد و  يدب  راثآ  زین  ندب  رد  دنرطاخ  قیوشت  رکف و  لالتخا  ثعاب  هکنآ 

: دنوش یم  یفلتخم  ياهیرامیب  اشنم  دننک و 

دسح

هک دسح  ياه  هرارش  یلو  دیامنب  ار  تشادهب  تاهج  تبظاوم  دنچ  ره  دوسح  صخـش  تسا ،  دسح  یناور  ياهیرامیب  زا  یکی  الثم 
 . دنزاوس یم  ار  يو  تمالس  هدرک ،  دروخ  ار  وا  باصعا  دشک ،  یم  هنابز  شدوجو  نوردنا ))   )) رد

: دیامرف یم  ع )   ) یلع

(430 (() داسجالا همالس  نع  داسحلا  هلفغل  بجعلا  ))

 . دنلفاغ دوخ  ندب  تمالس  زا  دوسح  دارفا  هک  تسا  یتفگش  ياج 

يدیماان
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درد و زا  ریغ  یناغمرا  رـشب  يارب  هک  تسا  یناور  یحور و  تالاح  زا  یکی  تسا  هودـنا  مغ و  شا  هجبتن  هک  هدـنیآ  هب  ندوب  دـیما  ان 
: دومرفیم ع )   ) یلع دروآ .  یمن  ضرم 

(431) دسجلا مدهی  نزحلا 

 . دنک یم  ناریو  ار  ندب  مغ  هودنا و 

رب تایح  زا  درب  یک  دروخ  ناهج  مغ  هک  ره 

يروخ رب  تایح  ات ز  روخم  ناهج  مغ  وت  ور 

دروم بلطم  نیا  دراذگ و  یم  رثا  يرگید  رد  کی  ره  دب  کین و  تالاح  هک  دـندحتم  طبترم و  رگیدـکی  اب  يردـق  هب  ندـب  حور و 
تالاح ریثءات  تحت  زین  ناور  و  تسا ،  ناور  تالاح  ریثءاـت  تحت  یمدآ  ندـب  تسا ،  ناـهج  زورما  زورید و  نادنمـشناد  هیلک  لوبق 

 . دشاب یم  ندب 

تلاح نیا  هاوخان  هاوخ و  دنک ،  یم  يرارق  یب  یتحاران و  ساسحا  دوخ  ریمـض  رد  تسا و  رطاخ  قیوشت  ینارگن و  راچد  هک  یـسک 
: دومرف یم  ع )   ) یلع دنک .  یم  فرحنم  لادتعا  تمالس و  ریسم  زا  ار  يو  مسج  دراذگ و  یم  وا  ندب  يور  یبولطمان  راثآ  یناور 

(432  (() مرهلا فصن  مهلا  ))

 . تسا يریپ  زا  یمین  هودنا 

ياهیرامیب زا  هظحالم  تمسق  کی  هک  تسا  هدش  تباث  نادمشناد  یملع  تاقیقحت  رد 
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رد تسا  مزال  نارامیب  لیبق  نیا  یساسا  نامرد  يارب  تسا ،  یناور  ياه  ینارگن  یحور و  ياهناجیه  زا  یشان  ندب ،  فلتخم  یحاون 
اهنآ درک و  هزرابم  ناج  ياهیرارقیب  اهینارگن و  اب  دـیاب  ییوراد  یکـشزپ و  تاجلاعم  زا  لبق  دوش و  هجوت  ضرم  هشیر  هب  لوا  هجرد 

 . دومن فرط  رب  رامیب  رطاخ  هحفص  زا  ار 

یم دنزاس  دازآ  ینارگن  سرت و  دیق  زا  ار  نتـشیوخ  هک  یتروص  رد  دـننک  یم  هعجارم  ناکـشزپ  هب  هک  ینارامیب  زا  دـص  رد  داتفه  ))
ضرم یبلق ،  تالالتخا  هدعم ،  ياهمخز  زا  یضعب  یبصع ،  همضاه  ءوس -  ناوت  یم  هلمج  زا  دننک .  هجلاعم  ار  دوخ  اصخـش  دنناوت 

 . تسناد هقبط  نآ  زا  ار  جلف  عون  دنچ  اهدرد و  رس  یضعب  یباوخ ،  هب 

هحرف ثعاب  دـیروخ  یم  هچنآ  : )) دـنیوگ یم  ار  نیمه  ریظن  زین  هدـعم ))  یبصع  تالالتخا   )) باتک فلوم  وکاتنم )) فزوژ   )) رتکد
رد هک  زیراوـلا ))  )) رتـکد تسا ))  مخز  نیا  شیادـیپ  بجوـم  ینارگن )   ) دروـخ یم  ار  امـش  هچنآ  هـکلب  دوـش ،  یمن  هدـعم  ( 433)

تاناجیه هجرد  فعض  تدش و  اب  میقتسم  تبسن  بلغا  هدعم  ياهمخز  فعـض  تدش و  دیوگ : یم  دنک  یم  راک  ویام ))  )) کینیلک
(( ویام  )) کینیلک هب  هدـعم  تـالالتخا  يارب  هک  تسا  يراـمیب  رازه  هدزناـپ  رد  هعلاـطم  شیاـمزآ و  هب  یکتم  هتفگ  نیا  دراد  ینورد 

 . دنتشادن دوخ  هدعم  يرامیب  يارب  یبط  تلع  ساسا و  اهنآ  مجنپ  راهچ  دنا و  هدرک  هعجارم 

ياهمخز هدعم و  ياه  يرامیب  رثوم  للع  ارثکا  طیحم ،  اب  شزاس  رد  تقایل  مدع  هداعلا ،  قوف  يدنسپ  دوخ  دسح ،  ینارگن ،  سرت ، 
هدعم مخز  دشاب ،  یم  نآ 
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 . تسا زئاح  ار  مهد  هبتر  كانرطخ ،  مهم و  ضارما  نیب  رد  فیال ))   )) هلجم تاجردنم  قباطم  و  تسا ،  امش  گرم  ثعاب 

یناسک ار  اهناتـسرامیب  ياهباوختخت  رتشیب  فصن  هک  دـنا  هتـشاد  مـالعا  دراد  ناوارف  تیفورعم  اـهنآ  کـینیلک  هک  ویاـم ))  )) ناردارب
ياهناجیه زا  هکلب  تسین ،  ناشباصعا  ندوب  بارخ  داسف و  زا  اهنآ  ضرم  دنـشاب و  یم  یبصع  یتحاران  راتفرگ  هک  دنا  هدرک  لاغـشا 

 . . . دریگیم همشچرس  يدیماان ،  نیقفوم و  مدع  سرت ،  ینارگن ،  شیوشت ،  تیمورحم ،  ینورد ، 

 (( نک یگدـنز  تحار  ملاـس و  ریگب و  ار  ینارگن  ولج   ) ناونع تحت  کـسلدوپ ))  دارودا   )) رتـکد زا  یباـتک  مزیم  يور  نونکا  مه 
 ، دـیآ یم  دوـجوب  ینارگن  زا  نوـخ  راـشف  دـنکیم ؟  هچ  بلق  اـب  ینارگن  تـسا :  رارق  نـیا  زا  ار  نآ  هتـسج  رب  لوـصف  هـک  دراد  رارق 
زا دنق  ضرم  یقرد ،  ددـغ  ینارگن و  دـنک ، ؟  یم  فیعـض  ار  امـش  هدـعم  هنوگچ  ینارگن  دـشاب ،  ینارگن  زا  تسا  نکمم  مسیتامر 

یبارخ ثعاب  ینارگن  تشاد :  راهظا  اکیرمآ  ناکـشزپ  نادند  نمجنا  رد  لگینوگ ))  كام  مایلیو  رتکد   ، )) دـیآ یم  دوجوب  ینارگن 
مه رب  ثعاـب  تسا  سرت  ینارگن و  دـلوم  هک  یتاـساسحا  تاـناجیه و  داد : همادا  ار  دوخ  قطن  روـطنیا  و  دوـش ،  یم  نادـند  داـسف  و 

(434 (() دنک یم  دساف  ار  نادند  هدش و  ندب  میسلک  نزاوت  ندروخ 

نآرق میناسرب  لامک  دح  رسب  ار  دوخ  يوکین  لاصخ  مینک و  كرت  ار  دب  تافص  دیاب  سپ  تسا ،  تمالـس  هیامرـس  قالخا ،  میتفگ 
یم نینچ  دیآ  یم  شیپ  دارفا  یگدنز  رد  هک  ییاهینوگرگد  اهلوحت و  دروم  رد  دیجم 
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: دیوگ

(435  (() مهسفناب ام  اوریغی  یتح  موقب  ام  ریغی  هللا ال  نا  ))

 . دنیامن داجیا  یلوحت  رییغت و  دوخ  رد  هورگ  نآ  هکنآ  رگم  دنک ،  یمن  ضوع  ار  یهورگ  چیه  دنوادخ 

تفلخ هب  ینعی  لماکت  دشر و  لماکت ،  دـشر و  ینعی  لوحت  لوحت ،  رییغت و  ینعی  دوجو  دـیوگ : یم  يوسنارف  فوسلیف  نوسگرب  ))
(436  (() نداد همادا  دوخ 

؟  مینکش مه  رد  ار  اهبارطضا 

 . تسا بلق  ناور و  شمارآ  نانیمطا و  لیصحت  لوحت ،  نیلوا 

 . تسا راگدیرفآ  ادبم  هب  داقتعا  نامیا و  رد  لزلزت ،  بارطضا و  زا  تاجن  بلق و  شمارآ 

(437  (() بولقلا نئمطت  هللا  رکذب  الا  ))

 . دبای یم  شمارآ  ادخ  دای  اب  اهلد 

یم اپ  رب  ینافوط  ینورد  ياهناجیه  و  دسر ،  یم  دوخ  يالعا  جوا  هب  حور ،  بارطضا  ینارگن و  هک  ییاجنآ  ریطخ و  عقاوم  رد  رـشب 
دوخ حور  دـهد و  یم  همتاخ  یتحاران  نآ  هب  نامیا  دـنمورین  تردـق  دوش  یم  زجاع  نآ  ندرک  مارآ  زا  سانـش  ناور  شناد  دـننک و 

دنک و یم  فرط  رب  ار  یلد  ود  دیدرت و  دهد ،  یم  هدارا  يورین  ناسنا  هب  هک  تسا  نامیا  دنک  یم  مارآ  نئمطم و  ار  ینافوط  هتخاب و 
 . دزومآ یم  ار  يدصقم  فده و  اب  یگدنز  هصالخ  دهد  یم  ناشن  اهناسنا  هب  يرادیاپ  ریسم  هار و 

: دیوگ یم  لزیاک  یب  ناج 

یم هولج  رایداپان  هدوهیب و  وغل و  ام  رظن  رد  سوا  رد  هک  ار  هچ  ره  ایند و  هک  تسا  روآ  جـنر  ظاـحل  نیا  زا  صوصخب  یناـمیا  یب  ))
(438 (() دنیب یم  يدوصقم  روظنم و  شنیرفآ  یگدنز و  رد  نامیا  بحاص  هکیتروص  رد  دهد ، 

مکح رد  نآ  لماک  نادقف 
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(439  (() تسا رشب  طوقس 

یم کمک  وا  دوبهب  رد  یبلق  نانیمطا  نامه  درادـن ،  ینورد  بارطـضا  نوچ  دـش ،  جـنر  درد و  راتفرگ  يزور  رگا  نامیا  اب  صخش 
 . دیامن

 : تفگ یم  تبحص  نمض  يزور  دور  یم  رامشب  ناهج  یمان  نواک  ناور  زا  یکی  دراد و  بطم  خیروز  رد  کنوی  لراک  رتکد  ))

نامیا دوخ  نیدـب  ای  دنـشاب  یم  دـنبیاپ  یلوصا  هب  هک  یئاهنآ  دـنهاوخ  یم  کـمک  نم  زا  هدـمآ و  نم  شیپ  هک  یناـسک  نارازه  نیب 
(440 (() دنبای یم  افش  هدش و  هجلاعم  عیرس  دوز و  یلیخ  دنراد ، 

یگدنز رد  لادتعا 

: دیامرفیم هراب  نیا  رد  ع )   ) یلع میا ،  هتفگن  یفازگ  نخس  تسا  يور  هنایم  لادتعا و  قالخا ،  ملع  یساسا  هشیر  مییوگب  رگا 

(441) اطرفم وا  اطرفم  الا  لهاجلا  يریال 

 . تسا طیرفت  دارفا و  لاح  رد  هشیمه  نادان  ناسنا 

 ، كاروخ رد  لادتعا  تسا ،  رـضم  ود  ره  ندروخ  مک  ندروخ و  دایز  هک  میدـناوخ :  اهیندروخ  هراب  رد  باتک  نیا  لوا  تمـسق  رد 
 . . . تیونعم و رد  لادتعا  تیدام ،  رد  لادتعا 

ات تسا  هدیسر  نآ  تقو  نونکا  دینک ،  فرشیپ  يدام  تاهج  زا  هک  تسا  هدش  نیا  فرص  امش  هشیدنا  ینارگن و  مامت  زورما  ات  رگا 
 . دییوجب دوخ  حور  لماکت  يارب  يا  هلیسو  و  دیزادرپب ،  دوخب 

تاقالم ار  مدرم  رشتیب  ات  دیروآ  تسدب  یلیاسو  دینک  یعـس  دیا  هدوب  نیـشن  هشوگ  يوزنم و  هشیمه  دیتشاد و  ییاهنت  هب  تداع  رگا 
 . دیشاب هتشاد  شزیمآ  ترشاعم و  اهنآ  اب  هدرک و 

 . دیهدب شوگ  رتشیب  دینزب و  فرح  رتمک  دینک  تداع  دیتسه  وگ  رپ  رگا 

هدوب امش  درگاش  همه  دیتسه و  فوسلیف  داتسا و  رگا 
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 . دینک نتخومآ  لیصحت و  هب  عورش  دیا  هتخودنین  ارنآ  تامولعم  نونکات  دینادیمن و  هچنآ  هب  دنا و 

دیراذگب ندرک  رکف  يارب  ار  يا  هقیقد  دنچ  دینک و  رایتخا  اوزنا  یمک  دیا  هتشادن  رکفت  تصرف  هک  دیا  هدوب  یترـشاعم  ردق  نآ  رگا 
.

 . دیدادیم صیخشت  ناتدوخ  همانرب  طایتحا و  فالخ  ارنآ  هک  دینزب  تسد  يراک  هب  دیتسه  راک  هظفاحم  طایتحا و  اب  یلیخ  رگا 

 . دنوش جراخ  هیلوا  تروص  زا  ات  دیهدب  اهنآ  هب  يرگید  بیترت  زور  دنچ  يارب  دیراد ،  تخاونکی  ياهراک  رگا 

لدتعم تیصخش 

باختنا ار  يور  هنایم  هیحور  و  دـیئامن ،  لدـتعم  ار  ناـتدوخ  تیـصخش  دـیتسه  یتارارقم  یلیخ  دعتـسم و  مدآ  رگا  یناور  تهج  زا 
مادم و ره  يایریذپ  دیفرح و  مک  ور و  مک  یلیخ  مه  رگا  و  تسا .  ریذپ  فاطعنا  میالم و  مرن و  يا  هیحور  لدـتعم  هیحور  دـییامن . 

 . دیشاب همانرب  اب  دینک و  رکف  رتشیب  دیروایب ،  لادتعا  فرط  هب  ار  دوخ  دیتسه  يا  هدیقع 

لدتعم هجدوب  لدتعم و  تیلاعف 

میژر دروم  رد  يدودح  ات  تسا  لدتعم  دمآ  رد  هجدوب و  لدتعم ،  تاساسحا  لدتعم ،  ییاذـغ  میژر  لدـتعم ،  یگدـنز  کی  دـیلک 
 ، دهاوخ یم  لدتعم  راک  تیلاعف و  لدتعم ،  هجدوب  اما  هدـش و  ثحب  اهکاروخ ،  یگنوگچ  و  اذـغ ،  رادـقم  رظن  زا  مالـسا ،  ییاذـغ 

 . دوش یمن  مهارف  زیچ  چیه  دمآ  رد  نودب  تسین و  دمآ  رد  راک ،  تمحز و  نودب 

: دیامرفیم ع )   ) قداص ترضح 

(442  (() مویلا کلذ  یف  قزرلا  بلط  عدت  الف  ایقتلا  دق  نیفصلا  تیار  نا  ماشه  اب  ))

فرط ود  زا  رازراک  نادیم  رد  نازابرس  هک  ینیبب  ار  يزور  رگا 
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نامه رد  وت  تسا  هتفرگ  ارف  ار  ارج  همه  تشحو ،  ینارگن و  گنج ،  شتآ  ندش  لعتشم  اب  دنا و  هدیـشک  فص  رگیدکی  لباقم  رد 
 . نک ششوک  شاعم  ندروآ  تسد  هب  يارب  راوشد  تخس و  طئارش  نامه  رد  و  تسیان ،  زاب  يزور  بلط  راک و  ماجنا  زا  زور 

بوخ راک  هب  طوبرم  بارطـضا  رکف و  هغدغد  نودب  ینالوط  رمع  ناشیوخ ،  ماوقا و  ناتـسود و  نایم  رد  ماقم  تزع و  وربآ ،  ظفح 
 . تسا حیحص  ریسم  زا  دمآ  رد  و 

: دیامرف یم  ع )   ) متفه ماما 

(443 (() افافک هشیع  ناک  ملسا و  نمل  یبوط  ))

 . دشاب یفاک  وا  شاعم  يارب  شدمآ  رد  دروایب و  مالسا  هک  یسک  لاح  هب  اشوخ 

لام كرت  ایند ،  كرت  ینیشن ،  هشوگ  اوزنا ،  ینعی  ینید  دننک  یم  لایخ  دنا و  هتشادن  ار  یمالسا  يور  هنایم  همانرب  مدرم ،  زا  یضعب 
 . دنا هدوبن  نینچ  زین  دوخ  دنا و  هدومرفن  روط  نیا  ام  ینید  نایاوشیپ  هک  یتروص  رد  یناسفن ،  لایما  همه  ندیبوک  و 

: دومرف یم  ع )   ) قداص ماما 

(444  (() همحر هب  لصی  هنید و  هب  یضقی  ههجو و  هب  فکی  لالح  نم  لاملا  عمج  بحی  نمیف ال  ریخ  ال  ))

 . تسین وا  رد  يریخ  درادن ،  ناشیوخ ،  هب  یگدیسر  یهدب و  نتخادرپ  وربآ ،  ظفح  روظنم  هب  لالح ،  لام  عمج  هب  هقالع  هکیسک 

زا هنایروم  دـننام  هک  تسا  رقف  تسا ،  رقف  هطـساوب  اهتموصخ  غرود و  بلقت ،  يدزد ،  دـننام  یعامتجا ،  ياهداسف  زا  تمـسق  کـی 
تسا اهیتخبدب  اه و  هدسفم  همهنیا  زا  يرایسب  لماع  دروخ و  یم  ار  ناسنا  هشیدنا  لد و  نورد ، 
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.

(445  (() هایاطخ ترثک  هتوق  مدع  نمف  هتوق  بلطی  اناسنا  ملت  ال  ع :)   ) نسحلا هدلول  یلع  لاق 

نودب هک  سک  نآ  اریز  دریگ ،  رارق  تمالم  دروم  دیابن  دور  یم  يزور  لابند  هب  هک  یـسک  دـندومرف : ع )   ) نسح ماما  هب  ع )   ) یلع
 . تسا رایسب  شیاهشزغل  دشاب  اذغ  توق و 

تسین هدیدنسپ  دنراذگن  ندب  رکف و  شیاسآ و  يارب  یتغارف  تصرف و  هک  دایز ،  هدیجنـسن و  ياهتیلاعف  هک  میداد ،  رکذت  البق  هتبلا 
 . تسا هدییارگ  يور  هدایز  بناجب  لادتعا  زا  یسک  نینچ  و 

لدتعم تاساسحا 

 . دننک ظفح  ار  دوخ  لداعت  دیاب  همه  اه ،  قشع  اه ،  تبحم  اهیتسود ،  اهناجیه ،  دشاب  لادتعا  هیاس  رد  دیاب  زیچ  ره  هک  اجنآ  زا 

جاودزا

 . تسا یئوشانز  هب  زاین  ساسحا  رمع ،  نارود  تاساسحا  زا  یکی 

یغلاب رسپ  رتخد و  ره  دوخ .  رـسمه  اب  یگدنز  تسا ،  یگدنز  ناهاوخ  تسا  هتفهن  وا  داهن  رد  هک  يا  هزیرغ  مکح  هب  رـشب  ره  اعبط 
رد هک  تسا  هزیرغ  نامه  نیا  دنا و  فلاخم  سنج  ناهاوخ  دنشاب  هتشاد  یملعم  تمسق  نیا  رد  ای  دیوگب  اهنآ  هب  یـسک  هکنیا  نودب 

 . دنک یم  روهظ  زورب و  دوخ  صوصخم  تقو 

ياهورین دوش و  یم  رتشیب  ناش  رمع  دننکن ،  جاودزا  دنراذگب و  تکاس  مارآ و  ار  یگدنز  رس  ات  رس  رگا  هک  دننک  یم  لایخ  یضعب 
تـسکش اـب  هک  تسا  مولعم  و  دـنا ،  هتفر  تقلخ  ترطف و  گـنج  هب  هتـسنادن  هورگ  نیا  یلو  نا ،  هدوـمن  ظـفح  انمـض  مه  ار  دوـخ 

هبنج هب  طقف  باتک  ثحب  تبسانم  هب  ام  دراد .  فلتخم  ياه  هبنج  دوش  یم  ادیپ  نتسیز  درجم  زا  هک  ییاهتـسکش  دنوش ،  یم  هجاوم 
 : مینک یم  هراشا  دوش  یم  دراو  ندب  رب  تهج  نآ  زا  هک  ییاهررض  یمسج و  ياه 

دیا و هدرکن  جاودزا  رگا  دیوشب .  دوخ  رسمه  قشاع  هرابود  دیاب  دیا  هدومن  رایتخا  رهوش  ای  نز و  ای  دیا و  هدرک  جاودزا  امـش  رگا  ))
یم ینالوط  یگدـنز  ياراد  دـنا و  هدرک  جاودزا  هک  ینانز  نادرم و  رطاخب  دـیا  هتـشادهگن  روک  ار  دوخ  هداوناخ  قاـجا  روط  نیمه 

اریز دننک ،  یم  رمع  درجم  نانز  نادرم و  زا  شیب  دنوش و 
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روط هب  ار  دوخ  ياذغ  نینچمه  هدرک و  مظنم  بترم و  ار  دوخ  یناگدـنز  لوصا  نزاس و  یم  لداعتم  ار  دوخ  تاناجیه  تاساسحا و 
(446 (() دنروخ یم  مظنم  بترم و 

مـسج ندـب و  يور  رب  ءوس  راثآ  نیمه  هب  و  دـنرادن ،  يرثا  اجیب  ياهناجیه  بارطـضا و  دـیلوت  زا  ریغ  لاـعتم  ریغ  تاـساسحا  میتفگ 
 . ددرگ یم  راکشآ  الماک 

يرامیب رگا  دراد و  ضیرم  تاساسحا  فطاوع و  هب  لماک  یگتـسب  ناطرـس  يرامیب  دشر  هک  تسا  هدش  تباث  بط  ملع  رد  زورما  ))
وا ندـب  رد  دـشر  دنابـسچب  یگدـنز  همادا  هب  هقالع  ـالثم  رگید  ياـجب  هدرک و  ریخـست  اروف  ار  هدـش  هتـسسگ  فطاوع  نیا  دـناوتب  ، 
وا هدرک و  تفرشیپ  تعرس  هب  يرامیب  دوشن  نآ  ریخست  هب  قفوم  سکع  رب  رگا  و  دوب ،  دهاوخ  هدنز  رامیب  اهلاس  دوش و  یم  فقوتم 

(447  (() تشک دهاوخ  ار 

مالسا شرافـس  مینیب  یم  میرگن و  یم  جاودزا  هراب  رد  مالـسا  تاروتـسد  هب  یتقو  یعامتجا ،  یقالخا و  ياه  هبنج  زا  رظنفرـص  اب  ام 
 : تسا هتسناد  مدرم  تداعس  لماوع  زا  یکی  ار  جاودزا  مالسا  تسا ،  تاهج  همه  لماش  عوضوم  نیا  رد 

(448  . . . ) عساولا نکسملا  هحلاصلا و  هارملا  هداعس  نم  ع :)   ) قداصلا نع 

 . تسا عیسو و . . .  هناخ  راک و  وکین  نز  نتشاد  درم  ياهتداعس  زا  دندومرف  مشش  ماما 

ناجیه و تردـق ،  ورین ،  یگنـشق ،  یئابیز ،  ینعی  راهب  تسا ؟  تقو  هچ  جاودزا  راهب  هک  دـیآ  یم  شیپ  لاوئـس  نیااـعبط  اـجنیا  رد 
توارط

 . تسا یناوج  لئاوا  نآ  يادتبا  یناوج و  نارود  جاودزا  راهب  نیاربانب 

اه هدقع  یقالخا ،  یعامتجا و  ياهداسف  رب  هوالع  رید  ياهجاودزا 
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 . دربن ردب  ملاس  ناج  تسا  نکمم  اهنآ  تسد  زا  ناسنا  هک  دنک  یم  داجیا  یتابارطضا  و 

رتمک یلیخ  ناتسپ  ناطرس  دندش  یم  دنزرف  نیدنچ  ياراد  یناوج  لوا  رد  دنتفر و  یم  رهوش  هناخ  هب  دوز  نارتخد  هک  هتشذگ  رد  ))
دهد یم  ریـش  ردام  ار  دوخ  ياه  هچب  دنهد و  یم  رهوش  دوز  ار  نارتخد  هک  نپاژ  لثم  ییاه  روشک  رد  نونکا  مه  و  هدوب ،  زورما  زا 
رهوش رید  ای  هدرکن و  رهوش  اساسا  هک  تسا  ینانز  صوصخم  يرامیب  نیا  زین  اپورا  ياهروشک  رد  تسا و  مک  یلیخ  ناتسپ  ناطرس 

(449 (() دنا هدادن  ریس  اصخش  ار  دوخ  كدوک  ای  هدشن و  راد  هچب  ای  دنا و  هدرک 

رکف اب  دیاب  يراک  ره  الوصا  ینعی  دشاب ،  یتایصوصخ  طئارـش و  ياراد  دیاب  دنک  نیمات  ار  فرط  ود  ره  تداعـس  هک  یجاودزا  هتبلا 
 . دروآ یم  یتخبدب  تواقش و  تداعس  ياج  هب  تروصنیا  ریغ  رد  و  دریگ ،  ماجنا  دوخ  هب  صوصخم  طئارش  تقد و  و 

اب هک  يرتـخد  رـسپ و  هک  هدـمآ  یمالـسا  ياهروتـسد  رد  هتبلا  تـسا ،  رـسمه  ود  يرکف  یقـالخا و  بساـنت  جاودزا ،  طرـش  نـیلوا 
تبـسن رگا  هکلب  دنـشاب  ناتـسا  شخب و  رهـش و  کـی  لـها  اـی  شیوـخ و  موـق و  اـمتح  تسین  مزـال  دـنراد  جاودزا  دـصق  رگیدـکی 

نآ نیب  یقالخا  يا و  هدیا  بسانت  یلو  دشاب  یم  رتهب  زین  دنـشاب  رترود  رهـش  رظن  زا  رگا  و  تسا ،  رتهب  دنـشاب  هتـشادن  يدنواشیوخ 
 . دوب دهاوخ  مزال  امتح  ود 

مه روما  رد  و  دننادب ،  مغ  يداش و  کیرش  ار  رگیدکی  ود  ره  تسا ،  رگیدکی  هب  رسمه  ود  لباقتم  مارتحا  مود ،  طرش 
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 . دننک میسقت  رگیدکی  هاوخلدب  ار  اهراک  و  دنیامن ،  تروشم  ینابت و 

يدـنچ دـیامن ،  باطخ  یمالغ  رکون و  دـننام  ار  درم  دـیابن  زین  نز  لباقم ،  رد  دـنک و  هاگن  هدرب  کی  مشچب  دوخ  نز  هب  دـیابن  درم 
هلـسو نیدب  هدیرب و  ار  شدوخ  ندـب  ياهگر  غیت ،  هلیـسوب  دوخ  لزنم  مامح  رد  یهجوم  درم  نامروشک  ياهرهـش  زا  یکی  رد  شیپ 

 . دوب هدرک  یشکدوخ 

: دوب هتشون  نینچ  ار  یشکدوخ  ببس  دنام  ياجب  وا  زا  هک  همان  رد 

اور نم  هب  تبـسن  مدرم  راظنا  رد  یمومع و  عماجم  رد  مرـسمه  هک  دوب  ییاهریقحت  اهتراسج و  اه و  یکاته  هطـساوب  نم  یکـشدوخ 
ياهیگریتخس ياج  هب  رگا  یگدنز  رد  الوصا  تسا و  تنوشخ  تینابـصع و  كرت  بولطم ،  جاودزا  کی  طرـش  نیموس  تشاد  یم 

دنوش یمن  ریپ  يرهوش  نز و  نینچ  تقوچیه  دشاب  اهییوگ  هلذـب  اه  هدـنخ  اهفطل ،  اهتنوشخ و  ياج  هب  مه و  زا  تشذـگ  دروم ،  یب 
 . دهدب هعسوت  ارنآ  مک  مک  دنک و  داجیا  دوخ  يارب  ناسنا  ار  تداع  نیا  تسا  نکمم 

يا هدـقع  شرـسمه  يارب  اهفیرعت  نیا  اریز  دـنکن  فیرعت  دوخ  رـسمه  شیپ  رگید  نانز  زا  هک  تسا ،  درم  هفیظو  طرـش ،  نیمراهچ 
 . ددرگ اهفالتخا  همشچ  رس  تسا  نکمم  هک  دنک ،  یم  داجیا 

لدتعم ياهیتسود 

ياـضعا هـمه  مدآ  ینب  تـقیقح  رد  و  تـسین ،  رـسیم  قـیفر  تـسود و  نودـب  و  رواـی ،  راـی و  نودـب  شخب  ترـسم  یگدـنز  کـی 
هتفر و تعیبط  ترطف و  گنجب  درک  ادج  شدوخ  زا  ار  باسح  مدرم و  زا  ار  دوخ  باسح  دش و  بلط  اوزنا  یسک  رگا  دنرگیدکی ، 

شمان هک  دیاشن 
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: دیامرف یم  ع )   ) یلع یمدآ .  دنهن 

(450  ) مهنم هب  رفظ  نم  عیض  نم  هنم  زجعا  ناوخالا و  باستکا  نع  زجع  نم  سانلا  زجعا 

ار دوخ  یمیدق  تسود  هک  تسا  یسک  نآ  رت  ناوتان  وا  زا  دشاب و  ناوتان  تسود ،  ندروآ  تسدب  زا  هک  تسا  یسک  درم  نیزتناوتان 
 . دهدب تسد  زا 

 ، راک تصرف  هک  دـندایز  يردـق  هب  شناتـسود  هک  سکنآ  تسا ،  یگدـنز  یمظن  یب  ببـس  زین  یباـی  تسود  رد  يور  هداـیز  یلو 
هتـشاد یمارآ  ناور  دـناوت  یمن  هداد و  تسد  زا  ار  لداعت  نازیم  دـنا  هدرک  بلـس  يو  زا  ار  باوخ  تحارتسا و  هعلاـطم ،  یگدـنز ، 

 . دشاب

جنک رد  اوزنا و  رد  اریز  يوزنم ،  رگید  یـضعب  رد  و  میـشاب ،  عاـمتجا  رد  ار  دوخ  تاـعاس  یـضعب  دـیاب  لداـعتم  یتسود  هماـنرب  رد 
هک دجنـسب  ار  دوخ  ياهراک  دسرب ،  دوخ  ياهراک  باسح  هب  و  دنک ،  بترم  ار  دوخ  ياه  همانرب  دـناوت  یم  ناسنا  هک  تسا  تغارف 

 . دهاکب شیاهیدب  زا  دیازفیب و  شیاهیبوخ  رب  زور  نآ  يادرف  ات  تسا  هدوب  دب  مادک  بوخ و  مادک 

لدتعم تاحیرفت 

تـسا زغم  رکف و  اب  رتشیب  ناشارک  ورـس  هک  نانآ  يارب  اصوصخم  تاحیرفت  تسین  رـسیم  ملاس  تاحیرفت  نودـب  طاشن ،  اب  یگدـنز 
 . دشاب هتشاد  مه  یبسانتم  حیرفت  یتسیاب  دراد  هک  يا  هشیپ  راک و  هب  تبسن  سک  ره  یلک  روطب  یلو  تسا  رت  مزال 

مارآ دازآ و  ياوـه  رد  هشیمه  هک  يزرواـشک  ناـمه  یتـح  تسا ،  تخاوـنکی  راـک  ندرک  كرت  ملاـس ،  تاـحیرفت  ماـسقا  زا  یکی 
ترفاسم شدرگ و  وا  حیرفت  دوش و  یم  هتسخ  تخاونکی  یگدنز  نیا  زا  دنکیم ،  یگدنز 
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 . دهدب دخ  یگدنز  رد  یلوحت  رییغت و  هلیسو  نیدب  ات  تسا  اهرهش  زا  یکی  رد 

رگا اما  دنوش ،  هتسخ  دوخ  تخاونکی  راک  نیا  زا  تسا  نکمم  دنتسه  شناد  ملع و  لیصحت  لوغشم  دنناوخ و  یم  سرد  هک  يدارفا 
ار دوخ  هچغاب  ياهلگ  دننک ،  ضوع  ار  راک  ریسم  هقیقد  دنچ  يزور  دنشاب و  هتـشاد  يا  هچغاب  لزنم ،  رد  الثم  لیـصحت ،  نمـض  رد 

 . دنرب یم  يرتشیب  تذل  دوخ  هنازور  یگدنز  زا  دننک و  یمن  یگتسخ  ساسحا  دوخ  لیصحت  سرد و  زا  رگید  دنهدب ،  دوک 

رـس دـناوت  یم  دوش  یم  هتـسخ  هنازور  راک  زا  دراد و  راک  ورـس  يدایز  نیعجارم  ار  اهزور  هک  هرادا  ای  هسـسوم  کـی  دـنمراک  زین  و 
تـسرد هنال  نتخاس و  هناخ  زا  دـنک ،  تیبرت  هناخ  رد  ار  یکچوک  هدـنرپ  دـناوتیم  الثم  دـنک  تسرد  دوخ  يارب  لزنم  رد  ییاهیمرگ 

نمـض رد  دهد  یم  هناد  بآ و  اهنآ  هب  دنک و  یم  ییاریذپ  دوخ  ياه  هجوج  زا  کچوک  هدنرپ  نیا  هکنآ  زا  دربب ،  تذـل  نآ  ندرک 
 . درب دهاوخ  دوخ  یگدنز  زا  يرشتیب  تذل  بجعت ، 

شزرو

دیاب سک  ره  شزرو  هتبلا  دـیآ ،  یم  باسح  هب  ملاس  تاحیرفت  زا  یکی  تسا  مزـال  يرورـض و  رایـسب  مسج  يارب  دوخ  هک  شزرو 
نیرتهب زا  یکی  یلو  تسا ،  روآ  جـنر  فیعـض ،  ای  ییادـتبا  دارفا  يارب  نیگنـس  ياهـشزرو  دـشاب  وا  راک  جازم و  عضو  اـب  بساـنتم 

نیا يارب  ار  دوز  یلیخ  ياهحبـص  هک  تسا  نآ  رتـهب  تسا و  دـیفم  همه  يارب  ندز  مدـق  ییاـمیپهار و  تـسا ،  ییاـمیپهار  اهـشزرو 
 . مینک باختنا  شزرو 

دهاوخ یم  هک  یسک  انمض 
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رب باوخ  زا  دناوت  هب  رتوز  حبص  ات  دزادرپب  تحارتسا  هب  رتدوز  دیاب  ار  اهبش  دشاب ،  هتشاد  ملاس  یگدنز  کی  يارب  ملاس  همانرب  کی 
 . ددرگ دنم  هرهب  رتشیب  حبص  يافص  دازآ و  ياوه  زا  و  دزیخ ، 

ار ییامیپهار  حـیرفت ،  يارب  دوش  رت  نشور  اوه  مک  مک  ددرگ و  طولخم  زور  ینـشور  اـب  دـهاوخ  یم  بش  ياـهیکیرات  هک  یتقونآ 
درگ و دـمآ و  تفر و  تسا ،  تاقوا  ریاس  زا  شیب  اوه  تنژیـسکا  تسا ،  رتمک  اهادـص  رـس و  تصرف  نیا  رد  اریز  دـینک ،  باـختنا 

رهش فارطا  رد  هک  يدنلب  هپت و  ای  هوک  هنماد  کیدزن  هب  دیراد ،  رب  مدق  هتسهآ  مک و  مک  امش  تسین ،  تقو  نآ  رد  دود  تافاثک و 
حبـص درادن ،  ار  نآ  ندید  تردق  زور  نایم  رد  ام  نامـشچ  هک  ینارون  دیـشروخ  دینیبب ،  ار  دیـشروخ  عولط  اجنآ  زا  دیورب و  تسا 

رد دـینیبب  سپـس  تسین  یکچوک  هریاد  هدارا  ریغ  هب  دوز  حبـص  تسا ،  زمرق  اـبیز و  ردـقچ  تسا ،  روـن  مک  فیعـض و  ردـقچ  دوز 
یم ورین  امـش  هب  حبـص  نآ  رد  اوه و  نآ  رد  دیـشروخ  هرظنم  ندید  دوش ،  یم  ینارون  يوق و  ردقچ  امـش  ندز  مدق  زا  زتمک  یتدـم 

 . دنیامن یم  شمارآ  ساسحا  امش  هتسخ  باصعا  دنک و  یم  ضوع  ار  امش  راکفا  دهد ، 

انش

نیرتذـیذل نیرتدـیفم و  زا  و  هدومن ،  اهـشزرو  نیرتهب  زا  یکی  لخاد  ار  دوخ  دـیا ،  هتفرگ  داـی  ارنآ  دـیا و  هدرک  انـش  لاـحب  اـت  رگا 
دیا هتفرگن  دای  ار  يروانش  لاحب  ات  رگا  و  دیا ،  هدش  دنم  هرهب  مالس  تاحیرفت 
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 . دییآرب نآ  نتخومآ  دص  رد  ، 

ماجنا همشچرس  درـس  ياهبآ  رد  رگا  اصوصخم  تسا ،  نیرفآ  تذل  دوش  یم  هدرمـش  بوخ  ياهـشزرو  زا  یکی  هکنآ  رب  هوالع  انش 
 . دنباصعا تیوقت  لماوع  نیرترثوم  زا  یکی  درس  ياهبآ  اریز  دوش ، 

انش و هلیسو  هب  ار  نات  دوخ  ندب  ناتسبات  لصف  رد  دیوش  یم  یگدروخ  امرـس  ماکز و  راچد  ناتـسمز  لصف  رد  دوز  هب  دوز  رگا  امش 
تینوصم امرس  لباقم  رد  ناتندب  اریز  دش  دیهاوخ  يرامیب  نآ  راچد  رتمک  رگید  هک  دینادب  نیقی  دیهدب  تداع  درـس  با  اب  ینت  بآ 

 . دنک یم  ادیپ  یصوصخم 

دیفم راک  نیا  هزیرغ  تروص  هب  دنوادخ  و  دنراد ،  ینت  بآ  بآ و  هب  هقالع  تاناویح  یلک  روطب  ناگدنرپ و  ناروناج و  زا  يرایـسب 
یباغرم دننام  دنک و  یم  یگدنز  یکشخ  رد  هک  لبلب  رتوبک و  کشجنگ و  لثم  تسا و  هداد  رارق  ناشداهن  رد  هتخومآ و  اهنآ  هب  ار 

یم ینت  بآ  هب  دـندید ،  یبسانم  بآ  اـج  ره  دـنوریم ،  بآ  لاـبند  هب  یـصوصخم  عقاوم  رد  دنتـسین  بآ  صوصخم  رگانـش  زاـغ  و 
 . دنزادرپ

 ، بسانم ياج  رد  دور و  یم  بآ  لابند  هب  هزیرغ  مکحب  درچب ،  دازآ  یهاگ  ارچ  رد  یبسا  رگا  و  تسا ،  یبوخ  رایسب  روانش  بسا ، 
 . دنکیم ینت  بآ 

هک یگنس  هرخص  يور  بآ  نایم  رد  ینتبآ  زا  دعب  تعاس  ود  یهاگ  ناتسبات  مرگ  ياهزور  رد  نکیم ،  انش  عیرس  رایـسب و  زین  گس 
 . تسا نوریب  بآ  زا  شرس  طقف  هکیروطب  دباوخ  یم  هتفرگ  رارق  بآ  طسو  رد 

دنرب یم  هرهب  یهلا  ناگیار  تمعن  نیا  زا  مه  تاناویح  سپ 
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.

يراوس بسا 

 . تسا شخب  تذل  تاحیرفت  دیفم و  ياهشزرو  زا  یکی  زین  يراوس  بسا 

زا هک  یطاشن  درک ،  دیهاوخ  شومارف  دیا  هتـشاد  هودنا  یگتـسخ و  هچ  ره  هک  دـهد  یم  امـش  هب  ییورین  نانچ  بسا  رب  ندـش  راوس 
 . دشاب یمن  دیآ  یم  دوجو  هب  يروانش  زا  هک  ییورین  طاشن و  زا  رتمک  دوش  یم  ادیپ  يراوس  بسا 

اهتشون یپ 

اهتشون 1 یپ 

ص 59 - 1

.دوش هعجارم  هیآ 164  هرقب  هروس  هب  - 2

ندمت ج 11 ص 319 خیرات  - 3

ؤم میکح  هفحت  مان  هب  تسا  ییاهبنارگ  باتک  فل  ؤم  وا  هدـش  دـلوتم  نباکنت  رد  لاس 1077  رد  ینباکنت  ینیـسح  نم  ؤم  میکح  - 4
 . نم

اهیکاروخ ص 168) نابز   ) تسا نیبگنا  یعون  لاغیت  رکش  - 5

شخبافش ص 146 ناهایگ  اهلگ و  - 6

شخبافش ص 305 ياه  هخسن  - 7

اهیکاروخ ص 114. زاجعا  - 8

اهیکاروخ ص 100. رارسا  - 9

نیون ص 38. یگدنز  يارب  همانرذگ  - 10

اهیکاروخ ص 108 و 107. رارسا  - 11

اهیکاروخ ص 108 و 107. رارسا  - 12

نیون ص 72. یگدنز  يارب  همانرذگ  - 13
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 . تسا راونالاراحب ج 66 ص 239  یفاک ج 6 ص 367 و  عورف  تیاور  كردم  كاروخ ص 205  باوخ و  - 14

ضیف ص 1260. هغالبلا  جهن  - 15

راحب ج 72 ص 67. - 16

ررغ ص 199. تسرهف  - 17

تایرفعج ص 98. - 18

تایآ 91 و 90. هدئام  هروس  - 19

تایآ 91 و 90. هدئام  هروس  - 20

كردتسم ج 3 ص 139 - 21

یفاک ج 6 ص 403. عورف  - 22

راونالاراحب ج 65 ص 164. - 23

یمالسا ص 317. تاغیلبت  نمجنا  تاراشتنا  هعومجم  - 24

كردتسم ج 3 ص 141. - 25

-26
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اهیکاروخ ص 48. زاجعا 

اهیکاروخ ص 48 زاجعا  - 27

یفاک ج 5 ص 347. - 28

یئانج ص 863 مولع  - 29

تاراشتنا ص 335. هعومجم  - 30

nic1ou - 31

fere - 32

یمالسا ص 336. تاعیلبت  نمجنا  تاراشتنا  هعومجم  - 33

bentham - 34

قباس ص 301 كردم  - 35

دیمع ص 451 گنهرف  - 36

هیآ 172 و 173. هرقب  هروس  - 37

راونالاراحب ج 65 ص 162. - 38

هاگشناد ج 8 ص 208. نیلوا  - 39

مالسا ص 38 رد  یعامتجا  تشادهب  - 40

راونالاراحب ج 65 ص 165 - 41

مالسا ص 37 رد  یعامتجا  تشادهب  - 42

راونالاراحب ج 65 ص 162 - 43

هاگشناد ج 8 ص 210 نیلوا  - 44

هیآ 173 هرقب  هروس  - 45
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اهیکراوخ ص 74 رارسا  - 46

cestodes - 47

تاراشتنا ص 402 هعومجم  - 48

تاید باتک  - 49

راحب ج 65 ص 53 - 50

ادـج هناخ  ناـشیا  يارب  دـندومرف  تهج  نیا  هب  دـنراد  يرگید  زاـیتما  يراکـش  ياهگـس  هک  دوش  یم  مولعم  رگید  تاـیاور  زا  - 51
 . تسین مالسا  تیاضر  دورم  ادبا  دوش  هتشادهگن  هناخ  رد  هچیزاب  ناونع  هب  هک  ییاهگس  .دینک  تسرد 

تراشتنا ص 405 هعومجم  - 52

راونالاراحب ج 78 ص 322 (ع )  زعج نب  یسوم  مانخس  - 53

لئاسملا ص 41 حیضوت  - 54

عمج ص 179 راحبلا ، هنیفس  - 55

هیآ 7 نونموم  هروس  - 56

یسنج ص 163 تالکشم  - 57

یفاک ج 1 ص 118 لوصا  - 58

لوا ص 509 ضیف ج  هغالبلا  جهن  - 59

مذج ص 147 راحبلا -  هنیفس  - 60

مذج ص 147 راحبلا -  هنیفس  - 61

لمرح ص 245 هنیفس ،  - 62

 (( لمرح  )) هیودالا نزخم  - 63

نیون ص 19 یگدنز  يارب  همان  رذگ  - 64
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زاجعا - 65
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اهیکاروخ ص 24

اهیکاروخ ص 174 رارسا  - 66

راونالاراحب ج 62 ص 290 یبنلا ص 1 -  بط  - 67

هیآ 31 فارتعا  هروس  - 68

لکا راحبلا ص 25  هنیفس  - 69

تاحفص 119 و 120 نیون  یگدنز  يارب  همانرذگ  - 70

لکا ص 25 هنیفس  - 71

ثیدح 13 لئاسو ج 16 ص 407  - 72

سورد رد  دیهش  مالک  - 73

راحب ج 62 ص 290 یبنلا ،  بط  - 74

همئالا بط  راحب ج 62 ص 267 ، - 75

لکا ص 27 هنیفس ،  - 76

 (( لکا  )) راحبلا ص 25 هنیفس  - 77

اهیکاروخ ص 175 رارسا  - 78

ص 267 ج 62 ، راحب ، - 79

اهیکاروخ ص 175 رارسا  - 80

راحبلا ج 1 ص 27 هنیفس  - 81

نیون ص 177 یگدنز  يارب  همانرذگ  - 82

نادند ص 2 تشوگ  سامآ  - 83

نادند ص 4 هحصلا  طفح  - 84
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نادند ص 9 هحصلا  ظفح  - 85

ص 19 نادند -  هحصلا  ظفح  - 86

هنیفس ج 1 ص 675 - 87

راونالاراحب ج 62 ص 291 یبنلا -  بط  - 88

هنیفس ج 1 ص 425 - 89

هنیفس ج 1 ص 425 - 90

هنیفس ج 1 ص 675 - 91

هنیفس ج 1 ص 425 - 92

هنیفس ج 1 ص 674 - 93

هنیفس ج 1 ص 675 - 94

هنیفس ج 1 ص 675 - 95

رب يرتشیب  قیفوت  یـسک  نینچ  دوب و  دـهاوخ  رادروخ  رب  يرتشیب  تمالـس  زا  دـنک  یم  كاوسم  اـبترم  هک  یـسک  تسا  یهیدـب  - 96
.دراد یبهذم  ضئارف  ماجنا 

راونالاراحب ج 62 ص 291 یبنلا  بط  - 97

نادند ص 2 هحصلا  ظفح  - 98

راونالاراحب ج 76 ص 139. و  كوس ))   )) راحبلا ج 1 ص 675 هنیفس  - 99

-100
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راونالاراحب ج 62 ص 317 اضرلا -  بط 

دایز ياه  هشیر  نآ  ياهبوچ  طسو  دشاب  بوطرم  یتقو  اصوصخم  .دراد  مرن  اتبـسن  ياهبوچ  هک  تسا  یتخرد  مان  كارا ))  - )) 101
زا يرادقم  هدیـشوپ ،  نوریب  زا  یکزان  اتبـسن  تسوپ  تسا  یکیتسالپ  ياهکاوسم  هب  هیبش  هک  ار  اه  هشیر  نآ  يور  دراد و  یمظنم  و 

.دننک یم  كاوسم  اهنآ  اب  سپس  ددرگ  یم  نایامن  اه  هشیر  دنراد  یم  رب  ار  تسوپ  نآ 

.دنروآ یم  كاوسم  مان  هب  هکم  زا  نایجاح  هک  تسا .  انامه  نآ  ياهبوچ  دراد و  دوجو  زاجح  نیمزرس  رد  تخرد  نیا 

هنیفس ج 1 ص 675 - 102

راونالاراحب ج 62 ص 325 (ع ،)  اضرلا بط  - 103

نیون ص 175 یگدنز  يارب  همانرذگ  - 104

ص 507 هنیفس ج 2 ، - 105

 . تسا نیئتورپ  نامه  دیتورپ  - 106

نآ ص 127 میژر  هدعم و  دبک و  تشادهب  - 107

راحب ج 66 ص 70 - 108

راحب ج 66 ص 70 - 109

اهیکاروخ ص 35 رارسا  - 110

راحب ج 66 ص 71 - 111

راحب ج 66 ص 71 - 112

اهیکاروخ ص 36 رارسا  - 113

راحب ج 66 ص 64 - 114

اهیکاروخ ص 47 رارسا  - 115

هنیفسپ ج 2 ص 507 - 116

راحب ج 66 ص 74 - 117
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کبک هب  هیبش  تسا  يا  هدنرپ  - 118

.دنیوگ یم  هراوخ  گنس  نآ  هب  رتگرزب  رتوبک  زا  تسا  يا  هدنرپ  ارابح  - 119

.دراد درز  ییاهلاب  دنلب و  یندرگ  یگناخ  غرم  زا  رتگرزب  تسا  یغرم  - 120

هنیفس ج 2 ص 506 - 121

لئاسو ج 17 ص 56 - 122

لئاسو ج 17 ص 56 - 123

اهیکاروخ ص 76 رارسا  - 124

اهیکاروخ ص 276 رارسا  - 125

-126
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راونالاراحب ج 66 ص 102

اهیکاروخ ص 268 رارسا  - 127

راحب ج 62 ص 295 - 128

اهیکاروخ ص 269 رارسا  - 129

راونالاراحب ج 62 ص 294 یبنلا -  بط  - 130

اهیکاروخ ص 224 زاجعا  - 131

راونالاراحب ج 66 ص 102 - 132

راحب ج 66 ص 103 - 133

هاگشناد ج 5 ص 129. نیلوا  - 134

هیآ 69. لحن ،  هروس  - 135

اهیکراوخ ص 272. رارسا  - 136

راحب ج 66 ص 292. - 137

اهیکاروخ ص 274 رارسا  - 138

راحب ج 62 ص 324. - 139

یتسردنت ص 89 يداش و  زمر  - 140

هیآ 30 ءایبنا  هروس  - 141

یتسردنت ص 80 يداش و  زمر  - 142

هنیفس ج 2 ص 559 - 143

هنیفس ج 2 ص 559 - 144

هنیفس ج 2ص 559. - 145

وراد یب  کشزپ  www.Ghaemiyeh.comمالسا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 262زکرم  هحفص 238 

www.irebooks.comwww.irtanin.com www.omideiran.ir

http://www.ghaemiyeh.com


یتسردنت ص 81. يداش و  زمر  - 146

هنیفس ج 2 ص 559و560. - 147

و 560. هنیفس ج 2 ص 559 . - 148

یتسردنت ص 90. يداش و  زمر  - 149

راحب ج 66 ص 476 - 150

اهتشون 2 یپ 

راحب ج 66 ص 474 - 151

راحب ج 66 ص 472 برش ص 694 و  هیفس ج 1  - 152

برش ص 693 هنیفس ج 1  - 153

برش ص 693 هنیفس ج 1  - 154

راحب ج 66 ص 475 - 155

راحب ج 62 ص 129 - 156

اهیکاروخ ص 103 رارسا  - 157

تاحفص 100 و 106 اهیکاروخ  رارسا  - 158

تاحفص 100 و 106 اهیکاروخ  رارسا  - 159

یتسردنت ص 39 يداش و  زمر  - 160

نیون ص 73 یگدنز  يارب  همان  رذگ  - 161

اهیکاروخ ص 204 زاجعا  - 162

اهیکاروخ ص 205 زاجعا  - 163

اهیکاروخ ص 156 رارسا  - 164
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هنیفس ج 1 ص 57. - 165

لئاسو - 166
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ج 17 ص 5.

لئاسو ج 17 ص 5. - 167

لئاسو ج 17 ص 5. - 168

لئاسو ج 17 ص 5. - 169

هنیفس ج 2 ص 521. - 170

هاگشناد ج 6 ص 126. نیلوا  - 171

.دنیوگ یم  تورق  هرق  نآ  هب  یسراف  رد  - 172

تخپ ص 19. دیاب  هنوگچ  دروخ و  دیاب  هچ  - 173

راونالاراحب ج 66 ص 104. - 174

لئاسو ج 17 ص 39. - 175

هاگشناد ص 256 ج 6. نیلوا  - 176

تخپ ص 251. دیاب  هنوگچ  دروخ و  دیاب  هچ  - 177

 . فرح ج هیودالا  نزخم  - 178

راحب ج 66 ص 106. - 179

هاگشناد ص 227. نیلوا  زا ج 6  - 180

راونالا ج 62 ص 294. راحب  - 181

هاگشناد ج 6 ص 227. نیلوا  - 182

هاگشناد ص 254 ج 10. نیلوا  - 183

لئاسو ج 17 ص 62. - 184

راونالاراحب ج 66 ص 46. - 185
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راونالاراحب ج 66 ص 46. - 186

هاگشناد ج 10 ص 248. نیلوا  - 187

هاگشناد ج 10 ص 248. نیلوا  - 188

هاگشناد ج 10 ص 248. نیلوا  - 189

هیودالا ص 116. نزخم  - 190

راونالاراحب ج 66 ص 47. - 191

هاگشناد ج 10 ص 251 و 261. نیلوا  - 192

هاگشناد ج 10 ص 251 و 261. نیلوا  - 193

هنیفس ج 2 ص 545 - 194

یبجاح ص 198 نیسح  دمحم  رتکد  فیلات  هداوناخ  بیبط  - 195

هنیفس ج 2 ص 545 - 196

 . تسا ماعط  کمن  يانعم  هب  - 197

 . تسا ماعط  کمن  يانعم  هب  - 198

کمن رهوج  ینعی  - 199

هداوناخ ص 200 کشزپ  - 200

هداوناخ ص 177 کشزپ  - 201

لئاسو ج 17 ص 64 - 202

لئاسو ج 17 ص - 203
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66

هداوناخ ص 177 کشزپ  - 204

هنیفس ج 1 ص 424 - 205

هداوناخ ص 178 کشزپ  - 206

لئاسو ج 17 ص 69 - 207

هیآ 141 ماعنا  هروس  - 208

راحب ج 66 ص 119 - 209

شخب ص 118. افش  ياه  هویم  اهیزبس و  - 210

شخب ص 119 افش  ياه  هویم  اهیزبس و  - 211

راونالاراحب ج 66 ص 118 - 212

هیلراک ص 126 سنوئل  زا  شخب  افش  ياه  هویم  اهیزبس و  - 213

راونالاراحب ج 66 ص 118 - 214

شخب ص 126 افش  اه  هویم  اهیزبس و  - 215

قودص ج 1 ص 289 لاصخ  - 216

هاگشناد ج 9 ص 58 نیلوا  زا  صیخلت  - 217

لئاسو ج 17 ص 119 - 218

هاگشناد ج 9 ص 60 نیلوا  - 219

لئاسو ج 17 ص 123 - 220

نیلوا ص 66 هاگشناد ج 9  نیلوا  - 221

نیلوا ص 66 هاگشناد ج 9  نیلوا  - 222
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هاگشناد ج 9 ص 66 نیلوا  - 223

لئاسو ج 17 ص 120 - 224

برع تنعل  رد  محش  دروخ ، یم  مشچ  هب  رـشق  محـش و  تاملک  تسا  رانا  هب  طوبرم  هک  یتایاور  رد  لئاسو ج 17 ص 123  - 225
رب تسا  برع  تغل  هربتعم  بتک  زا  هک  ج 4 ص 134  سوماق )   ) باتک زا  هکنانچ  یلو  تسا  تسوپ  ینعم  هب  رـشق )  ) و هیپ )   ) ینعمب
هیپ نامه  ینعمب  دوش  هداد  ناویح  هب  تبـسن  رگا  محـش  دـهد ، یم  ار  هلمج  نآ  اب  بساـنم  ياـنعم  يا  هلمج  ره  رد  محـش  دـیآ ، یم 

راونالاراحب ج 66 رد  زین  یـسلجم  همالع  تسا ،  رانا  گنر  درز  كزان  تسوپ  ینعمب  دوش  هداد  تبـسن  راـنا  هب  رگا  تسا و  فورعم 
ار هیرظن  نیمه  ص 161 
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 . تسا هدومن  تیوقت 

لئاسو ج 17 ص 123 - 226

راونالا ج 66 ص 161 راحب  - 227

لئاسو ج 17 ص 121 - 228

راونالاراحب ص 155 ج 66  - 229

pirus - 230

هاگشناد ج 10 ص 31 نیلوا  - 231

لئاسو ج 17 ص 125 - 232

لئاسو ج 17 ص 125 - 233

شخبافش ص 216 ياه  هویم  اهیزبس و  - 234

هاگشناد ج 10 ص 31 نیلوا  - 235

شخبافش ص 212 ياه  هویم  اهیزبس و  - 236

هنیفس ج 1 ص 123 - 237

شخبافش ص 212 ياه  هویم  اهیزبس و  - 238

راونالاراحب ج 66 ص 174 هنیفس ج 1 ص 124 و  - 239

اهیکاروخ ص 278 رارسا  - 240

اهیکاروخ ص 278 رارسا  - 241

لئاسو ج 17 ص 128 - 242

هاگشناد ج 10 ص 31 نیلوا  - 243

لئاسو ج 17 ص 128 - 244
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راونالاراحب ج 66 ص 172 - 245

اهیکاروخ ص 278 رارسا  - 246

شخبافش ص 218 ياه  هویم  اهیزبس و  - 247

شخبافش ص 188 ياه  هویم  اهیزبس و  - 248

لئاسو ج 17 ص 132 - 249

هاگشناد ج 10 ص 55. نیلوا  - 250

نیس فرح  هیودالا  نزخم  - 251

راونالاراحب ج 66 ص 170 هنیفس ج 1 ص 29 6 و  - 252

اهیکاروخ ص 106 زاجعا  - 253

راحب ج 66 ص 176 هنیفس ج 1 ص 629 و  - 254

اهیکاروخ ص 236. زاجعا  - 255

راونالاراحب ج 66 ص 150 - 256

راونالاراحب ج 66 ص 150 - 257

راحب ج 66 ص 149 - 258

اهیکاروخ ص 91 رارسا  - 259

اهیکاروخ ص 92. رارسا  - 260

راونالاراحب ج 66 ص 149. - 261

اهیکاروخ ص 96. رارسا  - 262

هاگشناد ص 285 ج نیلوا  - 263
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.7

راحب ج 66 ص 147. - 264

راونالاراحب ج 66 ص 149 - 265

اهیکاروخ ص 90. رارسا  - 266

راونالاراحب ج 66 ص 151. هنیفس ج 1 ص 524 و  - 267

راحب ج 66 ص 153. - 268

اهیکاروخ ص 134. رارسا  - 269

اهیکاروخ ص 135. رارسا  - 270

راونالاراحب ج 66 ص 151. - 271

هاگشناد ج 7 ص 65. نیلوا  - 272

كردتسم ج 3 ص 113. - 273

لئاسو ج 17 ص 104. - 274

لئاسو ج 17 ص 107. - 275

شخبافش ص 185. ياه  هویم  اهیزبس و  - 276

تاحفص 74 و 81 و 84. هاگشناد ج 7  نیلوا  - 277

تاحفص 74 و 81 84. هاگشناد ج 7  نیلوا  - 278

هاگشناد ج 7 ص 84. نیلوا  - 279

راونالاراحب ج 66 ص 141. هنیفس ج 1 ص 124 و  - 280

هاگشناد ج 7 ص 84. نیلوا  - 281

هاگشناد ص 66 ج 7. نیلوا  - 282
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هاگشناد ص 81 ج 7. نیلوا  - 283

راحب ج 66 ص 141. هنیفس ج 1 ص 124 و  - 284

راونالاراحب ج 66 ص 146. - 285

هاگشناد ص 78 ج 7. نیلوا  - 286

كردتسم ج 3 ص 113. - 287

راحب ج 66 ص 141. - 288

هاگشناد ج 7 ص 73. نیلوا  - 289

هاگشناد ج 10 ص 50. نیلوا  - 290

لئاسو ج 17 ص 133. - 291

اهیکاروخ ص 269. رارسا  - 292

لئاسو ج 17 ص 134. - 293

هاگشناد ج 10 ص 52. نیلوا  - 294

راحب ج 66 ص 175. - 295

هاگشناد ج 10 ص 51. نیلوا  - 296

شخبافش ص 22. ياه  هویم  اهیزبس و  هیلراک -  سنوئل  - 297

لئاسو ج 17 ص 141. - 298

اهیکاروخ ص رارسا  - 299
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.1

راونالاراحب ج 62 ص 300. یبنلا ،  بط  - 300

اهتشون 3 یپ 

راونالاراحب ج 66 ص 199. - 301

لئاسو ج 17 ص 142 و 141. - 302

لئاسو ج 17 ص 142 و 141. - 303

 . تسا ینساک  عفانم  يدایز  نایب  يارب  رازه  ددع  - 304

لئاسو ج 7 ص 144. - 305

شخبافش ص 169. ناهایگ  اهلگ و  - 306

شخبافش ص 52. ياه  هویم  اهیزبس و  - 307

.اهیرامیب نامرد  رد  یئوراد  ناهایگ  زاجعا  - 308

اهیکاروخ ص 166. رارسا  - 309

اهیکاروخ ص 216. نابز  - 310

لئاسو ج 17 ص 141. - 311

اهیکاروخ ص 348 و 349. نابز  - 312

اهیکاروخ ص 348 و 349. نابز  - 313

راحب ج 66 ص 208. - 314

شخبافش ص 170. ناهایگ  اهلگ و  - 315

شخبافش ص 53. ياه  هویم  اهیزبس و  - 316

اهیرامیب ص 40. نامرد  رد  یئوراد  ناهایگ  زاجعا  - 317
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راونالاراحب ج 66 ص 209. - 318

اهیکاروخ ص 216 و ص 217. نابز  - 319

شخبافش ص 52. ياه  هویم  اهیزبس و  - 320

راحب ج 66 ص 210. هنیفس ج 2 ص 725 و  - 321

اهیکاروخ ص 216. نابز  - 322

راحب ج 66 ص 207. - 323

اهیکاروخ ص 216. نابز  - 324

شخبافش ص 68. ياه  هویم  اهیزبس و  - 325

اهیکاروخ ص 167. رارسا  - 326

راحب ج 66 ص 239. - 327

كاروخ ص 204 و 205. باوخ و  - 328

كاروخ ص 204 و 205. باوخ و  - 329

راحب ج 66 ص 239. - 330

كاروخ ص 206. باوخ و  - 331

شخب ص 68. افش  ياه  هویم  اهیزبس و  - 332

كاروخ ص 207. باوخ و  - 333

اهیکاروخ ص 167. رارسا  - 334

شخب افش  ياه  هویم  اهیزبس و  - 335
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ص 66 و 67.

شخب ص 66 و 67. افش  ياه  هویم  اهیزبس و  - 336

راحبلا ج 2 ص 476 هنیفس  - 337

راحب ج 66 ص 204 - 338

راحب ج 66 ص 200 - 339

اهیکاروخ ص 224 نابز  - 340

راحب ج 66 ص 200 - 341

هداوناخ ص 90 کشزپ  - 342

هاگشناد ج 9 ص 180 نیلوا  - 343

لئاسو ج 17 ص 168 - 344

شخبافش ص 94 ياه  هویم  اهیزبس و  - 345

شخب ص 94 افش  ياه  هویم  اهیزبس و  - 346

شخبافش ص 115 ياه  هخسن  - 347

راحب ج 66 ص 246 - 348

اهیکراوخ ص 193 زاجعا  - 349

.دیدش یگنت  سفن  ینعی  - 350

شخب ص 94 افش  ياه  هویم  اهیزبس و  - 351

اهیکاروخ ص 192 زاجعا  - 352

اهیکاروخ ص 66 رارسا  - 353

لئاسو ج 17 ص 169 - 354

وراد یب  کشزپ  www.Ghaemiyeh.comمالسا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 262زکرم  هحفص 251 

www.irebooks.comwww.irtanin.com www.omideiran.ir

http://www.ghaemiyeh.com


اهیکاروخ ص 193 زاجعا  - 355

رفس ص 68 رد  یئاذغ  همانرب  - 356

هاشگناد ج 10 ص 140 نیلوا  - 357

هنیفس ج 1 ص 713 - 358

هنیفس ج 1 ص 147 - 359

بورکیم هک  يزور  زا  دنوش ، یم  راچد  رتشیب  اهناوج  دش ، فشک  لاس 1873  رد  شبورکیم  تسا .  يرسم  ضارما  زا  ماذج  - 360
ياهطاخم زا  نآ  تیارـس  هار  تسا ،  هدوب  ریغتم  هاـم  یلا 30  هام  ود  زا  لاـس و  طسوتم 7  روطب  رامیب  زورب  زور  اـت  دوشیم  ندـب  دراو 

نا هرک  و   ) دنداتـسیا یم  رود  نایماذـج  ای  ملکت  عقوم  رد  ص )   ) مرکا ربمایپ  تسا  يرـسم  نوچ  دـشاب  یم  هدرزآ  تسوپ  ای  یـسفنت 
هاگشناد ج 1 ص 70) نیلوا   ) دسالا كرارف م  مووذجملا  نومرف  دندومرف : زین  و  عارز )  ردق  هنیب  نوکی  نا  الا  اموذجم  ملکی 

-361
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اهیکاروخ ص 240 نابز 

اهیکاروخ ص 240. نابز  - 362

شخبافش ص 38. ياه  هویم  اهیزبس و  - 363

لئاسو ج 17 ص 157. - 364

 . ص 56 اهیکاروخ ، نابز  - 365

ص 56. اهیکاروخ ، نابز  - 366

شخبافش ص 39. ياه  هویم  اهیزبس و  - 367

لئاسو ج 17 ص 15. - 368

 ( ص  ) هللا لوسر  لاق  اهیکاروخ ج 1  نابز  - 369

لئاسو ج 17 ص 159. - 370

شخب ص 37. افش  ياه  هویم  اهیزبس و  - 371

اهیکاروخ ص 56. نابز  - 372

لئاسو ج 17 ص 157. - 373

اهیکاروخ ص 218. رارسا  - 374

هنیفس ج 1 ص 148. - 375

اهیکاروخ ص 195. زاجعا  - 376

(. ریجرج  ) میج فرح  هیودالا  نزخم  زا  - 377

51 شخب ص 50 -  افش  ناهایگ  اهلگ و  - 378

لئاسو ج 17 ص 172 - 379

كردتسم ج 3 ص 121 - 380
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شخب ص 50 افش  ناهایگ  اهلگ و  - 381

شخبافش ص 90 ياه  هویم  ياهیزبس و  - 382

لئاسو ج 17 ص 172 - 383

لئاسو ج 17 ص 81 - 384

اهیکاروخ ص 45 رارسا  - 385

لئاسو ج 17 ص 29 - 386

راحب ج 66 ص 88 - 387

لئاسو ج 17 ص 82 - 388

نیون ص 43 یگدنز  يارب  همانرذگ  - 389

همان ص 79 رذگ  - 390

لئاسو ج 17 ص 63. - 391

لئاسو ج 17 ص 65. - 392

هنیفس ج 1 ص 573. - 393

شخب ص 200. افش  ياه  هویم  اهیزبس و  - 394

اهیکاروخ ص 310. رارسا  - 395

كردتسم ج 3 ص 108. - 396

اهیکاروخ ص 308. رارسا  - 397

شخب ص 201. افش  ياه  هویم  اهیزبس و  - 398

لئاسو ج 17 ص 71. - 399

اهیکاروخ ص رارسا  - 400
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.310

اهیکاروخ ص 310 رارسا  - 401

همانرذگ 224. - 402

كاپ یبوخ  هب  ار  یبرچ  هک  تسا  ییوشتخر  ياهنوباص  عاونا  زا  دـنزاس و  یم  یـسرام  رد  هک  تسا  ینوباص  یـسرام  نوباص  - 403
.دنک یم 

شخب ص 120. افش  ياه  هویم  اهیزبس و  - 404

شخبافش ص 73. ياه  هخسن  - 405

راحب ج 62 ص 221. - 406

شخب ص 74. افش  ياه  هخسن  - 407

راحب ج 62 ص 221. - 408

شخب ص 73. افش  ياه  هخسن  - 409

ياـه هفرـس  هیرلا ،  بصق  ياـه  هخاـش  اـه و  هژیاـن  مرو  نآ  ضراوـع  دـسریم و  مه  هب  هیر  رد  هک  تـسا  يراـمیب  تیـشینورب  - 410
رد ناتـسمز  رد  هک  ارنآ  زا  یعون  دوش ، یم  هدید  نآ  رد  مه  نوخ  یهاگ  هک  تسا  رادکرچ  ای  هداس  طالخا  ندش  جراخ  كاندرد ، 

.دنیوگ یم  نمزم  تیشنرب  دشاب ، هدش  ریگاج  هنهک و  هک  ار  رگید  یعون  داح و  تیشنرب  دنک  یم  زورب  یگدروخامرس  رثا 

شخب ص 74. افش  ياه  هخسن  - 411

ماک و زاب  دوش و  یم  ضراـع  یگدروخ  امرـس  رثا  رد  ناتـسمز  رد  رتشیب  هک  تسا  نیتزول  مروت  ولگ ، درد  ولگ و  مرو  نیژنآ  - 412
اهنآ يور  كرچ ،  دیفـس  ياـه  هکل  یهاـگ  دوش و  یم  گـنر  خرـس  گرزب و  نیتزول  تسا  هارمه  ناوختـسا  درد  بت و  درد و  رس 

.ددرگ یم  رهاظ 

شخبافش ص 75 و 76. ياه  هخسن  - 413

راونالاراحب ج 62 ص 222. - 414

شخب ص 74. افش  ياه  هخسن  - 415

راونالا ج 62 ص 223. راحب  - 416
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راونالاراحب ج 62 ص 223. - 417

شخب ص 182. افش  ناهایگ  اهلگ و  - 418

شخب ص افش  ناهایگ  اهلگ و  - 419
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.77

راحب ج 76 ص 87. - 420

راونالاراحب ج 76 ص 88. - 421

شخب ص 188. افش  ناهایگ  اهلگ و  - 422

اهیکاروخ ص 70. زاجعا  - 423

تایناخد ص 31 - 424

تایناخد ص 31 - 425

اهیکاروخ ص 57 نابز  - 426

اهیکاروخ ص 112 رارسا  - 427

كاروخ ص 29 باوخ و  - 428

نیون 190 یگدنز  يارب  همانرذگ  - 429

هملک 216 ضیف  هغالبلا  جهن  - 430

مکحلا ص 23 ررغ  - 431

ضیف ص 1143 هغالبلا  جهن  - 432

مخز تحارج و  ینعی  - 433

یگدنز ص 60 نیئآ  - 434

هیآ 11 دعر  هروس  - 435

نیون ص 241 یگدنز  يارب  همانرذگ  - 436

هیآ 28 دعر  هروس  - 437

یماکداش ص 43 - 438
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یگدنز ص 155 نیئآ  - 439

همانرذگ ص 243 - 440

مالسالا ص 1106 ضیف  هغالبلا  جهن  - 441

ثیدح 4 لئاسو ج 12 ص 14  - 442

ص 67. ج 72 ، راحب ، - 443

یفاک ج 5 ص 72 غورف  - 444

هیددعلا ص 127 ظعاوم  - 445

همانرذگ ص 265 - 446

كاروخ ص 168 باوخ و  - 447

قالخالا ص 65 مراکم  - 448

كاروخ ص 168 باوخ و  - 449

هملک 11 ضیف  هغالبلا  جهن  - 450
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

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

9 رمز / هروس 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

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

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

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

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

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

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

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

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

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

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

: يزکرم رتفد  سردآ 

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

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

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722  ـ نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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