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يدزی حابصم  یقت  دمحم 

: یپاچ رشان 

ینیمخ ماما  یشهوژپ  یشزومآ  هسسوم 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

دلج 1 همکحلا  هیاهن  19حرش 

باتک 19تاصخشم 

20هراشا

24هراشا

[ فلؤم نخس  ]26

[ تسرهف ]28

هدنناوخ اب  47ینخس 

یقطنم حالطصا  دنچ  حیضوت  لخدم  53همدقم 

53هراشا

ملع : 153

مولع زیامت  : 254

يرابتعا يدنب  هتسد  : 355

يدنب هتسد  نیرتهب  : 457

( ییوطسرا يدنب  هتسد   ) يرمالا سفن  يدنب  هتسد  ریوصت  : 558

ملع عوضوم  : 658

نآ لئاسم  عوضوم  اب  ملع  عوضوم  هطبار  : 759

اهنآ باوج  لاکشا و  ود  حرط  : 861

هبیرغ ضراوع  هیتاذ و  ضراوع  : 963

یقیدصت يروصت و  يدابم  : 1066

یلوا هفسلف  یتامدقم  ياه  ثحب  69لخدم 

69هراشا

هفسلف عوضوم  : 171
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هفسلف عوضوم  نییعت  : 1 - 171

هفسلف عوضوم  فیرعت  : 1 - 271

دوجوم موهفم  تیعوضوم  تابثا  : 1 - 372

جراخ رد  هفسلف  عوضوم  دوجو  تابثا  : 1 - 475

یلوا هفسلف  یقیدصت  يروصت و  يدابم  : 277

يروصت يدابم  : 2 - 177

یقیدصت يدابم  : 2 - 277

فده : 377

تسا بکرم  لهج  عفر  هفسلف  فده  : 3 - 177

لاکشا : 3 - 279

هفسلف رد  قیقحت  شور  : 479

یفسلف تالومحم  : 579

دوجوم هّیّلک  لاوحا  : 5 - 179

لاکشا : 5 - 280

دوجوم اب  دوجوم  یلک  لاوحا  يواست  : 5 - 382

82هراشا

باوج لاکشا و  : 5 - 3 - 183

عورف : 684

هفسلف هب  مولع  يدنمزاین  لوا - عرف  : 6 - 184

84هراشا

لاکشا : 6 - 1 - 185

دوجوم تامیسقت  هب  هفسلف  لئاسم  تشگزاب  مود - عرف  : 6 - 287

87هراشا

لاکشا : 6 - 2 - 189
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دنا لمحلا  سکع  وحن  هب  یفسلف  لئاسم  موس - عرف  : 6 - 389

تسین یلآ  ملع  هفسلف  مراهچ - عرف  : 6 - 490

90هراشا

لاکشا : 6 - 4 - 191

هفسلف رد  یّمل  ناهرب  یفن  مجنپ - عرف  : 6 - 591

91هراشا

لاکشا : 6 - 5 - 192

دوجو یلک  لئاسم  لّوا  95هلحرم 

95هراشا

دوجو يونعم  كارتشا  لّوا  96لصف 

96هراشا

اعدم حیضوت  : 197

ثحب نیا  هدیاف  : 297

تسا ینادجو  يرما  دوجو  يونعم  كارتشا  : 398

فلاخم لاوقا  : 499

99هراشا

. تادوجوم مامت  رد  دوجو  یظفل  كارتشا  : 4 - 199

اعدم حیضوت  : 4 - 1 - 199

لوق نیا  لاطبا  رب  لوا  ناهرب  : 4 - 1 - 2100

لوق نیا  لاطبا  رب  مود  ناهرب  : 4 - 1 - 3100

نکمم بجاو و  رد  دوجو  یظفل  كارتشا  : 4 - 2101

اعدم حیضوت  : 4 - 2 - 1101

لوق نیا  نالطب  رب  ناهرب  : 4 - 2 - 2102

قادصم موهفم و  ماکحا  نیب  هابتشا  : 4 - 3103
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تیهام تیرابتعا  دوجو و  تلاصا  مود  105لصف 

105هراشا

ثحب هچخیرات  : 1107

اعّدم حیضوت  : 2107

107هراشا

« دوجو  » هژاو : 2 - 1107

« تیهام  » هژاو : 2 - 2108

« تیرابتعا  » و تلاصا »  » هژاو : 2 - 3109

تیهام تیرابتعا  دوجو و  تلاصا  : 2 - 4110

110هراشا

اعّدم حرط  رد  هدش  ذخا  تامدقم  : 2 - 4 - 1113

تسه یتیعقاو  لوا : 113همدقم 

تسا تیعقاو  تخانش  هب  رداق  نهذ  مود : 113همدقم 

میراد یلومحم  دوجو  موس : 114همدقم 

نهذ رد  تیهام  رب  دوجو  تدایز  مراهچ : 114همدقم 

جراخ رد  تیهام  دوجو و  داحتا  مجنپ : 115همدقم 

دوجو تلاصا  ناهرب  : 3115

اهنآ باوج  دوجو و  تلاصا  تالاکشا  : 4116

نآ باوج  لوا و  لاکشا  : 4 - 1116

لاکشا : 4 - 1 - 1116

باوج : 4 - 1 - 2117

117هراشا

باوج رب  لاکشا  : 4 - 1 - 2 - 1118

لاکشا خساپ  : 4 - 1 - 2 - 2119
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نآ باوج  مود و  لاکشا  : 4 - 2121

لاکشا : 4 - 2 - 1121

باوج : 4 - 2 - 2121

لیثمت : 4 - 2 - 3124

نآ باوج  موس و  لاکشا  : 4 - 3125

لاکشا : 4 - 3 - 1125

باوج : 4 - 3 - 2125

اهنآ لاطبا  دوجو و  تلاصا  فلاخم  لاوقا  : 5126

126هراشا

تیهام تلاصا  : 5 - 1126

126هراشا

یه یه  ثیح  نم  تیهام  رابتعا  زا  دوصقم  : 5 - 1 - 1126

تسا لیصا  يرابتعا  هچ  هب  تیهام  : 5 - 1 - 2127

تیهام تلاصا  لاطبا  : 5 - 1 - 3128

نکمم رد  تیهام  تلاصا  بجاو و  رد  دوجو  تلاصا  : 5 - 2128

اعّدم حیضوت  : 5 - 2 - 1128

قوف لوق  لاطبا  : 5 - 2 - 2130

عورف : 6131

131هراشا

تسا ضورع  رد  هطساو  دوجو  يوهام  لمح  ره  رد  لوا - عرف  : 6 - 1131

اعّدم حیضوت  : 6 - 1 - 1131

ناهرب : 6 - 1 - 2133

باوج لاکشا و  : 6 - 1 - 3134

يوهام ماکحا  هب  دوجو  فاصتا  مدع  مود - عرف  : 6 - 2136
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اعّدم حیضوت  : 6 - 2 - 1136

ناهرب : 6 - 2 - 2137

عرف نیا  جیاتن  : 6 - 2 - 3137

. تسا تیصخش  قواسم  دوجو  137فلا )

درادن لثم  دوجو  138ب )

درادن ّدض  دوجو  139ج )

تسا طیسب  دوجو  موس - عرف  : 6 - 3139

ناهرب اعّدم و  حیضوت  : 6 - 3 - 1139

دوجو تطاسب  رد  قیقحت  : 6 - 3 - 2140

140هراشا

دوجو تقیقح  زا  دوصقم  : 6 - 3 - 2 - 1141

تطاسب يانعم  هرابرد  یحیضوت  : 6 - 3 - 2 - 2142

لیلد یسررب  : 6 - 3 - 2 - 3144

شتافص اب  دوجو  داحتا  مراهچ - عرف  : 6 - 4149

اعّدم حیضوت  : 6 - 4 - 1149

ناهرب : 6 - 4 - 2150

ضرعلاب تاذلاب و  هب  دوجوم  ماسقنا  مجنپ - عرف  : 6 - 5150

تیهام رب  دوجو  تدایز  مشش - عرف  : 6 - 6152

اعّدم حیضوت  : 6 - 6 - 1152

نیهارب : 6 - 6 - 2154

تایهام فالتخا  ببس  هب  دوجو  فالتخا  : 6 - 6 - 3155

رمالا سفن  متفه - عرف  : 6 - 7157

اعّدم حیضوت  : 6 - 7 - 1157

ایاضق عاونا  : 6 - 7 - 2158

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 342زکرم  هحفص 10 

http://www.ghaemiyeh.com


ایاضق عاونا  ّیکحم  قباطم و  نییعت  : 6 - 7 - 3159

رمألا سفن  عماج  يانعم  : 6 - 7 - 4164

فلتخم لاوقا  : 6 - 7 - 5166

166هراشا

همالع لوق  مود و  لوق  نیب  عمج  : 6 - 7 - 5 - 1167

دنا قواسم  دوجو  تیئیش و  متشه - عرف  : 6 - 8168

درادن تلع  دوجو  تقیقح  مهن - عرف  : 6 - 9170

تسین نهذ  رد  لوصح  لباق  دوجو  تقیقح  مهد - عرف  : 6 - 10171

171هراشا

باوج لاکشا و  : 6 - 10 - 1174

دوجو کیکشت  موس  177لصف 

177هراشا

هلئسم حرط  تامدقم  : 1179

179هراشا

يوهام ترثک  : 1 - 1179

179هراشا

باوج لاکشا و  : 1 - 1 - 1180

يدوجو ترثک  : 1 - 2181

تسا دوجو  نیع  دوجو  ترثک  : 1 - 3182

اعّدم حیضوت  : 2182

فلتخم لاوقا  : 3183

183هراشا

افرع برشم  : 3 - 1184

یناود ققحم  برشم  : 3 - 2185
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نایئاشم هب  بوسنم  برشم  : 3 - 3185

هیلاعتم تمکح  برشم  : 3 - 4186

ناهرب : 4187

187هراشا

دوجو تقیقح  رد  تدحو  تهج  تابثا  : 4 - 1188

تسا دوجو  تقیقح  نیع  دوجو  تقیقح  تدحو  : 4 - 2188

لاثم رکذ  : 5189

تالاکشا : 6190

190هراشا

لوا لاکشا  : 6 - 1190

مود لاکشا  : 6 - 2191

موس لاکشا  : 6 - 3192

ناهرب رب  لاکشا  : 6 - 4193

193هراشا

ضقن : 6 - 4 - 1193

لاکشا : 6 - 4 - 2193

مجنپ برشم  : 7195

عورف : 8196

196هراشا

لوا عرف  : 8 - 1196

مود عرف  : 8 - 2197

موس عرف  : 8 - 3200

مراهچ عرف  : 8 - 4201

مجنپ عرف  : 8 - 5202
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مشش عرف  : 8 - 6202

202هراشا

ثحب هچخیرات  : 8 - 6 - 1203

لاؤس حیضوت  : 8 - 6 - 2204

( اعدم حیضوت   ) لاؤس باوج  : 8 - 6 - 3205

205هراشا

]؟ تسیچ هب  دوجو  قلطم  تقیقح  صصخت  ]205

تاذ هب  صصخت  205فلا )

بتارم هب  صصخت  206ب )

تایهام هب  صصخت  207ج )

تیهام هب  دوجو  صصخت  رد  قح  نخس  : 8 - 6 - 4208

مدع ياه  یگژیو  زا  يا  هراپ  مراهچ  209لصف 

209هراشا

نهذ رد  مدع  موهفم  شیادیپ  : 1211

اهنآ قرف  یفاضا و  مدع  قلطم و  مدع  كرتشم  هوجو  : 2214

تسین يزیامت  مدع  رد  : 3215

اعدم حیضوت  : 3 - 1215

ناهرب : 3 - 2215

باوج لاکشا و  : 3 - 3217

نآ باوج  رگید و  یلاکشا  : 3 - 4218

اهنآ ّلح  مدع و  ياه  سکوداراپ  : 4220

220هراشا

« عیاش لمح   » و یلّوا » لمح   » حالطصا ود  دربراک  دراوم  : 4 - 1221

نآ ّلح  و  مدع » مدعلا  مدع   » سکوداراپ : 4 - 2222
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نآ لح  و  هنع » ربخی  قلطملا ال  مودعملا   » سکوداراپ : 4 - 3224

نآ لح  و  نهذلا » یف  تباث  نهذلا  یف  تباثاللا   » سکوداراپ : 4 - 4227

نآ لح  و  تسا » لاحم  نیضیقن  عامتجا   » سکوداراپ : 4 - 5228

نآ لح  و  تسا » یلک  یئزج   » سکوداراپ : 4 - 6229

تسین یندشرارکت  دوجو  مجنپ  233لصف 

233هراشا

اعدم حرط  : 1235

ثحب حرط  هزیگنا  : 2235

امکح نیهارب  : 3236

236هراشا

دوجو رد  رّرکت  لاطبا  ناهرب  : 3 - 1236

236هراشا

نآ باوج  امکح و  ياعدم  رب  لوا  لاکشا  : 3 - 1 - 1239

239هراشا

تسا دودحم  دوجو  یلیصحت  بلس  مدع  تقیقح  : 3 - 1 - 1 - 1241

نآ باوج  امکح و  ياعّدم  رب  مود  لاکشا  : 3 - 1 - 2242

تاهجلا عیمج  نم  نیلثم  لاطبا  ناهرب  : 3 - 2244

مودعم هداعا  هلاحتسا  نیهارب  : 3 - 3245

245هراشا

لّوا ناهرب  : 3 - 3 - 1246

مود ناهرب  : 3 - 3 - 2247

موس ناهرب  : 3 - 3 - 3248

مراهچ ناهرب  : 3 - 3 - 4249

نآ باوج  امکح و  نیفلاخم  ناهرب  : 4250
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250هراشا

مودعم هداعا  ناکما  لیلد  : 4 - 1250

قوف لیلد  ّدر  : 4 - 2251

طبار لقتسم و  دوجو  مود  253هلحرم 

253هراشا

طبار لقتسم و  هب  دوجو  ماسقنا  لّوا  255لصف 

255هراشا

اعدم حیضوت  : 1257

باتک نیا  رد  طبار  دوجو  تابثا  شور  : 2259

طبار یلومحم و  دوجو  : 3259

259هراشا

یفرح یمسا و  میهافم  : 3 - 1259

طبار یلومحم و  دوجو  زا  دوصقم  : 3 - 2261

؟ يونعم ای  دنا  یظفل  كرتشم  یلومحم  طبار و  دوجو  : 3 - 3261

هیضق رد  طبار  دوجو  تابثا  : 3 - 4263

263هراشا

ایاضق ماسقا  : 3 - 4 - 1263

ناهرب : 3 - 4 - 2265

265هراشا

هیجراخ هبکرم  هیله  رد  طبار  تابثا  : 3 - 4 - 2 - 1265

تسا یفرح  موهفم  هیضق  رد  طبار  : 3 - 4 - 2 - 2266

طبار لقتسم و  دوجو  تابثا  : 4268

268هراشا

قوف ریرقت  رب  يدهاوش  باتک و  رد  دوجوم  ناهرب  تاماهبا  : 4 - 1270
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قوف ناهرب  رب  لاکشا  : 4 - 2272

لصف نیا  رد  حرطم  تاحالطصا  رب  يرذگ  : 5273

273هراشا

رگید دوجو  هب  طبرلا  نیع  یجراخ  دوجو  يانعم  هب  طبار  دوجو  : 5 - 1274

دوجو یفرح  موهفم  يانعم  هب  طبار  دوجو  : 5 - 2274

تعان لقتسم  یجراخ  دوجو  يانعم  هب  طبار  دوجو  : 5 - 3274

عورف : 6275

275هراشا

طبار دوجو  فرظ  لوا - عرف  : 6 - 1275

تسا نیفرط  داحتا  ببس  طبار  دوجو  مود - عرف  : 6 - 2276

276هراشا

یضقن لاکشا  کی  : 6 - 2 - 1278

هیضق ءازجا  دادعت  موس - عرف  : 6 - 3279

279هراشا

لیصفت لاکشا و  : 6 - 3 - 1280

نآ ناهرب  طبار و  مدع  یفن  مراهچ - عرف  : 6 - 4283

283هراشا

طبار مدع  یفن  رد  یلیصفت  : 6 - 4 - 1283

تسا هیمکح  تبسن  دقاف  هلودعم  هبجوم  هیضق  : 6 - 4 - 2285

285هراشا

لاکشا لیصفت و  : 6 - 4 - 2 - 1287

تسا هیمکح  تبسن  دقاف  هبلاس  هیضق  : 6 - 4 - 3289

289هراشا

لاکشا لیصفت و  : 6 - 4 - 3 - 1290
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دنا هیمکح  تبسن  دجاو  ایاضق  مامت  : 6 - 5290

درادن تیهام  طبار  دوجو  مجنپ - عرف  : 6 - 6291

لقتسم طبار و  دوجو  فالتخا  یگنوگچ  مود  295لصف 

295هراشا

تامدقم : 1297

میهافم هب  یلالقتسا  یلآ و  رظن  : 1 - 1297

میهافم نیابت  كارتشا و  : 1 - 2298

یظفل يونعم و  كارتشا  : 1 - 3301

طبار لقتسم و  دوجو  یعونریغ  یعون و  فالتخا  : 2302

رافسا رد  طبار  لقتسم و  دوجو  یعونریغ  یعون و  فالتخا  : 2 - 1302

یفرح یمسا و  يانعم  نیب  یموهفم  عماج  ریوصت  : 2 - 2303

باتک نیا  رد  یعونریغ  یعون و  فالتخا  زا  دوصقم  : 2 - 3307

307هراشا

باوج لاکشا و  : 2 - 3 - 1310

نآ باوج  يرگید و  لاکشا  : 2 - 3 - 2312

طبار لقتسم و  دوجو  یعونریغ  فالتخا  رب  ناهرب  : 3314

عورف : 4317

317هراشا

تسا مهبم  هسفن  دح  یف  یموهفم  ره  لوا - عرف  : 4 - 1317

طبار دوجو  ماسقا  مود - عرف  : 4 - 2318

تسه لقتسم  دوجو  کی  اهنت  دوجو  هئشن  رد  موس - عرف  : 4 - 3319

تالاکشا : 5319

تساعّدم زا  ّصخا  لیلد  : 5 - 1319

ناهرب ممتم  : 5 - 2321
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ممتم ناهرب  رب  دراو  تالاکشا  : 5 - 2 - 1322

هریغل دوجو  هسفنل و  دوجو  موس  325لصف 

325هراشا

اعدم حیضوت  : 1327

هسفنل دوجو  هریغل و  دوجو  زا  يریوصت  : 1 - 1327

هسیاقم لاثم و  کی  رکذ  : 1 - 2329

باتک اب  قوف  ریوصت  قیبطت  : 1 - 3330

جراخ رد  هریغل  هسفنل و  دوجو  تابثا  : 2332

عورف : 3334

لوا عرف  : 3 - 1334

334هراشا

تسا رهوج  دوجو  زا  يا  هبترم  ضرع  لوا - هجیتن  : 3 - 1 - 1335

تسا يداحتا  هدام  تروص و  بیکرت  مود - هجیتن  : 3 - 1 - 2335

هشقانم : 3 - 1 - 3336

مود عرف  : 3 - 2337

زکرم 339هرابرد 
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دلج 1 همکحلا  هیاهن  حرش 

باتک تاصخشم 

-1313 یقت ، دمحم  حابصم ، هسانشرس : 

حرش  . همکحلا هیاهن  يدادرارق :  ناونع 

. تیدوبع لوسرلادبع  شراگن  قیقحت و  يدزی ؛ حابصم  یقتدمحم  همکحلا / هیاهن  حرش  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1387 هرس ،) سدق  ) ینیمخ ماما  یشهوژپ  یشزومآ و  هسسوم  مق : رشن :  تاصخشم 

ج. يرهاظ :  تاصخشم 

.52 ، 51 هفسلف ؛ . 360 ، 359 هر ؛) ) ینیمخ ماما  یشهوژپ  یشزومآ و  هسسوم  تاراشتنا  زکرم  تسورف : 

.1/3  - 4 تاکشم ؛

 : ج.2 9789644111037 لایر :  38500 لایر 978-964-411-188-4 ؛ :   37500 کباش : 

(. زییاپ 1387 لوا : پاچ   ) ج.2 تشاددای : 

. همانباتک تشاددای : 

ریسفت دقن و  همکحلا --  هیاهن   . 1360  - 1281 نیسحدمحم ، یئابطابط ، عوضوم : 

یمالسا هفسلف  عوضوم : 

ححصم  -، 1333 لوسرلادبع ، تیدوبع ، هدوزفا :  هسانش 

حرش همکحلا .  هیاهن   . 1360  - 1281 نیسحدمحم ، یئابطابط ، هدوزفا :  هسانش 

( هر  ) ینیمخ ماما  یشهوژپ  یشزومآ و  هسسوم  هدوزفا :  هسانش 

فلا ن903 م6 1383   / BBR1392 هرگنک :  يدنب  هدر 

189/1 ییوید :  يدنب  هدر 

2405379 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

1 ص :
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هراشا

ٍهَکَرابُم ٍهَرَجَش  ْنِم  ُدَقُوی  ٌّيِّرُد  ٌبَکْوَک  اهَّنَأَک  ُهَجاجُّزلا  ٍهَجاجُز  ِیف  ُحابْـصِْملا  ٌحابْـصِم  اهِیف  ٍهاکْـشِمَک  ِهِرُون  ُلَثَم  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ُرُون  ُهَّللا 
ٍهَِّیبْرَغ َو ال  ٍهَِّیقْرَش  ٍهَنُوْتیَز ال 

شیوخ ياه  هتـشاد  هب  هک  ییاه  تلم  دنیاه . هشیدنا  لصاح  اهگنهرف  دنوش و  یم  زیامتم  رگیدکی  زا  دوخ  یگنهرف  يوگلا  هیاپرب  اهندمت 
، یگنهرف يرکف و  ریاخذ  رـشن  تشاد و  ساپ  تشاد . دنهاوخ  ماک  رد  هشیمه  ار  یگنهرف  یگتـسباو  خـلت  معط  دـنرگنب ، تراقح  مشچ  هب 

ياه هیاپ  دـنوش ، یم  باریـس  یحو  همـشچرس  زا  هک  یهلا  نادنمـشیدنا  نایم ، نیا  رد  دروآ . یم  مهارف  ار  ایوپ  یندـمت  نتخاس  اپرب  هنیمز 
هک تسین  نیا  ناشراختفا  اهنت  و  دـنوش ، یمن  فقوتم  یناویح  تایح  يرهاظ  حطـس  رد  هک  ییاهندـمت  دـنزاس ؛ یم  ار  حـلاص  ياه  ندـمت 

خاک و  دـنرگن ، یم  يدـبا  یتخب  کـین  زاـین  شیپ  هباـثم  هب  ار  اـهناسنا  یناـهج  نیا  یتخب  شوخ  هکلب  دـنروآ ، یم  ناـغمرا  هب  يداـم  هاـفر 
. دننک یم  دصر  يدام  ياهباجح  يارو  زا  ار  دیواج  تایح  هبترمدنلب 

رت یعازتنا  یخرب  هک  تسا  هدش  رجنم  مولع  فلتخم  ياه  هتشر  شیادیپ  هب  عیرشت ، نیوکت و  باتک  تخانش  يارب  اهناسنا  دنم  ماظن  شالت 
مهف دننک . یم  هیذغت  اهنآ  زا  دنا و  هدییور  يرظن  تاکاردا  هشیر  رب  مولع  يدربراک  ياه  هخاش  دـنرت . يدربراک  یـضعب  و  رت ، ییانبریز  و 

تـسد نادـب  رـشب  رکفت  خـیرات  لوط  رد  يریظن  مک  دارفا  هک  تسا  یباـی  مک  رهوگ  نآ ، حیرـشت  رگیدـکی و  اـب  موـلع  نیا  هطبار  تسرد 
رکف يورارف  یناسنا  تایح  یتسه و  زا  رگن  هبناج  همه  يریوصت  فرژ و  يزادنا  مشچ  یهلا ، نید  نیرت  لماک  هباثم  هب  مالـسا  دنا . هدیزای 

امن عقاو  زادنا  مشچ  نیا  ییابیز  هوکـش و  دـنک . یم  فیرعت  هتـسویپ  مه  هب  هناماس  کی  رد  ار  یتسه  ياه  تحاس  همه  درتسگ و  یم  رـشب 
رد اهنت  دوش . نییبت  مهف و  یتسرد  هب  رگیدـکی  اب  اهنآ  هطبار  دـنریگ و  رارق  دوخ  ياج  رد  نآ  يازجا  همه  هک  دوش  یم  راکـشآ  یماـگنه 

. دنک یم  ادیپ  ار  دوخ  یعقاو  يانعم  فده و  ناسنا  یگدنز  هک  تسا  تروص  نیا 

ار فراعم  زا  یمیظع  هنیجنگ  دنا  هدروآ  گنچارف  شیوخ  یملع  داهج  اب  ناملـسم  نادنمـشیدنا  هک  یگنهرف  يرکف و  ياهب  نارگ  ثاریم 
یمالـسا میظع  بالقنا  هک  نامز  نیا  رد  هژیو  هب  دومن . شالت  يدـعب  ياـهماگ  نتـشادربرد  نآ  زا  دـیاب  هک  تسا  هداد  رارق  اـم  راـیتخا  رد 

ياهرد هئاقب  هّللا  مادا  يا  هنماخ  هّللا  تیآ  ترضح  شا  حلاص  فلخ  هّرس و  سّدق  ینیمخ  ماما  ترضح  نأشلا ، میظع  دئاق  يربهر  هب  ناریا 
. تسا هتشادرب  ناگتخیهرف  ياپ  شیپ  زا  ار  یناوارف  ياه  عنام  تسا و  هدوشگ  نارگشهوژپ  يورارف  ار  يرایسب 

نانیـشن لحاس  هب  ار  بان  ییاهرهوگ  و  هدشدراو ، ادیپان  نارک  سونایقا  نیا  رد  یلوصا  يا  هنوگ  هب  هک  يا  هتـسجرب  ياه  هرهچ  دودعم  زا 
ياه هزومآ  هعومجم  هب  دنم  ناماس  یشرگن  اب  ناشیا  تسا . هلظ  ماد  يدزی  حابصم  یقت  دمحم  هّللا  تیآ  داتسا  ترـضح  دنا ، هدرک  هضرع 

یناسنا تایح  یعامتجا  يدرف و  ياـه  تحاـس  هطبار  یهلا و  نید  نیا  نوگاـنوگ  داـعبا  زا  يا  هناـیارگ  عقاو  ریوصت  مالـسا ، یلقن  یلقع و 
وا هب  دوش و  یم  زاغآ  دنوادخ  زا  زیچ  همه  زادنا ، مشچ  نیا  رد  دراد . هقباس  رت  مک  نارصع  مه  ناگتـشذگ و  راثآ  رد  هک  دنک  یم  هضرع 

رـصانع و  دـنام ، یمن  جراـخ  ریوصت  نیا  بوچراـچ  زا  تاـیح  یتـسه و  زا  يا  هبنج  چـیه  تسا . یتـسه  همه  روحم  وا  و  دـبای ، یم  ناـیاپ 
. دنروآ تهب  عیدب و  هرظنم  نیا  داعبا  هوجو و  هدننک  لیمکت  رگیدکی ، اب  کیناگرا  طابترا  رد  نآ  رد  دوجوم 
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کت هلاقم و  اه  هد  زا  هتـشذگ  نونکات ، دندرک  یم  سیردـت  مق  یناقح )  ) هیرظتنم هسردـم  رد  داتـسا  ترـضح  هک  ههد 1340  ياـهلاس  زا 
رثا داتـشه  زا  شیب  هدـش ، هئارا  یللملا  نیب  یلخاد و  ياه  شیامه  اه و  تسـشن  رد  ای  رـشتنم ، فلتخم  تایرـشن  تـالجم و  رد  هک  هراـگن 

و دنا ، هدش  رشتنم  يددعتم  نارشان  طسوت  فلتخم و  ياه  بلاق  رد  راثآ  نیا  تسا  هدیسر  پاچ  هب  ناشیا  زا  باتک  تروص  هب  گنـسنارگ 
، یسیونزاب هب  مادقا  صالخا ، هفیظو و  ساسحا  رس  زا  يدنم ، هقالع  نازیزع  رگید ، يوس  زا  تسا . هتشگ  بایان  اهنآ  زا  یخرب  ياه  هخـسن 

ندمآ دـیدپ  بجوم  هاگ  یگنهامه ، مدـع  لیلد  هب  هک  دـنا  هدرک  دـیدج  ياه  بلاق  رد  ناشیا  زا  یبلاطم  دـیلوت  زاب  ای  و  نیودـت ، همجرت ،
هدافتسا يارب  یمارگ  نارگ  شهوژپ  نادنمـشیدنا و  رّرکم  ياه  هعجارم  لیاسم ، نیا  رب  نوزفا  تسا . هدش  يرارکت  ای  هدشن  دییأت  ياهراک 
ییاهراک هرابرد  يریگ  میمصت  یگنهامه و  زکرم  دوجو  ترورض  ناشیا ، هدشن  رشتنم  راثآ  هب  یسرتسد  هنازرف و  داتـسا  ردقنارگ  راثآ  زا 

يراذـگ تسایـس  ياروش  داتـسا ، ترـضح  زا  هزاجا  بسک  اـب  روظنم ، نیمه  هب  تخاـس . راکـشآ  ار  دوش  یم  طوبرم  ناـشیا  راـثآ  هب  هک 
. دشاب هتشاد  تیریدم  تراظن و  طوبرم  روما  دنور  رب  ات  دش  لیکشت  حابصم  هّللا  تیآ  راثآ  هعومجم 

یلک عوضوم  تفه  رد  ناشیا  دوجوم  راثآ  یمامت  نآ ، ساسارب  هک  درک ، يدنب  هتـسد  یعوضوم  بیترت  هب  ار  داتـسا  راثآ  ادتبا  اروش ، نیا 
دعب هحفـص  رد  ار  راثآ  یعوضوم  يدـنب  میـسقت  عماج  رادومن  دوش . یم  يرت  یعرف  تاـعوضوم  لـماش  عوضوم  ره  هدـش ، یهد  ناـمزاس 

هاگیاج هک  تسا  هدش  هتفرگ  رظن  رد  يزمر  هرامـش  باتک ، ناونع  و  عوضوم ، زیر  عوضوم ، ره  يارب  حرط ، نیا  رد  دـییامرف . یم  هظحالم 
هب لحم  نیرت  بسانم  رد  دنجنگ ، یم  عوضوم  دنچ  تحت  دوخ  عوضوم  یگژیو  تلع  هب  هک  يراثآ  دنایامن . یم  راثآ  لک  نایم  رد  ار  نآ 

. تسا هدش  هتفرگ  رظن  رد  يوناث  یهاگیاج  رگید ، بسانم  نیوانع  رد  اهنآ  يارب  دنوش و  یم  فیرعت  یلصا  هاگیاج  ناونع 

راشتنا رب  هوالع  دریگ ، رارق  ناگتخیهرف  سرتسد  رد  بولطم  یلکـش  هب  باـیان - راـثآ  هلمج  زا  داتـسا - راـثآ  همه  هک  نآ  روظنم  هب  هکنیا 
. دوش یم  نادنمقالع  میدقت  یعوضوم  يدنب  هقبط  ساسارب  و  تاکشم »  » ناونع اب  گنهامه ، يا  هعومجم  اهنآ ، لقتسم 

. دریذپب شیوخ  تیانع  اب  ار  زیچان  شالت  نیا  میراودیما  و  میرکاش ، میظع  قیفوت  نیا  رب  ار  گرزب  دنوادخ 

ینیمخ ماما  یـشهوژپ  یـشزومآ و  هسـسؤم  تاراشتنا  زکرم  حابـصم و  هّللا  تیآ  داتـسا  ترـضح  راثآ  هعومجم  يراذگ  تسایـس  ياروش 
مهس هب  هتفرگ ، رارق  هجرف  یلاعت  هّللا  لّجع  رصع  یلو  نامزلا ، بحاص  ترضح  تیاضر  دروم  لمع  نیا  هک  دنراد  قثاو  ءاجر  هّرـس  سّدق 
هتبلا و  دننک ، یم  ینادردق  حرط  نیا  يارجا  ناراکردنا  تسد  همه  زین  و  دنتسناد ، شیوخ  دامتعا  قیال  ار  ام  هک  داتسا  ترضح  زا  شیوخ 

. دنراذگ یماو  یقیقح  بحاص  الوم و  هب  ار  یقیقح  يرازگ  ساپس 

سّدق ینیمخ  ماما  یشهوژپ  یشزومآ و  هسسؤم  تاراشتنا  زکرم  حابصم  هّللا  تیآ  داتسا  ترضح  راثآ  هعومجم  يراذگ  تسایـس  ياروش 
هّرس
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[ فلؤم نخس  ]

ياه بلاق  رد  هتـشذگ  رد  هک  تسا  يراـثآ  اـه و  هتـشاگن  دـیلوتزاب  دوش  یم  رـشتنم  تاکـشم »  » ناونع اـب  هک  يا  هعومجم  یلاـعت  همـساب 
لکـش رد  هعومجم  نیا  پاچ  دیدجت  یحاّرط و  رب  هک  راکردنا  تسد  نازیزع  تامحز  زا  ینادردـق  اب  دـنا . هدـش  رـشتنم  پاچ و  یتوافتم 

ماظن مالسا و  هب  هناصلاخ  تمدخ  یگدنب و  ریـسم  رد  رتشیب  قیفوت  ناشیا  يارب  ناّنم  دزیا  هاگرد  زا  دنا ، هدرامگ  تّمه  گنهامه  دیدج و 
. مراد هجرف  هّللا  لّجع  رمالا  بحاص  ترضح  لوبق  تیانع و  هب  دیما  مشچ  منک و  یم  تساوخرد  ار  یمالسا 

83 / 11 يدزی 11 / حابصم  هسّدقم - مق 
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[ تسرهف ]

هدنناوخ 19 اب  ینخس 

یقطنم 25 حالطصا  دنچ  حیضوت  لخدم : همدقم 

ملع 25 : 1

مولع 26 زیامت  : 2

يرابتعا 27 يدنب  هتسد  : 3

يدنب 29 هتسد  نیرتهب  : 4

30 ییوطسرا ) يدنب  هتسد   ) يرمالا سفن  يدنب  هتسد  ریوصت  : 5

ملع 30 عوضوم  : 6

نآ 31 لئاسم  عوضوم  اب  ملع  عوضوم  هطبار  : 7

اهنآ 33 باوج  لاکشا و  ود  حرط  : 8

هبیرغ 35 ضراوع  هیتاذ و  ضراوع  : 9

یقیدصت 38 يروصت و  يدابم  : 10

یلوا 41 هفسلف  یتامدقم  ياهثحب  لخدم :

هفسلف 43 عوضوم  : 1

هفسلف 43 عوضوم  نییعت  : 1 - 1

هفسلف 43 عوضوم  فیرعت  : 1 - 2

دوجوم 44 موهفم  تیعوضوم  تابثا  : 1 - 3

جراخ 47 رد  هفسلف  عوضوم  دوجو  تابثا  : 1 - 4

یلوا 49 هفسلف  یقیدصت  يروصت و  يدابم  : 2
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يروصت 49 يدابم  : 2 - 1

یقیدصت 49 يدابم  : 2 - 2

فده 49 : 3

تسا 49 بکرم  لهج  عفر  هفسلف  فده  : 3 - 1

لاکشا 51 : 3 - 2
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10 ص :

هفسلف 51 رد  قیقحت  شور  : 4

یفسلف 51 تالومحم  : 5

دوجوم 51 هیلک  لاوحا  : 5 - 1

لاکشا 52 : 5 - 2

دوجوم 54 اب  دوجوم  یلک  لاوحا  يواست  : 5 - 3

باوج 55 لاکشا و  : 5 - 3 - 1

عورف 56 : 6

هفسلف 56 هب  مولع  يدنمزاین  لوا - عرف  : 6 - 1

لاکشا 57 : 6 - 1 - 1

دوجوم 59 تامیسقت  هب  هفسلف  لئاسم  تشگزاب  مود - عرف  : 6 - 2

لاکشا 61 : 6 - 2 - 1

دنا 61 لمحلا  سکع  وحن  هب  یفسلف  لئاسم  موس - عرف  : 6 - 3

تسین 62 یلآ  ملع  هفسلف  مراهچ - عرف  : 6 - 4

لاکشا 63 : 6 - 4 - 1

هفسلف 63 رد  یّمل  ناهرب  یفن  مجنپ - عرف  : 6 - 5

لاکشا 64 : 6 - 5 - 1

دوجو یلک  لئاسم  لّوا : هلحرم 

دوجو 68 يونعم  كارتشا  لوا : لصف 

اعدم 69 حیضوت  : 1

ثحب 69 نیا  هدیاف  : 2
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تسا 70 ینادجو  يرما  دوجو  يونعم  كارتشا  : 3

فلاخم 71 لاوقا  : 4

تادوجوم 71 مامت  رد  دوجو  یظفل  كارتشا  : 4 - 1

اعدم 71 حیضوت  : 4 - 1 - 1

لوق 72 نیا  لاطبا  رب  لوا  ناهرب  : 4 - 1 - 2

لوق 72 نیا  لاطبا  رب  مود  ناهرب  : 4 - 1 - 3

نکمم 73 بجاو و  رد  دوجو  یظفل  كارتشا  : 4 - 2
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11 ص :

اعدم 73 حیضوت  : 4 - 2 - 1

لوق 73 نیا  نالطب  ناهرب  : 4 - 2 - 2

قادصم 75 موهفم و  ماکحا  نیب  هابتشا  : 4 - 3

تیهام 77 تیرابتعا  دوجو و  تلاصا  مود : لصف 

ثحب 79 هچخیرات  : 1

اعّدم 79 حیضوت  : 2

79 دوجو »  » هژاو : 2 - 1

80 تیهام »  » هژاو : 2 - 2

81 تیرابتعا »  » و تلاصا »  » هژاو : 2 - 3

تیهام 82 تیرابتعا  دوجو و  تلاصا  : 2 - 4

اعّدم 85 حرط  رد  هدش  ذخا  تامدقم  : 2 - 4 - 1

دوجو 87 تلاصا  ناهرب  : 3

اهنآ 88 باوج  دوجو و  تلاصا  تالاکشا  : 4

نآ 88 باوج  لوا و  لاکشا  : 4 - 1

لاکشا 88 : 4 - 1 - 1

باوج 89 : 4 - 1 - 2

باوج 90 رب  لاکشا  : 4 - 1 - 2 - 1

لاکشا 91 خساپ  : 4 - 1 - 2 - 2

نآ 93 باوج  مود و  لاکشا  : 4 - 2

لاکشا 93 : 4 - 2 - 1
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باوج 93 : 4 - 2 - 2

لیثمت 96 : 4 - 2 - 3

نآ 97 باوج  موس و  لاکشا  : 4 - 3

لاکشا 97 : 4 - 3 - 1

باوج 97 : 4 - 3 - 2

اهنآ 98 لاطبا  دوجو و  تلاصا  فلاخم  لاوقا  : 5

تیهام 98 تلاصا  : 5 - 1
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12 ص :

یه 98 یه  ثیح  نم  تیهام  رابتعا  زا  دوصقم  : 5 - 1 - 1

تسا 99 لیصا  يرابتعا  هچ  هب  تیهام  : 5 - 1 - 2

تیهام 100 تلاصا  لاطبا  : 5 - 1 - 3

نکمم 100 رد  تیهام  تلاصا  بجاو و  رد  دوجو  تلاصا  : 5 - 2

اعّدم 100 حیضوت  : 5 - 2 - 1

قوف 102 لوق  لاطبا  : 5 - 2 - 2

عورف 103 : 6

تسا 103 ضورع  رد  هطساو  دوجو  يوهام  لمح  ره  رد  لوا - عرف  : 6 - 1

اعّدم 103 حیضوت  : 6 - 1 - 1

ناهرب 105 : 6 - 1 - 2

باوج 106 لاکشا و  : 6 - 1 - 3

يوهام 108 ماکحا  هب  دوجو  فاصتا  مدع  مود - عرف  : 6 - 2

اعّدم 108 حیضوت  : 6 - 2 - 1

ناهرب 109 : 6 - 2 - 2

عرف 109 نیا  جیاتن  : 6 - 2 - 3

تسا 109 تیصخش  قواسم  دوجو  فلا )

درادن 110 لثم  دوجو  ب )

درادن 111 ّدض  دوجو  ج )

تسا 111 طیسب  دوجو  موس - عرف  : 6 - 3

ناهرب 111 اعّدم و  حیضوت  : 6 - 3 - 1
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دوجو 112 تطاسب  رد  قیقحت  : 6 - 3 - 2

دوجو 113 تقیقح  زا  دوصقم  : 6 - 3 - 2 - 1

تطاسب 114 يانعم  هرابرد  یحیضوت  : 6 - 3 - 2 - 2

لیلد 116 یسررب  : 6 - 3 - 2 - 3

شتافص 121 اب  دوجو  داحتا  مراهچ - عرف  : 6 - 4

اعّدم 121 حیضوت  : 6 - 4 - 1

ناهرب 122 : 6 - 4 - 2

ضرعلاب 122 تاذلاب و  هب  دوجوم  ماسقنا  مجنپ - عرف  : 6 - 5
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13 ص :

تیهام 124 رب  دوجو  تدایز  مشش - عرف  : 6 - 6

اعّدم 124 حیضوت  : 6 - 6 - 1

نیهارب 126 : 6 - 6 - 2

تایهام 127 فالتخا  ببس  هب  دوجو  فالتخا  : 6 - 6 - 3

رمالا 129 سفن  متفه - عرف  : 6 - 7

اعّدم 129 حیضوت  : 6 - 7 - 1

ایاضق 130 عاونا  : 6 - 7 - 2

ایاضق 131 عاونا  ّیکحم  قباطم و  نییعت  : 6 - 7 - 3

هینهذ 131 يایاضق  قباطم  فلا )

یفسلف 134 يایاضق  قباطم  ب )

یمدع 134 يایاضق  قباطم  ج )

رمألا 136 سفن  عماج  يانعم  : 6 - 7 - 4

فلتخم 138 لاوقا  : 6 - 7 - 5

همالع 139 لوق  مود و  لوق  نیب  عمج  : 6 - 7 - 5 - 1

دنا 140 قواسم  دوجو  تیئیش و  متشه - عرف  : 6 - 8

درادن 142 تلع  دوجو  تقیقح  مهن - عرف  : 6 - 9

تسین 143 نهذ  رد  لوصح  لباق  دوجو  تقیقح  مهد - عرف  : 6 - 10

باوج 146 لاکشا و  : 6 - 10 - 1

دوجو 149 کیکشت  موس : لصف 

هلئسم 151 حرط  تامدقم  : 1
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يوهام 151 ترثک  : 1 - 1

باوج 152 لاکشا و  : 1 - 1 - 1

يدوجو 153 ترثک  : 1 - 2

تسا 154 دوجو  نیع  دوجو  ترثک  : 1 - 3

اعّدم 154 حیضوت  : 2

فلتخم 155 لاوقا  : 3

افرع 156 برشم  : 3 - 1

[ تسرهف ]www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 342زکرم  هحفص 37 

http://www.ghaemiyeh.com


14 ص :

یناود 157 ققحم  برشم  : 3 - 2

نایئاشم 158 هب  بوسنم  برشم  : 3 - 3

هیلاعتم 158 تمکح  برشم  : 3 - 4

ناهرب 159 : 4

دوجو 160 تقیقح  رد  تدحو  تهج  تابثا  : 4 - 1

تسا 160 دوجو  تقیقح  نیع  دوجو  تقیقح  تدحو  : 4 - 2

لاثم 161 رکذ  : 5

تالاکشا 162 : 6

لوا 162 لاکشا  : 6 - 1

مود 163 لاکشا  : 6 - 2

موس 164 لاکشا  : 6 - 3

ناهرب 165 رب  لاکشا  : 6 - 4

ضقن 165 : 6 - 4 - 1

لاکشا 165 : 6 - 4 - 2

مجنپ 167 برشم  : 7

عورف 168 : 8

لوا 168 عرف  : 8 - 1

مود 169 عرف  : 8 - 2

موس 172 عرف  : 8 - 3

مراهچ 173 عرف  : 8 - 4
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مجنپ 174 عرف  : 8 - 5

مشش 174 عرف  : 8 - 6

ثحب 175 هچخیرات  : 8 - 6 - 1

لاؤس 176 حیضوت  : 8 - 6 - 2

177 اعدم ) حیضوت   ) لاؤس باوج  : 8 - 6 - 3

تاذ 177 هب  صصخت  فلا )

بتارم 178 هب  صصخت  ب )

تایهام 179 هب  صصخت  ج )

تیهام 180 هب  دوجو  صصخت  رد  قح  نخس  : 8 - 6 - 4
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15 ص :

مدع 181 ياهیگژیو  زا  يا  هراپ  مراهچ : لصف 

نهذ 183 رد  مدع  موهفم  شیادیپ  : 1

اهنآ 186 قرف  یفاضا و  مدع  قلطم و  مدع  كرتشم  هوجو  : 2

تسین 187 يزیامت  مدع  رد  : 3

اعدم 187 حیضوت  : 3 - 1

ناهرب 187 : 3 - 2

باوج 189 لاکشا و  : 3 - 3

نآ 190 باوج  رگید و  یلاکشا  : 3 - 4

اهنآ 192 ّلح  مدع و  ياهسکوداراپ  : 4

193 عیاش » لمح   » و یلّوا » لمح   » حالطصا ود  دربراک  دراوم  : 4 - 1

نآ 194 ّلح  و  مدع » مدعلا  مدع   » سکوداراپ : 4 - 2

نآ 196 لح  و  هنع » ربخی  قلطملا ال  مودعملا   » سکوداراپ : 4 - 3

نآ 199 لح  و  نهذلا » یف  تباث  نهذلا  یف  تباثاللا   » سکوداراپ : 4 - 4

نآ 200 لح  و  تسا » لاحم  نیضیقن  عامتجا   » سکوداراپ : 4 - 5

نآ 201 لح  و  تسا » یلک  یئزج   » سکوداراپ : 4 - 6

تسین 205 یندشرارکت  دوجو  مجنپ : لصف 

اعدم 207 حرط  : 1

ثحب 207 حرط  هزیگنا  : 2

امکح 208 نیهارب  : 3

دوجو 208 رد  رّرکت  لاطبا  ناهرب  : 3 - 1
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نآ 211 باوج  امکح و  ياعدم  رب  لوا  لاکشا  : 3 - 1 - 1

تسا 213 دودحم  دوجو  یلیصحت  بلس  مدع  تقیقح  : 3 - 1 - 1 - 1

نآ 214 باوج  امکح و  ياعّدم  رب  مود  لاکشا  : 3 - 1 - 2

تاهجلا 216 عیمج  نم  نیلثم  لاطبا  ناهرب  : 3 - 2

مودعم 217 هداعا  هلاحتسا  نیهارب  : 3 - 3

لّوا 218 ناهرب  : 3 - 3 - 1

مود 219 ناهرب  : 3 - 3 - 2
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16 ص :

موس 220 ناهرب  : 3 - 3 - 3

مراهچ 221 ناهرب  : 3 - 3 - 4

نآ 222 باوج  امکح و  نیفلاخم  ناهرب  : 4

مودعم 222 هداعا  ناکما  لیلد  : 4 - 1

قوف 223 لیلد  ّدر  : 4 - 2

طبار لقتسم و  دوجو  مّود : هلحرم 

طبار 227 لقتسم و  هب  دوجو  ماسقنا  لّوا : لصف 

اعدم 229 حیضوت  : 1

باتک 231 نیا  رد  طبار  دوجو  تابثا  شور  : 2

طبار 231 یلومحم و  دوجو  : 3

یفرح 231 یمسا و  میهافم  : 3 - 1

طبار 233 یلومحم و  دوجو  زا  دوصقم  : 3 - 2

233 يونعم ؟ ای  دنا  یظفل  كرتشم  یلومحم  طبار و  دوجو  : 3 - 3

هیضق 235 رد  طبار  دوجو  تابثا  : 3 - 4

ایاضق 235 ماسقا  : 3 - 4 - 1

ناهرب 237 : 3 - 4 - 2

هیجراخ 237 هبکرم  هیله  رد  طبار  تابثا  : 3 - 4 - 2 - 1

تسا 238 یفرح  موهفم  هیضق  رد  طبار  : 3 - 4 - 2 - 2

طبار 240 لقتسم و  دوجو  تابثا  : 4

قوف 242 ریرقت  رب  يدهاوش  باتک و  رد  دوجوم  ناهرب  تاماهبا  : 4 - 1
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قوف 244 ناهرب  رب  لاکشا  : 4 - 2

لصف 245 نیا  رد  حرطم  تاحالطصا  رب  يرذگ  : 5

رگید 246 دوجو  هب  طبرلا  نیع  یجراخ  دوجو  يانعم  هب  طبار  دوجو  : 5 - 1

دوجو 246 یفرح  موهفم  يانعم  هب  طبار  دوجو  : 5 - 2

تعان 246 لقتسم  یجراخ  دوجو  يانعم  هب  طبار  دوجو  : 5 - 3

عورف 247 : 6

طبار 247 دوجو  فرظ  لوا - عرف  : 6 - 1
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17 ص :

تسا 248 نیفرط  داحتا  ببس  طبار  دوجو  مود - عرف  : 6 - 2

یضقن 250 لاکشا  کی  : 6 - 2 - 1

هیضق 251 ءازجا  دادعت  موس - عرف  : 6 - 3

لیصفت 252 لاکشا و  : 6 - 3 - 1

نآ 255 ناهرب  طبار و  مدع  یفن  مراهچ - عرف  : 6 - 4

طبار 255 مدع  یفن  رد  یلیصفت  : 6 - 4 - 1

تسا 257 هیمکح  تبسن  دقاف  هلودعم  هبجوم  هیضق  : 6 - 4 - 2

لاکشا 259 لیصفت و  : 6 - 4 - 2 - 1

تسا 261 هیمکح  تبسن  دقاف  هبلاس  هیضق  : 6 - 4 - 3

لاکشا 262 لیصفت و  : 6 - 4 - 3 - 1

دنا 262 هیمکح  تبسن  دجاو  ایاضق  مامت  : 6 - 5

درادن 263 تیهام  طبار  دوجو  مجنپ - عرف  : 6 - 6

لقتسم 267 طبار و  دوجو  فالتخا  یگنوگچ  مّود : لصف 

تامدقم 269 : 1

میهافم 269 هب  یلالقتسا  یلآ و  رظن  : 1 - 1

میهافم 270 نیابت  كارتشا و  : 1 - 2

یظفل 273 يونعم و  كارتشا  : 1 - 3

طبار 274 لقتسم و  دوجو  یعونریغ  یعون و  فالتخا  : 2

رافسا 274 رد  طبار  لقتسم و  دوجو  یعونریغ  یعون و  فالتخا  : 2 - 1

یفرح 275 یمسا و  يانعم  نیب  یموهفم  عماج  ریوصت  : 2 - 2
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باتک 279 نیا  رد  یعونریغ  یعون و  فالتخا  زا  دوصقم  : 2 - 3

باوج 282 لاکشا و  : 2 - 3 - 1

نآ 284 باوج  يرگید و  لاکشا  : 2 - 3 - 2

طبار 286 لقتسم و  دوجو  یعونریغ  فالتخا  رب  ناهرب  : 3

عورف 289 : 4

تسا 289 مهبم  هسفن  دح  یف  یموهفم  ره  لوا - عرف  : 4 - 1

طبار 290 دوجو  ماسقا  مود - عرف  : 4 - 2
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18 ص :

تسه 291 لقتسم  دوجو  کی  اهنت  دوجو  هئشن  رد  موس - عرف  : 4 - 3

تالاکشا 291 : 5

تساعّدم 291 زا  ّصخا  لیلد  : 5 - 1

ناهرب 293 ممتم  : 5 - 2

ممتم 294 ناهرب  رب  دراو  تالاکشا  : 5 - 2 - 1

هریغل 297 دوجو  هسفنل و  دوجو  مّوس : لصف 

اعدم 299 حیضوت  : 1

هسفنل 299 دوجو  هریغل و  دوجو  زا  يریوصت  : 1 - 1

هسیاقم 301 لاثم و  کی  رکذ  : 1 - 2

باتک 302 اب  قوف  ریوصت  قیبطت  : 1 - 3

جراخ 304 رد  هریغل  هسفنل و  دوجو  تابثا  : 2

عورف 306 : 3

لوا 306 عرف  : 3 - 1

تسا 307 رهوج  دوجو  زا  يا  هبترم  ضرع  لوا - هجیتن  : 3 - 1 - 1

تسا 307 يداحتا  هدام  تروص و  بیکرت  مود - هجیتن  : 3 - 1 - 2

هشقانم 308 : 3 - 1 - 3

مود 309 عرف  : 3 - 2

همانباتک 311
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هدنناوخ اب  ینخس 

حاورا مظعـالا  هللا  هیقب  امیـس  نیرهاـطلا  هلآ  دـمحم و  اندیـس  یلع  مالـسلا  هولـصلا و  نیملاـعلا و  بر  دـمحلا هللا  میحرلا  نمحرلا  هللا  مـسب 
. ءادفلا هل  نیملاعلا 

موحرم هللا  تیآ  ترضح  راوگرزب  هیقف  رسفم و  فوسلیف ، فراع ، ریخا  نرق  رد  یمالسا  گنهرف  نامـسآ  رد  ناشخرد  ناگراتـس  زا  یکی 
. تسا هیکزلا - هسفن  هللا  سدق  یئابطابط - همالع  داتسا 

مالسا و رخافم  زا  دوخ  کیره  هک  ینیققحم  تیبرت  تهج  زا  - 1 تسا : هجوت  لباق  تهج  ود  زا  یمالسا  گنهرف  يالتعا  رد  ناشیا  شقن 
هزوح رد  هک  ریـسفت  نافرع و  قالخا ، تمکح ، دننام  یمولع  يایحا  تهج  زا  - 2 دنور ؛ یم  رامش  هب  یمالسا  گنهرف  تخسرس  ناعفادم 

ياه هزوح  لیکـشت  یکی  دـندیزای : تسد  هلیـسو  ود  هب  همـالع  موحرم  دـصقم ، نیا  لوصح  يارب  تفر . یم  یـشوماخ  هب  ور  هیملع  ياـه 
؛ درک افیا  دوخ  هتشر  رد  ار  یسرد  یباتک  شقن  ناشیا  زا  سپ  کیره  هک  یبتک  فیلات  رگید  قالخا و  نافرع و  ریـسفت ، تمکح ، یـسرد 

. تسا بتک  نیمه  هلمج  زا  همکحلا  هیاهن 

حرـش هفـسلف  هنیمز  رد  اه  هزوح  رد  لوادـتم  یـسرد  باتک  نیلوا  دـنیآرد ، ریرحت  هتـشر  هب  همکحلا  هیادـب  همکحلا و  هیاهن  هکنآ  زا  شیپ 
اریز تسا - نآ  فلوم  شناد  غوبن و  هدـنهد  ناـشن  دوخ  باـتک  نیا  دـنچره  دوب . هیلع - هللا  همحر  يراوزبـس - يداـه  ـالم  جاـح  هموظنم 
دراد يرترب  نآ  رب  یتاهج  زا  هیاهن  باتک  تسا - هدرک  حرش  ار  نآ  دوخ  مظان  هدمآرد و  مظن  هب  هک  تسا  یفـسلف  لئاسم  زا  يا  هعومجم 

: دوش یم  هراشا  اهنادب  الیذ  هک 

يارب تسا  هفـسلف  زا  هدرـشف  يا  هرود  موظنم  نایب  نآ  زا  دوصقم  هکلب  هدشن ، فینـصت  یـسرد  باتک  کی  روظنم  هب  ادـتبا  رد  هموظنم  - 1
هب انشآ  هزات  بالط  يارب  یسرد  یباتک  هیاهن  فینـصت  زا  فده  یلو  دنـشاب  هتـشادرب  زا  ار  هدرـشف  یفـسلف  نتم  کی  دنا  لیام  هک  یناسک 

. دوش تیاعر  نآ  رد  یسرد  یباتک  يارب  مزال  طیارش  تسا  هدش  یعس  لیلد  نیمه  هب  هدوب و  هفسلف 
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يراوزبس موحرم  هموظنم  رد  مظن  بلاق  رد  اهنآ  نتخیر  دنا و  لکشم  هدیچیپ و  دوخ  یفسلف  لئاسم  نتم : یگداس  تسالس و  ماجـسنا ، - 2
رد تایبا  یبدا  تاکن  هب  يو  هراشا  اریز  تسا ، هدرکن  لح  دـیاب  دـیاش و  هکنانچ  ار  لکـشم  نیا  زین  فلوم  حرـش  هدوزفا و  لکـشم  نیا  هب 

سیلـس و مجـسنم ، هک  هیاهن  فالخرب  تسا ، هدنناوخ  رکف  هتـشر  یگتخیـسگ  ثعاب  اعبط  نتم و  ماجـسنا  مدـع  بجوم  باتک  ياج  ياج 
. تسا هداس 

يدعب بلاطم  هب  نآ  تامدـقم  ای  هلئـسم  کی  تابثا  يارب  رودـقملا  یتح  هک  تسا  نیا  رب  یعـس  باتک ، نیا  رد  لئاسم : یقطنم  بیترت  - 3
هـشیمه رگید ، ترابع  هب  دـنا ؛ هدـش  تابثا  البق  ای  تابثا و  نآ  دوخ  زین  نآ و  تامدـقم  همه  ای  هدـش ، حرط  يا  هلئـسم  اجره  دوشن . هلاـحا 

مشچ هب  رتمک  نّیبنـس » ملعتـس و  حضونـس ،  » دننام یترابع  باتک ، نیا  رد  ور ، نیازا  سکعلاب . هن  تسا  یلبق  لئاسم  رب  ینتبم  يدعب  لئاسم 
. دروخ یم 

عقاو رد  و  هیلع - یلاعت  هللا  ناوضر  يزاریـش - نیهلاتملا  ردـص  رافـسا  دـننام  بلاطم  سوئر  لوصف و  باوبا و  بیترت  رظن  زا  هیاهن  نتم  - 4
يارب تهج  نیا  زا  هصیصخ  نیا  فنصم . صاخ  تایرظن  هوالعب  نآ  يرورضریغ  بلاطم  لوصف و  زا  یخرب  يانثتـسا  هب  تسا  نآ  صیخلت 

يا هصالخ  هب  هدش و  انشآ  یمالسا  تمکح  لئاسم  تاهما  اب  مک  تسد  تشادن ، هفسلف  همادا  هب  میمـصت  يو  رگا  هک  تسا  دیفم  هدنناوخ 
. دزومآ یم  رافسا  رد  رت  هدرتسگ  رتطوسبم و  ار  لئاسم  نیمه  تشاد ، هفسلف  همادا  هب  میمصت  رگا  تسا و  هتفای  تسد  رافسا  زا 

نآ زا  هموظنم - حرـش  هلمج  زا  یلبق - یفـسلف  بتک  اعبط  تسا و  هدوبن  حرطم  البق  هک  هدش  هئارا  يدیدج  لئاسم  انایحا  باتک  نیا  رد  - 5
رد هتفرگ و  همشچرس  داتـسا  موحرم  هدنیاز  رکف  زا  هک  هدیدرگ  هضرع  لئاسم  زا  یخرب  لح  رد  یقیمع  رایـسب  ءارآ  هاگ  زین  تسا و  يراع 

. تسا لئاسم  نآ  باب  رد  یفسلف  ءارآ  نیرخآ  هدنهدناشن  تقیقح 

دش و هفـسلف  یـسرد  باتک  امـسر  راشتنا  زا  سپ  یکدـنا  باتک  نیا  تسین ، اهنآ  رکذ  لاجم  هک  يرگید  لیالد  هب  قوف و  يایازم  لیلد  هب 
ار نآ  راب  نیتسخن  هلظ - ماد  حابـصم - هّللا  تیآ  ترـضح  ردقنارگ  فوسلیف  راوگرزب ، داتـسا  دنتخادرپ . نآ  سیردـت  هب  تمکح  دـیتاسا 
. دندومرف سیردت  قح  هار  رد  هسـسوم  شزومآ  هرود  بالط  يارب  ار  نآ  رگید  هرود  ود  سپـس  یناقح و  هسردم  یلاع  هرود  بالط  يارب 

رد ریرقت و  الماک  باتک  بلطم  ادتبا  هک  تسا  نیا  هل  مظعم  سیردت  تیصوصخ 
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رظن لالقتـسا  رکف و  دـشر  رد  سیردـت  کبـس  نیا  ددرگ . یم  هراشا  راـتخم  رظن  هب  ناـیاپ  رد  دوش و  یم  هتخادرپ  نآ  دـقن  هب  موزل  دراوم 
. دراد یئازسب  ریثأت  عمتسم 

اهدعب اهراون  نیا  تسا . دوجوم  دعب  ياه  هرود  ياهراون  یلو  تسین  تسد  رد  يا  هتـشون  ای  راون  داتـسا  سیردـت  لوا  هرود  زا  لاحرهرد ،
هب داتـسا  نظ  نسح  تشاد . شیاریو  هب  زاـین  نآ  يراـتفگ  کبـس  هب  رظن  یلو  تفرگ  رارق  دـنمقالع  بـالط  سرتـسد  رد  دـیدرگ و  هداـیپ 

شزومآ ياهـسرد  زا  هدافتـسا  ناشیا و  رـضحم  رد  ذّملت  راختفا  هدوب  رادروخرب  ناشیا  فاطلا  اهدومنهر و  زا  لاس  نیدـنچ  هک  هدـنراگن -
زا سپ  دنراذگاو . ریقح  نیا  هب  ار  رما  نیا  هک  دـش  بجوم  ما - هتـشاد  ار  نآرق  فراعم  افـش و  تایهلا  افـش ، ناهرب  رافـسا ، هیاهن ، هفـسلف ،

تروص هب  اهراون  نیودت  رد  هک  تسا  مزال  تسین و  یفاک  ینابز  ای  يروص  شیاریو  فرص  هک  میدیـسر  هجیتن  نیا  هب  ناشیا ، اب  تروشم 
: دوش تاعارم  ریز  لصا  هس  باتک 

. دوش ریرقت  قیقد  نشور و  وحن  هب  بلطم  هک  تسا  نیا  هدـنیوگ  ّمه  مامت  راـتفگ  رد  هک  تسا  حـضاو  بلاـطم : يدـنب  هتـسد  بیوبت و  - 1
یلو دوش  یم  نایب  ناونع  نودب  راو و  هلـسلس  لصف  کی  بلاطم  همه  درادن . بلاطم  بیوبت  هب  یهجوت  سیردـت  ماگنه  رد  سردـم  اذـهل 

بـسانم ناونع  تمـسق  ره  يارب  دوش و  يدـنب  هتـسد  هدـش  هداد  لصف  کی  بلاطم  هرابرد  هک  یتاحیـضوت  ماـمت  دـیاب  نتـشون  ماـگنه  رد 
. دوش باختنا 

رگا دراد . نیعمتسم  تامولعم  حطس  هب  یگتـسب  اهنآ  لیـصفت  حرـش و  بلاطم و  طسب  یـسالک  ره  رد  مزال : تاحیـضوت  ندرک  هفاضا  - 2
تاـمولعم ياـکتا  هب  سردـم  تسا  نکمم  داد . دـهاوخ  يرتمک  حیـضوت  سردـم  اـعبط  دنـشاب ، رادروخرب  یفاـک  تاـمولعم  زا  نیعمتـسم 
يراددوخ اهنآ  زا  یخرب  تابثا  زا  ای  لالدتـسا و  تامدـقم  ندرک  ادـج  ای  هلئـسم  تروص  حیرـشت  يارب  مزال  تامدـقم  هئارا  زا  نیعمتـسم 

. ددرگ یم  نیملعتم  یگتسخ  تلاسک و  بجوم  سیردت  تروص  نیا  ریغ  رد  هچ  دزرو ،

باتک یـسرد  داوم  رگید و  دـیتاسا  دزن  ار  انتفـسلف  همکحلا و  هیادـب  باتک  ود  البق  دنتـشاد  تکرـش  داتـسا  سرد  رد  هک  یباـّلط  اـضق ، زا 
هفـسلف و لئاسم  اب  مه  نیاربانب ، دندوب . هتفرگارف  داتـسا  دوخ  دزن  دوب - هدماین  رد  ریرحت  هتـشر  هب  زونه  مایا  نآ  رد  هک  ار - هفـسلف  سورد 

. دنتشاد یفاک  ییانشآ  ناشیا  ياهیفاکشوم  اهدقن و  سیردت و  شور  داتسا و  قاذم  اب  مه  نآ و  ياهلالدتسا  عاونا 

یهاگ یتح  دوش و  هداد  حیضوت  رتمک  تسین  مزال  هک  يدراوم  رد  هک  دوب  نآ  ییانشآ  نیا  ياضتقا 
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هدـنناوخ تسا  نکمم  درک ؛ هسیاقم  سرد  نیعمتـسم  اب  ناوت  یمن  ار  باتک  ناگدـنناوخ  هک  تسا  نشور  اـما  ددرگ . هدنـسب  يا  هراـشا  هب 
کی نیودـت  رد  ور ، نیازا  دـشاب و ...  رادروخرب  باتک  رد  ثحب  دروم  هتـشر  رد  يرتمک  دادعتـسا  زا  ای  هتـشاد  يرتمک  تاـمولعم  باـتک 

يراددوخ اهنآ  حیرـصت  ای  تامدـقم  حیرـشت  ای  لمجم  بلاطم  حیـضوت  زا  هدـنناوخ  تامولعم  ياـکتا  هب  ناوت  یمن  هجو  چـیه  هب  باـتک ،
هدش تیاعر  لصا  نیمه  زین  حرـش  نیا  رد  دنک . ناربج  تفای  يدوبمک  رگا  قوف  دراوم  رد  هک  تسا  مزال  هدـننک  نیودـت  رب  سپ  دـیزرو ،
. تسا هدش  هداد  يرتشیب  لیصفت  حیرشت و  دوجو  تلاصا  هلئسم  حرط  يارب  تسا . هدش  هفاضا  يا  همدقم  لخدم ، مهف  يارب  الثم  تسا .

کیره هاگیاج  هدش و  زیامتم  الماک  نآ  ناهرب  تامدقم  زا  هلئسم و  تروص  دوخ  حرط  زا  دوجو  تلاصا  هلئسم  حرط  يارب  مزال  تامدقم 
بلغا رد  تسا . هدشن  هقیاضم  نآ  زا  هدوب  زاین  تاحیـضوت  هنوگ  نیا  هب  هک  يدروم  ره  رد  بیترت  نیمه  هب  تسا و  هدش  صخـشم  یبوخب 

ای دقن  رگا  ایناث ، ددرگ و  نشور  لالدتـسا  رد  همدقم  ره  شقن  الوا ، ات  دنوش  ادج  کی  کی  نیهارب  تامدقم  هک  تسا  هدـش  یعـس  دراوم 
. دوش صخشم  یبوخب  نآ  ياج  تسا ، دراو  نآ  رب  يا  هشدخ 

دنچ رد  داتـسا و  بتک  ریاس  زا  يدراوم  رد  کلذ  لاثما  هلئـسم و  تروص  طسب  اـی  تاحیـضوت  ندرک  هفاـضا  يارب  هک  دـنامن  هتفگاـن  هتبلا 
رد تسا ؛ هدش  هراشا  یقرواپ  رد  ابلاغ  ریخا  دراوم  رد  هک  تسا  هدش  هدافتسا  هر )  ) يرهطم داتسا  موحرم  راوگرزب  دیهش  بتک  زا  زین  دروم 

. تسا هتشذگ  داتسا  رظن  زا  ریرقت  زا  سپ  هدش  هفاضا  بلطم  تروص  ود  نیا  ریغ 

هیلک شراگن  هب  جایتحا  هکلب  دـنام . یمن  یقاب  يروص  ای  ینابز  شیاریو  يارب  ییاج  قوف  تارییغت  اب  هک  تسا  یهیدـب  لماک : شراگن  - 3
. تسا راک  هلحرم  نیرخآ  عقاو  رد  هک  تسا  بلاطم 

ییاهاطخ شراگن  رد  ای  اهلالدتـسا  تامدـقم  کیکفت  رد  ای  هدـش  هفاـضا  بلاـطم  رد  تسا  نکمم  هدـمآ  لـمع  هب  ياـهتقد  ماـمت  اـب  هتبلا 
. تسا بناج  نیا  هدهع  هب  هک  دشاب  هتفرگ  تروص 

. تسا يراشعا  شور  هب  هک  تسا  بلاطم  يراذگ  هرامش  هرابرد  تفگ  دیاب  هک  يا  هتکن  نیرخآ 

. مینک یم  يراددوخ  اجنیا  رد  نآ  رکذ  زا  تسا و  هدمآ  مود  دلج  راتفگشیپ  رد  بلطم  نیا  حیضوت 

. میدرک رظن  فرص  نآ  زا  درادن  حیضوت  هب  زاین  هک  تفر  یم  نامگ  نوچ  یلو  دمآ  یم  راتفگشیپ  نیمه  رد  تاحیضوت  نیا  دوب  رتهب  هتبلا 
نیازا میهد . حیـضوت  ار  نآ  راصتخاب  دیاب  هک  میدرک  ساسحا  دمآ ، شیپ  یخرب  يارب  هک  یتاماهبا  لیلد  هب  باتک ، لوا  دلج  پاچ  زا  دعب 

. میا هتخادرپ  نادب  مود  دلج  راتفگشیپ  رد  ور ،
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زا ار  یمالـسا  گنهرف  هب  تمدـخ  رد  ناشیا  قیفوت  حابـصم و  داتـسا  رمع  لوط  یئابطابط و  همـالع  داتـسا  موحرم  حور  يداـش  ناـیاپ ، رد 
. مراتساوخ یلاعت  دنوادخ  هاگرد 

. ّتیدوبع لوسرلا  دبع  یناثلا 1418  عیبر  دادرم 1376  مق 

***
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یقطنم حالطصا  دنچ  حیضوت  لخدم  همدقم 

هراشا

« لخدـم  » ای همدـقم »  » ناونع تحت  ملع  کی  لئاسم  هب  نتخادرپ  زا  لبق  هک  تسا  هدوب  نیا  نادنمـشناد  نیب  رد  لومعم  ياه  هویـش  زا  یکی 
بلاطم بتک ، زا  یخرب  رد  انایحا  دـنا . هداد  یم  حیـضوت  ملع  نآ  هدـیاف  عوضوم و  فیرعت ، هراـبرد  نآ  رد  دـنا و  هدرک  یم  حرطم  یثحب 

، ملع یقیدـصت  يروصت و  يدابم  ملع ، هچخیرات  ملع ، بلاطم  بیترت  مولع ، نیب  رد  ملع  هاگیاج  ای  هبترم  لیبق  زا  دـنا ، هدوزفا  زین  يرگید 
بلاطم اب  الامجا  ملع  کی  عورش  ماگنه  رگـشهوژپ  هک  تسا  هدوب  نیا  هویـش  نیا  زا  فده  نآ . رد  قیقحت  شور  نآ و  فلوم  ای  فنـصم 

. دوش انشآ  نآ  رد  حرطم 

هرابرد انایحا  نآ و  تیاغ  فده و  نآ ، عوضوم  یهلا ، هفسلف  هرابرد  نآ  لخدم  رد  تسا و  هدش  يوریپ  هویش  نیمه  زا  زین ، باتک  نیا  رد 
. دنا هداد  یتاحیضوت  لیبق  نیا  زا  يرگید  بلاطم 

« ملع یقیدـصت  يروصت و  يدابم  ملع ، عوضوم  هبیرغ  هیتاذ و  ضراوع  ملع ، لئاسم  ملع ، عوضوم  ملع ،  » لیبق زا  یمیهافم  هکنیا  ظاحل  هب 
بلاطم مهف  یلو  تسا  هدشن  هداد  یحیـضوت  اهنآ  هرابرد  باتک  نیا  رد  هک  دنا  یقطنم  لئاسم  زا  يا  هراپ  رب  ینتبم  یقطنم و  یتاحالطـصا 

. میزادرپ یم  تاحالطصا  نیا  حیضوت  هب  لخدم  هب  نتخادرپ  زا  لبق  تساهنآ ، نتسناد  رب  فقوتم  همدقم  رد  جردنم 

ملع : 1

هیمکح تبسن  لومحم ، عوضوم ، زا  هک  تسا  هیضق  کی  قطنم  حالطصا  رد  يا  هلئسم  ره  تسا و  لئاسم  زا  يا  هعومجم  ملع »  » زا دوصقم 
هیضق زین  و  دنربارب » مهاب  عبرم  رطق  ود   » هیضق ای  تسا » هجرد  داتشه  دص و  ثلثم  يایاوز  عومجم   » هیضق الثم ، دوش ؛ یم  لیکـشت  مکح  و 

هسدنه تسا ؛ یسدنه  هلئسم  کی  مادکره  تسا » ضرع  رد  لوط  برضلصاح  ربارب  لیطتسم  تحاسم  »
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هب عضو  زین  مولع  ریاس  هفـسلف و  يژولویزیف ، یـسانش ، ناور  یمیـش ، کـیزیف ، باـسح ، دروم  رد  لـئاسم . لـیبق  نیا  زا  تسا  يا  هعومجم 
يایاضق لـئاسم و  زا  يا  هعومجم  هب  قطنم  رد  ملع »  » هژاو سپ  دنتـسه . اـیاضق  زا  يا  هعومجم  اـهنآ  زا  کـیره  ینعی ، تسا ؛ لاونم  نیمه 

یقیقح و یلمع ، يرظن و  یلقع ، یبرجت و  زا  معا  موـلع - همه  هک  دراد  ریگارف  ماـع و  ییاـنعم  اذـل  دوـش و  یم  قـالطا  هدـش  يروآ  درگ 
. دوش یم  لماش  ار  يرابتعا -

مولع زیامت  : 2

تروص هب  هکلب  دنا ، هدشن  يروآدرگ  ریگارف  ملع  کی  تحت  دحاو و  هعومجم  کی  تروص  هب  یملع  لئاسم  ایاضق و  هیلک  هک  میناد  یم 
مان هدروآ و  دوجو  هب  نیریاس  زا  زیامتم  دحاو و  یملع  يا  هتسد  ره  هک  دنا  هدش  يدنب  هتسد  نوگانوگ  ياههورگ  ددعتم و  ياه  هعومجم 

ياهلکش هب  اهیدنب  هتـسد  اهیروآدرگ و  نیا  هک  تسا  حضاو  هریغ . و  بط » «، » هسدنه « » باسح : » تسا هداد  صاصتخا  دوخ  هب  ار  یـصاخ 
لکش هب  اپورا  يامکح  زا  يا  هراپ  دنا و  هدرک  يدنب  هتسد  یلکش  هب  ار  مولع  وطـسرا ، زا  يوریپ  هب  ام ، يامکح  تسا ؛ نکمم  ینوگانوگ 
هتـسد رد  الثم  تسا . یـصاخ  نازیم  كالم و  ساسارب  کیره  هکلب  تسین ، هاوخلد  فازگ و  اهیدـنب  هتـسد  نیا  هک  میناد  یم  زین  يرگید .

یهورگ دنهد و  یم  لیکشت  ار  ملع  کی  دریگ  یم  رارق  رت  یلک  موهفم  کی  تحت  اهنآ  عوضوم  هک  لئاسم  زا  یهورگ  ییوطـسرا ، يدنب 
یضارغا بسح  هب  ار  لئاسم  ناوت  یم  يرگید  يدنب  هتـسد  رد  ار ؛ رگید  یملع  تسا  يرگید  یلک  موهفم  لومـشم  ناشعوضوم  هک  رگید 

دنوش و یقلت  ملع  کی  دنا  لیخد  يدحاو  ضرغ  رد  هک  ییایاضق  هعومجم  هک  بیترت  نیا  هب  دومن ، يدنب  هورگ  دـنزاس  یم  هدروآرب  هک 
رد هن ؛ ای  دشاب  هتـشاد  دوجو  یبسانت  لئاسم  نیا  تاعوضوم  نیب  هاوخ  رگید ، یملع  دنا  كرتشم  رگید  یـضرغ  رد  هک  رگید  يا  هعومجم 

عوضوم هک  ییایاضق  هعومجم  هک  لکش  نیدب  درک ، يدنب  هتـسد  قیقحت  شور  عوضوم و  ساسارب  ار  ایاضق  ناوت  یم  یموس  يدنب  هتـسد 
. رگید یملع  رگید  يا  هعومجم  دـنیآ و  باسح  هب  ملع  کی  تسا  ناسکی  زین  اهنآ  قیقحت  شور  تسا و  یلک  موهفم  کی  لومـشم  اـهنآ 

یضرغ رد  تسا  لئاسم  كارتشا  مود  يدنب  هتسد  كالم  رت ، یلک  موهفم  کی  رد  تسا  لئاسم  عوضوم  تدحو  لوا  يدنب  هتـسد  كالم 
. قیقحت شور  رد  رت و  یلک  موهفم  کی  رد  تسا  لئاسم  عوضوم  تدحو  موس  يدنب  هتسد  كالم  دحاو و 

هویش نیرتهب  تسیچ ؟ مولع  يدنب  هتسد  يارب  كالم  نیرتهب  : » مینک لاؤس  هک  تساجب  نونکا 
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هک ییایاضق  ینعی  یناهرب ، يایاضق  رد  همالع ، داتسا  هلمج  زا  یمالسا و  يامکح  نییقطنم و  زا  يرایسب  رظن  هب  تسا »؟ مادک  يدنب  هورگ 
عوضوم تدحو  ساسارب  يدـنب  هورگ  ینعی ، تسا ؛ یئوطـسرا  هویـش  يدـنب  هتـسد  هویـش  نیرتهب  دـنوش ، یم  عقاو  ناهرب  هجیتن  ای  همدـقم 

رب تسا  فوقوم  اعدـم  نیا  لیلد  نایب  تسا . عوضوم  ساسارب  اهنآ  زیامت  یناهرب  مولع  زیامت  يارب  كالم  نیرتهب  رگید ، ترابع  هب  ایاضق ؛
. میهد حیضوت  یناهرب  يایاضق  يرمالا  سفن  يدنب  هتسد  يرابتعا و  يدنب  هتسد  هرابرد  اتمدقم  هکنیا 

يرابتعا يدنب  هتسد  : 3

رارق كالم  ار  يزیچ  هک  تسام  باختنا  هدارا و  تسام ، تسد  هب  نآ  كالم  مامز  هک  تسا  ییدنب  هتسد  يرابتعا  يدنب  هتـسد  زا  دوصقم 
كالم ندوب  كالم  یفسلف  نابز  هب  دراد و  یگتـسب  ام  رابتعا  ضرف و  هب  كالم  ندوب  كالم  دزاس ، یم  اغلم  ندوب  كالم  زا  ای  دهد  یم 

یم دـمآ ، دوجو  هب  یـصاخ  يدـنب  هورگ  نآ  ساسارب  دـش و  باختنا  كالم  هلزنم  هب  يرما  رگا  ور ، نیمه  زا  تاذـلاب . هن  تسا  ضرعلاـب 
هب ناوت  یم  فلتخم  ياهکالم  باختنا  اب  بیترت  نیا  هب  دروآ و  تسد  هب  يدیدج  يدـنب  هورگ  يرگید  رما  ینیزگیاج  نآ و  رییغت  اب  ناوت 

. تسا نکمم  یناهربریغ ، یناهرب و  زا  معا  ایاضق ، مامت  رد  يدنب  هتسد  عون  نیا  تفای . تسد  ایاضق  يدنب  هورگ  نوگانوگ  ياه  هویش 

ام تسد  هب  نآ  كالم  مامز  هک  تسا  ییدـنب  هتـسد  ایاضق  يرمالا  سفن  يدـنب  هتـسد  زا  روظنم  هک  تفایرد  ناوت  یم  دـش ، هتفگ  هچنآ  زا 
ام رابتعا  ضرف و  زا  رظن  فرص  ینعی ، تسا ؛ رمالا  سفن  عقاو و  عبات  درادن ، یگتـسب  ام  رابتعا  ضرف و  هب  نآ  كالم  ندوب  كالم  تسین ،
هب هجوت  اب  دـنوش . يدـنب  هتـسد  عوضوم ) دـننام   ) یـصاخ رما  ساسارب  اهنآ  دوش  یم  بجوم  هک  دنتـسه  یتیـصوصخ  دـجاو  اـیاضق  دوخ 

يایاضق رد  اهنت  يدـنب  هتـسد  عون  نیا  هک  دوش  یم  نشور  هدـش ، رکذ  یقطنم  بتک  رد  يدـنب  هتـسد  عون  نیا  تابثا  تهج  هک  یلالدتـسا 
نیمه هدـش ، ثحب  یقطنم  بتک  رد  هکناـنچ  دنتـسه و ، ینیقی  هک  تسا  نـیا  یناـهرب  ياـیاضق  تیـصوصخ  تـسا . ریوـصت  لـباق  یناـهرب 

ساسارب ایاضق  نیا  تسا  هدـش  بجوم  تسین ، ام  راـبتعا  ضرف و  عباـت  تسا و  يرمـالا  سفن  یعقاو و  يرما  هک  ندوب ، ینیقی  تیـصوصخ 
. دندرگ زیامتم  يدنب و  هورگ  دوخ  عوضوم 

یجراخ يروما  ایاضق  نیا  هک  تسا  نیا  مزلتـسم  یناهرب  يایاضق  يدـنب  هتـسد  ندوب  يرمالا  سفن  اـی  یعقاو  هک  دور  ناـمگ  تسا  نکمم 
طابترا و یعون  اهنآ  زا  یخرب  نیب  جراخ  رد  دنشاب و 
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هیضق نهذ  زا  جراخ  رد  تسا و  نهذ  هیضق  فرظ  کشیب ، تسا . لطاب  نامگ  نیا  یلو  دشاب  هتشاد  دوجو  زیامت  يدنب و  هتسد  یعون  اعبط 
، نیاربانب تسا . نهذ  زین  ایاضق  يدـنب  هتـسد  يدـنب و  هورگ  فرظ  عبتلاـب  دوش ؛ یمن  تفاـی  کـلذ  لاـثما  ناـهرب و  لومحم و  عوضوم و  و 

زیامت يدنب و  هتـسد  نیا  هک  تسا  نیا  دوصقم  تسا ؛ جراخ  فرظ  رد  هک  تسین  نیا  يدنب  هتـسد  ندوب  يرمالا  سفن  یعقاو و  زا  دوصقم 
. تسا يدنب  هتسد  نیا  مزلتسم  دوخبدوخ  یناهرب  هیضق  هکلب  تسین ، نهذ  رابتعا  فرص  هب  یضرف و 

دوجو جراخ  رد  یعازتنا و  تسا  يرما  ددع  امکح  زا  يرایـسب  هدیقع  هب  میریگ ، یم  رظن  رد  ار  دادعا  هلـسلس  دوصقم ، ندـش  نشور  يارب 
یطبر دراد و  دادعا  دوخ  رد  هشیر  هک  تسا  يرما  يرمالا ، سفن  یعقاو و  تسا  يرما  دادـعا  بیترت  لاح  نیع  رد  درادـن ، دوخ  هب  صاخ 

ددع تسا و  نیب 3 و 5  ددع 4  دراد ، صاخ  یهاگیاج  هبترم و  دادعا  هلسلس  رد  يددع  ره  هک  ینعم  نیدب  درادن ، نهذ  رابتعا  ضرف و  هب 
راهچ و تسا ، نیب 7 و 9  هک  يددع  ینعی   8 تسا ، نیب 3 و 5  هک  يددع  ینعی   4 تسا ؛ ددع  نآ  نیع  هاگیاج  هبترم و  نیا  نیب 7 و 9 و   8

ياج هبترم و  رد  ار  راهچ  رگا  دشاب . نامه 4  لاح  نیع  رد  دنک و  ضوع  اب 8  ار  شیاج  ددع 4  تسین  نکمم  دنرادن . انعم  نیا  زج  تشه 
اب ددـع 4  درک  روصت  ناوتب  تسا  لاحم  میا ؛ هداهن  راـهچ  ار  شمـسا  یلو  میا  هدرک  روصت  ار  تشه  ناـمه  عقاو  رد  میدرک ، ضرف  تشه 

هژیو و یهاگیاج  اتاذ  نهذ ، راـبتعا  ضرف و  زا  رظن  فرـص  يددـع ، ره  سپ  دـشاب . نیب 3 و 5  هبترم  زا  ریغ  يا  هـبترم  رد  ندوـب  ضرف 4 
هب تسا . ددع  نآ  نیع  يددع  ره  هبترم  حالطـصاب  تسا و  نآ  مادـعنا  ضرف  هبترم  نآ  زا  شندرک  جراخ  ضرف  هک  دراد  صاخ  يا  هبترم 

يایاضق عومجم  تسا . تروص  نیمه  هب  زین  عوضوم  ساسارب  یناهرب  يایاضق  ياهیدـنب  هورگ  تاـطابترا و  یمالـسا ، نانادـقطنم  هدـیقع 
ایاضق نیا  هک  دـنک  یم  باجیا  ایاضق  نیا  ندوب  یناهرب  مییوگب ، رتقیقد  دـنهد ؛ یم  لیکـشت  هلـسلس  کی  هیبش  يزیچ  زین  نهذ  رد  یناهرب 
لباـق يا  هناـخ  چـیه  نآ  رد  هک  دـنهد  ینهذ  يا  هکبـش  لیکـشت  عومجم  رد  دـنروآ و  دوـجو  هب  یعوـضوم  زیاـمت  يدـنب و  هورگ  یعوـن 
جراخ دوخ ، هاگیاج  هبترم و  زا  ینعی  دوخ ، هناخ  زا  ار  يا  هیضق  ینهذ  هکبـش  نیا  رد  رگا  دادعا .) هلـسلس  تاقلح  دننام   ) تسین ییاجباج 
کی ندرک  نوریب  تسا ؛ هتفاـی  رییغت  نآ  لـحم  اـهنت  تسا و  یقاـب  شتیوه  هکنیا  هن  میا ، هتخاـس  دوباـن  ار  نآ  تیوـه  تقیقح  رد  میدرک ،

یناهرب و هیـضق  هک  تسا  نیا  يانعم  هب  تسا ، نآ  يدوبان  يانعم  هب  هدرک  لاغـشا  ینهذ  هکبـش  رد  هک  يا  هناخ  هبترم و  زا  یناـهرب  هیـضق 
هکنیا هن  تسین ، روآ  نیقی 

يرابتعا يدنب  هتسد  : 3www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 342زکرم  هحفص 56 

http://www.ghaemiyeh.com


29 ص :

، هیضق ره  هبترم  یناهرب  يایاضق  يدنب  هتسد  رد  یفسلف ، نابز  هب  تسا . هدش  ضوع  شهاگیاج  اهنت  تسا و  روآ  نیقی  یناهرب و  مه  زونه 
نیمه ـالعف  دـش ، دـهاوخ  رتنـشور  بلطم  نیا  هدـنیآ  تاحیـضوت  رد  تسا . نآ  ندوب  یناـهرب  نیع  تسا ، قـلعتم  نآ  هب  هک  یهورگ  ینعی 

. تسا يرورض  هتکن  کی  هب  هجوت  نایاپ ، رد  تسا . یفاک  يرمالا  سفن  يرابتعا و  يدنب  هتسد  نیب  زیامت  صیخشت و  يارب  حیضوت  رادقم 

هک مینک  باختنا  ار  یکالم  هچ  هک  تسه  لاؤس  نیا  ياج  تسام ، رایتخا  رد  ام و  تسد  هب  كالم  ماـمز  نوچ  يراـبتعا ، يدـنب  هتـسد  رد 
نوـچ تسین ، یلاؤـس  نینچ  ياـج  يرمـالا  سفن  يدـنب  هتـسد  رد  یلو  تـسا  يراـیعم  هـچ  ساـسارب  رتـبوخ  يدـنب  هتـسد  دـشاب ، نیرتـهب 
تحت باتک و  کی  تروص  هب  هدرک و  يروآدرگ  ار  یملع  هلئسم  يدادعت  میتساوخ  رگا  سپ  تسین . ریذپ  یئاجباج  تسا و  يرایتخاریغ 

نیا هجو  هک  میـشاب  هدرک  هداـمآ  زین  لاؤـس  نیا  يارب  یخـساپ  دـیاب  اـعبط  مینک - يراـبتعا  يدـنب  هتـسد  ینعی  مـیهد - هـئارا  ناوـنع  کـی 
؟ میدرک رابتعا  دحاو  يا  هعومجم  ار  دادعت  نیا  ام  لیلد  هچ  هب  دوبن ؟ نکمم  نیا  زا  رتهب  ایآ  تسیچ ؟ يروآدرگ 

يدنب هتسد  نیرتهب  : 4

هتسد نیرتهب  تسا  حضاو  تسا ؟ مادک  یناهرب  يایاضق  يرابتعا  يدنب  هتسد  عون  نیرتهب  هک  تخادرپ  لاؤس  نیا  خساپ  هب  ناوت  یم  نونکا 
کی ناونع  تحت  هک  لئاسم ، زا  هورگ  ره  تدحو  تروص  نیا  رد  اریز  دشاب ، ایاضق  يرمالا  سفن  يدنب  هتـسد  قباطم  هک  تسا  نآ  يدنب 

رظن فرـص  هکلب  تسین ، يدادرارق  يرابتعا و  افرـص  یتدحو  تسا ، هدش  هداد  صاصتخا  اهنآ  هب  يدحاو  مسا  دنا و  هدش  يروآدرگ  ملع 
. تسا رگید  هورگ  زا  زیامتم  اتاذ  دراد و  تدحو  دوخ  يارب  هورگ  ره  زین  رمالا  سفن  رد  ام  رابتعا  زا 

: دوب میهاوخ  هجاوم  یساسا  هلئسم  ود  اب  اهنت  سپ ، نیا  زا  قوف ، بلطم  هب  هجوت  اب 

. میهد هئارا  رتنشور  رتلماک و  يریوصت  یناهرب  يایاضق  يرمالا  سفن  يدنب  هتسد  زا  - 1

ییدنب هتسد  نینچ  دوجو  ایآ  رگید ، ترابع  هب  هن ؛ ای  دراد  ار  يدنب  هتسد  نینچ  ياضتقا  ایاضق  ندوب  یناهرب  اعقاو  ایآ  هک  مینک  یسررب  - 2
. هن ای  تسا  تابثا  لباق  یناهرب  يایاضق  نیب 

ثحب ندش  ینالوط  زا  يریگولج  تهج  زین  ام  نیاربانب ، تسا . قوف  هلئسم  ود  زا  لوا  هلئسم  دزاس  یم  هدروآرب  ار  ام  ضرغ  اجنیا  رد  هچنآ 
قیقد یقطنم  ثحب  ثحب  نیا  هکنیا  هب  هجوت  اب  زین  و 
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. مینک یم  هلاحا  یقطنم  لصفم  بتک  هب  ار  مود  هلئسم  یسررب  دجنگ ، یمن  یفسلف  يا  همدقم  هلصوح  رد  تسا و  یلصفم  و 

( ییوطسرا يدنب  هتسد   ) يرمالا سفن  يدنب  هتسد  ریوصت  : 5

یخرب اب  اهنآ  زا  یخرب  مینیب  یم  میریگ ، یم  رظن  رد  يرگید  زیچ  ره  ای  قیقحت  شور  ای  ضرغ  زا  رظن  فرـص  ار  یناهرب  لـئاسم  یتقو  اـم 
تبارق و رگید  يا  هراپ  اب  دنراد و  یفیعـض  تبارق  رگید  یخرب  اب  درادن و  دوجو  اهنآ  نیب  یتیخنـس  تبارق و  عون  چـیه  دـنا ؛ هناگیب  الماک 
فازگ و اهتیخنـس  اهتبارق و  نیا  هک  تسا  یعیبط  رـشب . دارفا  نیب  يداژن  یلیماف و  یگداوناخ و  ياهتبارق  دننام  تسرد   (1). دیدش تیخنس 

مه اب  ملع  کی  لئاسم  هک  تسا  هدـش  ببـس  يزیچ  هچ  تسیچ »؟ اهتیخنـس  نیا  اشنم   » هک تسه  لاؤس  نیا  ياـج  نیارباـنب ، تسین . تلعیب 
هچ رگیدکی  اب  مولع  زا  يا  هفیاط  لئاسم  طابترا  نینچمه  دوش ، یم  ملع  ود  لئاسم  تبارق  بجوم  یلماع  هچ  دنشاب و  هتـشاد  دیدش  تبارق 

. دنا هدرک  حرطم  ار  ملع » عوضوم   » ثحب نانادقطنم  لاؤس  نیا  هب  خساپ  رد  دراد ؟ یتلع 

ملع عوضوم  : 6

تسا يروحم  هلزنم  هب  هک  دراد  یعوضوم  یملع  ره  هکنیا  حیـضوت  تسا . ملع  عوضوم  اهتبارق  اهتیخنـس و  نیا  هشیر  یئوطـسرا  قطنم  رد 
الثم تسا . عوضوم  نیا  تافـص  صاوخ و  زا  یکی  هدننک  نایب  ملع  زا  يا  هلئـسم  ره  دهد و  یم  دـنویپ  رگیدـکی  هب  ار  ملع  نآ  لئاسم  هک 

فلتخم لاوحا  صاوخ و  تافـص و  دنهد و  یم  رارق  رظندـم  ار  ددـع  باسح  ملع  رد  تسا . لصفنم ) تیمک   ) ددـع باسح  ملع  عوضوم 
ددع صاوخ  زا  تیصاخ  کی  نایب  ددصرد  عقاو ، رد  باسح ، لئاسم  زا  کیره  دنروآ ، یم  تسد  هب  لیلحتو  هیزجت  لالدتـسا و  اب  ار  نآ 

تروص هب  ار  اهنآ  هدیشخب  تدحو  اهنآ  هب  هدومن  طوبرم  رگیدکی  هب  ار  باسح  لئاسم  مامت  يروحم  دننام  هک  تسا  ددع  انامه  دنتسه و 
یکی هدننک  نایب  یسدنه  هلئسم  ره  تسا ، لصتم  تیمک  هسدنه  عوضوم  زین  و  تسا ؛ هدروآرد  مولع ، ریاس  زا  زیامتم  صاخ ، يا  هعومجم 
يزیچ یملع  ره  عوضوم  هک  تفگ  ناوت  یم  یلک ، روط  هب  سپ  مولع . ریاس  رد  تسا  لاونم  نیمه  هب  تسا و  لصتم  تیمک  ياهیگژیو  زا 

. یلوا هفسلف  باسح و  دننام  لوا  هتسد  هسدنه و  باسح و  دننام  مود  هتسد  ملع ، کی  لئاسم  دننام  موس  هتسد  - 1
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زا ملع  نآ  زیامت  ملع و  کی  لئاسم  تدـحو  كالم  هک  تسوا  مه  دوش و  یم  ثحب  نآ  راثآ  صاوخ و  لاوحا و  زا  ملع  نآ  رد  هک  تسا 
. تسا رگیدکی  اب  مولع  تبارق  مولع و  ریاس 

عوضوم اب  ار  نآ  هکنیا  مه  میدروآ و  تسد  هب  نآ  زا  يرتقیقد  روصت  هکنیا  يارب  نونکا  میدـش . انـشآ  ملع  عوضوم  اب  راصتخاب ، اجنیا  اـت 
. میزادرپ یم  ملع  عوضوم  اب  ملع  لئاسم  عوضوم  نیب  هطبار  هب  مینکن ، هابتشا  ملع  لئاسم 

نآ لئاسم  عوضوم  اب  ملع  عوضوم  هطبار  : 7

« هلئـسم عوضوم   » عوضوم نیا  هب  تسا ؛ لومحم  کی  عوضوم و  کی  ياراد  هک  تسا  یقطنم  هیـضق  کی  یملع  هلئـسم  ره  هک  دـش  هتفگ 
تلاـح ود  زا  یکی  ـالقع  میهد ، رارق  هجوت  دروم  ار  اـهنآ  تاـعوضوم  هداـهن  مه  يوـلهپ  ار  ملع  کـی  ياـیاضق  هیّلک  اـم  رگا  دـنیوگ . یم 

: تسا لمتحم 

؛ تسا یکی  ایاضق  نیا  مامت  عوضوم  فلا )

. تسا فلتخم  اهنآ  عوضوم  ب )

نآ رد  هک  تلاح ب ، اما  تسا ، جراخ  ثحب  زا  فلا  تلاـح  دـشاب ، موهفم  کـی  نآ  لـئاسم  ماـمت  عوضوم  هک  درادـن  دوجو  یملع  نوچ 
: دراد تلاح  ود  دوخ  تسا ، فلتخم  لئاسم  عوضوم 

دننام تسا ، ملع  عوضوم  ّلک  نیمه  تروص  نیا  رد  دنهد ، یم  لیکشت  ار  ّلک  کی  يازجا  ملع  يایاضق  فلتخم  تاعوضوم  لوا : تلاح 
هرخـالاب بلق و  یخرب  عوضوم  زغم ؛ یـضعب  عوضوم  شوگ ؛ يا  هراـپ  عوـضوم  تسا ؛ مشچ  بط  لـئاسم  زا  يا  هراـپ  عوـضوم  بط . ملع 

بلق و زغم و  شوگ و  مشچ و  ینعی  تاعوضوم ، نیا  هعومجم  لاح  نیع  رد  تسا ، ندب  ياضعا  ازجا و  ریاس  نآ  لئاسم  ریاس  تاعوضوم 
هکنیا صیخـشت  كالم  تسا و  بط  ملع  عوضوم  نآ - مقـس  تحـص و  تهج  زا  ندـب  ای  ندـب - سپ  دـنا . ناسنا  ندـب  ءازجا  اضعا ، ریاس 
ینعی ملع ، نیا  عوضوم  يازجا  زا  یکی  هلئسم  نآ  عوضوم  ایآ  مینک  یسررب  هک  تسا  نیا  هن  ای  تسا  بط  ملع  لئاسم  زا  صاخ  يا  هلئسم 

ّلک هب  ازجا  تبـسن  ملع  دوخ  عوضوم  لئاسم و  تاـعوضوم  نیب  تبـسن  تلاـح ، نیا  رد  نیارباـنب ، هن . اـی  تسه  ندـب ، ياـضعا  زا  يوضع 
. تسا ملع  عوضوم  زا  ءزج  کی  يا  هلئسم  ره  عوضوم  تسا .

نیا یمامت  رب  هک  یلک  موهفم  کـی  ناوت  یم  تروص  نیا  رد  دنتـسین ، ّلـک  کـی  يازجا  ملع  ياـیاضق  فلتخم  تاـعوضوم  مود : تلاـح 
یلک موهفم  نیا  دروآ ؛ تسد  هب  دنک  قدص  تاعوضوم 
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ود  » و تسا » علـض  کی  عبرم  ربارب  عبرم  حطـس   » و تسا » علـض  کی  بعکم  ربارب  بعکم  مجح   » هیـضق هس  الثم  تسا . ملع  عوضوم  نامه 
عوضوم تسا و  مجح  لوا  هلئسم  عوضوم  هک  دوش  یم  هدید  دنتسه . یـسدنه  هلئـسم  هس  دنا » يزاوم  رگیدمه  اب  طخ  کی  اب  يزاوم  طخ 

سپ دنک ، یم  قدص  هس  ره  رب  لصتم  تیمک  موهفم  یلو  دنتسین  ّلک  کی  يازجا  هس  نیا  طخ و  موس  هلئسم  عوضوم  حطس و  مود  هلئـسم 
عوضوم مینیبب  دیاب  هن ، ای  تسا  هسدـنه  لئاسم  زا  صاخ  يا  هلئـسم  ایآ  هکنیا  صیخـشت  يارب  تسا و  هسدـنه  ملع  عوضوم  لصتم  تیمک 

. هن ای  تسا  لصتم  تیمک  قادصم  نآ 

عوضوم قادصم  هلئسم  ره  عوضوم  ینعی  تسا ، یلک  هب  یئزج  تبـسن  ملع  عوضوم  اب  ملع  لئاسم  عوضوم  نیب  تبـسن  تلاح  نیا  رد  سپ 
. تسا ملع 

عوضوم نیمه  دنتسه و  نآ  یئزج  ای  ءزج  لئاسم  تاعوضوم  زا  کیره  هک  ییلک  ای  لک  نآ  زا  تسا  ترابع  ملع  کی  عوضوم  راصتخاب ،
یم رگا  دوش . یم  اهنآ  ندش  هفیاط  ببـس  هرخالاب  مولع و  تبارق  بجوم  زین  ملع و  کی  لئاسم  تیخنـس  تدـحو و  ببـس  هک  تسا  ملع 

« هسدنه  » ناونع تحت  رگید  يا  هتسد  تروص  هب  هسدنه  لئاسم  و  باسح »  » ناونع تحت  صاخ  يا  هتـسد  تروص  هب  باسح  لئاسم  مینیب 
قادصم همه  هسدنه  لئاسم  تاعوضوم  دنا و  لصتم  تیمک  قادـصم  همه  باسح  لئاسم  تاعوضوم  هک  تسا  ببـس  نیدـب  دـنا ، حرطم 

. تسا هسدنه  ملع  زا  ریغ  باسح  ملع  اعبط  تسا و  هسدنه  عوضوم  زا  ریغ  باسح  عوضوم  سپ  لصفنم . تیمک 

ملع نآ  لئاسم  تدـحو  ماجـسنا و  ببـس  ملع  کی  عوضوم  تدـحو  مولع و  زیامت  فالتخا و  ببـس  مولع  تاعوضوم  فالتخا  نیاربانب ،
نآ زا  درادـن ، دوجو  بط  ملع  اـب  ود  نآ  زا  کـیره  نیب  هک  دراد  دوجو  یتبارق  هسدـنه  باـسح و  نیب  مینیب  یم  رگا  زین  تسا . صوصخب 

تیمک قادـصم  بط  عوضوم  اـما  لـصفنم ، تیمک  يرگید  لـصتم و  تیمک  یکی  تسا ، تیمک  قادـصم  ودره  نیا  عوضوم  هک  تسور 
زین و  دوش ؛ یمن  تفای  بط  عوضوم  اهنآ و  عوضوم  نیب  هک  دوش  یم  تفای  تبارق  تدـحو و  یعون  ملع  ود  نیا  عوضوم  نیب  سپ  تسین .
همه لّوا  هفیاـط  تاـعوضوم  هـک  تساـجنآ  زا  يراـبتعا ، موـلع  هفیاـط  لـباقم  رد  یقیقح  موـلع  هفیاـط  لـثم  موـلع ، يا  هفیاـط  تاـطابترا 

بجوم هک  تساهنآ  تاعوضوم  كرتشم  تیصوصخ  نیا  سپ  دنتسین . نینچ  مود  هفیاط  تاعوضوم  هک  یلاح  رد  دنا ، یقیقح  تادوجوم 
. تسا هدیدرگ  تاطابترا  هنوگ  نیا 
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اهنآ باوج  لاکشا و  ود  حرط  : 8

دوخ مولع  زا  يا  هراپ  تاعوضوم  الوا ، هک  انعم  نیدـب  دـندرف . هب  رـصحنم  هن  دـنا و  نیابتم  رگیدـکی  زا  هن  مولع  تاـعوضوم  هک  میناد  یم 
عوضوم الثم  تسا . قدص  لباق  يرگید  لئاسم  تاعوضوم  مامت  رب  یکی  عوضوم  اذهل  دنتـسه و  رگید  مولع  زا  يا  هراپ  عوضوم  قادـصم 

یلو لـصفنم » تیمک   » باـسح عوضوم  و  لـصتم » تیمک   » هسدـنه عوضوم  و  ناـسنا » ندـب   » بط عوضوم  تسا و  دوجوم »  » یلوا هفـسلف 
عوضوم سپ  لصفنم ، تیمک  مه  لـصتم  تیمک  مه  تسا  تادوجوم  زا  ناـسنا  ندـب  مه  دـنا ؛ تادوجوم  زا  ریخا  عوضوم  هس  زا  کـیره 

، نیاربانب تسا . قدص  لباق  زین  یقیقح  مولع  ریاس  تاعوضوم  رب  بیترت  نیمه  هب  دنک و  یم  قدـص  اهنآ  یمامت  رب  دوجوم )  ) یلوا هفـسلف 
عوضوم هک  یمیهافم  ایناث ، دـنریگ . یم  رب  رد  ار  اهنآ  مولع  ریاس  تاعوضوم  هک  تسا  یقیداصم  مامت  هدـنریگربرد  یلوا  هفـسلف  عوضوم 

تـسد يرت  یئزج  ای  رت  یلک  میهافم  هب  ناوت  یم  هکلب  دنتـسین ، مولع  نآ  لئاسم  تاعوضوم  رب  قدـص  لـباق  یلک  میهاـفم  اـهنت  دـنا  مولع 
زین لـئاسم  رتکچوک  اـی  رتگرزب  هعومجم  يارب  سپ  دـنک . قدـص  لـئاسم  تاـعوضوم  زا  رتـکچوک  اـی  رتـگرزب  يا  هعومجم  رب  هک  تفاـی 
نآ شعوضوم  هک  یملع  هلزنم  هب  ار  رتـگرزب  هعوـمجم  ناوـت  یم  ارهق  دراد و  دوـجو  لـئاسم  تاـعوضوم  رب  قدـص  لـباق  یلک  یموـهفم 

باـسح هب  تسا  رت  یئزج  موـهفم  نآ  شعوـضوم  هک  یملع  ار  رتـکچوک  هعوـمجم  ناوـت  یم  هکناـنچ  درک ، یقلت  تسا  رت  یلک  موـهفم 
هعومجم هب  ینوگانوگ  ياهتروص  هب  ار  مولع  لئاسم  عومجم  ناوت  یم  یئوطـسرا ، يدنب  هتـسد  رایعم  ساسارب  یتح  باسح ، نیا  اب  دروآ .

لیلد نکمم  ياهیدنب  هتـسد  نایم  زا  نآ  باختنا  اذهل  تساهنآ و  زا  یکی  اهنت  ییوطـسرا  يدنب  هتـسد  هک  درک  يدـنب  هتـسد  فلتخم  ياه 
. دبلط یم  يرگید 

یم هکلب  دـنکن ، قدـص  مولع  یگمه  ای  هس  ای  ود  عوضوم  رب  هک  دـشاب  هتـشادن  دوجو  ییّلک  موهفم  چـیه  هک  تسین  نینچ  رگید ، ریبعت  هب 
، دوش لماش  ار  مولع  همه  لئاسم  تاعوضوم  یتح  ای  ملع و  دـنچ  ای  ود  لـئاسم  تاـعوضوم  هک  تفرگ  رظن  رد  یماـع  یلک و  موهفم  ناوت 

مجح موهفم  دننام  دوش ، ملع  کی  لئاسم  زا  یشخب  لماش  اهنت  هک  دروآ  تسد  هب  زین  يرتصاخ  میهافم  ناوت  یم  هکنانچمه  دوجوم ، لثم 
مجح موهفم  زا  یتح  اهنآ  لومـش  هک  اهنآ  لاثما  هناوتـسا و  بعکم ، هرک ، موهفم  ای  دنک  یم  قدـص  هسدـنه  لئاسم  زا  يا  هراپ  رب  اهنت  هک 
هجوت دروم  ار  اهنآ  عوضوم  میریگب و  رظن  رد  ار  ملع  کی  لـئاسم  هعومجم  رگا  سپ  مولع . ریاـس  رد  تسا  بیترت  نیمه  هب  تسا و  رتمک 

ملع عوضوم  ات  میتسین  وربور  تاعوضوم  نیا  رب  قدص  لباق  یلک  موهفم  کی  اب  اهنت  میهد ، رارق 
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تسا و رت  یلک  رتماع و  يرگید  زا  کی  ره  بیترتب  هک  میتسه  وربور  یلک  میهافم  زا  يا  هعومجم  اـب  اـبلاغ  هکلب  دـشاب ، نیعتم  دوخبدوخ 
هعومجم نیا  فرط  کی  رد  اذهل  رگید . لئاسم  يدادعت  هوالع  هب  دریگ  یمارف  تسا  لماش  رتصاخ  موهفم  هک  ار  یلئاسم  کیره  هجیتن  رد 

دنراد رارق  یلک  میهافم  نیرتصاخ  نآ  رگید  فرط  رد  دراد و  رارق  تسا ، دوجوم  موهفم  انامه  هک  موهفم ، نیرت  یلک  نیرتماع و  میهافم ،
دوجو زین  يرگید  یلک  میهافم  فرط ، ود  نیا  نیب  رد  تسا . قدص  لباق  لئاسم  تاعوضوم  زا  يدودحم  رایـسب  دادعت  رب  اهنت  کیره  هک 

دنا مولع  عوضوم  ییوطـسرا  يدـنب  میـسقت  رد  هک  یمیهافم  دـنرتماع و  مود  فرط  زا  رتصاخ و  دوجو - موهفم  لوا - فرط  زا  هک  دـنراد 
. دنا هتسد  نیا  هرمز  رد  ابلاغ 

يوس زا  ار  یـسدنه  لئاسم  هیلک  وس و  کی  زا  ار  دوجوم  ضرع و  تیمک ، لصتم ، تیمک  مجح ، هرک ، میهاـفم  هعومجم  لاـثم ، باـب  نم 
موهفم تسا . قدـص  لباق  یـسدنه  لئاسم  عوضوم  زا  دودـحم  رایـسب  يدادـعت  رب  هرک  موهفم  هعومجم ، نیا  رد  میریگ . یم  رظن  رد  رگید 

ار هچنآ  مه  دریگ ، یم  ارف  ار  یـسدنه  لئاسم  همه  لصتم  تیمک  موهفم  دوش . یم  لماش  زین  ار  يرگید  لئاسم  دادعت ، نیا  رب  هوالع  مجح 
لئاـسم ماـمت  رب  هوـالع  تیمک  موـهفم  ار . اـهنآ  ریغ  مه  دوـش  یم  لـماش  مجح  موـهفم  هک  ار  یلئاـسم  مه  تفرگ  یم  رب  رد  هرک  موـهفم 

لئاسم تاعوضوم  رب  هسدنه  باسح و  لئاسم  زا  ریغ  ضرع  موهفم  دهد . یم  رارق  دوخ  ششوپ  تحت  زین  ار  باسح  لئاسم  همه  یـسدنه 
نیا رد  سپ  دنک . یم  قدص  یقیقح  یمولع  یمامت  لئاسم  عوضوم  رب  دوجوم  موهفم  هرخالاب  دنک و  یم  قدص  زین  رگید  مولع  زا  يرایسب 

يدعب موهفم  ره  لاونم  نیمه  هب  مجح و  زا  لصفنم  تیمک  تسا و  رت  یلک  هرک  زا  مجح  بیترتب  یلک و  موهفم  نیرتصاخ  هرک  هعومجم ،
اهنآ اـب  اـم  نهذ  هک  تسا  یمیهاـفم  نیرت  یلک  نیرتماـع و  هلمج  زا  هک  دوـجوم  موـهفم  هب  میـسر  یم  اـت  تـسا  رت  یلک  رتماـع و  یلبق  زا 

. تسانشآ

لباق هک  تسین  یلک  موهفم  اهنت  تسا ، هسدنه  عوضوم  یئوطـسرا  يدنب  هتـسد  رد  هک  لصتم ، تیمک  موهفم  هک  دوش  یم  هدهاشم  نونکا 
نیا لماش  هک  دوش  یم  تفای  دوجوم ، ضرع و  تیمک  دـننام  يرت ، یلک  میهاـفم  مه  هکلب  تسا ، یـسدنه  لـئاسم  تاـعوضوم  رب  قدـص 

هسدنه لئاسم  زا  یشخب  لماش  طقف  هک  دنراد  دوجو  مجح ، هرک و  دننام  يرت ، یئزج  میهافم  مه  تسا و  يرگید  لئاسم  هوالع  هب  لئاسم 
« هسدـنه  » ار نآ  مان  هدرک  باختنا  دـحاو  هعومجم  هلزنم  هب  تساهنآ  لـماش  لـصتم  تیمک  هک  ار  یلئاـسم  هعومجم  هکنیا  ياـج  هب  دـنا و 

يدنب میسقت  رد  هکنانچ  داهن -
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مجح  » ار اهنآ  مان  دـیزگرب و  تساهنآ  هدـنریگربرد  مجح  موهفم  هک  ار  لئاسم  زا  يرتکچوک  هعومجم  ناوت  یم  تسا - نینچ  ییوطـسرا 
نیا رد  هک  داد  هئارا  یـسانش » هرک   » مان هب  یملع  دروآدرگ و  تساهنآ  لماش  هرک  موهفم  طقف  هک  يرتمک  دادـعت  یتح  ای  داـهن ، یـسانش »

بعکم یـسانش ، هرک  ای  یـسانشطخ و  یـسانش ، حطـس  یـسانش ، مجح  لثم  رتکچوک ، مولع  يدادـعت  یلعف  هسدـنه  ملع  ياـج  هب  تروص 
هک دـحاو  یملع  تروص  هب  اـجکی  ار  هسدـنه  باـسح و  لـئاسم  ماـمت  ناوت  یم  رگید ، يوـس  زا  تشاد . میهاوـخ  کـلذ ، ریغ  یـسانش و 

« یـسانش تیمک   » مان هب  ملع  کی  دـجاو  اهنت  یلعف  هسدـنه  باسح و  ملع  ود  ياـج  هب  اـعبط  هک  تفرگ  رظن  رد  تسا  تیمک  نآ  عوضوم 
لئاسم همه  تاعوضوم  هدـنریگرب  رد  نآ  عوضوم  هک  دـحاو  یملع  تروص  هب  اجکی  ار  مولع  همه  لئاسم  مامت  هتفر  رتارف  ای  دوب ؛ میهاوخ 

تاعوضوم هیلک  رب  موهفم  نیا  تسا و  دوجوم  موهفم  نآ  عوضوم  اریز  دوب ، دهاوخن  یلوا  هفـسلف  زج  انامه  ملع  نیا  هک  دروآ  درگ  تسا 
رایعم رگا  تسا : حرط  لباق  نینچ  دش  هراشا  نادب  بلطم  يادتبا  رد  هک  یـشسرپ  تاحیـضوت ، نیا  اب  تسا . قدـص  لباق  مولع  همه  لئاسم 
هتسد اهنت  مولع  ییوطسرا  يدنب  هتـسد  تسا ، لئاسم ، تاعوضوم  هدنریگربرد  عماج و  موهفم  دوجو  ینعی  ملع ، عوضوم  طقف  مولع  زیامت 

تراـبع هب  تسور ؟ هچ  زا  نآ  باـختنا  سپ  تسا ؛ نکمم  زین  يرگید  ياهیدـنب  هتـسد  راـیعم  نیمه  ساـسارب  هکلب  تسین ، نـکمم  يدـنب 
ار فلتخم  مولع  ياپ  اساسا  دیاب  ای  عماج ، موهفم  کی  رد  تساهنآ  تاعوضوم  تدحو  اهنت  ملع  کی  لئاسم  تدـحو  كالم  رگا  رگید ،
هب یلعف  مولع  دیاب  ای  دروآدرگ و  دشاب - دناوت  یمن  یلوا  هفـسلف  زج  هک  ریگارف - ملع  کی  تحت  ار  مولع  مامت  لئاسم  تشادرب و  نایم  زا 

سپ تسا ، رگید  تاعوضوم  اب  نیابتم  هک  تسا  ییلک  میهافم  نیرتصاخ  کیره  عوضوم  هک  دنوش  میسقت  يرت  یئزج  دایز و  رایسب  مولع 
. درک حرطم  ار  هبیرغ  هیتاذ و  ضراوع  ثحب  دیاب  لاؤس  نیا  خساپ  رد  دراد ؟ یلیلد  هچ  ینونک  يدنب  میسقت  باختنا 

هبیرغ ضراوع  هیتاذ و  ضراوع  : 9

تالومحم هب  و  هیتاذ » ضراوع   » یتاذ تالومحم  هب  هک  دـنوش  یم  میـسقت  یتاذریغ  یتاذ و  هتـسد  ود  هب  تـالومحم  یئوطـسرا ، قطنم  رد 
هک یلومحم  تسا ، لاـحم  عوضوم  تاذ  زا  نآ  كاـکفنا  هک  تسا  یلوـمحم  یتاذ  زا  روـظنم  دـنیوگ . یم  زین  هبیرغ » ضراوـع   » یتاذریغ

هاگره سپ  دراد . اضتقا  شدوخ  رب  ار  نآ  لمح  عوضوم ، تاذ  حالطصاب  و  ریغ ، ظاحل  نودب  دوخ و  يدوخ  هب  عوضوم 
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دوش و ضرف  عوضوم  تسا  لاحم  تسا و  يرورض  عوضوم  نآ  رب  لومحم  نیا  لمح  هک  مینیبب  میجنـسب و  یعوضوم  تاذ  اب  ار  یلومحم 
ای یتاذریغ  لومحم  تسین ، نینچ  عوضوم  هب  تبـسن  هک  یلومحم  لباقم ، رد  تسا . عوضوم  یتاذ  لومحم  نیا  دشابن ، لومحم  نیا  دـجاو 

يدوخ هب  ناسنا  ناسنا . هب  تبـسن  دوجوم  هایـس و  دـننام  یمود  ناسنا و  هب  تبـسن  قطان  ناویح و  ناکما ، دـننام  یلوا  تسا . بیرغ  ضرع 
تاذ نیمه  هک  یلاـح  رد  تسا ، قطاـن  ناویح و  نکمم و  اترورـض  ناـسنا ، تاذ  حالطـصاب  و  يرگید ، یـش ء  ره  زا  رظن  فرـص  دوـخ و 
هیتاذ ضراوع  هک  دننک  یم  نایب  لکـش  نیا  هب  ار  بلطم  یهاگ  تسین . دوجوم  ای  هایـس  مینک  ظاحل  نآ  اب  ار  ریغ  هکنیا  نودب  دوخبدوخ و 

؛ هبیرغ ضراوع  فـالخرب  دـنوش ، یم  لـمح  تسا - شدوخ  هک  ثیح  نآ  زا  ینعی  وهوه - ثیح  نم  عوـضوم  رب  هک  دنتـسه  یتـالومحم 
. تسین دوجوم  ای  هایس  ثیح  نیا  زا  اما  قطان  ناویح و  تسا و  نکمم  تسا  ناسنا  هک  ثیح  نآ  زا  ناسنا  الثم ،

هن یبـسن  تسا  يرما  لومحم  ندوب  بیرغ  یتاذ و  دـیآ ، یمرب  قوف  فیرعت  زا  هکناـنچ  هکنیا ، لوا  تسا : هجوت  ناـیاش  هتکن  ود  اـجنیا  رد 
رد یتاذ  لومحم  هک  تسین  نینچ  بیرغ . رگید  عوضوم  هب  تبـسن  دـشاب و  یتاذ  یعوضوم  هب  تبـسن  یلومحم  تسا  نکمم  سپ  قـلطم ؛
یم هتفگ  ناهرب » باب  یتاذ   » نآ هب  دش و  هداد  حیـضوت  اقوف  هک  یتاذ  حالطـصا  هکنیا  مود  دشاب . یتاذ  یعوضوم  ره  هب  تبـسن  اج و  همه 

سمخ تایلک  باب  یتاذ  ددرگ . طلخ  هابتشا و  ببـس  دیابن  باب  ود  نیا  رد  یتاذ »  » كارتشا تسا و  سمخ  تایلک  باب  یتاذ  زا  ریغ  دوش 
، مزال یـضرع  لماش  مه  دوش  یم  لصف  سنج و  عون و  لماش  مه  ناهرب  باب  یتاذ  هک  یلاحرد  لـصف ، سنج و  عون و  رد  تسا  رـصحنم 

ناهرب باب  یتاذ  سپ  مزال ، یلو  يوهام  ریغ  تسا  یموهفم  هک  ناکما  دننام  یعازتنا ، میهافم  لیبق  زا  هاوخ  دـشاب و  تایهام  لیبق  زا  هاوخ 
. تسا قلطم  معا  سمخ  تایلک  باب  یتاذ  هب  تبسن 

. میدرگزاب میتخاس  حرطم  هک  یلاؤس  باوج  هب  نونکا 

عوضوم یئزج  ای  ءزج  نآ  عوضوم  هک  تسین  نیا  اهنت  نآ  كالم  دشاب ، ملع  کی  لئاسم  ءزج  يا  هلئـسم  هکنیا  يارب  نانادقطنم  هدیقع  هب 
ره عوضوم  هک  دنا  هتفگ  لیلد  نیمه  هب  دشاب و  ملع  نآ  عوضوم  هیتاذ  ضراوع  تالومحم و  زا  دیاب  زین  نآ  لومحم  هکلب  دـشاب ، ملع  نآ 
ملع لیکشت  هلئسم  يدادعت  ایآ  هکنیا  صیخـشت  يارب  رایعم ، نیا  اب  دوش . یم  ثحب  نآ  هیتاذ  ضراوع  زا  ملع  نآ  رد  هک  تسا  يزیچ  ملع 

تاعوضوم هدنریگربرد  هک  عماج  یموهفم  زا  دیاب  دوب ، دهاوخ  یملع  هچ  ملع  نآ  نداد ، لیکـشت  تروص  رد  هن و  ای  دـنهد  یم  يدـحاو 
زین تسا و  لئاسم  نیا 
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یم مولعم  هجیتن  رد  میبای و  یمن  تسد  یموهفم  نینچ  هب  الـصا  ای  هک  درک  وجتـسج  دنتـسه  نآ  هیتاذ  ضراوع  زا  لـئاسم  نیا  تـالومحم 
نینچ اب  یلک  موهفم  کی  هب  اهنت  ای  دنا ؛ ملع  دنچ  ای  ود  لئاسم  هکلب  دنهد ، لیکـشت  ار  يدحاو  ملع  دنناوت  یمن  لئاسم  هعومجم  نیا  دوش 

لئاـسم هعومجم  نیمه  زین  شلئاـسم  موهفم و  نیمه  شعوـضوم  هک  تسا  یملع  وجتـسج  دروـم  ملع  اـعبط  هک  میباـی  یم  تسد  ییگژیو 
یملع رظندروم  ملع  تروص  نیا  رد  هک  تفاـی  میهاوخ  تسد  تسا  رت  یلک  يرگید  زا  کـیره  بیترت  هب  هک  موهفم  دـنچ  هب  اـی  و  تسا ؛

. دوش یم  لماش  زین  ار  يرگید  لئاسم  هعومجم  نیا  رب  هوالع  عبطلاب  تسا و  میهافم  نیا  نیرت  یلک  شعوضوم  هک  تسا 

زا اهنآ  تـالومحم  هک  تسور  نآ  زا  دـنهد ، یمن  لیکـشت  تیمک  عوضوم  اـب  دـحاو  یملع  هسدـنه  باـسح و  لـئاسم  مینیب  یم  رگا  سپ 
اب دروآ - رامـش  هب  یلوا  هفـسلف  لئاسم  زا  ناوت  یمن  ار  مولع  لـئاسم  هیلک  مینیب  یم  رگا  زین  و  دـنیآ ؛ یمن  رامـش  هب  تیمک  هیتاذ  ضراوع 
زا يرایـسب  تالومحم  هک  تسا  لیلد  نیا  هب  تسا - لئاسم  یماـمت  تاـعوضوم  رب  قدـص  لـباق  تسا و  دوجوم  موهفم  نآ  عوضوم  هکنیا 

رگا نینچمه  تسین ؛ یتـالومحم  نینچ  دـجاو  دوـجوم  هنا  ثیح  نـم  دوـجوم  ینعی ، دنتـسین ، یلوا  هفـسلف  هـیتاذ  ضراوـع  زا  لـئاسم  نـیا 
مجح موهفم  مه  هکنیا  اب  دـنوش - یمن  يروآدرگ  مجح  عوضوم  اـب  هناگادـج  یملع  رد  ماـجحا  هب  طوبرم  لـئاسم  هک  دوش  یم  هدـهاشم 
مجح موهفم  هک  تسا  ظاحل  نیدـب  دـنا - مجح  موهفم  هیتاذ  ضراوع  زا  لئاسم  نیا  تالومحم  مه  تسا و  لئاسم  نیا  تاعوضوم  عماـج 

نآ تسا و  تیـصاخ  نیمه  ياراد  هک  دراد  دوـجو  زین  يرت  یلک  موـهفم  هکلب  تسا ، یگژیو  نیا  ياراد  هک  تـسین  یموـهفم  نـیرت  یلک 
یـسانش مجح  لئاسم  دیاب  ریزگان  سپ  درادن ، دوجو  تیـصوصخ  نیا  اب  لصتم  تیمک  زا  رت  یلک  موهفم  یلو  تسا  لصتم  تیمک  موهفم 

. دوب دهاوخن  هسدنه  زج  هک  تسا  لصتم  تیمک  نآ  عوضوم  هک  دروآ  باسح  هب  یملع  لئاسم  زا  ار 

هکنیا يارب  تسین  یفاک  تسا  لک  کی  ءزج  ای  یلک  کی  قادصم  هلئـسم  کی  عوضوم  هکنیا  فرـص  یئوطـسرا ، قطنم  رظن  زا  اذـه  یلع 
دیاب هکنیا  نآ  دراد و  دوجو  زین  يرگید  طرش  دشاب . نآ  لئاسم  زا  یکی  هلئسم  نیا  یلک و  ای  لک  نآ  شعوضوم  هک  میشاب  هتـشاد  یملع 

شعوضوم هک  تشاد  یملع  ناوت  یم  هک  تسا  طرـش  ود  نیا  ققحت  اب  دـشاب . یتاذ  ضرع  یلک  ای  لک  نآ  هب  تبـسن  مه  هلئـسم  لومحم 
کی تروص  هب  هلئسم  يدادعت  يدنب  هتسد  كالم  رایعم و  مالک ، کی  رد  سپ  دشاب . نآ  لئاسم  زا  مه  هلئسم  نیا  هدوب و  یلک  ای  لک  نآ 
یتاذ نآ  هب  تبـسن  اهنآ  تالومحم  هک  دروآ  تسد  هب  ار  یموهفم  نیرت  یلک  ای  لک  کی  اهنآ  تاـعوضوم  يارب  ناوتب  هک  تسا  نیا  ملع 

. دنشاب
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تبسن لومحم ، عوضوم ، رب  تسا  لمتشم  کیره  هک  تسا  لئاسم  زا  يا  هعومجم  یملع  ره  الوا ، هک  میتسناد  دش ، هتفگ  نونکات  هچنآ  زا 
هب ملع  کی  لئاسم  ییاسانـش  نازیم  اعبار ، دـیدرگ و  نایب  هبیرغ  هیتاذ و  ماکحا  ضراوع و  اثلاث ، دـش ؛ نشور  ملع  عوضوم  اـیناث ، مکح ؛ و 

. نآ هیتاذ  ماکحا  ضراوع و  زا  یکی  اب  ملع  عوضوم  هطبار  زا  یکاح  تسا  يا  هیضق  ملع  هلئسم  هک  دیدرگ  مولعم  دمآ و  تسد 

اربج هک  دشاب  هتشاد  یتلاح  نآ  هب  تبـسن  نهذ  هک  تسا  ینیقی  يا  هلئـسم  دنتـسه و  ینیقی  یلک و  یناهرب  لئاسم  هکنیا  هب  هجوت  اب  نونکا 
هچ دوش ؟ یم  ادـیپ  نهذ  يارب  ناعذا  تلاح  نیا  هنوگچ   » هک دـسر  یم  رطاـخ  هب  لاؤس  نیا  عوضوم ، يارب  لومحم  توبث  هب  دـنک  ناـعذا 

. دوش یم  حرطم  یقیدصت  يروصت و  يدابم  ثحب  لاؤس  نیا  هب  خساپ  رد  تسا »؟ مزال  رما  نیا  ققحت  يارب  یتامدقم  طیارش و 

یقیدصت يروصت و  يدابم  : 10

لومحم عوضوم و  زا  یحیحـص  نشور و  روصت  نهذ  دیاب  الوا ، دنک ، عوضوم  يارب  لومحم  توبث  هب  قیدـصت  ناعذا و  ناسنا  هکنیا  يارب 
رد ار ، رظندروم  هیـضق  لومحم  عوضوم و  ادتبا  دیاب  دریذپ ، یم  ماجنا  فیرعت  اب  یهیدبریغ  موهفم  ره  روصت  نوچ  دـشاب و  هتـشاد  هلئـسم 

تـالومحم و هیلک  هکنیا  رب  تـسا  فـقوتم  زیچره  زا  لـبق  مـلع  کـی  لـئاسم  هـب  نـیقی  سپ  درک . فـیرعت  دـشابن ، یهیدـب  هـک  یتروـص 
دیاب ایناث ، دنیوگ ؛ یم  ملع » يروصت  يدابم   » ار تافیرعت  نیا  دـنوش . فیرعت  ندوبن ، یهیدـب  تروص  رد  نآ ، رد  هتفر  راک  هب  تاعوضوم 

ینیقی هیـضق  رگید ، ترابع  هب  دـنک ؛ ناعذا  قیدـصت و  هب  مزلم  ار  نهذ  دوش و  عقاو  نهذ  تواضق  دنـس  هک  دـشاب  راک  رد  یتجح  لـیلد و 
، ینعی بولطم ؛ هیـضق  رد  عوضوم  يارب  لومحم  توبث  هب  دنک  ناعذا  راچان  نآ  نداد  رارق  هطـساو  اب  نهذ  هک  دشاب  هتـشاد  دوجو  يرگید 

هیـضق هب  نیقی  نآ  نداد  رارق  هطـساو  اـب  نآ و  ياـکتا  هب  نهذ  هک  ینیقی  تسا  يا  هیـضق  تجح  اـی  لـیلد  سپ  دـنک . لـصاح  نیقی  نآ  هب 
. دنک یم  لصاح  يرگید 

یعطق و دوخبدوخ  هک  تسا  دیدرت  لباق  ریغ  یهیدب و  يا  هیـضق  ای  میدرک ، دای  نآ  زا  لیلد »  » مان اب  هک  ینیقی ، هیـضق  نیا  هک  تسا  حضاو 
يا هیـضق  ای  دـناد و  یمن  زیاج  ار  نآ  فالخ  دراد و  ناعذا  نآ  هب  يرگید  ناـهرب  لـیلد و  هب  زاـین  نودـب  ینهذ  ره  تسا و  ناـهذا  یمزج 

؛ دراد يرگید  ناهرب  لیلد و  هب  زاین  ندش  ینیقی  يارب  تسین و  ناهذا  یمزج  یهیدب و  دوخبدوخ  هک  يرظن  تسا 

یقیدصت يروصت و  يدابم  : 10www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 342زکرم  هحفص 66 

http://www.ghaemiyeh.com


39 ص :

رد موس ، لـیلد  هب  یکتم  يرظن و  اـی  یهیدـب  تسا  يا  هیـضق  اـی  دوـخ  زین  لـیلد  نیا  مینک : یم  مود  لـیلد  هب  مـالک  لـقن  تروـص  نیا  رد 
هیضق هب  ای  دوش و  یهتنم  یهیدب  يا  هیضق  هب  ای  هرخالاب  ات  دبای  یم  همادا  بیترت  نیمه  هب  دوش و  یم  موس  لیلد  هب  مالک  لقن  مود  تروص 
هدشن هماقا  شتحـص  رب  یلیلد  تسا و  هدش  هتفریذپ  ضورفم و  نآ  تحـص  ملع  نآ  رد  اعبط  تسین و  ملع  نآ  لئاسم  زا  هک  یهیدبریغ  يا 
یملع چیه  زا  يا  هلئـسم  چـیه  تروص ، نیا  ریغ  رد  تسا . هدیـسر  تابثا  هب  تسا  نآ  لئاسم  زا  هیـضق  نیا  هک  يرگید  ملع  رد  یلو  تسا 

تسا و لسلـست  هک  تسا  لیلد  تیاهن  یب  هب  جایتحا  يا  هلئـسم  ره  ندـش  یمزج  يارب  اریز  دوب ، دـهاوخن  تابثا  لباق  ندـش و  ینیقی  لباق 
يایاضق يا  هلـسلس  اـبلاغ  مه  تشاد و  تسد  رد  یهیدـب  ياـیاضق  يا  هلـسلس  دـیاب  مه  ملع  کـی  لـئاسم  ندـش  ینیقی  يارب  سپ  لاـحم .

لوصا  » ار مود  هتـسد  و  فراعتم » لوصا   » ار ایاضق  نیا  لوا  هتـسد  دنا . هدش  ضرف  حیحـص  یلو  دنتـسین  ملع  نآ  لئاسم  زا  هک  یهیدـبریغ 
لباق مه  یملع  هیـضق  کـی  یتح  لوصا  نیا  نودـب  دنتـسه ؛ لوصا  نیمه  مولع  ياـکتا  یلـصا  طاـقن  تقیقح ، رد  دـنیوگ . یم  هعوضوم »

. تسش تسد  مولع  زا  دیاب  یلکب  تسین و  تابثا 

لباق ریغ  یهیدـب و  اـهنآ  دوخ  تسا و  هدـش  اـنب  اـهنآ  يور  رب  ملع  نآ  نیهارب  هک  دنتـسه  ییاـیاضق  ملع  کـی  فراـعتم  لوصا  نیارباـنب ،
ود  ) تاواسم لصا  و  تسا ) رتگرزب  نآ  ءزج  زا  یـش ء  ره  لک   ) ءزج ّلک و  لصا  دـننام  دـناد ؛ یمن  زیاج  ار  نآ  فـالخ  نهذ  دـندیدرت و 

ییایاضق ملع  کی  هعوضوم  لوصا  و  قطنم ؛ هفـسلف و  رد  ضقانت  عانتما  لصا  و  دـنا ) يواسم  مهاـب  دوخ  رادـقم  کـی  اـب  يواـسم  رادـقم 
رد درامـش و  یم  زیاج  ار  نآ  فالخ  نهذ  هدوبن  یمزج  یهیدـب و  دوخبدوخ  یلو  تساهنآ  هب  یکتم  ملع  نآ  لیالد  زا  یخرب  هک  دنتـسه 
ملع لئاسم  زا  لوصا  نیا  هاوخ  تسا ، هدـش  هتفرگ  ضرف  اهنآ  تحـص  تسا و  هدـشن  هماـقا  اـهنآ  تحـص  رب  یلیلد  ملع  نآ  رد  لاـح  نیع 

تابثا هب  یملع  چیه  رد  هتشاد و  یعـضو  یـضرف و  هبنج  اقلطم  هاوخ  دنـشاب و  هتـسویپ  قیقحت  هب  نآ  صوصخم  لئالد  اب  دنـشاب و  يرگید 
: مینک هراشا  هتکن  دنچ  هب  دیاب  اجنیا  رد  دنیوگ . یم  زین  یقیدصت » يدابم   » هعوضوم لوصا  فراعتم و  لوصا  هب  دنشاب . هدیسرن 

فدـه و ناـیب  ملع ، یقیدـصت  يروصت و  يداـبم  ملع ، عوضوم  يارب  دوجو  تاـبثا  ملع ، عوضوم  ملع ، فـیرعت  نانادـقطنم  هدـیقع  هب  . 1
ملع عوضوم  هطبار  ثحابم  نیا  زا  کیچیه  رد  اریز  دنیآ . یمن  رامـش  هب  ملع  لئاسم  زا  کیچیه ، ثحابم ، نیا  لاثما  هرخالاب  ملع و  تیاغ 

زا يادج  باتک و  همدقم  رد  ثحابم  نیا  رثکا  میدق  یملع  بتک  رد  اذل  تسا ، هدشن  نایب  شا  هیتاذ  ضراوع  اب 

یقیدصت يروصت و  يدابم  : 10www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 342زکرم  هحفص 67 

http://www.ghaemiyeh.com


40 ص :

. هلئسم ناونع  هب  هن  تسا ، ثحب  همدقم  باب  زا  دنا  هدروآ  باتک  نتم  رد  ار  اهنآ  زا  یضعب  انایحا  رگا  دنا و  هدش  یسررب  یلصا  نتم 

ثحب ریـس  الومعم  یقطنم  بتک  رد  یلو  میدیـسر  هبیرغ  هیتاذ و  ضراوع  هب  سپـس  میدرک و  عورـش  ملع  عوضوم  زا  ادـتبا  اجنیا  رد  ام  . 2
یتاذ هلئسم  لومحم  دیاب  ینیقی  يایاضق  رد  هک  دننک  یم  تباث  سپس  تسا ، ینیقی  هیـضق  هک  تسا  نیا  ضرف  ادتبا  ینعی ، تسا ؛ سکعرب 

دنتـسه اـهنآ  یتاذ  لـئاسم  تـالومحم  هک  یمیهاـفم  نیرت  یلک  هک  دنـسر  یم  هجیتـن  نیا  هب  تیاـهن  رد  بـیرغ و  هـن  دـشاب  نآ  عوـضوم 
هلئـسم ناهرب  نایب  ددص  رد  نوچ  ام  لاحره  هب  ؛(1)  دنا هدیسر  نآ  هب  يرمالا - سفن  ییوطسرا - يدنب  هتـسد  رد  هک  دنتـسه  یتاعوضوم 

. مینک ریس  قیرط  نیا  زا  هک  میدید  رتهب  میتشاد ، مامتها  هلئسم  تروص  ریوصت  هب  افرص  میدوبن و 

یلو میدوبن ، ّدر  هشقانم و  ددص  رد  میتخادرپ و  تسه ، زین  هر )  ) همالع داتسا  لوبق  دروم  هک  يوحن  هب  بلاطم  لقن  هب  افرص  اجنیا  رد  ام  . 3
. تسین دش  نایب  هک  یلکش  هب  قوف  بلاطم  هیلک  شریذپ  يانعم  هب  نیا 

. متفه هلاقم  راتفگشیپ  ج 3 ، مسیلائر ، شور  هفسلف و  لوصا  ییابطابط و  همالع  داتسا  ياهیقرواپ  ات 32 ، ص 30  ج 1 ، هعبرالا ، رافسالا  - 1
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یلوا هفسلف  یتامدقم  ياه  ثحب  لخدم 

هراشا

: تسا ثحب  دروم  لخدم  نیا  رد  یبلاطم  هچ  هک  درک  نشور  لخدم  همدقم  تاحیضوت 

هفسلف عوضوم  : 1

: زا دنا  ترابع  درک  یسررب  دیاب  تمسق  نیا  رد  هک  یبلاطم 

؛ هفسلف عوضوم  نییعت  . 1

؛ عوضوم فیرعت  . 2

؛ عوضوم تیعوضوم  تابثا  . 3

. جراخ رد  عوضوم  دوجو  تابثا  . 4
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هفسلف عوضوم  : 1

هفسلف عوضوم  نییعت  : 1 - 1

افرص مینک و  یم  رظن  فرـص  نآ  زا  زین  ام  اذهل   (1). تسا هدشن  حرطم  لخدم  نیا  رد  هک  دراد  دوجو  ییاهثحب  هفـسلف ، عوضوم  نییعت  رد 
. تسا دوجوم  یلوا  هفسلف  عوضوم  هک  میوش  یم  روآدای 

هفسلف عوضوم  فیرعت  : 1 - 2

تجاح اهنآ  فیرعت  هب  دنتـسه و  ناسنا  نهذ  میهافم  نیرت  یهیدـب  زا  تسا - نآ  زا  قتـشم  هک  دوجوم - موهفم  نآ  عبت  هب  دوجو و  موهفم 
: تسین

. ایلّوا اروصت  هرّوصتن  يذلا  ّماعلا  دوجوملا  اهعوضوم  ّنإف 

ای هماـع » روـما   » هب دـنور و  یم  راـک  هب  یفـسلف  لـئاسم  تـالومحم  تاـعوضوم و  رد  هک  یمیهاـفم  ریاـس  هکلب  قوـف ، موـهفم  ود  اـهنت  هن 
، تینهذ تیجراخ ، عانتما ، ترورض ، ناکما ، هوق ، تیلعف ، ترثک ، تدحو ، لیبق  زا  دنروهشم ؛ هیلک » لاوحا   » ای و  یفسلف » هیناث  تالوقعم  »

هاـگهگ رگا  دـنا و  فیرعت  زا  زاـین  یب  همه  همه و  اـهنآ ؛ تاقتـشم  زین  طـبر و  زاـین ، لالقتـسا ، تیهاـم ، ضرع ، رهوج ، تیلولعم ، تیلع ،
نکمم اهنآ  يارب  یمـسر ، يدـح و  فیرعت  ینعی  یقیقح ، فیرعت  یقیقح ؛ فیرعت  هن  تسا ، مسا  حرـش  دوش ، یم  هدـید  اـهنآ  زا  یفیرعت 

. دنرادن لصف  سنج و  میهافم  نیا  هک  یلاحرد  دنا ، سنج  رب  ینتبم  لقادح  لصف و  سنج و  رب  ینتبم  مسر  دح و  اریز  تسین ،

میزادرپ یم  نآ  تروص  حیضوت  هب  افرص  ام  هدماین و  نایم  هب  نآ  زا  يرکذ  باتک  رد  هک  تسا  حرط  روخ  رد  زین  يرگید  هلئـسم  اجنیا  رد 
یهیدب دوخ  یفـسلف  هیناث  تالوقعم  ریاس  دوجو و  موهفم  تهادـب  ایآ   » هکنیا نآ  مینک و  یم  زیهرپ  يداریا  ّدر و  لالدتـسا و  هنوگره  زا  و 

یسک رگا  رگید ، ترابع  هب  هن »؟ ای  دراد  دوجو  نآ  يارب  یناهرب  ایآ  ، » لاحره رد  و  تسا »؟ ناهرب  دنمزاین  ای  تسا 

. میهد یم  عاجرا  افش  تایهلا  لوا  هلاقم  زا  مود  لوا و  لصف  هب  ار  نابلاط  - 1
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رب ناهرب  ناوت  یم  یـسک  نینچ  يارب  ایآ  ، » دنک بلط  فیرعت  ام  زا  دوش و  رکنم  ار  یفـسلف  هیناث  تالوقعم  رگید  ای  دوجو  موهفم  تهادـب 
هیناث تالوقعم  روصت  هک  روط  نامه  ایآ  هن »؟ ای  درک  تاـبثا  فیرعت  زا  ار  اـهنآ  يزاـین  یب  دومن و  هماـقا  یفـسلف  هیناـث  تـالوقعم  تهادـب 

تاقتشم دوجو و  موهفم  هژیوب  اهنآ - تهادب  هب  قیدصت  امکح ، هدیقع  هب  تسا ؟ یهیدب  زین  اهنآ  تهادب  هب  قیدصت  تسا ؛ یهیدب  یفسلف 
. درک هماقا  ناهرب  میهافم  نیا  تطاسب  قیرط  زا  ناوت  یم  زین  نارکنم  يارب  لاح  نیع  رد  درادن ، ناهرب  هب  زاین  تسا و  یهیدب  نآ -

دوجوم موهفم  تیعوضوم  تابثا  : 1 - 3

زا زین  لئاسم  نآ  تالومحم  تسا و  ملع  لئاسم  تاعوضوم  رب  قدـص  لباق  هک  تسا  یموهفم  نیرت  یّلک  اـی  ّلـک  ملع  عوضوم  هک  میتفگ 
: درک تباث  ار  بلطم  ود  دیاب  تسا  یلوا  هفسلف  عوضوم  دوجوم  موهفم  هکنیا  تابثا  يارب  رظن ، نیا  قبط  دنتسه . نآ  هیتاذ  ضراوع 

. تسا یفسلف  لئاسم  تاعوضوم  رب  قدص  لباق  موهفم  نیرت  یلک  دوجوم »  » موهفم لّوا ،

. دنا موهفم  نیا  هیتاذ  ضراوع  زا  همه  دنتسه - یفسلف  هیناث  تالوقعم  ریاس  تقیقح  رد  هک  یفسلف - تالومحم  مود :

موهفم تسین ، دوجوم  دوجو و  زا  معا  یموهفم  ام ، نهذ  رد  کـش ، نودـب  تسین . لالدتـسا  ناـهرب و  جاـتحم  تسا و  یهیدـب  لوا  بلطم 
نیا هک  تفگ  میهاوخ   1 مراهچ / لصف  لّوا / هلحرم  رد  دنک و  یم  قدص  ضرع ، رهوج و  نکمم و  بجاو و  زا  معا  ایشا ، مامت  رب  دوجوم 

. تسا قداص  زین  تامودعم ، رب  ینعی  دوخ ، ضیقن  قادصم  رب  یتح  رابتعا  کی  هب  موهفم 

عوـضوم هک  تهج  نآ  زا  دوـش  یم  لـمح  عوـضوم  رب  هک  تسا  یلوـمحم  یتاذ  ضرع  هک  میتـفگ  تسین . راوـشد  زین  مود  بلطم  تاـبثا 
سپ دـنوش ؛ یم  لمح  تسا  دوجوم  هک  تهج  نآ  زا  دوجوم  رب  هک  دنتـسه  یتـالومحم  زین  دوجوم  هیتاذ  ضراوع  تسا . شدوخ  شدوخ 
لیبق نیا  زا  دنور - یم  رامش  هب  یفسلف  تالومحم  زا  امامت  هک  هیناث - تالوقعم  ریاس  هک  مینک  تباث  تسا  یفاک  مود  بلطم  تابثا  تهج 

. میوش کیدزن  دوصقم  هب  دوخبدوخ  ات  میهد  حیضوت  ار  تسا » دوجوم  هک  تهج  نآ  زا  دوجوم   » حالطصا تسا  مزال  زیچره ، زا  لبق  دنا .

زا هک  یـصاخ  نیناوق  ماکحا و  یـشرگن  ره  رد  تسیرگن و  نوگانوگ  يایاوز  زا  فلتخم و  تایثیح  تاهج و  زا  ناوت  یم  يدوجوم  ره  هب 
دروآ و تسد  هب  تسا  مکاح  نآ  رب  تیثیح  تهج و  نآ 
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مـسج مه  ناسنا  الثم  دومن . راب  نآ  رب  تسا  نآ  دـجاو  عوضوم  صاخ  تهج  نآ  زا  هک  یـصاخ  لومحم  یـشرگن  ره  رد  یقطنم  ناـبز  هب 
دروم تسا  مسج  هک  تهج  نآ  زا  ار  وا  رابکی  ناوت  یم  و  تسا ؛ دوجوم  مه  دراد  درجم  حور  مه  دراد  تیفیک  مه  دراد  تیمک  مه  تسا 

تـسیرگن نآ  هب  دراد  تیمک  هک  ثیح  نیا  زا  رگید  راب  دروآ و  تسد  هب  تسا  مکاـح  وا  رب  تهج  نیا  زا  هک  ار  ینیناوق  داد و  رارق  هجوت 
رب هیواز  ناـمه  زا  هک  ار  یماـکحا  يا  هیواز  ره  زا  شرگن  رد  بیترت  نیا  هب  دومن و  ییاسانـش  تساراد  ثیح  نیا  زا  هک  ار  ییاـهیگژیو  و 
زا ربارب و  ایـشا  یخرب  اب  دراد  تیمک  هک  تهج  نآ  زا  تسا و  ناکم  لغاش  تسا  مسج  هک  تهج  نآ  زا  دروآ . تسد  هب  تسا  مکاـح  نآ 

تهج نآ  زا  دراد . یـصاخ  لکـش  گنر و  اـمد ، دراد  تیفیک  هک  تهج  نآ  زا  تسا و  رتکچوک  رگید  یئایـشا  زا  رتگرزب و  رگید  یخرب 
، تسا لـعفلاب  تسا ، لولعم  تسا ، نکمم  تسا  دوجوم  هک  تهج  نآ  زا  دـنک و  رکفت  دـناوت  یم  تسا ، هاـگآ  دوخ  دراد  درجم  حور  هک 

هزادنا لباق  تشادـن ، تیمک  رگا  دوبن و  ناکم  لغاش  دوبن ، مسج  ناسنا  رگا  هک  تسا  حـضاو  تسا . دـحاو  تسا ، یجراخ  تسا ، ثداح 
هن درـس ، هن  دوب و  مرگ  هن  تشادـن ، تیفیک  رگا  دوب و  يواـسم  يزیچ  اـب  هن  رتگرزب و  هن  دوب  رتکچوک  يزیچ  زا  هن  هجیتن  رد  دوبن ، يریگ 
ور نیا  زا  ناسنا و  دوخ  هن  تسا  ناسنا  مسج  مکح  یگژیو و  ناکم  لاغـشا  تقیقح ، رد  سپ  اذـکه . لکـش و  هن  وب و  هن  تشاد و  گـنر 

رتکچوک اعبط  يریگ و  هزادنا  تیلباق  نینچمه  دوش . یم  تفای  یگژیو  نیا  زین  تادامج ، تاناویح و  دـننام  ماسجا ، ریاس  رد  هک  مینیب  یم 
زین يرگید  رادـتیمک  دوجوم  ره  رد  اذـل  ناـسنا و  دوخ  هن  تسا  ناـسنا  تیمک  تیـصاخ  تقیقح  رد  دوب  رتگرزب  ندوب و  يواـسم  ندوب و 

لولعم هرخـالاب  ناـسنا و  دوخ  هن  تسا  تیفیک  مکح  تیـصوصخ و  زین  وب  ترارح و  لکـش ، گـنر ، ندوب  اراد  نینچمه  دوش . یم  تفاـی 
نایم نیا  رد  ناسنا . تیناسنا  مکح  هن  تسا  ناسنا  دوجو  مکح  رگید  ریبعت  هب  ناسنا و  تیدوجوم  مکح  اهنآ  لاثما  ندوب و  ثداـح  ندوب ،

هب ناسنا  تیناسنا  اریز  تسا ، رکفت  تردـق  یهاگآدوخ و  تسا  ناسنا  تیناسنا  مکح  هچنآ  تسا ، ناـسنا  دوخ  یگژیو  تیـصاخ و  هچنآ 
ناسنا هب  ار  تافـص  راثآ و  نیا  مامت  ام  رما  ودـب  رد  دـنچره  سپ  دـنا . یناـسنا  حور  راـثآ  زا  رکفت  تردـق  یهاـگآدوخ و  تسوا و  حور 
ناسنا تسا ، دیفـس  ناسنا  تسا ، شوم  زا  رتدـقدنلب  ناسنا  تسا ، ناکم  لـغاش  ناـسنا  : » مییوگ یم  هدرک  لـمح  وا  رب  ار  همه  هداد  تبـسن 

يرایسب هک  میبای  یم  رد  لمأت  تقد و  اب  تسا ،» لولعم  ثداح و  ناسنا  تسا ، هاگآدوخ  ناسنا  تساراد ، ار  لکش  نالف  ناسنا  تسا ، مرگ 
ماکحا هکلب  دنتسین ، ناسنا  دوخ  ماکحا  تقیقح  رد  تالومحم  ماکحا و  نیا  زا 
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تبـسن ناسنا  هب  ار  اهنآ  ماکحا  ازاجم  نهذ  داحتا  تنراقم و  نیا  رثا  رد  دنراد و  داحتا  ای  تنراقم  يوحن  هب  ناسنا  اب  هک  دنتـسه  ییاهزیچ 
ای تهج  دیق  ای  تیثیح  دیق  زا  دوش  یم  یشان  یلقع  ياهزاجم  هنوگ  نیا  زا  هک  یئاههابتشا  طلخ و  زا  يریگولج  يارب  هفسلف  رد  دهد . یم 

مـسج هک  ثیح  نآ  زا  ناسنا  تسا ؛ يریگ  هزادنا  لباق  دراد  تیمک  هک  ثیح  نآ  زا  ناسنا  : » دنیوگ یم  دـننک و  یم  هدافتـسا  وه  امب  دـیق 
ناسنا دراد ؛ رکفت  تردـق  تسا  ناسنا  هک  تهج  نآ  زا  ناسنا  تسا ؛ مرگ  دراد  تیفیک  هک  تهج  نآ  زا  ناسنا  تسا ؛ ناـکم  لـغاش  دراد 
یقیقح عوضوم  لّوا  هّیضق  رد  دهد  یم  ناشن  هک  تسا  نیا  دیق ؛ نیا  شقن  تقیقح ، رد  سپ  تسا .» ثداح  تسا  دوجوم  هک  ثیح  نآ  زا 

یلو دوجوم  مجنپ  هیـضق  رد  تسا و  تیفیک  موس  هیـضق  رد  تسا  مسج  یقیقح  عوضوم  مود  هیـضق  رد  تسا ؛ تیمک  هکلب  تسین ، ناسنا 
. تسا ناسنا  دوخ  یقیقح  عوضوم  مراهچ  هیضق  رد 

؛ دندوجوم هک  تهج  نآ  زا  دـنوش  یم  لمح  ایـشا  رب  هک  دنتـسه  یتالومحم  یفـسلف  تالومحم  : » میئوگ یم  حالطـصا ، نیا  اب  یئانـشآ  اب 
عوضوم زا  یلومحم  چـیه  تسا و  دوجوم  ماـکحا  نیا  یقیقح  عوضوم  اریز  دـنا ،» یفـسلف  ماـکحا  دوـجوم  وـه  اـمب  دوـجوم  ماـکحا  همه 

هک تسا  نیا  دـندوجوم  هک  تهج  نآ  زا  دوش  راـب  ایـشا  رب  یمکح  هکنیا  ياـنعم  رگید ، تراـبع  هب  تسین . ریذـپ  كاـکفنا  دوـخ  یقیقح 
هن تسا ، دوجوم  تیدوـجوم  دوـخ  مکح  نیا  یقیقح  عوـضوم  تسا ؛ مکح  نیا  عوـضوم  يدـیق  چـیه  نودـب  دوـخ و  يدوـخ  هب  دوـجوم 

حـضاو نینچمه  دـندوجوم . هک  تسا  تهج  نآ  زا  دوش  یم  لمح  زین  اهنیا  رب  مکح  نیا  رگا  هریغ و  ای  نآ  تیفیک  ای  تیمک  اـی  تیناـسنا 
نیا هب  دـنریذپکاکفنا ، دوخ  تاـعوضوم  زا  یماـکحا  مینیب  یم  رگا  تسین ؛ ریذـپکاکفنا  دوخ  یقیقح  عوـضوم  زا  یمکح  چـیه  هک  تسا 

. تسا يزاجم  تسین ، یقیقح  عوضوم  عوضوم  نآ  هک  تسا  تلع 

عوضوم هک  تسین  نیا  زج  دوخ » يدوخ  هب  عوضوم   » اـی عوضوم » تاذ  : » میتـفگ هیتاذ  ضراوع  فیرعت  رد  هکنیا  زا  دوـصقم  لاـحره ، رد 
هزادنا تیلباق  تسا ؛ ناسنا  یتاذ  ضرع  رکفت  تردق  تفگ  ناوت  یم  میدز ، لاثم  اقوف  هک  ییایاضق  رد  سپ  دـشاب . مکح  یقیقح  عوضوم 
تـسا تالومحم  نیا  دجاو  تسا  تیمک  هک  تهج  نآ  زا  تیمک  اریز  دنا ، تیمک  یتاذ  ضرع  تاواسم  يرتکچوک و  يرتگرزب ، يریگ ،

. دندوجوم هیتاذ  ضراوع  زا  ناکما  تیلولعم و  تدحو ، ثودح ، زین  رگید ، یتهج  زا  هن 

لمح ایشا  رب  تالومحم  نیا  دندوجوم ؛ هیتاذ  ضراوع  زا  یفسلف  هیناث  تالوقعم  همه  هک  تسا  نیا  اعدم  میدرگرب . بلطم  لصا  هب  نونکا 
، رگید ریبعت  هب  دندوجوم ؛ هک  تهج  نآ  زا  دنوش  یم 
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یم میریگ . یم  رظن  رد  ار  دـحاو  موهفم  ام  بولطم ، نیا  تاـبثا  يارب  تسا . ماـکحا  نیا  هب  فصتم  تسا  دوجوم  هک  تهج  نآ  زا  دوجوم 
هب و  موهفم - نیا  قدـص  طاـنم  رگا  نکمم . بجاو و  گنـس ، تخرد ، ناویح ، ناـسنا ، رب  دوش : یم  لـمح  ایـشا  همه  رب  موـهفم  نیا  مینیب 

نهذ دننک و  ادـیپ  ناسنا  اب  داحتا  یعون  هکنیا  رگم  دوش ، لمح  ایـشا  ریاس  رب  دـیابن  دـشاب ، ناسنا  الثم  نآ - یقیقح  عوضوم  رگید  ترابع 
هریغ گنـس و  تخرد و  هک  دوش  یم  هدید  وحن  نیمه  هب  تسین . نینچ  هک  یلاحرد  دـنک ، لمح  اهنآ  رب  ازاجم  ار  دـحاو  داحتا  نیا  رثا  رد 

عوضوم قدـص و  طانم  سپ  دراد ، دوجو  روذـحم  نیمه  زین  اـهنآ  دروم  رد  اریز  دنتـسین ، موهفم  نیا  یقیقح  عوضوم  قدـص و  طاـنم  زین 
گنـس تسا ، دوجوم  تخرد  تسا ، دوجوم  ناسنا  دوش : یم  تفای  اهنآ  همه  رد  هک  تسومه  اریز  تسایـشا ، تیدوجوم  اهنت  نآ  یقیقح 

. دوش تفای  ایـشا  همه  رد  هک  تفاـی  ناوت  یمن  يرگید  زیچ  تیدوجوم  زا  ریغ  تسا و  دوجوم  نکمم  تسا ، دوجوم  بجاو  تسا ، دوجوم 
. ریغ تسا و ال  دوجوم  دحاو  یقیقح  عوضوم  سپ 

دیاب هک  میدرب  یپ  لومحم  تیمومع  زا  اجنیا  رد  رگید ، ترابع  هب  درک . لالدتـسا  قیرط  نیمه  هب  ناوت  یم  زین  یفـسلف  تالومحم  هیقب  رد 
سپ تسین ، تادوجوم  زا  یـصاخ  عاونا  اـی  عون  تیـصاخ  مکح و  لومحم ، نیا  دـشاب . هتـشاد  ریگارف  یتـیمومع  زین  نآ  یقیقح  عوـضوم 
هیقب رد  نخـس  نیا  دوـش ؛ یم  تادوـجوم  همه  لـماش  هک  تسا  يزیچ  هـکلب  تـسین ، یـصاخ  یـسنج  اـی  یعوـن  تیهاـم  زین  نآ  عوـضوم 

یم قدـص  تادوجوم  مامت  رب  ییاهنتب  دـحاو  موهفم  دـننام  ای  زین  یفـسلف  تالومحم  ریاس  تسا . قداص  يوحن  هب  زین  یفـسلف  تـالومحم 
. تسا نیمه  لالدتسا  هار  لاحره  رد  دنریگ . یم  رب  رد  ار  تادوجوم  همه  اعومجم  ناشلباقم  اب  ای  دننک 

جراخ رد  هفسلف  عوضوم  دوجو  تابثا  : 1 - 4

یهیدب زین  نآ  دوجو  هب  قیدصت  دوب ، فیرعت  زا  زاین  یب  یهیدـب و  تیعقاو ،» دوجوم ،  » موهفم ینعی  هفـسلف ، عوضوم  روصت  هک  روط  نامه 
هب دراد  یعطق  قیدصت  ناعذا و  دوخ  نهذ  رد  ناهرب  هب  زاین  نودب  ینـشور و  حوضو و  تیاهن  رد  سکره  ینعی  تسا . ناهرب  زا  زاین  یب  و 
ام ار  هچنآ  مامت  هک  تسین  نینچ  تسین ، چوپ  يرما  ندوب  دوجوم  چیهرد و  چیه  ناهج  میراد ،» يدوجوم   » الامجا تسه ،» یتیعقاو   » هکنیا

همه يارب  هکنآ  مالک  هصالخ  دنشاب ؛ فرص  رادنپ  روصت و  ضحم و  لایخ  همه  دنـشابن و  دوجوم  تقیقح  رد  میناد  یم  یعقاو  دوجوم و 
موهفم هک  تسا  یهیدب  ناهذا 
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یپ ییاهتیعقاو  هب  لیـصفتب  نوگانوگ  قرط  هب  یلامجا  قیدصت  نیا  زا  سپ  دراد . یقادصم  الامجا  تسین ، قادصم  یب  موهفم  کی  دوجوم 
ام زا  ناهج  لاعفنا  ناهج و  زا  اـم  لاـعفنا  تسه ، يریـس  یگنـسرگ و  تسه ، اذـغ  تسه ، لـگ  تسه ، تخرد  تسه ، نامـسآ  میرب : یم 
اب تایعقاو  نیا  زا  يا  هراپ  هب  کـلذ . یلع  سق  تسه و  ادـخ  تسه ، هتـشرف  تسه ، حور  تسه ، درد  تسه ، تذـل  تسه ، سرت  تسه ،

. میرب یم  یپ  لالدتسا  اب  یخرب  هب  هبرجت و  اب  رگید  يا  هراپ  هب  سح و  هدهاشم و 

یعقاو ار  نآ  دریذپ  یم  هک  یلاعفنا  ره  ای  دهد  یم  ماجنا  هک  یلعف  ره  یناسنا  ره  دوش . تیعقاو  رکنم  یلکب  دـناوت  یمن  یناسنا  چـیه  سپ 
یم بوذجم  دنیب و  یم  ار  یبوبحم  رگا  دنک ؛ یم  رارف  دسرت و  یم  ریـش  زا  رگا  دروخ ؛ یم  اذـغ  دوش و  یم  هنـسرگ  ناسنا  رگا  دـناد . یم 
دوخ سرت  هن  دسرت و  یم  یلایخ  ریش  زا  هن  دنک ؛ یم  ریس  ار  دوخ  یلایخ  ياذغ  اب  هن  دناد و  یم  رادنپ  لایخ و  ار  دوخ  یگنـسرگ  هن  دوش ؛
یم موـهوم  ار  شندـش  بوذـجم  هن  دراد و  یم  تسود  ار  یلاـیخ  بوـبحم  هن  تسا ؛ یلاـیخ  شرارف  هـن  دـناد و  یم  موـهوم  یلاـیخ و  ار 

: تسین راکنا  لباق  تیعقاو  سپ  دناد ، یم  تیعقاو  ار  همه  درادنپ ؛

: اهنم لعفنن  وأ  اهیف  لعفن  ّانأ  امک  اّنم ، تلعفنا  وأ  انیف  تلعف  امبر  هدوجوم  رخا  ءایشأ  انعم  اّدج و  هدوجوم  ءایشأ  سانلا ، رشاعم  ّانإ ،

اهب و يدـتهن  بکاوک  اهئایـضب و  یـضتسن ء  سمـش  اهیلع و  ّبلقتن  ضرأ  اهنکـسن و  نکاسم  هب و  يّذـغتن  ءاذـغ  هقـشنتسن و  ءاوه  كانه 
روما كاـنه  و  يرخا . يرخا و  اهقوذـن و  يرخا  اهّمـشن و  يرخا  اهعمـسن و  يرخا  اهرـصبن و  روـما  كاـنه  و  اـمهریغ . تاـبن و  ناوـیح و 

ضرغل اهدیرن  ءایـشا  اهنم و  رّفنتت  وا  انعابط  اهیهتـشت  ءایـشا  اهفاخن و  وا  اهوجرن  ءایـشا  اهـضعبن و  وا  اهّبحن  ءایـشا  اهنم و  برهن  وا  اهدصقن 
. يرخا برآمل  وا  هورکم  نم  صّلختلا  وا  ملا  نم  ءاقّتال  وا  هّذل  یلع  لوصحلا  وا  ناکم  یلا  وا  ناکم  نم  لاقتنالا  وا  ناکم  یف  رارقتسالا 

ّالا ائیش  یش ء  دصقی  الف  اعقاو . هتباث  اّدج و  هدوجوم  اّهنا  امل  يدسب  تسیل  اهب ، رعـشن  ام ال  اهعم  ّلعل  اهب و  رعـشن  یتلا  رومالا  هذه  عیمج  و 
ّالا اقلطم ، هّیعقاولا  رکنن  نا  ادوجو و ال  كانه  ّنا  یف  باترن  نا  انعسی  الف  اّیبارس ، امهو  سیل  هیلا  هتنم  وا  ّیعقاو  دوجوم  هّیجراخ و  نیع  ّهنال 

. بسحف ظفللا  یف  وه  اّمناف  کلذ  نم  یش ء  نکی  نا  و  هیف ، ّکشلا  يدبن  وا  هرکننف  ّقحلا  رباکن  نا 

هریغ رخآ  ائیش  ّسمی  هّیعقاو و ال  راثآ  اذ  اّیعقاو  وا  ادوجوم  هسفن  يری  روعـشلا ، ملعلاب و  شیعی  دوجوم  لک  کلذک  و  اّنم ، دحاولا  لازی  الف 
. هّیعقاولا نم  ابیصن  هل  ّنا  امب  ّالا 
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. هسفن هّیدوجوملا  ّنّال  کلذک ، هدوجوب  قّدصن  اّیلّوا و  ارّوصت  هرّوصتن  يذلا  ّماعلا  دوجوملا  اهعوضوم  ّناف 

یلوا هفسلف  یقیدصت  يروصت و  يدابم  : 2

يروصت يدابم  : 2 - 1

یهیدـب ماع و  طیـسب و  همه  یفـسلف ، هیناث  تالوقعم  ینعی  دـنور ، یم  راک  هب  هفـسلف  رد  هک  یمیهافم  تشذـگ ،  1 رد 2 - هک  روط  ناـمه 
يروصت يدابم  ياراد  یلوا  هفسلف  هک  تفگ  ناوت  یم  سپ  درک . فیرعت  اتقیقح  ار  اهنآ  تسا  نکمم  هن  دنا و  فیرعت  دنمزاین  هن  دنتـسه ،

هب يروـصت  يداـبم  زا  مه  مسا  حرـش  رگا  نیارباـنب ، تسین ؛ مسا  حرـش  زا  شیب  هک  دروـخ  یم  مشچ  هـب  یتاـفیرعت  هاـگهگ  يرآ  تـسین .
. هن ّالا  داهن و  يروصت  يدابم  باسح  هب  دیاب  ار  تافیرعت  لیبق  نیا  دیآ ، باسح 

یقیدصت يدابم  : 2 - 2

عافترا و هلاحتـسا   » هیـضق دیآ ، یم  رامـش  هب  هفـسلف  یقیدصت  أدـبم  نیتسخن  تسا و  تایهیدـب  نیرت  یهیدـب  زا  دوخ  هک  يا  هیـضق  نیلوا 
دش هراشا  هیضق  نیا  هب   1 رد 4 - تسین .» چوپ  چیهرد و  چیه  ناهج  تسه و  یتیعقاو   » هک هیضق  نیا  نآ  زا  سپ  تسا و  نیـضیقن » عامتجا 

نیلوا زا  یکی  هب  ناـعذا  مه  تسا و  هفـسلف  عوضوم  توبث  هب  ناـعذا  مه  جراـخ  تیعقاو  هب  ناـعذا  سپ  دـش . هداد  حیـضوت  نآ  هراـبرد  و 
. نآ یقیدصت  يدابم 

فده : 3

تسا بکرم  لهج  عفر  هفسلف  فده  : 3 - 1

یناسنا ره  يارب  میرادـن . کش  زین  دوخ  ياهاطخ  دوجو  رد  میرادـن ، کـش  نآ  رد  دوجوم  تاـیعقاو  ناـهج و  دوجو  رد  هک  هنوگ  ناـمه 
هتسناد و یم  تباث  یئیـش  يارب  ار  یمکح  ای  تسا  هدرب  یپ  دوخ  هابتـشا  هب  سپـس  هتـشادنپ و  دوجوم  ار  يزیچ  هک  تسا  هدمآ  شیپ  اهراب 

دهد یم  ناشن  نآ  هب  هاتوک  یهاگن  تسا . ناسنا  ياهاطخ  رب  هاوگ  زین  هفـسلف  ملع و  خـیرات  تسا . هتـشگ  فقاو  دوخ  ياـهاطخ  هب  سپس 
اب سپس  دنا و  هتـشادنپ  یم  یعقاو  یقیقح و  ار  اهنآ  نیـشیپ  ياهناسنا  هک  دنا  هتـشاد  دوجو  یناوارف  یفـسلف  یملع و  ءارآ  هتـشذگ  رد  هک 

یفسلف ياه  هشیدنا  ندش  هتخپ  یملع و  رازبا  تفرشیپ 
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ار مسج  هتـشذگ  رد  یکینرپک ؛ تئیه  زورما  تسا و  هدوب  مکاـح  ناـهج  رب  سویملطب  تئیه  يزور  تسا . هتـشگ  راکـشآ  اـهنآ  ياـهاطخ 
زا شیب  هب  ات  راهچ  زا  رـصانع  ألخ . نایم  رد  هدـنکارپ  زیر  ياهمتا  زا  بکرم  ار  نآ  زورما  دنتـشادنپ و  یم  جرف  للخ و  نودـب  هچراـپکی و 

دیشک و و و. رس  ات  دص 

کی رد  لئاسم  یخیرات  ریـس  هب  زین  یفـسلف و  ددعتم  فلاختم و  بتاکم  هب  ارذـگ  یهاگن  درادـن ؛ یبرجت  مولع  زا  یمک  تسد  زین  هفـسلف 
دناوت یمن  یکی  زا  شیب  اترورـض  ضیقن ، دض و  ءارآ  نیا  نایم  رد  لقع ، حیرـص  مکح  هب  تساعدـم . نیا  رب  هاوگ  صاخ  یفـسلف  بتکم 

تیعقاو زا  ار  وا  هزادنا  نامه  ینالقع  یبرجت و  یسح و  ماکحا  هنیمز  رد  ناسنا  ياطخ  راکنا  سپ  دنا . لطاب  نیقیب  نیریاس  دشاب و  باوص 
دوجو یملع  ایآ   » هک تساجب  شـسرپ  نیا  هتکن ، نیا  هب  هجوت  اب  تسا . تقیقح  راکنا  ودره  اریز  جراخ ، تیعقاو  راکنا  هک  دزاس  یم  رود 

يایـشا نیب  ناوتب  اـهنآ  نتـشاد  تسد  رد  اـب  هک  دـهد  تسد  هب  تسرد  ینیقی و  ییاـهکالم  تیدوجوم  صاوخ  هراـبرد  ثحب  اـب  هک  دراد 
. تسا تبثم  زین  نآ  باوج  و  هن »؟ اـی  داد  زیمت  مه  زا  ار  اـهنآ  داـهن و  قرف  يراـبتعا  یقیقح و  تادوجوم  ناـیم  زین  دوجومریغ و  دوجوم و 
اب دنک و  یم  فشک  ار  تیدوجوم  صاوخ  روآ - نیقی  تسا  یـشور  هک  یناهرب - شور  اب  یلوا  هفـسلف  تسا . یلوا  هفـسلف  نامه  ملع  نیا 

: داهن زییمت  دوجومریغ  يرادنپ و  ءایشا  دوجوم و  ءایشا  نیب  ناوت  یم  صاوخ  نیا  نتشاد  تسد  رد 

ناسنالا ّنا  امک  سکعلاب ، وا  ادوجوم  دوجومب  سیل  ام  بسحنف  یطخن ء  امبر  ّانا  یف  اضیا  باـترن  ـال  کـلذ ، یف  ّکـشن  ـال  اـمک  اـّنا ، ریغ 
ّلک اهب  یلتبن  طالغا  كانه  و  هلاحم ، أطخ ال  نیرظنلا  دـحاو  اهـضقانی  ام  يرن  مویلا و  نحن  اهرکنن  ءارآ  يری  ءایـشا و  تبثی  ناـک  ّیلّوـالا 

ثحبلا یلا  هجاحلا  تّسمف  هب . انیـضق  ام  یف  انأطخا  ّانا  انل  فشکنی  ّمث  اّقح ، دوجوم  وه  اّمع  هیفنن  دوجومب و  سیل  اـمل  دوجولا  تبثنف  موی ،
نم عونلا  اذـه  ّناف  نیقیلل . اـجتنم  ّکـشلل  اـیفان  اـثحب  دوجومب  سیل  اـمب  هلّـصحملا  هّیدوجوملا  ّصاوخب  اـهزییمت  هدوجوملا و  ءایـشالا  نع 

ّیناهربلا سایقلا  ّناف  ناهربلا . لامعتسا  یلع  هیف  رصتقن  اثحب  رخا  ریبعتب  و  هّیعقاو . یه  امب  هّیعقاولا  ءایشالا  سفن  یلا  انیدهی  يذلا  وه  ثحبلا 
عونلا اذـه  انثحب  اذاف  تاداقتعالا . نیب  نم  عقاولا  هجو  نع  فشاکلا  داقتعالا  وه  نیقیلا  ّنا  امک  هسیقالا ، نیب  نم  هّینیقیلا  هجیتنلل  جـتنملا  وه 

. دوجومب سیل  اذک  دوجوم و  اذک  ّنا  هب  جتنتسن  نا  اننکما  ثحبلا  نم 
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لاکشا : 3 - 2

ناـیم اـی  دوجومریغ  دوجوم و  يایـشا  نیب  يدراوم  رد  ناـسنا  نوـچ  دـنا : هتـسناد  بکرم  لـهج  عـفر  ار  هفـسلف  زا  فدـه  باـتک ، نیا  رد 
اطخ ناسنا  رگا  سپ  دناهرب . هطلغم  نیا  زا  ار  دوخ  نآ  ياهکالم  اب  ات  تسا  هفـسلف  جاتحم  دـنک ، یم  هابتـشا  يرابتعا  یقیقح و  تادوجوم 

هرابرد ناسنا  هکنیا  ضرف  هب  تسین . تسرد  قوف  دصقم  رد  هفـسلف  فدـه  رـصح  هک  دـسر  یم  رظن  هب  دوبن . جاتحم  هفـسلف  هب  درک ، یمن 
الثم تشاد . زاین  هفـسلف  هب  دوخ  تالاؤس  زا  یخرب  هب  خساپ  يارب  زاب  لطاب ، هن  حیحـص و  هن  تشادن ، یقیدصت  مکح و  هنوگ  چـیه  يزیچ 

ای دنتسه  دنوادخ  حور و  دناد  یمن  الـصا  یهاگ  یلو  تسا  مسج  دنوادخ  ای  تسا  يدام  یناسنا  حور  دنک  یم  نامگ  طلغب  ناسنا  یهاگ 
يداـم و ار  حور  هک  یتلاـح  رد  هچ  تسا ، وـگباوج  هفـسلف  لاـحود  ره  رد  دـنادب ، ار  تقیقح  دـهاوخ  یم  دنتـسه و  هچ  دنتـسه  رگا  هن و 

لهج هب  تسا و  تقیقح  يایوج  افرص  درادن و  يرادنپ  چیه  هک  یتلاح  رد  هچ  هدش و  راچد  بکرم  لهج  هب  هتـشادنپ و  مسج  ار  دنوادخ 
لهج عفر  هک  تفگ  ناوت  یم  هکلب  طیـسب ؛ لهج  يارب  مه  دـیآ  یم  راک  هب  بکرم  لهج  عفر  يارب  مه  هفـسلف  سپ  تسا . راـتفرگ  طیـسب 

. عبتلاب فده  بکرم  لهج  عفر  تسا و  هفسلف  یلصا  فده  ناسنا  یئوجتقیقح  سح  ياضرا  طیسب و 

هفسلف رد  قیقحت  شور  : 4

ایـشا تیدوجوم  تیثیح  هرابرد  هفـسلف  تسا ، دوجوم  هفـسلف  عوضوم  دز . سدح  ار  هفـسلف  رد  قیقحت  شور  ناوت  یم  دـش  هتفگ  هچنآ  زا 
نآ هب  یبایتسد  هار  اهنت  اعبط  تسا و  لقع  ورملق  رد  طـقف  تسین ، هبرجت  ورملق  رد  اـی  سوسحم  يرما  یـش ء  تیدوجوم  دـنک و  یم  ثحب 

قلطم مئاد و  نیقی  لابند  هب  هفـسلف  رد  هکنیا ، رب  هوالع  تسا ، یناهرب  افرـص  هفـسلف  رد  قیقحت  شور  سپ  تسا . یلقع  لالدتـسا  ناـهرب و 
. درادن يرگید  رازبا  تسا و  یندش  بسک  ناهرب  هار  زا  اهنت  قلطم  مئاد و  نیقی  میتسه و 

یفسلف تالومحم  : 5

دوجوم هّیّلک  لاوحا  : 5 - 1

نیا هب  ارچ  تسیچ ؟ ریبعت  نیا  زا  دوصقم  دـنا . هدرک  دای  دوجوم » هّیّلک  لاوحا   » ریبعت اـب  یفـسلف  تـالومحم  زا  ـالومعم  تمکح ، بتک  رد 
؟ تسانعم هچ  هب  یلک  دنیوگ ؟ یم  یّلک  لاوحا  تالومحم 
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یلاوحا ینعی  یلک  لاوحا  تسا ؛ هتفر  راک  هب  دوخ  یقطنم  يانعم  نامه  رد  ینعی ، تسا ؛ یئزج  لباقم  رد  یلک  ناـمه  یلک  نیا  زا  دوصقم 
. دنرادن صاصتخا  ینیعم  صخش  هب  هک  یلاوحا  دنتسین ؛ یئزج  هک 

ناهرب جـیاتن  تامدـقم و  تسا و  یناهرب  هفـسلف  رد  قیقحت  شور  دـش ، هتفگ  هکنانچ  هک ، تسا  نیا  تالومحم  لاوحا و  نیا  تیلک  لـیلد 
- صخش ینعی  یئزج - دهد . یم  تسد  هب  یصخش  هجیتن  هن  دوش و  یم  هدافتسا  یصخش  يایاضق  زا  نآ  تامدقم  رد  هن  دنا ، یلک  هشیمه 

بساکب سیل  یئزجلا   » نانادقطنم هتفگ  هب  یئزج ؛ هن  دنا  یلک  اذهل  دنـشاب ؛ یمئاد  دیاب  ناهرب  هجیتن  همدقم و  هک  یلاح  رد  دوش  یم  لئاز 
. تشاد یئزج  یصخش و  هجیتن  راظتنا  ناوت  یم  ناهرب  زا  هن  درک و  هماقا  ناهرب  صاخشا  رب  ناوت  یم  هن  نیاربانب ، بستکم .» و ال 

ّدح دندودحمان ، صاخشا - تایئزج - هک  دراد  دوجو  روذحم  نیا  زاب  دیسر ، یئزج  جیاتن  هب  ناهرب  اب  ناوتب  هکنیا  ضرف  هب  نیا ، رب  هوالع 
ینیقی ملع  هک  تسین  رودقم  ناسنا  يارب  سپ  تسا . جراخ  رـشب  تقاط  ّدـح  زا  اهنآ  همه  هب  ملع  اعبط  تسین و  روصتم  اهنآ  يارب  یتیاهن  و 

: تسا دوجوم  یلک  لاوحا  هب  ینیقی  ملع  وا  يارب  نکمم  هار  اهنت  دنک و  ادیپ  صاخشا  تایئزج و  کی  کی  مدع  ای  دوجو  هب 

اذـه یف  فطعنن  هنیعب  کلذـل  لئاز و  ّریغتم  وه  امب  ّیئزجلا  یف  يرجی  ناهربلا ال  ّنا  یلع  انعـسو ، نع  جراخ  تاّیئزجلا  نع  ثحبلا  نکل  و 
. ّیّلک ّهنا  امب  قلطملا  دوجوملا  لاوحا  هب  ملعتسنف  یّلک ، هجو  یلع  دوجوملا  لاح  نع  ثحبلا  یلا  ثحبلا  نم  عونلا 

لاکشا : 5 - 2

: دنا هشقانم  لباق  تهج  ود  زا  قوف  بلاطم 

تاسوسحم تسین . تسرد  نخـس  نیا  نآ ؛ هجیتن  هن  دوش  عقاو  دناوت  یم  ناهرب  همدـقم  هن  هیـصخش  هیـضق  دـنا  لئاق  هکنیا  تهج  زا  فلا )
هیضق اهنآ  زا  دنوش و  عقاو  ناهرب  همدقم  دنناوت  یم  اعبط  دنا و  هدروآ  رامش  هب  تاینیقی  زا  ار  اهنآ  قطنم  رد  یلو  دنتسه  هیـصخش  يایاضق 
بساک مه  نآ ؛ هجیتن  مه  دنوش  عقاو  دنناوت  یم  ناهرب  همدقم  مه  دنـشاب ، ینیقی  رگا  یـصخش ، يایاضق  سپ  دوش . هجیتن  ینیقی  یـصخش 

اریز دنور ، یمن  راک  هب  مولع  رد  نیادوجواب ، هتبلا  بستکم . مه  دنا 
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ور نیا  زا  تسا ، یلک  نوناق  دنراد و  یم  نایب  نوناق  تروص  هب  ار  دوخ  جیاتن  دننک و  یم  هدافتسا  نیناوق  زا  تسا : نیناوق  اب  مولع  راکورس 
. یصخش يایاضق  هن  تسا  یلک  يایاضق  اب  مولع  راک  رس 

ناهرب رد  الـصا  هکنیا  یلو  دنـشابن  یـصخش  يایاضق  نآ  تامدقم  دـیاب  میبای ، تسد  یملع  یجیاتن  هب  ناهرب  قیرط  زا  میتساوخ  رگا  سپ 
. تسین حیحص  درک  هدافتسا  ینیقی - یصخش  هیضق  زا  ولو  یصخش - يایاضق  زا  ناوت  یمن 

ربارب رد  قـطنم - رد  فراـعتم  ياـنعم  هب  یلک  نآ  رد  اریز  تسین . تـسرد  بـلطم  لـصا  لوا ، لاکـشا  زا  ندرک  رظن  فرـص  ضرف  رب  ب )
یلک روط  هب  یـضایر و  لئاسم  تالومحم  درادن ، صاصتخا  یفـسلف  تالومحم  هب  دـشاب ، انعم  نیا  هب  یلک  رگا  تسا . هدـش  ذـخا  یئزج -

ضقن دروم  يارب  تسا  یناهرب  هک  رظن  نیا  زا  یـضایر  دنا . یلک  یفارغج - خـیرات و  لثم  یئزج ، مولع  زجب  یملع - ره  لئاسم  تالومحم 
دوجوم تیمک  نوچ  دنا و  تیمک  یلک  لاوحا  زین  نآ  تالومحم  سپ  دوش ، یم  هدافتسا  ینیقی  نیهارب  زا  زین ، یـضایر  رد  تسا . رتبـسانم 

تالومحم هک  تفگ  دیاب  نیاربانب ، یلک . یقیقح  مولع  ریاس  تسا  سایق  نیمه  رب  دـندوجوم و  یلک  لاوحا  زین  یـضایر  تالومحم  تسا ،
یم هکنیا  اب  تسین ، تسرد  نتـسناد  یفـسلف  تالومحم  هب  ّصتخم  ار  نآ  باسح  نیا  اب  دـندوجوم و  یلک  لاوحا  همه  یلک  یقیقح  مولع 

لاوحا یفسلف  تالومحم  دنریگ : یم  راک  هب  ار  تیصاخ  نیمه  اهنآ  فیرعت  رد  لیلد  نیمه  هب  تسا و  یفسلف  تالومحم  هب  ّصتخم  میناد 
. تسا يرگید  يانعم  هب  اجنیا  رد  تیلک  نیاربانب  دندوجوم . یلک 

نآ زا  یضایر  ماکحا  هکنیا  حیـضوت  ّتیئزج . لباقم  رد  هن  تسا ، صاخ » تیهام  هب  صاصتخا   » لباقم رد  اجنیا  رد  تیلک  دسر  یم  رظن  هب 
راد تیمک  ینعی  دریگن ، دوخ  هب  یّمک  صّـصخت  دوجوم  اـت  سپ  ّتیمک ، ياراد  اـی  دـنا  ّتیمک  هک  دـنوش  یم  لـمح  تادوجوم  رب  تهج 

تیهام نیا  اجره  دـنراد ، تیمک  تیهام  هب  صاصتخا  عقاو  رد  لاوحا  نیا  رگید ، ترابع  هب  دوش ؛ یمن  یـضایر  ماـکحا  هب  فصتم  دوشن ،
تیهام هب  صاصتخا  زین  یعیبط  ماکحا  تشاد . دـنهاوخن  دوجو  دوشن ، تفاـی  اـجره  تشاد و  دـنهاوخ  دوجو  زین  ماـکحا  نیا  دوش ، تفاـی 

، یلک روط  هب  دنوش . یمن  تفای  دشابن ، ققحم  اجکره  دنوش و  یم  تفای  زین  ماکحا  نیا  دـشاب ، ققحم  مسج  تیهام  اجکره  دـنراد ، مسج 
، تسین یـصاخ  تیهام  هب  صتخم  شماکحا  هک  تسا  هفـسلف  اهنت  مولع  نایم  رد  دراد و  یـصاخ  تیهاـم  هب  صاـصتخا  یملع  ره  ماـکحا 

دشاب مسج  ای  فیک  ای  ّمک  تیهام  ياراد  دوجوم  نآ  هاوخ  دبای ، یم  نایرج  زین  یفسلف  مکح  دشاب ، هتشاد  قادصم  دوجوم  اجره  هکلب 
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یصاصتخا لاوحا  زا  مولع  ریاس  رد  تسا . دوجوم » یصاصتخا  لاوحا   » لباقم رد  دوجوم » یلک  لاوحا   » سپ دشاب . هتشادن  یتیهام  الصا  ای 
یلک ماکحا  زا  هفـسلف  رد  اـما  تسا  یـصاخ  تیهاـم  ياراد  هک  دـنراد  يدوجوم  هب  صاـصتخا  هک  یلاوحا  ینعی ، دوش ؛ یم  ثحب  دوجوم 

يدوجوم ره  رب  هک  یماکحا  تسا ، یـصاخ  تیهام  ياراد  هک  يدوجوم  هب  دـنرادن  صاصتخا  هک  یلاوحا  ینعی ، دوش ؛ یم  ثحب  دوجوم 
. میدرک ثحب  نآ  زا   1 رد 3 - هک  دوجوم  هیتاذ  ضراوع  نامه  زا  تسا  يرگید  ریبعت  تقیقح  رد  نیا  دنوش . یم  راب  یتیهام  ره  اب 

دوجوم اب  دوجوم  یلک  لاوحا  يواست  : 5 - 3

هراشا

عوضوم نآ  يواسم  لومـش  تهج  زا  یعوضوم  ره  هیتاذ  ضراوع  ایآ   » هک تسا  نیا  تسا  حرطم  هیتاذ  ضراوع  رد  هک  ییاـهثحب  زا  یکی 
زا صخا  هن  لومـش  لهج  زا  یعوضوم  ره  هیتاذ  ضراوع  ینعی ، تسا ؛ تبثم  لاؤس  نیا  باوج  هر ،)  ) همـالع داتـسا  رظن  زا  ریخ »؟ اـی  تسا 

نوناق نیا  لومـشم  زین  دـندوجوم ، هیتاذ  ضراوع  نامه  هک  دوجوم ، هیلک  لاوحا  اـعبط  تسا . نآ  يواـسم  هکلب  معا ، هن  تسا  عوضوم  نآ 
: تسا راوتسا  ریز  همدقم  ود  رب  بلطم  نیا  تابثا  دنا . يواسم  دوجوم  اب  زین  اهنیا  ینعی ، دنا ؛

ای دنتسه  موهفم  نیا  يواسم  ای  میهافم  ریاس  درادن ؛ دوجو  نآ  زا  معا  یموهفم  نیاربانب  تسا ، موهفم  نیرتماع  دوجوم  موهفم  لوا : همدقم 
. نآ زا  صخا  ای  دندوجوم  يواسم  ای  دوجوم - هیلک  لاوحا  هلمج  زا  دنوش - یم  لمح  دوجوم  رب  هک  یتالومحم  مامت  سپ  نآ . زا  صخا 

تفگ ناوت  یمن  ار  يدوجوم  چیه  تسا . حضاو  زین  همدـقم  نیا  دوش . یمن  فصتم  مدـع  ماکحا  ای  مدـع  هب  يدوجوم  چـیه  مود : همدـقم 
هک تهج  نآ  زا  دوـجوم  تفگ  درک و  فـصتم  تسا ، مدـع  مکح  هک  زیاـمت ، مدـع  هب  ناوـت  یمن  ار  يدوـجوم  چـیه  زین  تسا و  مودـعم 
هک يا  هجیتن  درادن . ناهرب  هب  زاین  تسا و  یهیدب  همدـقم  نیا  رد  اعدـم  سفن  لاحره ، رد  تسین . زیامتم  تادوجوم  ریاس  زا  تسا  دوجوم 

رتنـشور دوش . یم  فصتم  تیدوجوم  ماکحا  هب  تسا  دوجوم  هک  تهج  نآ  زا  يدوجوم  ره  هک  تسا  نیا  تفرگ  ناوت  یم  همدقم  نیا  زا 
زا صخا  ماـکحا  نیا  سپ  دـنوش  یم  تادوجوم  ماـمت  لـماش  دـندوجوم ، یلک  لاوحا  ناـمه  هک  تیدوجوم ، ضراوع  ماـکحا و  میئوگب ،

. دنوش فصتم  مدع  ماکحا  هب  تادوجوم  زا  یخرب  هک  تسا  نآ  مزلتسم  الا  دنتسین و  دوجوم 

قبط اریز  دنا ، يواسم  تسا  دوجوم  هک  تهج  نآ  زا  دوجوم  اب  دوجوم  یلک  لاوحا  هجیتن :
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. بولطملا وه  دندوجوم و  يواسم  سپ  دنتسین ، زین  صخا  مود  همدقم  قبط  دنتسین و  دوجوم  زا  معا  ماکحا  نیا  لوا  همدقم 

باوج لاکشا و  : 5 - 3 - 1

تـسا دوجوم  دـنوادخ  ریثک . لولعم ، ثداح ، لثم  دـندوجوم ، زا  صخا  اعطق  هک  تسه  یتـالومحم  دوجوم  یلک  لاوحا  نیب  رد  لاکـشا :
لماش دوجوم  موهفم  اریز  تسا ، رتشیب  روکذم  موهفم  هس  لومـش  زا  دوجوم  موهفم  لومـش  سپ  ریثک . هن  لولعم و  هن  تسا  ثداح  هن  یلو 

. دننک یمن  قدص  دنوادخ  رب  کیچیه  موهفم  هس  نیا  یلو  دوش  یم  دنوادخ 

قلطم و تدـحو  قلطم ، تیلعف  لـثم  دـندوجوم ؛ يواـسم  هک  یتـالومحم  لاوحا و  لوا  هتـسد  دـنا : هتـسد  ود  دوجوم  هیلک  لاوحا  باوـج :
دوخ عقاو  رد  تالومحم  نیا  ریثک . لولعم و  ثداح و  لـثم  دـندوجوم ، زا  صخا  هک  یتـالومحم  لاوحا و  مود  هتـسد  و  قلطم ؛ تیجراـخ 
یتاذ ضرع  ینعی ، دـنیآ ؛ یم  باسح  هب  دوجو  یتاذ  ضرع  کی  اعومجم  شلباقم  اـب  کـیره  هکلب  دنتـسین ، دوجو  یتاذ  ضرع  ییاـهنتب 

. صخا لاوحا  ریاس  رد  تسا  بیترت  نیمه  هب  و  ریثک » وأ  دحاو  اّما  « » هّلع وأ  لولعم  اما  «، » میدق وأ  ثداح  اما  : » تسا لکـش  نیا  هب  یقیقح 
: تسا هیلمح  هیضق  یفسلف  هیضق  دوجوم - يواسم  هیلک  لاوحا  لوا - هتسد  دروم  رد  هک  تسا  نیا  نخس  نیا  يانعم 

دروم رد  و  لـعفلاب » دوجوم  وه  ثیح  نم  دوجوملا  «، » یجراـخ دوجوم  وه  ثیح  نم  دوجوملا  «، » دـحاو دوجوم  وه  ثیح  نم  دوـجوملا  »
« هلع وا  لولعم  اما  دوجوم  وه  ثیح  نم  دوجوملا  «، » میدق وا  ثداح  اما  دوجوم  وه  ثیح  نم  دوجوملا  : » تسا هلصفنم  هیطرـش  مود  هتـسد 
« میدق وا  ثادح  اما   » عومجم یقیقح  لومحم  تسا و  دوجوم » عوضوم  ایاضق ، نیا  رد  ریثک .» وا  دحاو  اما  دوجوم  وه  ثیح  نم  دوجوملا  »
رد دوجوم ، هیلک  لاوحا  ای  دوجوم ، یتاذ  ضرع  سپ  ییاهنتب . دـیدرت  قش  ود  زا  یکی  هن  ریثک ،» وأ  دـحاو  اما   » اـی و  هلع » وا  لولعم  اـما   » اـی

ریثک و دـحاو ، میدـق ، ثداح ، لولعم ، تلع ، زا  کیره  هکنیا  نیاربانب ، ییاهنتب . قش  کـی  هن  تسا  دـیدرت  قش  ود  عومجم  زین  اـیاضق  نیا 
نایب رد  حماست  عقاو  رد  میروآ  باسح  هب  دوجوم  یلک  لاوحا  زا  ییاهنتب  ار  مادکره  میمانب و  دوجوم  یتاذ  ضرع  ییاهنت  هب  ار  اهنآ  لاثما 

لومحم ادّدرم  هک  تسا  لـباقتم  موهفم  ود  عومجم  دـیآ  یم  باـسح  هب  دوجوم  یلک  لاوـحا  زا  تسا و  دوـجوم  یتاذ  ضرع  هچنآ  تسا .
. تسا دوجوم  موهفم  نآ  عوضوم  هک  دنوش  یم  عقاو  يا  هیقیقح  هلصفنم 
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، یتآ ثحابم  رد  میهد . حیـضوت  ارـصتخم  قلطم  تیلعف  قلطم و  تیجراخ  قلطم و  تدـحو  رد  قلطم »  » دـیق هرابرد  تسا  مزـال  ناـیاپ ، رد 
یـش ء اـب  ار  نآ  هکنیا  نودـب  مینک  ظاـحل  ار  یـش ء  نآ  دوـخ  هکنیا  یکی  درک : رظن  ناوـت  یم  هنوـگود  یئیـش  ره  هب  هک  تـفگ  میهاوـخ 
ره میرادـن ، ریثک  الـصا  تسا و  دـحاو  یئیـش  ره  یظاحل ، نینچ  اـب  دـنیوگ . یم  یـش » هسفن  یف  ظاـحل   » نآ هب  هک  مینک  هسیاـقم  يرگید 

تدـحو و نینچ  هب  دوش . یمن  هوقلاـب  هب  فصتم  يدوـجوم  چـیه  تسا و  لـعفلاب  یئیـش  ره  میرادـن و  ینهذ  تسا و  یجراـخ  يدوـجوم 
یهاگ لباقم ، رد  دـنیوگ . یم  قلطم » تیلعف  تیجراـخ و  تدـحو و  - » دوش یم  فصتم  نآ  هب  هسفن  یف  یـش ء  هک  یتیلعف - تیجراـخ و 

یم میـسقت  هتـسد  ود  هب  تادوجوم  ظاحل  نیا  رد  مینک ، یم  ظاحل  ریغلا  یلا  سایقلاب  ار  نآ  ینعی  میجنـس ، یم  يرگید  یـش ء  اب  ار  یش ء 
تدحو و نینچ  هب  ینهذ ، رگید  هتسد  یجراخ و  يا  هتسد  لعفلاب ، رگید  هتسد  هوقلاب و  يا  هتسد  ریثک ، يا  هتسد  دحاو و  يا  هتسد  دنوش :

: دنیوگ یم  یبسن » تیلعف  تیجراخ و  تدحو و  - » دوش یم  فصتم  نآ  هب  ریغلا  یلا  سایقلاب  یش ء  هک  یتیلعف - تیجراخ و 

ثیح نم  دوجوملا  يواست  ماکحا  یف  هروکذملا  لاوحالا  ترـصحنا  هدوجوم ، ریغ  لاوحاب  دوجوملا  فصّتی  نا  لیحتـسملا  نم  ناک  اّمل  و 
دوجوملا نم  ّصخا  یه  الاوحا  نوکت  وا  قلطملا ، دوجوملل  هیواـسملا  هّیّلکلا  هّیلعفلا  هّماـعلا و  هدـحولا  هقلطملا و  هّیجراـخلاک  دوجوم ، وه 

ریثک و وا  دـحاو  اّما  دوجوملا  و  یّنهذ ، وا  ّیجراـخ  اـما  دوجوملا  : » اـنلوقک قلطملا ، دوجوملا  يواـست  اـعیمج  اـهلباقی  اـم  اـهّنکل و  قلطملا 
يذـلا وه  ثاحبالا  هذـه  نم  عومجملا  و  هقلطملا . هّیدوجوملا  نم  هجراخ  ریغ  روما  يرت ، امک  عیمجلا ، و  هّوقلاـب » وا  لـعفلاب  اـّمإ  دوجوملا 

. هفسلفلا هیّمسن 

عورف : 6

هفسلف هب  مولع  يدنمزاین  لوا - عرف  : 6 - 1

هراشا

ره هک  دش  هداد  حیـضوت  لخدم ، همدقم  رد  تسا . هدـش  هراشا  مولع  ریاس  هب  هفـسلف  زاین  مدـع  هفـسلف و  هب  مولع  ریاس  زاین  هب  عرف ، نیا  رد 
زا ملع  عوضوم  يارب  دوجو  تابثا  تسین ، نآ  هیتاذ  ضراوع  زا  یش ء  دوجو  نوچ  دنک و  یم  ثحب  دوخ  عوضوم  هیتاذ  ضراوع  زا  یملع 
اریز دـنا ؛ هفـسلف  دـنمزاین  تهج  نیا  رد  مولع  همه  هکلب  تسین ، دوخ  عوضوم  دوجو  تابثا  لفکتم  یملع  چـیه  اذـل  تسین و  ملع  لـئاسم 

وه امب  دوجوم  ضراوع  زا  زیچره  نتشاد  دوجو  تسا و  دوجوم  هفسلف  عوضوم 
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تاـبثا هجیتن  رد  دـیآ و  یم  رامـش  هب  هفـسلف  لـئاسم  زا  یئیـش  ره  يارب  دوجو  تاـبثا  سپ  تسا . دوجوم ، هیتاذ  ضراوع  زا  ینعی  دوجوم ،
هفسلف دوخ  یلو  دنا  هفـسلف  دنمزاین  دوخ  تاعوضوم  تابثا  يارب  مولع  همه  سپ  تسا ؛ هفـسلف  لئاسم  زا  زین  مولع  ریاس  تاعوضوم  دوجو 

هن تسا ؛ یهیدـب  اقیدـصت ، مه  اروصت و  مه  هک  تسا  دوجوم  هفـسلف  عوضوم  اریز  تسین ، یملع  چـیه  دـنمزاین  دوخ  عوـضوم  تاـبثا  رد 
: تسا جراخ  رد  تیدوجوم  نیع  دوخ  اریز  جراخ ، رد  تیدوجوم  تابثا  هب  هن  دراد و  فیرعت  هب  تجاح 

مولعلاف یـش ء ، ّلکل  لماشلا  دوجوملا »  » وه تاعوضوملا و  ّمعا  اهعوضوم  ّنال  اعیمج ، مولعلا  ّمعا  هفـسلفلا  ّنا  الّوا ، مّدـقت  اـمب  نّیبت  دـق  و 
دوجوملا اهعوضوم  ّناف  مولعلا ، نم  یش ء  یلع  اهعوضوم  توبث  یف  فّقوتت  الف  هفـسلفلا  اّما  و  اهتاعوضوم . توبث  یف  اهیلع  فّقوتت  اعیمج 

. هسفن هّیدوجوملا  ّنال  کلذک ، هدوجوب  قّدصن  اّیلّوا و  ارّوصت  هرّوصتن  يذلا  ّماعلا 

لاکشا : 6 - 1 - 1

تسرد هتکن  نیا  ینعی ، تسا ؛ هشقانم  لباق  هدش  هماقا  نآ  رب  هک  یلیلد  تسا ، حیحـص  هسفن  دح  یف  هدمآ  قوف  عرف  رد  هک  یبلطم  دنچره 
مولع معا  هفسلف  هک  تسین  نیا  نآ  لیلد  یلو  تسین  اهنآ  دنمزاین  هفـسلف  دنا و  هفـسلف  دنمزاین  دوخ  عوضوم  تابثا  رد  مولع  همه  هک  تسا 

. دنا نآ  زا  صخا  مولع  ریاس  تسا و 

: دیجنس رگیدکی  اب  ار  مولع  ناوت  یم  رظن  ود  زا  هکنیا  حیضوت 

. ّتیصخا ّتیمعا و  رظن  زا  - 1

. هعوضوم لوصا  زا  يا  هراپ  رد  رگید  یخرب  هب  مولع  یخرب  ياکتا  رظن  زا  - 2

تـسا معا  شعوضوم  هک  یملع  هب  تسا . يرگید  زا  معا  یکی  عوضوم  مینیب  یم  میجنـس و  یم  مهاـب  عوـضوم  رظن  زا  ار  ملع  ود  یهاـگ 
ندـعم دوش : یم  میـسقت  ملع  تشه  هب  دوخ  میدـق  یعیبط  ياملع  رظن  زا  تایعیبط  الثم ، صخا ؛» ملع   » يرگید هب  مییوگ و  یم  معا » ملع  »

ندعم هک  یسانش ، ندعم  عوضوم  زا  تسا  معا  تسا ، مسج  هک  تایعیبط ، عوضوم  اجنیا  رد  هریغ . یسانش و  ناویح  یسانش ، هایگ  یسانش ،
یملع دوخ  معا  ملع  يدراوم ، نینچ  رد  صخا .» ملع   » مییوگ یم  یـسانش  ندـعم  هب  و  معا » ملع   » مییوگ یم  تایعیبط  هب  ور  نیا  زا  تسا ،

ملع زا  يادج 
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هدرک رابتعا  دـحاو  ملع  کی  ار  یتقیقح  ملع  دـنچ  عومجم  ای  يدراوم ، نینچ  رد  تسا . لک  ءزج و  هطبار  اـهنآ  هطبار  هکلب  تسین ، صخا 
ملع کی  ار  یقیقح  ملع  کی  يازجا  زا  کیره  سکعلاب : ای  دـنا  هدیجنـس  ازجا  نآ  زا  کـیره  اـب  ار  معا  يراـبتعا  ملع  نیا  تبـسن  دـنا و 

. دنا هدیجنس  ازجا  نیا  هب  ار  لک  تبسن  دنا و  هدرک  رابتعا 

ءزج صخا  ملع  هشیمه  یقیقح ، ملع  ّلک  دنـشاب و  يرابتعا  مولع  ازجا  هچ  یقیقح و  ملع  ازجا  دـشاب و  يرابتعا  ملع  ّلک  هچ  لاـحره ، رد 
ملع کی  دـشاب . نآ  جاتحم  يرگید و  رب  فقوتم  یکی  اـت  تسین  ملع  ود  نیب  ینیاـبت  ییادـج و  اـساسا ، يدراوم  نینچ  رد  تسا . معا  ملع 

هعوضوم لوصا  ریاس  ای  عوضوم  تابثا  راد  هدهع  معا  ملع  هک  تفگ  ناوت  یمن  هاگچیه  سپ  تسا . رگید  ملع  زا  یشخب  ءزج و  دوخ  انیع 
. تسین صخا  زا  ریغ  يرگید  ملع  دوخ  معا  ملع  اریز  تسا ، صخا  ملع 

رگید ملع  هعوضوم  لوصا  زا  يا  هراپ  تابثا  راد  هدهع  یکی  هک  میجنـس  یم  مهاب  تهج  نآ  زا  ار  ود  نآ  دـنا و  نیابتم  ملع  ود  یهاگ  اما 
لئاـسم ءزج  یکی  هعوضوم  لوصا  ریاـس  اـی  عوضوم  تاـبثا  اریز  تسا ، يرگید  لـئاسم  رب  فقوتم  یکی  لـئاسم  تقیقح  رد  ینعی ، تسا ؛

هیلا جاـتحم  هیلع و  فـّقوتم  هک  یملع  هب  و  لفـسا » ملع   » تسا جاـتحم  فـقوتم و  هک  یملع  هب  دراوـم ، نیا  رد  دور . یم  رامـش  هب  يرگید 
. دنیوگ یم  یلعا » ملع   » تسا

یلوا هفـسلف  دـنمزاین  مولع  ریاس  هکنیا  سپ  لوا . هن  تسا  مود  عون  زا  یلوا  هفـسلف  مولع و  ریاس  نیب  هطبار  هک  میباـی  یم  رد  قوف ، ناـیب  اـب 
مولع ریاس  تسا و  معا  یلوا  هفسلف  هک  تهج  نیا  زا  هن  دنا ، لفسا  مولع  ریاس  تسا و  یلعا  مع  یلوا  هفسلف  هک  تسا  تهج  نیا  زا  دنتسه 

هک ییانعم  هب  يرظن  هفـسلف  هتبلا  دنیآ . یمن  رامـش  هب  یلوا  هفـسلف  زا  یئزج  مولع  ریاس  اریز  تسین ، مولع  ریاس  زا  معا  یلوا  هفـسلف  صخا .
ار يرظن » هفسلف   » مان دندرک و  یم  ضرف  ملع  کی  ار  يرظن  مولع  همه  امدق  اریز  تسا ، معا  مولع  ریاس  هب  تبسن  دنتفرگ  یم  رظن  رد  امدق 
، یلوا هفسلف  مولع - نیا  زا  کیره  نیاربانب  تسا ؛ هدش  یم  تایضایر  تایعیبط و  یلوا ، هفسلف  لماش  يرظن  هفسلف  اعبط  دنداهن ، یم  نآ  رب 
رد اما  دنا . هدوب  صخا  مولع  ریاس  معا و  يرظن  هفـسلف  ور ، نیازا  دنا . هدـمآ  یم  رامـش  هب  يرظن  هفـسلف  زا  یئزج  تایعیبط - تایـضایر و 

. تسین تسرد  نخس  نیا  یلوا  هفسلف  دروم 

یتسردان نخس  هسفن  دح  یف  تسا ، معا  شعوضوم  نوچ  تسا ، مولع  ریاس  زا  معا  یلوا  هفـسلف  هک  نخـس  نیا  الوا ، هکنیا  مالک  هصالخ 
. دنتسه یلوا  هفسلف  جاتحم  مولع  ریاس  هک  تسین  نآ  رب  لیلد  تحص ، ضرف  هب  ایناث ، تسا و 
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دوجوم تامیسقت  هب  هفسلف  لئاسم  تشگزاب  مود - عرف  : 6 - 2

هراشا

زا صخا  هک  یلاوـحا  - 2 دـندوجوم ؛ وه  ثیح  نم  دوجوم  يواـسم  هک  یلاوحا  - 1 دـنا : مسق  ود  رب  دوجوم  لاوحا  هک  میتـفگ  ، 5 رد 3 -
لاوحا هک  میتفرگ  هجیتن  دندوجوم و  وه  ثیح  نم  دوجوم  يواسم  اعومجم  ناشلباقم  اب  صخا  لاوحا  هک  میداد  حیـضوت  زین  و  دندوجوم ؛

نیمه رب  هیکت  اـب  عرف  نیا  رد  دـندوجوم . یتاذ  ضرع  اـعومجم  ناـشلباقم  اـب  کـیره  هکلب  دنتـسین ، دوـجوم  یتاذ  ضرع  ییاـهنتب  صخا 
: دنا هتخادرپ  رگید  هتکن  ود  حیضوت  هب  بلطم ،

یکی دوجوم  اب  قادـصم  رظن  زا  یلو  دـندوجوم  زا  ریغ  اـموهفم  کـیره  صخا ، هچ  يواـسم و  لاوحا  هچ  دوجوم ، یلک  لاوحا  لوا : هتکن 
یلو دنا  تیجراخ  موهفم  زا  ریغ  هس  ره  دنا و  تیلعف  موهفم  زا  ریغ  ودره  تسا و  دوجوم  موهفم  زا  ریغ  تدحو  موهفم  الثم  ینعی ، دنتسه ؛

ددعتم میهافم  هب  نهذ  فرظ  رد  هک  تسا  قادصم  کی  تسا . دوجوم  قادصم  نامه  هک  تسا  تیعقاو  کی  اهنآ  همه  قادصم  جراخ  رد 
تیدوجوم جراـخ  رد  هک  تسین  نینچ  سپ  ضراـع . لومحم و  يرگید  دوش و  یم  عـقاو  ضورعم  عوـضوم و  یکی  هک  دوـش  یم  لـیلحت 

جراخ رد  دوش  یم  دوجوم  موهفم  ضراع  تدحو  موهفم  نهذ  رد  هک  هنوگ  نامه  هک  يروط  هب  يرگید ، زیچ  تدحو  دـشاب و  زیچ  کی 
یضورع ضورعم و  ضراع و  جراخ ، رد  دنتسین . مه  هباشم  جراخ  نهذ و  رظن ، نیا  زا  دوش . دوجوم  قادصم  ضراع  تدحو  قادصم  زین 

. تسا میهافم  نیا  مامت  قادصم  هک  تسا  دحاو  طیسب  تیعقاو  کی  یش ء و  کی  تسین ؛ راک  رد 

نیا ضرف  هک  یلاح  رد  دشابن ، دوجوم  تدحو  هک  دیآ  یم  مزال  دشاب ، دوجوم  قادصم  زا  ریغ  تدحو  قادـصم  الثم  رگا  هکنیا  نآ  لیلد 
/ مود لصف  لوا / هلحرم  هب  ار  هتکن  نیا  هرابرد  رتشیب  حیـضوت  تسا . دوجوم  دوخ  ارهق  تسا و  دوجوم  یجراـخ  تفـص  تدـحو  هک  تسا 

. مینک یم  لوکوم   6 - 4

اعوـمجم ناـشلباقم  اـب  دـندوجوم و  زا  صخا  تـالومحم  بلغا  دـنا ، مک  رایـسب  دـندوجوم  يواـسم  هک  یلاوـحا  تـالومحم و  مود : هتکن 
عومجم لومحم  لولعم » وا  هلع  اما  دوجوملا  نکمم ، وا  بجاو  اما  دوجوملا   » هیـضق ود  رد  الثم ، کت ؛ کـت  هن  دوجوم ، يارب  دـنا  لومحم 

لولعم ای  تلع  ای  نکمم  ای  بجاو  هن  لولعم ،» وا  هلع  اما  «، » نکمم وا  بجاو  اما  ، » ینعی دنا ؛ هدش  عقاو  دیدرت  نیفرط  هک  تسا  یموهفم  ود 
رد مود  هیـضق  دوش و  یم  نایب  دوجوم » نکمملا   » و دوجوم » بجاولا   » هیلمح هّیـضق  ود  بلاـق  رد  هفـسلف  رد  لّوا  هّیـضق  دـنچره  ییاـهنتب ،

و دوجوم » هلعلا   » هیضق ود  بلاق 
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هک هدوب  نکمم » وا  بجاو  اـما  دوجوملا   » لـصا رد  دوجوم » نکمملا  دوجوم و  بجاولا   » یفـسلف هلئـسم  ود  نیارباـنب ، دوجوم .» لوـلعملا  »
تباـثلا  » رد زین  و  دوجوم » میدـقلا  دوجوم و  ثداـحلا   » رد و  دوجوم » لولعملا  دوـجوم و  هلعلا   » رد اذـکه  تسا و  دوـجوم »  » میـسقت نّیبـم 

یم زاب  دوجوم »  » تامیـسقت هب  یفـسلف  لئاسم  رثکا  هک  تفگ  ناوت  یم  سپ  لئاسم . ریاـس  رد  اذـه  یلع  سق  و  دوجوم » ّریغتملا  دوجوم و 
ام الثم  دوش . یم  مه  کلذ  ریغ  يوناث و  تامیسقت  لماش  هکلب  تسین ، دوجوم »  » یلوا تامیـسقت  رد  رـصحنم  تامیـسقت  نیا  هتبلا  دندرگ .

، نآ زا  یمسق  سپس  تسا . دوجوم  دوخ  نآ  مسقم  اریز  تسا ، یلوا  میسقت  کی  نیا  نکمم ، بجاو و  هب  مینک  یم  میسقت  ار  دوجوم  ادتبا 
تسا يوناث  میسقت  کی  دوجوم  هب  تبسن  میسقت  نیا  ضرع ،» وا  رهوج  اما  نکمملا  : » ضرع رهوج و  هب  مینک  یم  میسقت  ار  نکمم ، ینعی 

رهوجلا : » دریذپ یم  ماجنا  ثلاث  میسقت  بیترت  نیمه  هب  سپس  تسا ، دوجوم  زا  یمسق  هکلب  تسین ، دوجوم  دوخ  نآ  مسقم  اریز  یلوا ، هن 
میـسقت اریز  دنیآ ، یم  رامـش  هب  دوجوم »  » تامیـسقت اهنیا  همه  سفن .» وا  لقع  اما  درجملا  : » عبار میـسقت  نآ  زا  دـعب  و  يدام » وا  درجم  اما 

دوخ میسقت  زین  اذکه  دوجوم و  زا  یمسق  مسق  ای  دوجوم  زا  یمسق  میسقت  سپ  ددرگ ، یم  زاب  یش ء  نآ  دوخ  میسقت  هب  یـش ء  کی  مسق 
زا ییاج  ات  یلو  دـنبای  همادا  ناـنچمه  تسا  نکمم  یلوط  تامیـسقت  نیا  لاـحره ، رد  تسین . دوجوم »  » هیلوا میـسقت  اـهتنم  تسا ، دوجوم 

ییاج هب  یلوط  تامیسقت  رد  هاگره  ینعی ، دشاب ؛ دوجوم »  » یتاذ ضرع  هدش  لصاح  ماسقا  عومجم  هک  دنیآ  یم  باسح  هب  هفـسلف  لئاسم 
ای یـضایر  یـصّصخت  مسقم  دیاب  حلطـصم ، ریبعت  هب  و  دـشاب - هتـشاد  یـصاخ  تیهام  مسقم  تسا  مزال  يدـعب  میـسقت  يارب  هک  میدیـسر 

تقیقح رد  زین  نآ  ماسقا  اعبط  تسا ؛ تیهام  نآ  تامیسقت  زا  هکلب  تسین ، دوجوم  یقیقح  تامیسقت  زا  یمیـسقت  نینچ  دنک - ادیپ  یعیبط 
تامیـسقت اریز  دـیآ ، یمن  رامـش  هب  هفـسلف  لـئاسم  زا  یمیـسقت  نینچ  تسا  حـضاو  دـنا . تیهاـم  نآ  ماـسقا  هکلب  دنتـسین ، دوجوم  ماـسقا 

: یمیسقت ره  هن  دنا  هفسلف  لئاسم  زا  دوجوم » »

ّنا : » انلوقک عوضوملا ، سفن  اّمإ  اهیف  هتبثملا  تالومحملا  تناک  هنم ، جراخ  رمأل  توبث  ءایـشالا و ال  ّمعا  ناـک  اّـمل  اـهعوضوم  ّنا  اـیناث ، و 
ناک هریغ ، ناک  ول  اقادصم و  هنیع  هّنکل  اموهفم ، دوجوملا  ریاغ  نا  و  دحاولا ، ّناف  لعفلاب ،» وا  دحاو  دوجوم  وه  ثیح  نم  ّهناف  دوجوم  ّلک 

تسیل اهّنکل  هنم  ّصخا  یه  لب  عوضوملا ، سفن  تسیل  امإ  و  لعفلاب ؛ ام  کلذک  دوجوملل و  تباث  ریغ  تاذلا  لطاب 
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ّالا هّماعلا و  هّیدوجوملا  نم  هجراخ  هّیثیح  تسیل  هّیلعلا  ّنکل  دوجوملا ، نم  ّصخا  تناک  نا  و  هّلعلا ، ّناف  هدوجوم ،» هّلعلا  ّنا  : » اـنلوقک هریغ ،
ّلک : » انلوقک هّماعلا ، هّیدوجوملا  اهیف  دیدرتلا  فارطا  يواست  لومحملا  هدّدرم  ایاضق  یلا  دوعت  اهلباقی  ام  عم  لئاسملا  هذـه  لاثما  و  تلطبل .

نکمملا میـسقت  نکمم و  بجاو و  یلا  دوجوملا  میـسقتک  میـسقتلا ، یلع  هیراج  هفـسلفلا  یف  لئاسملا  رثکاف  هّوقلاب .» وا  لعفلاب  اّما  دوجوم 
. سایقلا اذه  یلع  سفن و  لقع و  یلا  دّرجملا  میسقت  يّدام و  دّرجم و  یلا  رهوجلا  میسقت  ضرع و  رهوج و  یلا 

لاکشا : 6 - 2 - 1

دروم رد  یتح  بلطم  نیا  یلو  دندرگ  یم  زاب  دوجوم »  » تامیـسقت هب  دش ، هداد  حیـضوت  هک  يوحن  هب  هفـسلف ، لئاسم  زا  يدادعت  کشیب ،
، دوش یم  ثحب  مسق  ره  صاوخ  هرابرد  هفسلف  رد  هک  يدراوم  رد  الثم ، درادن ؛ تیلک  زین  دننک  یم  ثحب  صخا  تالومحم  زا  هک  یلئاسم 

میـسقت ار  دوجوم  عقاو ، رد  دراد ، دوجو  یلولعم  دراد و  دوجو  یتلع  مینک  یم  تباث  یتقو  تسین . حیحـص  اعدم  نیا  نآ ، ماسقا  هرابرد  هن 
میـسقت دوجوم  تقیقح ، رد  دـنوش ، یم  تباث  يدام  يروص و  ییاغ و  یلعاـف و  تلع  یتقو  زین  و  لولعم » وا  هلع  اـما  دوجوملا  : » میا هدرک 

لاحم یلعاف  تلع   » هکنیا تابثا  ای  تساوقا » لولعم  زا  یلعاف  تلع   » هکنیا تابثا  دـننام  مسق ، ره  صاوخ  تابثا  یـسررب و  یلو  تسا  هدـش 
صخا اهنآ  لومحم  هک  یفسلف  لئاسم  همه  هک  نخس  نیا  سپ  ددرگ . یمن  زاب  دوجوم »  » تامیسقت هب  رگید  دشاب ،» مه  یلعاف  تلع  تسا 

. تسین تسرد  دندرگ  یم  زاب  دوجوم »  » تامیسقت هب  تسا  دوجوم  زا 

هب یـش ء  کی  دوجو  تابثا  ددرگ و  یم  زاب  تیـصاخ  نآ  دوجو  تابثا  هب  مسق  کی  يارب  یتیـصاخ  تابثا  هک  دـنهد  خـساپ  تسا  نکمم 
خـساپ نیا  یلو  ددرگ ؛ یم  زاب  دوجوم »  » تامیـسقت هب  زین  ماسقا  صاوخ  تابثا  سپ  ددرگ ، یم  زاب  دوجوم  يارب  دـیدج  مسق  کی  تاـبثا 

. دنیآ رامش  هب  یلوا  هفسلف  لئاسم  زا  اعبط  دندرگزاب و  هطیسب  تایله  هب  مولع  همه  لئاسم  هک  تسا  نآ  مزلتسم  اریز  تسین ، حیحص 

دنا لمحلا  سکع  وحن  هب  یفسلف  لئاسم  موس - عرف  : 6 - 3

. یفسلف هیناث  تالوقعم  ریاس  نآ  تالومحم  تسا و  دوجوم »  » هفـسلف لئاسم  عوضوم  زین  هفـسلف و  عوضوم  هک  میتسناد  دش ، هتفگ  هچنآ  زا 
یفسلف تالوقعم  ریاس  یفسلف ، بتک  رد  یلو 
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لولعم تسا ، دوجوم  تلع  تسا ، دوجوم  تدـحو  تسا ، دوجوم  نکمم  تسا ، دوجوم  بجاو  لوـمحم : دوـجوم  موـهفم  دـنا و  عوـضوم 
یعقاو تروص  ینعی ، تسایاضق ؛ نیا  سکع  تقیقح  رد  یفسلف  هلئـسم  يدراوم  نینچ  رد  هک  تسناد  دیاب  اذه . یلع  سق  تسا و  دوجوم 
یتحار يارب  یلو  اذکه  تسا و  لولعم  ای  تسا  تلع  ای  دوجوم  تسا ، دحاو  دوجوم  نکمم ، ای  تسا  بجاو  ای  دوجوم  تسا : نینچ  هیـضق 

: دنرب یم  راک  هب  ار  هیضق  سکع  ملعت  میلعت و 

ابجاو نوکی  دوجوملا   » ینعم یف  دوجوم » نکمملا  دوجوم و  بجاولا  : » انلوقف لمحلا ، سکع  قیرط  یلع  هقوسم  اهیف  لـئاسملا  ّنا  اـثلاث ، و 
«. هریغل بجاو  هتاذل و  بجاو  یلا  مسقنی  بجاولا  دوجوملا  ّنا   » هانعم ریغلاب » امإ  تاذلاب و  امإ  بوجولا  : » انلوق و  انکمم » نوکی  و 

تسین یلآ  ملع  هفسلف  مراهچ - عرف  : 6 - 4

هراشا

يارب هکلب  تسین ، ملع  نآ  دوخ  نآ  يریگداـی  زا  دوصقم  هک  تسا  یملع  یلآ  ملع  یلآریغ . یلآ و  دـنوش : یم  میـسقت  هتـسد  ود  هب  مولع 
بوـلطم دوـخبدوخ  هقف  لوـصا  ملع  هقف . لوـصا  لـثم  تسا ، نآ  تیاـغ  يرگید  ملع  هک  تسا  یملع  دـنریگ ؛ یمارف  ار  نآ  يرگید  مـلع 

، لباقم رد  مولع . ریاس  هب  تبسن  قطنم  تسا  نینچمه  دننک ؛ هدافتـسا  هقف  ملع  رد  نآ  دعاوق  زا  دنناوتب  ات  دنریگ  یم  ارف  ار  نآ  هکلب  تسین ،
هفـسلف هک  تسا  حـضاو  نونکا  تسین . نآ  تیاـغ  يرگید  ملع  هک  تسا  یملع  تسا . تاذـلاب  بولطم  دوخ  هک  تسا  یملع  یلآریغ  ملع 

. تسین یلآ  ملع 

مه تسا و  معا  رگید  مولع  همه  عوضوم  زا  مه  دوـجوم ، ینعی  هفـسلف ، عوـضوم  هک  تسا  نیا  تسا  هدـش  رکذ  قوـف  بلطم  رب  هک  یلیلد 
یتیاغ ره  دشاب ؛ هتشاد  تیلآ  نآ  هب  تبـسن  هفـسلف  دوش و  عقاو  نآ  تیاغ  ات  تسین  يزیچ  نآ  زا  جراخ  سپ  دوش ، یم  لماش  ار  ایـشا  همه 

زا جراخ  یش ء  تیاغ  اریز  دشاب ، تیاغ  دناوت  یمن  هجیتن  رد  نآ و  زا  جراخ  هن  تسا ، هفـسلف  دوخ  رد  لخاد  زاب  مینک  روصت  هفـسلف  يارب 
: تسا نآ 

كانه رّوصتی  مل  ءایـشالا ، نم  یـش ء  هیلا  هعجارلا  هتالومحم  هعوضوم و  نع  ّذشی  اعوضوم و ال  نونفلا  ّمعا  ناک  اّمل  ّنفلا  اذه  ّنا  اعبار ، و 
رما یلا  اهب  لّصوتلل  هلآ  نوکت  اهریغ و  لجال  دـصقت  ناریغ  نم  اهتاذـل  هدوصقم  هفـسلفلاب  هفرعملاف  اهلجأل ؛ ّنفلا  دـصقی  هنم  هجراخ  هیاغ 

. اهیلع ّبترتت  دئاوف  كانه  معن  هّیلالا ، نونفلاک  رخآ 
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لاکشا : 6 - 4 - 1

اعدم نیا  تبثم  دنا  هدرک  رکذ  نآ  يارب  هک  یلیلد  یلو  تسرد  تسا  ینخس  تسین  نآ  تیاغ  يرگید  ملع  تسین و  یلآ  ملع  هفسلف  هکنیا 
هفـسلف عوضوم  روبزم ، لیلد  قبط  داهن . قرف  جراخ  رد  ملع  عوضوم  تیاغ  ملع و  دوخ  تیاغ  نیب  دیاب  دوصقم  ندـش  نشور  يارب  تسین .

ملع عوضوم  تیاغ  رد  نخـس  هک  یلاح  رد  دـشاب ؛ نآ  تیاغ  ات  تسین  قلطم  تیدوجوم  زا  جراخ  يزیچ  ینعی ، درادـن ؛ یتیاغ  جراـخ  رد 
لماش هک  تسا  قلطم  دوجوم  نامه  هفسلف  عوضوم  دنچره  سپ  تسین . نآ  تیاغ  يرگید  ملع  هکنیا  تسا و  ملع  دوخ  رد  نخـس  تسین ،
نامه هفـسلف  ملع  دوخ  دوجو  تسین ، روصتم  شیارب  یتیاغ  اـعبط  تسین و  روصتم  ضحم  مدـع  زج  يزیچ  نآ  زا  جراـخ  تسایـشا و  همه 
ینهذ لئاسم  مه  هعومجم  نیا  زا  جراخ  دنراد و  دوجو  نهذ  فرظ  رد  هک  تسایاضق  زا  يا  هعومجم  هکلب  تسین ، یجراخ  قلطم  دوجوم 
لماش زین  تسا و  معا  مولع  ریاس  عوضوم  زا  هفـسلف  عوضوم  هکنیا  هب  کسمت  اعبط  دـنوش ؛ یم  تفای  یناوارف  یجراخ  يایـشا  مه  رگید و 

يرگید هتکن  تسا . عرف  نیا  ياعدم  هک  هفـسلف  دوخ  زا  تیاغ  یفن  يارب  هن  تسا  دیفم  هفـسلف  عوضوم  زا  تیاغ  یفن  يارب  تسایـشا  همه 
يرگید ملع  ینعی ، تسین ؛ یلآ  ملع  هفـسلف  هک  تسا  حیحـص  داهن . قرف  ملع  تیلآ  ملع و  تیاغ  نیب  دـیاب  هکنیا  تسا  هجوت  روخ  رد  هک 

تیاغ نآ  لوصح  يارب  ات  درادن ، یتیاغ  الصا  هفـسلف  هکنیا  یلو  تسین  يرگید  ملع  نتخومآ  يارب  همدقم  نآ  نتخومآ  تسین ؛ نآ  تیاغ 
زا یقیقح  تادوجوم  زییمت  زین  و  دـنوادخ ، لاعفا  تافـص و  تخانـش  هژیوب  هیلاـع ، يداـبم  هب  تفرعم  دوخ  تسین . حیحـص  دوش ، هتخومآ 
رد هک  هدیاف ، زا  روظنم  اسب  هچ  دـنا و  هدرک  حیرـصت  نادـب  همکحلا  هیادـب  رد  هکنانچ  دروآ ، رامـش  هب  هفـسلف  تیاغ  ناوت  یم  ار  يرابتعا 

. دشاب تایاغ  نیمه  هدش ، حیرصت  نادب  باتک 

هفسلف رد  یّمل  ناهرب  یفن  مجنپ - عرف  : 6 - 5

هراشا

قلطم دوجوم  هک  شلولعم - هب  نآ  قیرط  زا  اـت  تسین  روصتم  یتـلع  هفـسلف  عوضوم  يارب  تسا و  لولعم  هب  تلع  زا  ندرب  یپ  یّمل  ناـهرب 
- هفـسلف عوضوم  زا  جراخ  يزیچ  دش ، هتفگ   6 رد 4 - هکناـنچ  تسوا و  دوجو  زا  جراـخ  لولعم و  زا  ریغ  تلع  هک  ارچ  میربـب ، یپ  تسا -

سپ تسین ، مدع  زج  نآ  زا  جراخ  تسا و  لماش  ار  ایشا  همه  قلطم  دوجوم  تسین . تسا - قلطم  دوجوم  نامه  هک 

لاکشا : 6 - 4 - 1www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 342زکرم  هحفص 91 

http://www.ghaemiyeh.com


64 ص :

عون ود  ّنا  ناهرب  هتبلا  دنتـسه . ّینا  هفـسلف  نیهارب  همه  درادن . هار  هفـسلف  رد  یّمل  ناهرب  اذهل  تفای و  یتلع  قلطم  دوجوم  يارب  ناوت  یمن 
: تسا

هفـسلف رد  ور  نیا  زا  تسین ، نیقی  دیفم  ناهرب  عون  نیا  دنیوگ . یم  زین  لیلد »  » نآ هب  هک  میرب  یم  یپ  تلع  هب  لولعم  زا  هک  ّینا  ناهرب  - 1
. دیآ یمن  راک  هب  تسا  نیقی  يوجتسج  رد  هک 

زا هفـسلف  رد  تسا و  نیقی  دـیفم  ناهرب  عون  نیا  دـنیوگ . یم  قلطم » ّنا   » نآ هب  میرب و  یم  یپ  رگید  مزال  هب  یمزـال  زا  هک  ّینا  ناـهرب  - 2
: دنرب یم  یپ  رگید  مزال  هب  قلطم  دوجوم  ماع  مزاول  زا  یکی  زا  ینعی ، دوش ؛ یم  هدافتسا  نآ 

نیهاربلاـف هل . هّلع  ـالف  كاـنه  جراـخ  ـال  ذا  هنم ، جراـخ  یـشل ء  ـالولعم  نوکی  ـال  نا  بجوـی  ءایـشالا  ّمعا  اـهعوضوم  نوـک  ّنا  اـسماخ  و 
دیفی هّلعلا ال  یلا  لولعملا  نم  كولـسلا  ّنا  قطنملا  نم  ناهربلا  باتک  یف  قّقحت  دقف  ّنالا  ناهرب  اّما  و  هّیمل . نیهاربب  تسیل  اهیف  هلمعتـسملا 

یلا نیّماعلا  نیمزالتملا  دـحا  نم  هیف  کلـسیف  هّماعلا ، تامزالملا  یلع  هیف  دـمتعی  يذـلا  ّنالا  ناهرب  اـّلا  ّیفـسلفلا  ثحبلل  یقبی  ـالف  اـنیقی ،
. رخالا

لاکشا : 6 - 5 - 1

توبث تلع  اترورـض  طسو  دح  یناهرب  ره  رد  تسا ، هدمآ  ، (2) سابتقالا ساسا  (1) و  افـش ناهرب  دننام  قطنم ، مهم  بتک  رد  هچنآ  قباطم 
نینچ تسه ؛ زین  رغصا » يارب  ربکا  یجراخ  توبث   » تلع طسو  دح  نیا ، رب  هوالع  نیهارب ، زا  يا  هراپ  رد  نهذ . رد  رغـصا  يارب  تسا  ربکا 
يارب ربکا  توبث   » لولعم ای  جراخ  رد  طسو  دح  ّنا  ناهرب  رد  دنیوگ . یم  ّنا »  » ار ناهرب  تروص ، نیا  ریغ  رد  دـنیوگ . یم  ّمل »  » ار ینیهارب 
ربکا توبث   » طسو و دح  جراخ  رد  ینعی ، دنتـسه ؛ یثلاث  تلع  لولعم  ودره  ای  و  دنیوگ ، یم  زین  لیلد »  » یناهرب نینچ  هب  هک  تسا ، رغـصا »
تهج سپ  نیا  زا  يدـیق . ندوزفا  نودـب  اقلطم و  دـنیوگ  یم  ّنا »  » نآ هب  درادـن و  یـصاخ  مان  ناهرب  مسق  نیا  دـنا ؛ مزـالتم  رغـصا » يارب 

لیلد یلو  دنا  نیقی  دیفم  قلطم  ّنا  ّمل و  ناهرب  قوف ، نیهارب  نیب  رد  لاحره ، رد  مینک . یم  دای  نآ  زا  قلطم » ّنا   » ریبعت اب  ام  هراشا ، تلوهس 
: تسا مزال  ریز  تاکن  هب  هجوت  هراب ، نیا  رد  تسین . نیقی  دیفم 

ص 78. ج 3 ، قطنملا ، ءافشلا ، - 1
ص 360. سابتقالا ، ساسا  - 2
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دوخ طسو و  دح  نیب  تبسن  هن  دوش ، یم  هتفرگ  رظن  رد  ربکا - طبار  دوجو  رغصا - يارب  ربکا  توبث  طسو و  دح  نیب  تبسن  تیلع ، رد  - 1
، دشاب رغـصا  يارب  ربکا  توبث  تلع  لاح  نیع  رد  دـشاب و  ربکا  دوخ  لولعم  جراخ  رد  طسو  دـح  رگا  نیاربانب ، ربکا . یـسفن  دوجو  ربکا -
«، تلع  » ناهرب نیا  رد  دنچره  تسا .» تلع  وذ  ملاع  سپ  تسا ، تلع  وذ  نکمم  ره  تسا و  نکمم  ملاع   » دننام ّنا ؛ هن  تسا  ّمل  ناهرب  زاب 

تلع ینعی  تلع ،»  » طـبار دوـجو  تلع  نکمم »  » هکنیا ظاـحل  هب  دراد ، تیلع  تسا ، طـسو  دـح  هک  نکمم ،»  » هب تبـسن  تـسا ، ربـکا  هـک 
. تسا یّمل  ناهرب  تسا  ملاعلل ،» هلعلا  توبث  »

زا یئزج  هن  تفرگ  رظن  رد  ار  رغصا  دح  مامت  ربکا و  دح  مامت  طسو و  دح  مامت  دیاب  رغـصا ، دح  ربکا و  دح  طسو و  دح  شجنـس  رد  - 2
هکنیا سپ  تسین . ربـکا  لولعم  طـسو  دـح  هجیتـن  رد  تسا و  تلع » وذ   » هکلب تسین ، تلع »  » ربـکا دـح  قوف ، ساـیق  رد  نیارباـنب ، ار . نآ 

. تسا هدوب  هحماسم  زین  تسا  ربکا  لولعم  نکمم ،»  » ینعی طسو ، دح  هک  میدرک  لوبق  اعبط  تسا و  تلع »  » ربکا دح  هک  میتفگ 

هک تسا  یتیلع  یلقع  تیلع  زا  دوصقم  یلقع . یجراـخ و  تیلع  زا  تسا  معا  هکلب  تسین ، یجراـخ  تیلع  اـهنت  تیلع  نیا  زا  دوصقم  - 3
ریبعت هب  و  ندوب » تلع  وذ   » هب تبـسن  ناکما »  » تیلع قوف  ساـیق  رد  ـالثم  دـنک . یم  راـبتعا  دـحاو  یـش ء  کـی  یعازتنا  بتارم  نیب  لـقع 
هکنیا هب  دـنک  یم  مکح  دریگ و  یم  رظن  رد  ار  یـصاخ  تیهام  لقع  تسا . یلقع  تیلع  تلع » هب  جایتحا   » تبـسن ناکما »  » ّتیلع رتنـشور 

. تدجوف تدجواف  تبجوف  تبجواف  تجاتحاف  تنکماف  ترّرقت  هیهاملا 

؛ رخآ ات  جایتحا  هبترم  ناکما ، هبترم  يوهام ، رّرقت  هبترم  دـنک : یم  رابتعا  یبتارم  دوخ  فرظ  رد  یـش ء  کـی  يارب  ادـتبا  لـقع  اـجنیا ، رد 
دیابن نیاربانب ، درامش . یم  تلع » هب  جایتحا   » هبترم تلع  ار  ناکما »  » هبترم هلمج  زا  دنک و  یم   (1) رابتعا تیلع  بتارم  نیا  نایم  رد  سپس 
یّمل ناهرب  يارب  زین  رغـصا  يارب  ربکا  توبث  طسوا و  دـح  نیب  یلقع  تیلع  هکلب  یجراـخ ، تیلع  رد  تسا  رـصحنم  تیلع  هک  درک  روصت 

. تسا یفاک 

طـسو دح  الوا ، هک  دنا  هتـسناد  یناهرب  ار  یّمل  ناهرب  نآ  رد  اریز  تسین ، نقتم  عرف  نیا  بلاطم  هک  تفایرد  ناوت  یم  تاحیـضوت ، نیا  اب 
اعبط یـش ء و  ود  نیب  یجراخ  تیلع  رد  دـنا  هتـسناد  رـصحنم  ار  تیلع  ایناث ، رغـصا و  يارب  ربکا  توبث  هن  تسا  ربکا  دوخ  تلع  جراخ  رد 

هک دنا  هتفرگ  هجیتن 

. تسا جراخ  رد  یش ء  دوجو  هوحن  نآ  عازتنا  أشنم  تسین ، عازتنا  أشنم  نودب  فرص  رابتعا  اهرابتعا  نیا  زا  دوصقم  - 1
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دروآ تسد  هب  یّمل  ناهرب  داد و  رارق  طسو  دح  ار  نآ  ناوتب  ات  درادـن  جراخ  رد  یتلع  قلطم  دوجوم  نوچ  میرادـن  یّمل  ناهرب  هفـسلف  رد 
- تسا دوصقم  نآ  یسفن  دوجو  قلطم - دوجوم  دنچره  اریز  تشاد ، ناوت  یم  یّمل  ناهرب  زین  هفسلف  رد  دش ، هتفگ  هچنآ  هب  هجوت  اب  یلو ،
هب دشاب . يزیچ  لولعم  یـشل ء - دوجوملا  توبث  ینعی  قلطم - دوجوم  طبار  دوجو  هک  درادن  یلاکـشا  درادن ، یتلع  تسین و  يزیچ  لولعم 

یفاـنم ود  نیا  دراد و  تلع  ایـشا  يارب  تیدوجوم  توبث  درادـن ، یتـلع  دوش - ذـخا  قلطم  روـطب  یتـقو  دوـجوم - دـنچره  رگید ، تراـبع 
. تسا یفاک  دروم  نیا  رد  زین  یلقع  تیلع  هک  هژیوب  یلوا ، هن  تسا  یمود  نامه  تسا  ناهرب  ندوب  یّمل  كالم  هچنآ  دنتسین و  رگیدکی 

لئاسم زا  يا  هراپ  رد  زاب  دـشاب  ربکا  دوخ  تلع  جراـخ  رد  طـسو  دـح  هک  دـشاب  نیا  یّمل  ناـهرب  كـالم  هکنیا  ضرف  رب  نیا ، زا  هتـشذگ 
وا سدـقا  تافـص  لاعتم و  دـنوادخ  دوجو  الثم  دنتـسه . رگید  یخرب  تلع  تادوجوم  زا  یخرب  اریز  تشاد ؛ ناوت  یم  یّمل  ناهرب  هفـسلف 

ساـسا رب  نیارباـنب ، درب . یپ  وا  لاـعفا  هب  داد و  رارق  طـسو  دـح  ار  شتافـص  دـنوادخ و  دوـجو  ناوـت  یم  سپ  دنـشاب ، یم  شلاـعفا  تلع 
. تسین مامت  نآ  ياعّدم  زین  عرف  دوخ  تاضورفم 

***
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دوجو یلک  لئاسم  لّوا  هلحرم 

هراشا

دوجو يونعم  كارتشا 

تیهام تیرابتعا  دوجو و  تلاصا 

دوجو کیکشت 

مدع ياهیگژیو  زا  يا  هراپ 

تسین یندش  رارکت  دوجو 
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دوجو يونعم  كارتشا  ّلوا  لصف 

هراشا
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اعدم حیضوت  : 1

ریغ ییانعم  يدروم  ره  رد  هکنیا  هن  دور  راک  هب  انعم  کی  هب  دراوم  مامت  رد  دوجو »  » ظـفل هک  تسا  نیا  دوجو  يونعم  كارتشا  زا  دوصقم 
، تسین دوجوم  نیضیقن  عامتجا  تسا ، دوجوم  دیشروخ  تسا ، دوجوم  هایگ  تسا ، دوجوم  ناسنا  : » مییوگ یم  دشاب . هتشاد  رگید  دروم  زا 

عقاو لومحم  هک  تسا  موهفم  کی  اهنت  ایاضق  نیا  مامت  رد  دوجو  يونعم  كارتشا  ساسارب  کلذ ، لاثما  و  تسین » دوجوم  نیدض  عامتجا 
: دنا كرتشم  دوجو »  » ظفل رد  افرص  هک  فلتخم  میهافم  هن  هدش 

. دحاو ینعمب  هیلع  لمحی  ام  یلع  لمحی  ّيونعم  كرتشم  هموهفمب  دوجولا 

ثحب نیا  هدیاف  : 2

اعبط میهافم ، هن  دنراد  جراخ  تایعقاو  هب  رظن  یفسلف  ياهثحب  هک  یلاح  رد  نآ ، یجراخ  تقیقح  هن  تسا  دوجو  موهفم  هب  رظان  ثحب  نیا 
»؟ تسا هدش  حرطم  هفسلف  رد  ثحب  نیا  ارچ   » هک تسه  لاؤس  نیا  ياج 

ثحب نآ  اتمدـقم  ور  نیا  زا  تسا ، یموهفم  یثحب  رب  فقوتم  اهنآ  تابثا  ای  حرط  هک  دـنراد  دوجو  یلئاسم  هفـسلف  رد  یهاگ  هکنیا  باوج 
. دوش يریگـشیپ  هطلاغم  طلخ و  هنوگره  زا  ایناث  دوش و  هدامآ  نآ  رب  ینتبم  لئاسم  حرط  يارب  هنیمز  الوا ، ات  دـنزاس  یم  حرطم  ار  یموهفم 

تابثا ای  حرط  هک  دراد  دوجو  هفسلف  رد  یلئاسم  ینعی ، تسا ؛ هدش  عقاو  ثحب  دروم  هفـسلف  رد  روظنم  نیمه  هب  زین  دوجو  يونعم  كارتشا 
: مینک یم  هراشا  اهنآ  زا  هنومن  ود  هب  الیذ  هک  تسا  دوجو  يونعم  كارتشا  رب  ینتبم  اهنآ 

تسا و ملع  نآ  عوضوم  تدـحو  هب  ملع  کـی  تدـحو  ضرف ، رباـنب  هک ، میناد  یم  زین  تسا و  دوجوم »  » هفـسلف عوضوم  میناد  یم  فلا )
هتسناد ملع  کی  ار  نآ  هکنیا  ّالا  دنیوگب و  نخـس  نآ  ضراوع  لاوحا و  زا  دننزب و  رود  عوضوم  کی  روحم  رب  دیاب  ملع  کی  لئاسم  همه 

. تسانعم یب  میا 

، دحاو یملع  هفسلف  اعبط  دحاو و  هفسلف  عوضوم  دشابن ، دحاو  یموهفم  دوجو  موهفم  رگا  لاح 
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نتفرگ رظن  رد  میریگ و  رظن  رد  دـحاو  یعوضوم  نآ  يارب  دـیاب  تسا ، ملع  کـی  هفـسلف  میوش  لـئاق  هکنیا  يارب  نیارباـنب ، دوب . دـهاوخن 
دحاو دور - یم  راـک  هب  هفـسلف  رد  هک  يدراوم  رد  مک  تسد  دوجو - موهفم  مینک  تاـبثا  هک  تسا  نیا  مزلتـسم  نآ  يارب  دـحاو  عوضوم 

. تسا

دوجو موهفم  ندوـب  دـحاو  زا  دـنا ، هفـسلف  مهم  ثحاـبم  زا  ودره  هک  دوـجو ، کیکـشت  ثحب  رد  مه  دوـجو و  تلاـصا  ثحب  رد  مه  ب )
نیا رتشیب  حیضوت  تسا ، يونعم  كرتشم  دوجو  موهفم  میریذپب  هک  تسا  نیا  رب  فقوتم  هلئسم  حرط  دوجو ، تلاصا  رد  دوش . یم  هدافتسا 

يونعم كارتشا  ناهرب  تامدقم  زا  یکی  زین ، دوجو  کیکـشت  رد  دمآ . دـهاوخ  مراهچ  همدـقم  ، 2 - 4 2 و 1 - - 2 مود / لـصف  رد  بلطم 
هک تسین  نیا  دوصقم  هتبلا  دنـسر ؛ یم  نآ  یجراخ  تقیقح  تدـحو  هب  دوجو  موهفم  تدـحو  قیرط  زا  ناـهرب ، نیا  رد   (1). تسا دوجو 
هک تسا  نیا  دوصقم  دش ؛ دـهاوخ  ثحب  نآ  هرابرد   6 - 4 موس / لصف  رد  هک  تسا  يرگید  نخـس  نیا  هن ؛ ای  تسا  حیحـص  روبزم  ناهرب 

هفـسلف رد  لـیلد  نیمه  هب  تسا و  يرگید  یفـسلف  مهم  ياـهثحب  همدـقم  تسین ، هفـسلف  نآ  هاـگیاج  تسا و  یموـهفم  دـنچره  ثحب ، نیا 
. تسا هدش  حرطم 

تسا ینادجو  يرما  دوجو  يونعم  كارتشا  : 3

. تسا نآ  لامعتـسا  فلتخم  دراوم  هب  عوجر  هار  نیرتهب  هن ، ای  تسا  هتفر  راک  هب  انعم  کـی  هب  نوگاـنوگ  دراوم  رد  یظفل  هکنیا  مهف  يارب 
ياراد دراوم  نیا  همه  رد  ایآ  دـید  دومن و  هسیاقم  مهاب  ار  اـهنآ  درک و  عوجر  نآ  لامعتـسا  فلتخم  دراوم  رد  ظـفل  نیا  میهاـفم  هب  دـیاب 

لثم تسا ، هتفر  راـک  هب  اـهنآ  رد  دوجوم »  » اـی دوجو »  » هژاو هک  میریگ  یم  رظن  رد  ار  یفلتخم  دراوـم  زین ، اـجنیا  رد  هن . اـی  تساـنعم  کـی 
« تسین دوجوم  نیدض  عامتجا  «، » تسین دوجوم  نیـضیقن  عامتجا  «، » تسا دوجوم  دیـشروخ  «، » تسا دوجوم  هایگ  «، » تسا دوجوم  ناسنا  »

. کلذ لاثما  و 

هیضق رد  دوجوم »  » ای دوجو »  » ظفل زا  هک  مینک  یم  كرد  ار  ییانعم  نامه  لوا  هیضق  رد  دوجوم »  » و دوجو »  » ظفل زا  ام  هک  دوش  یم  هدید 
ياعدم تحص  هب  هسیاقم  دنچ  اب  دوخ و  نهذ  هب  هعجارم  اب  یسکره  نیاربانب ، کلذ . ریغ  مراهچ و  موس و  هیضق  رد  تسا  نینچمه  مود و 

نیا نیققحم  زا  يرایـسب  ور  نیا  زا  درادـن ، ناهرب  لالدتـسا و  هب  جایتحا  تسا و  ینادـجو  اعدـم  نیا  تحـص  سپ  درب . یم  یپ  لـصف  نیا 
ثحابملا رد  يزار  ماما  دنا . هتسناد  یهیدب  هب  بیرق  ای  یهیدب و  ار  هلئسم 

.4 - 1 موس / لصف  ك  ر . - 1
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: دیامرف یم  رافسا  رد  نیهلأتملا  ردص  (1) و  .« تایلّوالا نم  کلاذ  نوکی  نا  هبشی  : » دیوگ یم  هیقرشملا 

دنچره هلدا ، نیا  تسا . هدـش  رکذ  اعدـم  نیا  تاـبثا  يارب  زین  يا  هـلدا  دـش ، هـتفگ  هـچنآ  مـغر  یلع  هـتبلا   (2) .« تاـیلّوالا نم  بیرق  وه  »
در نایب و  رد  ار  اهنآ  ام  هک  تسا  هدـمآ  لئان  دوصقم  نیدـب  فلاخم  لاوقا  لاـطبا  اـب  هتخادرپن ، دوجو  يونعم  كارتشا  تاـبثا  هب  امیقتـسم 
رب یتاهیبنت  زا  شیب  ار  هلدا  نیا  اعدم ، ندوب  یهیدـب  هب  بیرق  ینادـجو و  تلع  هب  نیققحم ، زا  یخرب  داد . میهاوخ  حیـضوت  فلاخم  لاوقا 

(3). دنا هدرواین  باسح  هب  یهیدب  رما  کی 

دوجوم سمشلا  دوجوم و  تابنلا  دوجوم و  ناسنالا  : » انلوقک ءایـشا ، نع  هیفنن  وا  ءایـشا  یلع  هلمحن  امنیح  نهذلا  یلا  عوجرلاب  رهاظ  وه  و 
موهفم نوک  ّنا  : » لاق ثیح  هدـق )  ) نیّهلأـتملا ردـص  داـجا  دـق  و  دوجومب ؛» سیل  نیدـضلا  عاـمتجا  دوجومب و  سیل  نیـضیقنلا  عاـمتجا  و 

.« تاّیلّوالا نم  بیرق  تاّیهاملا  نیب  اکرتشم  دوجولا 

فلاخم لاوقا  : 4

هراشا

: دراد دوجو  فلاخم  لوق  ود  دندوجو ، يونعم  كارتشا  هب  لئاق  هک  امکح ، لباقم  رد 

تادوجوم مامت  رد  دوجو  یظفل  كارتشا  - 1

نکمم بجاو و  نیب  دوجو  یظفل  كارتشا  - 2

. تادوجوم مامت  رد  دوجو  یظفل  كارتشا  : 4 - 1

اعدم حیضوت  : 4 - 1 - 1

هیضق نآ  عوضوم  اب  دوش  عقاو  لومحم  هک  يا  هیضق  ره  رد  دوجو  ناشیا  هدیقع  هب  تسا . هدش  هداد  تبـسن  نیملکتم  زا  یخرب  هب  لوق  نیا 
هیضق رد  تسا و  ناسنا  يانعم  هب  دوجوم »  » ظفل تیناسنا و  يانعم  هب  دوجو »  » ظفل تسا » دوجوم  ناسنا   » هیـضق رد  الثم ، تسانعم ؛ کی  هب 

. تفرگ سایق  ار  هطیسب  تایله  ریاس  دیاب  اج  نیمه  زا  تسا و  نهآ  يانعم  هب  دوجوم »  » ظفل تسا » دوجوم  نهآ  »

ص 18. ج 1 ، هیقرشملا ، ثحابملا  - 1
ص 35. ج 1 ، هعبرالا ، رافسالا  - 2
ص 29. ج 1 ، ماهلالا ، قراوش  - 3
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لوق نیا  لاطبا  رب  لوا  ناهرب  : 4 - 1 - 2

: تسا هدش  لیکشت  ریز  تامدقم  زا  ناهرب  نیا 

یم هدـیاف  یب  هطیـسب  هیله  يایاضق  دـشاب ، عوضوم  نامه  ياـنعم  هب  دوش  یم  لـمح  هک  یعوضوم  ره  رب  دوجوم »  » ظـفل رگا  لوا : همدـقم 
. دنوش

دوجوم ناسنا   » لثم تسا ، دوجوم »  » ای دوجو »  » نآ لومحم  هک  تسا  يا  هیـضق  هطیـسب  هیله  هیـضق  هکنیا  یلات  مدـقم و  نیب  همزالم  لـیلد 
ینعی تسا » دوجوم  ناسنا   » سپ تساـنعم ، کـی  هب  اـیاضق  نیا  عوضوم  اـب  دوجوم  اـی  دوجو  لوق ، نیا  قبط  تسا .» دوجوم  تخرد  تسا ،
هیلّوا هیلمح  يایاضق  هرمز  رد  هطیـسب  هیله  يایاضق  نیارباـنب ، تسا .» تخرد  تخرد   » ینعی تسا » دوجوم  تخرد  «، » تسا ناـسنا  ناـسنا  »
تایله هجیتن  رد  دنتسه ؛ هدیاف  یب  دنتسین ، عوضوم  هرابرد  يدیدج  عالطا  دجاو  هکنیا  لیلد  هب  هیلّوا ، هیلمح  يایاضق  یلو  دنریگ  یم  رارق 

. دوب دنهاوخ  هدیاف  یب  زین  هطیسب 

. تسا لطاب  یلات  مود : همدقم 

عوضوم هرابرد  يدیدج  یهاگآ  دجاو  هطیسب  هیله  کی  ندش  دجاو  اب  هک  میمهف  یم  حوضوب  اریز  دنتسین ، هدیاف  یب  هطیسب  هیله  يایاضق 
تباث نآ  دوجو  یملع  لیالد  اب  سپس  میشاب و  هتشاد  کش  ینامسآ  ياه  هموظنم  زا  یکی  رد  يا  هراتس  دوجو  رد  رگا  الثم ، میا ؛ هدش  نآ 

میتسناد یمن  يزیچ  البق  دنک ، یم  قرف  لبق  اب  ام  لاح  دوش ، ققحم  تسا » دوجوم  هراتـس  نالف   » هک قیدـصت  نیا  ام  سفن  رد  عبتلاب  دوش و 
اب بیترت ، نیا  هب  دنتـسین . هدیاف  یب  دنتـسه و  هیـضق  عوضوم  هرابرد  دیدج  یعالطا  دجاو  ایاضق  نیا  سپ  میناد . یم  هیـضق  نیا  ققحت  اب  و 

. هیلوا هیلمح  هن  دنا ، عیاش  لمح  يایاضق  هلمج  زا  هطیسب  هیله  يایاضق  هک  میبای  یم  دوخ ، نهذ  هب  هعجارم 

: تسا هیضق  نآ  عوضوم  يانعم  زا  ریغ  يا  هیضق  ره  رد  دوجو »  » يانعم سپ  تسا ، لطاب  زین  مدقم  هجیتن :

موزل هّدری  و  هّیهاملا ؛» کلت  ینعمب  اـهیلع  لـمحی  هّیهاـم  ّلـک  یف  وه  ّیظفل و  كرتشم  دوجولا  ّنا  : » مهـضعب لاـق  اـم  لوقلا  فیخـس  نمف 
.« دوجوم ضرعلا  دوجوم و  رهوجلا  دوجوم و  نکمملا  دوجوم و  بجاولا  : » انلوقک اقلطم ، هطیسبلا  تاّیلهلا  یف  هدئافلا  طوقس 

لوق نیا  لاطبا  رب  مود  ناهرب  : 4 - 1 - 3

: دراد همدقم  ود  ناهرب  نیا 
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نآ دوجو  هب  ملع  مزلتـسم  یـش ء  تیهام  هب  ملع  دـشاب ، تیهام  نامه  يانعم  هب  دوش  یم  لمح  هک  یتیهاـم  ره  رب  دوجو  رگا  لوا : همدـقم 
یش تیهام  هب  ملع  هک  تسا  نیا  لوق  نیا  همزال  رگید ، ترابع  هب  تسا . نآ  تیهام  هب  ملع  مزلتسم  یش ء  دوجو  هب  ملع  سکعلاب : تسا و 

. دنشاب مزالتم  مه  اهنآ  رد  کش  اعبط  دنشاب و  مزالتم  نآ  دوجو  هب  ملع  اب  ء 

رگا لاح  دـنا . توافتم  ظفل  رد  اهنت  هک  دنتـسه  يدـحاو  موهفم  یـش  تیهام  دوجو و  هک  تسا  نیا  ضرف  تسا . نشور  همدـقم  نیا  لیلد 
نکمم دـنا . كوکـشم  ودره  زین  تسا ؛ كوکـشم  رگا  تیهاـم و  مه  تسا و  مولعم  دوجو  مه  تسا ، مولعم  نهذ  يارب  دـحاو  موهفم  نیا 

رد دحاو  موهفم  هک  تسا  نیا  يانعم  هب  يرگید  ندوب  كوکشم  یکی و  ندوب  مولعم  اریز  دشاب ، كوکـشم  يرگید  مولعم و  یکی  تسین 
. مولعمریغ مه  تسا  مولعم  مه  دحاو  صخش  يارب  دحاو  نآ 

. دنتسین مزالتم  دوجو  رد  کش  ای  ملع  اب  تیهام  رد  کش  ای  ملع  تسا : لطاب  یلات  مود : همدقم 

یمن یلو  تسیچ  میناد  یم  هک  قاـفتا  تخب و  دـننام  كوکـشم ، شدوجو  یلو  تسا  مولعم  ناـسنا  يارب  یئیـش  تیهاـم  يدراوم  رد  اریز 
یم هک  سفن  لثم  تسین ، نشور  ام  يارب  شتیهام  یلو  میراد  فارتعا  ناعذا و  يزیچ  دوجو  هب  يدراوم  رد  سکعلاب : هن و  ای  تسه  میناد 

. نج لثم  زین  تسا و  درجم  رهوج  ای  تسا  ینامسج  ای  مسج  تسیچ ، شتیهام  میناد  یمن  یلو  تسه  میناد 

. تسا تیهام  نآ  موهفم  زا  ریغ  دوش  یم  لمح  یتیهام  ره  رب  دوجو  موهفم  ینعی ، تسا ؛ لطاب  زین  مدقم  هجیتن :

هّیهام یف  دّدرتلا  اذک  و  دوجوم »؟ قافّتالا  له  : » انلوقک هانعم ، هتّیهامب و  ملعلا  عم  همدـع  یـشلا ء و  دوجو  نیب  دّدرتی  نا  زئاجلا  نم  ّنا  یلع 
یضقی رخالاب  مزجلا  عم  نیئیـشلا  دحا  یف  دّدرتلا  و  ضرع »؟ وا  رهوج  هدوجوملا  هّیناسنالا  سفنلا  له  : » انلوقک هدوجوب ، مزجلا  عم  یـشلا ء 

. امهتریاغمب

نکمم بجاو و  رد  دوجو  یظفل  كارتشا  : 4 - 2

اعدم حیضوت  : 4 - 2 - 1

تسانعم و کی  هب  دوش  یم  لمح  تانکمم  رب  یتقو  دوجو  موهفم  هک  تسا  نیا  لوق  نیا  زا  دوصقم 
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دوجوم ناسنا  تسا ، دوجوم  ضرع  تسا ، دوجوم  رهوج   » يایاضق رد  ددرگ . یم  لمح  يرگید  يانعم  هب  هک  تسا  یلاعت  بجاو  رد  اـهنت 
. دراد يرگید  يانعم  تسا » دوجوم  دنوادخ   » هیضق رد  یلو  تسانعم  کی  هب  دوجوم »  » هژاو تسا »

لوق نیا  نالطب  رب  ناهرب  : 4 - 2 - 2

یم هدارا  ییانعم  ای  ظفل  نیا  زا  تسا » دوجوم  بجاو  : » دوش یم  هتفگ  دوش و  یم  قالطا  یلاعت  بجاو  رب  دوجوم »  » ای دوجو »  » ظـفل یتقو 
. هن ای  دوش  یم  كرد  ییانعم  دوجوم »  » ظفل زا  ای  تسا ،» دوجوم  بجاو   » هیضق ندینش  اب  رگید ، ترابع  هب  هن . ای  دوش 

هراـبرد ناـسنا  لـقع  هک  تسا  نیا  مزلتـسم  دوشن ، كرد  ییاـنعم  شندینـش  زا  دوـشن و  هدارا  ییاـنعم  ظـفل  نیا  نتفگ  زا  هک  مود ، تلاـح 
وا و یتسین  زا  هن  دنوادخ و  یتسه  زا  یکاردا  هن  شمدع ؛ هب  مکح  هن  وا و  ققحت  هب  مکح  هن  دشاب ، هتـشادن  یکاردا  مکح و  چیه  دنوادخ 

. تسا دودرم  هک  دنوادخ  تافص  تاذ و  هرابرد  تسا  لقع » لیطعت   » روهشم هلئسم  نامه  نیا 

: تسین جراخ  لاح  ود  زا  دوخ  زاب  دوش ، یم  كرد  ییانعم  شندینـش  زا  هدارا و  ییانعم  دـنوادخ  رب  دوجو  ظفل  قالطا  زا  هک  لوا ، تلاح 
. تسا نآ  زا  ریغ  ای  دوش ، یم  هدیمهف  تانکمم  رب  دوجو  ظفل  قالطا  زا  هک  تسا  ییانعم  نامه  نیع  هدش  كاردا  يانعم  ای 

. تسام بولطم  هک  تسا  دوجو  يونعم  كارتشا  هب  لوق  نامه  لوا  تلاح 

ضیقن دوش  یم  لمح  تانکمم  رب  هک  دوجو  زا  ییاـنعم  اریز  تسا ، لاـحم  هک  دـشاب  مودـعم  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  مزلتـسم  مود  تلاـح 
هن هک  دوش  تفای  يزیچ  تسین  نکمم  ود . نآ  زا  یکی  نیع  ای  تسا  ضیقن  فرط  ود  زا  یکی  قادصم  ای  يزیچره  و  تسا ؛ مودعم  موهفم 

موهفم الثم  تسا . لاحم  هک  دـیآ  یم  مزال  نیـضیقن  عفر  الا  ود و  نآ  زا  کیچیه  نیع  هن  دـشاب و  ضیقن  موهفم  ود  زا  کـیچیه  قادـصم 
ینج ره  الا  و  تسین ، ناسنا  موهفم  نیع  نج  موهفم  میریگ . یم  رظن  رد  دـنرگیدکی ، ضیقن  هک  ار ، ناسنا  ناسنا و ال  موهفم  ود  زین  نج و 

تسا ناسنا  موهفم ال  نیع  ای  اترورض  سپ  دوب . ناسنا  فانـصا  زا  یکی  زین  نج  الا  و  تسین ، زین  نآ  قادصم  نج ، یناسنا  ره  دوب و  ناسنا 
. تسا ناسنا  موهفم ال  قادصم  ریزگان  دوب ، نج  ناسنا  زا  ریغ  يدوجوم  ره  الا  و  تسین ، ناسنا  موهفم ال  نیع  یلو  نآ ؛ قادصم  ای 

ضیقن مودعم  موهفم  اب  دوش  یم  لمح  تانکمم  رب  هک  ییانعم  هب  دوجوم  موهفم  نونکا 
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نیا زا  یکی  قادـصم  اـی  دوش ، یم  لـمح  دـنوادخ  رب  هک  دوجوم  زا  یموهفم  دـننام  ود ، نیا  زا  ریغ  يرگید  موـهفم  ره  سپ  دـنرگیدکی ،
ریزگان نآ ؛ قادـصم  هن  تسا  تانکمم  رد  دوجوم  موهفم  نیع  هن  دـنوادخ  رد  دوجوم  يانعم  مصخ ، ياـعدا  هب  نآ . نیع  اـی  تسا  ضیقن 

هک تسا  نیا  يانعم  هب  ای  تسا ، دوجوم  دـنوادخ  مییوگ  یم  یتقو  ینعی  نآ . قادـصم  ای  دـشاب  تانکمم  رد  مودـعم  موهفم  نیع  اـی  دـیاب 
هک یلاح  رد  تسا . دنوادخ  ندوب  مودعم  مزلتـسم  لاحره ، رد  سپ  تسا . مودعم  زیچ  نآ  هک  تسا  يزیچ  هکنیا  ای  تسا  مودعم  دنوادخ 

لباق دـنوادخ  رب  يرگید  یمدـع  موهفم  چـیه  هن  مودـعم و  موهفم  هن  هک  درک  میهاوخ  تباـث   7 - 1 - 1 مراهچ / لـصف  مراـهچ / هلحرم  رد 
. تسین لمح 

هینعن يذـلا  ینعم  هب  ینعن  نا  اّمإ  لّوالا  یلع  لیطعتلا و  بجوی  یناثلا  الوا و  ینعم  بجاولا  یلع  هلمحن  يذـلا  دوجولاب  دـصقن  اّما  ّاناب  ّدر  و 
یلع و  کلذ - نع  یلاعت  هل - دوجولا  تابثا  دـنع  هنع  دوجولا  یفن  مزلی  یناثلا  یلع  هضیقن و  هب  ینعن  نا  اّما  تاـنکمملا و  یلع  هاـنلمح  اذا 

. اّیونعم اکرتشم  دوجولا  موهفم  نوک  وه  بولطملا و  تبثی  لّوالا 

قادصم موهفم و  ماکحا  نیب  هابتشا  : 4 - 3

مزلتـسم تانکمم  بجاو و  رب  دـحاو  یموهفم  قدـص  هک  دـنا  هدرک  نامگ  اهنآ  هب  نیلئاق  هک  تسا  نآ  باوصان  لاوقا  نیا  شیادـیپ  تلع 
نیا زا  زارتحا  يارب  ریزگان  دـشاب . یناکما  دوجو  مه  دـنوادخ  دوجو  هک  تسا  نآ  مزلتـسم  تسا ؛ تاـنکمم  یلاـعت و  بجاو  نیب  تیخنس 
نداد تیارس  تسا و  قادصم  موهفم و  نیب  طلخ  زا  یشان  تسا و  لطاب  نامگ  نیا  یلو  دنا  هدش  دوجو  یظفل  كارتشا  هب  دقتعم  روذحم ،

هتفر نامگ  هدش و  هداد  تیارـس  نآ  قیداصم  هب  تسا ، دوجو  موهفم  تیـصوصخ  هک  تدـحو ، كارتشا و  ینعی ، يرگید ؛ هب  یکی  مکح 
هک توافت ، تریاغم و  سکعلاب : دنـشاب و  هتـشاد  ناسکی  تیـصوصخ  دـیاب  زین  نآ  قیداصم  دوجو ، موهفم  كارتشا  تروص  رد  هک  تسا 

بجاو رب  هک  یتـقو  دوجو  موهفم  هک  تسا  هدـش  روصت  هدـش و  هداد  تیارـس  زین  دوجو  موهفم  هب  تسا  دوـجو  یجراـخ  قیداـصم  مکح 
رگا هک  تسین  نینچ  تسا ؛ لـطاب  ناـمگ  نیا  لاـحره ، رد  ددرگ . یم  قـالطا  تاـنکمم  رب  هـک  یتـقو  تـسا  نآ  زا  ریغ  دوـش  یم  قـالطا 

، دنتـشاد توافت  رگیدکی  اب  یئایـشا  رگا  ای  دنـشاب ؛ ناسکی  مه  قیداصم  تایـصوصخ  درک ، قدص  توافتم  قادصم  ود  رب  دحاو  یموهفم 
لهاج ملاع و  رب  ناسنا  موهفم  رگا  دنک . قدص  اهنآ  همه  رب  دحاو  یموهفم  دشابن  نکمم 
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رب مه  دوش  یم  لمح  دنوادخ  رب  مه  اکرتشم  دوجو  موهفم  نیاربانب ، دـشاب . مه  لهاج  ملاع  ناسنا  هک  تسین  نیا  شا  همزال  دـنک ، قدـص 
نکمم و يرگید  تسا و  زاینیب  بجاو و  قادـصم  کی  تسه ، توافت  قادـصم  رظن  زا  دـنچره  تسین ، یتواـفت  موهفم  رظن  زا  تاـنکمم ؛

: دنمزاین

وه اـّمنا  هریاـغملا  مـکحف  قادـصملا ، موـهفملا و  نـیب  طـلخلا  نـم  ّیظفللا  كارتشـالاب  لوـقلا  ّنا  نـیقّقحملا ، ضعب  هرکذ  اـمک  ّقـحلا ، و 
. موهفملا نود  قادصملل 

***
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تیهام تیرابتعا  دوجو و  تلاصا  مود  لصف 

هراشا
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ثحب هچخیرات  : 1

تالکـشم و زا  يرایـسب  شیاشگ  دـیلک  ثحب  نیا  تسا . تیهام  تیراـبتعا  دوجو و  تلاـصا  هیلاـعتم  تمکح  ثحاـبم  نیرتمهم  زا  یکی 
نیهلأتملا ردـص  یهلا  گرزب  میکح  ثحب  نیا  نامرهق  دـنام . یم  یقاـب  لـحنی  ـال  اـهنآ  زا  يرایـسب  نآ  نودـب  تسا و  یفـسلف  تالـضعم 

. تسا هر )  ) يزاریش

نیا هب  هکلب  تسین ، حرطم  تیهام  تیرابتعا  دوجو و  تلاصا  ناونع  تحت  یلقتسم  ثحب  اهنت  هن  نیهلأتملا ، ردص  زا  لبق  یفـسلف  بتک  رد 
دوجو ایآ   » هک لاؤس  نیا  قارـشا  خیـش  سیئرلا و  خیـش  نوچ  یبتکم  بحاص  هفـسالف  يارب  تسا . هدـشن  هجوت  زین  ینمـض  روط  هب  هلئـسم 

. دنزاس راوتسا  نآ  ساسا  رب  ار  ثحابم  ریاس  دنریذپب و  ار  نآ  قش  کی  ات  تسا  هدشن  حرطم  سکعلاب »؟ ای  يرابتعا  تیهام  تسا و  لیـصا 
دراد دوجو  يرگید  يارآ  زین  ریغ و  تسا و ال  راگزاس  دوجو  تلاصا  يانبم  اـب  اـهنت  هک  دوش  یم  تفاـی  یئارآ  اـهنآ  بتک  رد  ور ، نیا  زا 
ینعم مامت  هب  ار  نیهلأتملا  ردص  زا  لبق  هفـسالف  زا  کیچیه  ناوت  یمن  لیلد ، نیمه  هب  ریغال . تسا و  گنهامه  تیهام  تلاصا  اب  طقف  هک 

. دبای یم  همادا  سپس  دوش و  یم  زاغآ  نیهلأتملا  ردص  زا  يدنب  میسقت  نیا  تسناد ؛ يوهام  تلاصا  ای  يدوجو  تلاصا 

درک و تباث  ار  دوجو  تلاصا  هداد  يأر  رییغت  سپـس  یلو  تسا  هدوب  دـقتعم  تیهام  تلاـصا  هب  ادـتبا   (1)، دراد ناعذا  دوخ  هکناـنچ  يو ،
. تخاس راوتسا  نآ  ساسارب  ار  هیلاعتم  تمکح 

اعّدم حیضوت  : 2

هراشا

. تسناد تیرابتعا »  » و تلاصا » «، » تیهام «، » دوجو  » ياه هژاو  زا  ار  هفسالف  دوصقم  دیاب  اعدم  حیضوت  يارب 

« دوجو  » هژاو : 2 - 1

رب دوش و  یم  ریبعت  یتسه »  » ظفل اب  نآ  زا  یسراف  رد  هک  تسا  یهیدب  ماع و  یموهفم  دوجو  موهفم 

ص 49. هعبرالا ، رافسالا  ك . ر . - 1
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. درادن یصاخ  حیضوت  هب  جایتحا  نیاربانب ، تسه . تخرد  تسه ، ناسنا  تسه ، دنوادخ  تسا : لمح  لباق  یتیعقاو  ره 

« تیهام  » هژاو : 2 - 2

یتقیقح هچ  « ،»؟ تسیچ نیا   » هک مینک  لاؤس  یئیـش  هرابرد  رگا  ینعی ، وه ؛» ام  باوج  یف  لاقی  ام  هیهاملا  : » دـنا هتفگ  تیهاـم  فیرعت  رد 
هچ تسیچ ؟ دـیز  : » میـسرپ یم  دـیز  هرابرد  الثم  تسا . یـش ء  تیهام  ناـمه  نآ  لومحم  هک  دوش  یم  هتفگ  يا  هیـضق  باوج  رد  دراد »؟

. تسا تیهام  سپ  تسا ، لومحم  هیضق  نیا  رد  ناسنا  تسا ،» ناسنا  دیز  : » دوش یم  هتفگ  باوج ، رد  دراد »؟ یتقیقح 

، ناسنا سپ  هریغ . ای  تسا » تخرد   » ای تسا » بسا  : » دوش یم  هتفگ  اـی  دراد »؟ یتقیقح  هچ  تسیچ ؟ : » میـسرپ یم  يرگید  یـش ء  هراـبرد 
(1). دنا تیهام  کلذ  لاثما  تخرد و  بسا ،

ایشا زا  یـصاخ  هورگ  ای  یـش ء  کی  رب  اهنت  يوهام  موهفم  ره  تسین ؛ لمح  لباق  تایعقاو  همه  رب  يوهام  موهفم  دوجو ، موهفم  فالخرب 
تسا و قداص  اهبسا  رب  اهنت  بسا  موهفم  تسین و  قدص  لباق  ایـشا  ریاس  رب  تسا و  قداص  ناسنا  دارفا  رب  اهنت  ناسنا  موهفم  تسا . قداص 

نع اهـضعب  هبولـسم  : » باتک ریبعت  هب  دوش و  یم  بلـس  دوخ  قیداصمریغ  زا  یتیهام  ره  سپ  تسین ، قداص  ایـشا  ریاس  ای  ناـسنا و  دارفا  رب 
رگید ياه  هتسد  زا  يا  هتسد  هورگ و  ره  دنوش و  یم  يدنب  هتسد  يوهام  میهافم  اب  نهذ  رد  ایشا  هک  تسا  یگژیو  نیمه  تلع  هب  ضعب .»

. دندرگ یم  ادج  زیامتم و  ناشتیهام  اب 

هکنانچ اریز  کیچیه ، ءزج  هن  تساهنآ و  زا  کیچیه  نیع  هن  تسا ، يوهام  میهافم  زا  ریغ  دوجو  موهفم  هک  تفاـیرد  ناوت  یم  اـجنیا ، زا 
زا کـیچیه  هک  یلاـح  رد  تسا ، لـمح  لـباق  ایـشا  همه  رب  هک  تسا  كرتـشم  ماـع و  یموهفم  دوجو  موهفم  تشذـگ ،  1 لوا / لـصف  رد 

یمن ماع  موهفم  هک  تسا  حضاو  و  دنیایشا ؛ زا  یصاخ  هتسد  هورگ و  هب  صوصخم  کیره  دنتسین ، لمح  لباق  ایشا  همه  رب  يوهام  میهافم 
؛ درک بلـس  نآ  زا  ار  دوجو  موهفم  ناوت  یم  دوش ، هتفرگ  رظن  رد  هک  يوهاـم  موهفم  ره  نیا ، رب  هوـالع  دـشاب . صاـخ  موهفم  نیع  دـناوت 

موهفم رگا  هک  یلاح  رد  تسین ؛ یـضقانت  يواح  تسین » دوجوم  ناسنا   » هیـضق ـالثم ، تسین ؛ ضقاـنت  مزلتـسم  تیهاـم  زا  نآ  بلـس  ینعی ،
لثم شدوخ - زا  نآ  ءزج  ای  موهفم  کی  بلـس  اریز  دوب ، ضقانت  مزلتـسم  نآ  زا  دوجو  بلـس  دوب ، نآ  ءزج  ای  يوهاـم  موهفم  نیع  دوجو 
دای هیهاملا » یلع  دوجولا  هدایز   » ناونع تحت  یفسلف ، بتک  رد  ثحب  نیا  زا  تسا . ضقانت  تسین -» ناویح  ناسنا   » ای تسین » ناسنا  ناسنا  »

: دوش یم 

.1 - 1 - 3 لوا / لصف  مجنپ / هلحرم  ك . ر . - 1
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هلمحتی ناک  ام  عفد  یف  هدـحتم  اـعیمج  اـّهنا  نیع  یف  ضعب  نع  اهـضعب  ابولـسم  هزیاـمتم  هفلتخم  اهدـجن  ءایـشالا  یلا  عجرن  اـم  لوا  اـّنا ... 
هدوجوم و اسمـش  ادوجوم و  ارـصنع  ادوجوم و  ارجـش  ادوجوم و  اسرف  ادوجوم و  اناسنا  ـالثم  اـهیف  دـجنف  هّیعقاولا ، نـالطب  نم  ّیطـسفوسلا 

. اهنیب ینعملا  كرتشم  اهیلع  لومحم  دوجو  اضعب و  اهضعب  نیابی  اهیلع  هلومحم  تاّیهام  اهلف  اذکه .

ول و  اهنع ؛ بلـسی  نا  دوجولا و  اهیلع  لمحی  نا  اهتاذ  یف  یبأـت  ـال  هّیهاـملا  اـضیا  و  كرتشملا ؛ ریغ  ّصتخملا  ّنـال  دوجولا ، ریغ  هّیهاـملا  و 
هدجن ام  ریغ  هّیهاملا  هیثیح  نم  ءایشالا  یف  هدجن  امف  هسفن ، نع  یشلا ء  بلس  هلاحتسال  اهسفن ، نع  بلـست  نا  زجی  مل  دوجولا ، نیع  تناک 

. دوجولا هّیثیح  نم  اهیف 

« تیرابتعا  » و تلاصا »  » هژاو : 2 - 3

. داد حیضوت  راصتخاب  ار  ضرعلاب »  » و تاذلاب »  » حالطصا ود  دیاب  هژاو ، ود  نیا  يانعم  نایب  يارب 

مکح تیـصاخ و  دنـشاب ، هتـشاد  یگناگی  داحتا و  رگیدـکی  اب  يوحن  هب  یـش ء  ود  هاگره  هک  تسا  نیا  ناـسنا  نهذ  ياـهیگژیو  زا  یکی 
ار ناتسودنه  هاش  ردان  : » مییوگ یم  الثم ، رخالا . یلا  يرـسی  نیدحتملا  دحا  مکح  جیار ، ریبعت  هب  دهد ؛ یم  تبـسن  زین  يرگید  هب  ار  یکی 

زین ردان  دوخ  هب  ار  نآ  نهذ  قوف  هیـضق  رد  یلو  ردان  صخـش  دوخ  هن  تسا  ردان  نایرکـشل  راک  تقیقح  رد  ناتـسودنه  حـتف  درک ». حـتف 
یماظن روما  رد  وا  نایرکـشل  ینعی ، تسا ؛ عاطم  هدـنامرف  مکح  تسا و  رکـشل  هدـنامرف  ردان  هک  تسا  نآ  رما  نیا  تلع  دـهد . یم  تبـسن 

داحتا و دنتـسه ، یکی  یماظن  روما  رد  مکح  نامرف و  رظن  زا  شنایرکـشل  رداـن و  سپ  دـنرادن ، رداـن  ناـمرف  مکح و  زج  یناـمرف  مکح و 
یم تبـسن  زین  يو  دوخ  هب  ازاجم  ار  ردان  نایرکـشل  لعف  رابتعا  نیمه  هب  نهذ  و  ینیوکت - هن  يراـبتعا ، داـحتا  دـنچره  دـنراد - یگناـگی 

، هفـسلف رد  دراد . دوجو  زین  يرگید  ناوارف  ياهلاثم  دروم ، نیا  رد  تسا . يزاجم  دانـسا  تبـسن و  نیمه  رد  اجنیا  رد  نهذ  تلاـخد  دـهد .
: دوش هتفگ  هاگره 

. تسا يزاجم  تبسن  دوصقم  زاجملاب ،»  » ای ضرعلاب » : » دوش هتفگ  هاگره  تسا و  یقیقح  تبسن  دوصقم  هقیقحلاب ،»  » ای تاذلاب » »

یقادـصم رب  ار  یموهفم  میهد ، تبـسن  یفوصوم  هب  ار  یفـصو   ) مینک لـمح  یعوـضوم  رب  ار  یلوـمحم  هاـگره  هکنیا  مـالک  لـصاح  سپ 
(1)( میهد دانسا  یهیلع  موکحم  هب  ار  یمکح  میزاس ، قبطنم 

قدـص و دانـسا  تبـسن ، لـمح « - هب  و  قادـصم » هیلع ، موکحم  فوصوم ، عوضوم « هب  و  موهفم » مکح ، تفـص ، فصو ، لومحم « هب  - 1
. تسانعم کی  هب  ریبعت  راهچ  ره  نیاربانب . دنیوگ . یم  زین  قابطنا »
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هک دراد  دوجو  يرگید  عوضوم  امتح  هک  تسانعم  نیا  هب  تسا ، يزاجم  رگا  ضرعلاب ؛ يزاجم و  ای  تسا  تاذلاب  یقیقح و  دانـسا  نیا  ای 
یگناگی داحتا و  یعون  یقیقح  تاذـلاب و  عوضوم  نآ  اب  یلعف  ضرعلاب  عوضوم  نیا  تسا و  یقیقح  تاذـلاب و  نآ  هب  لومحم  نیا  دانـسا 
عوـضوم نیا  هب  دوـش . هداد  دانـسا  زین  عوـضوم  نیا  هب  ازاـجم  نآ  مکح  فـصو و  هک  تسا  هدـش  ببـس  یگناـگی  داـحتا و  نیمه  دراد و 

. تسا ضرعلاب  عوضوم  هب  مکح  يزاجم  دانـسا  رد  هطـساو  هکنیا  رابتعا  هب  دنیوگ ، یم  هیدییقت » تیثیح   » ای ضورع » رد  هطـساو   » تاذـلاب
هک يزیچ  نآ  ینعی  لیـصا  يزاـجم . ضرعلاـب و  دوجوم  يراـبتعا »  » زا روظنم  تسا و  یقیقح  تاذـلاب و  دوجوم  لیـصا »  » زا روظنم  لاـح ،
اب ینعی ، دـناد ؛ یم  دوجوم  ار  نآ  ازاجم  نهذ  یلو  تسین  دوجوم  اـتقیقح  هک  يزیچ  نآ  ینعی  يراـبتعا  ازاـجم و  هن  تسا  دوجوم  اـتقیقح 

. دهد یم  تبسن  زین  نآ  هب  ار  تیدوجوم  ضورع  رد  هطساو 

، نهذ هتخاس  ینهذ ، : » دنیوگ یم  يرابتعا »  » ياج هب  و  دوجوم » اعقاو  یجراخ ، ینیع ، : » دنیوگ یم  لیـصا »  » ياج هب  یهاگ  لیلد  نیمه  هب 
تاذـلاب و یقیقح و  تیدوـجوم  ینعی  تلاـصا »  » هک تسادـیپ  دـش  هتفگ  هچنآ  زا  لاـحره ، رد  یـضرف .» دوـجوم  جراـخ ، رد  دوـجومریغ 

. ضرعلاب يزاجم و  تیدوجوم  ینعی  تیرابتعا » »

تـسا رـسیم  یناسآب  تسا - ثحب  دروم  تایبدا  رد  هک  هملک - رد  زاـجم  تقیقح و  صیخـشت  هک  تسا  نیا  درک  هراـشا  دـیاب  هک  يا  هتکن 
رد تسین . يا  هداس  راک  دراوم  همه  رد  دانـسا ) رد  زاجم  تقیقح و   ) دـش هداد  حیـضوت  اقوف  هک  زاـجم  تقیقح و  عون  نیا  صیخـشت  یلو 
زا ناهذا  نیرتقیقد  زین  يدراوم  رد  یلو  قوف ، لاثم  دننام  تسا ، نآ  صیخشت  هب  رداق  یتحارب  زین  یفرع  هداس  ناهذا  یتح  دراوم ، زا  یخرب 

. تخادرپ میهاوخ  نادب  هدنیآ  روطس  رد  هک  تیهام  تیرابتعا  دوجو و  تلاصا  هلئسم  دننام  دننام ، یم  لفاغ  نآ 

تیهام تیرابتعا  دوجو و  تلاصا  : 2 - 4

هراشا

« تسا دوجوم  دیز  : » مییوگ یم  مه  دیز  هرابرد  الثم  يوهام . یموهفم  دوجو 2 - موهفم  - 1 تسا : قداص  موهفم  ود  ینکمم  یش ء  ره  رب 
تخرد نیا  : » مییوگ یم  مه  و  تسا » دوجوم  نیا  : » مییوـگ یم  مه  صاـخ  تخرد  کـی  هراـبرد  تسا ؛» ناـسنا  دـیز  : » مییوـگ یم  مه  و 
معط هرابرد  تسا ،» زبس  نآ  گنر  : » مییوگ یم  مه  تسا » دوجوم  گنر  نیا  : » مییوگ یم  مه  تخرد  کی  گرب  گنر  هرابرد  تسا ،»
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موهفم ود  تانکمم  زا  کیره  رب  سپ  اذـکه . و  تسا » روش  معط  نیا  : » مییوگ یم  مه  تسا » دوجوم  کمن  معط  : » مییوگ یم  مه  کـمن 
. تسا تیهام  ای  يوهام  موهفم  نامه  هک  صاخ  موهفم  کی  تسا 2 - یتسه  دوجو و  موهفم  نامه  هک  ماع  موهفم  کی  - 1 تسا : قداص 

نکمم دنچره  تسین ، تیهام  دوجو و  زا  بکرم  جراخ  رد  یتیعقاو  چیه  ینعی ، تسا ؛ طیسب  دحاو و  یجراخ  تیعقاو  ره  رگید ، فرط  زا 
. لاحره رد  دشاب . رگید  يازجا  زا  بکرم  تسا 

. یبیکرت ره  یفن  هن  تسا  تیهام  دوجو و  زا  بیکرت  یفن  نامه  تسا  روظنم  تطاسب  زا  اجنیا  رد  هچنآ 

هک تسا  یجراـخ  تیثیح  ود  زا  بکرم  یجراـخ  تیعقاو  ره  هک  تساـنعم  نیا  هب  میوش ، تطاـسب  عون  نیا  رکنم  اـم  رگا  هکنیا  نآ  لـیلد 
يوهام موهفم  قادـصم  هک  ییجراخ  تیثیح  هب  مالک  لـقن  تسا . دوجو  موهفم  قادـصم  يرگید  یـش ء و  يوهاـم  موهفم  قادـصم  یکی 

دوخ زین  تیثیح  نیا  سپ  تسه ، هک  تسا  نیا  ضرف  تسین . ای  تسه  جراخ  رد  ای  تسین : جراخ  لاـح  ود  زا  تیثیح  نیا  مینک ؛ یم  تسا 
قادصم جراخ  رد  يوهام  یتسه و  موهفم  ود  زا  کیره  ضرف  ربانب  نوچ  و  یتسه ، موهفم  قادصم  مه  تسا  يوهام  موهفم  قادـصم  مه 

هب مالک  لقن  اددـجم  تسا . يدوجو  تیثیح  کی  يوهام و  تیثیح  کی  زا  بکرم  جراخ  رد  تیثیح  نیا  دوخ  زاب  دـنراد ، دوخ  هب  صاـخ 
دـبای و یم  همادا  تیاهن  یب  ات  بیترت  نیمه  هب  تسا و  رگید  ياتود  زا  بکرم  لیلد ، ناـمه  هب  زین ، نیا  مینک ، یم  دـیدج  يوهاـم  تیثیح 

نیا هک  دشاب  هدش  بیکرت  تیعقاو - تیاهن  یب  زا  ینعی  یجراخ - تیثیح  تیاهن  یب  زا  يدوجولا  نکمم  یـش ء  ره  هک  تسا  نآ  مزلتـسم 
هب دـنراد ، دوخ  هب  صاخ  یقادـصم  جراخ  رد  تیهام  دوجو و  زا  کیره  هکنیا  ضرف  نیا ، رب  هوالع  یهیدـب . فالخ  لاحم و  تسا  يرما 
یم رظن  رد  ار  يوهام  موهفم  قادـصم  یتقو  هکنیا  اب  تسین ، لمح  لباق  يرگید  قادـصم  رب  موهفم  ود  نیا  زا  کـیچیه  هک  تساـنعم  نیا 

مودـعم جراـخ  رد  تیثیح  نیا  هک  تساـنعم  نیا  هب  دوشن  لـمح  رگا  اریز  دوش ، یم  لـمح  نآ  رب  یتـسه  موهفم  ریزگاـن  مینیب  یم  میریگ ،
دوجو تیهام و  زا  بکرم  یجراخ  یـش ء  چـیه  هکنیا  هجیتن  تسا . یعقاو  یجراخ  تیثیح  کـی  هک  تسا  نیا  ضرف  هک  یلاـح  رد  تسا ،

قادصم کی  ودره  و  دـنوش ، یم  لمح  تیعقاو  کی  رب  ینیع و  رما  کی  رب  ودره  يوهام  موهفم  دوجو و  موهفم  رگید ، ترابع  هب  تسین .
« جراخ رد  تیهام  اب  دوجو  داحتا   » ناونع تحت  یفـسلف  بتک  رد  بلطم  نیا  يرگید . قادـصم  زا  ریغ  دراد  یقادـصم  کـیره  هن  دـنراد ،

: دوش یم  حرطم 

تیهام تیرابتعا  دوجو و  تلاصا  : 2 - 4www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 342زکرم  هحفص 111 

http://www.ghaemiyeh.com


84 ص :

. هدحاو هّیعقاو  ّالا  ءایشالا  هذه  نم  دحاو  ّلکل  سیل 

رگید يوس  زا  و  بسا ، تخرد و  ناسنا و  لثم  يوهاـم ، موهفم  یتسه 2 - موهفم  - 1 میهجاوم : موهفم  ود  اب  نهذ  رد  وس  کی  زا  اـم  سپ 
قادصم تاذلاب  اتقیقح و  یجراخ  تیعقاو  ایآ   » هک تسا  نیا  لاؤس  لاح  میرادـن . طیـسب  تیعقاو  کی  قادـصم و  کی  زا  شیب  جراخ  رد 

ضرعلاب و تسا و  يوهام  موهفم  قادصم  تاذلاب  اتقیقح و  سکعلاب : ای  يوهام  موهفم  قادـصم  زاجملا  ضرعلاب و  تسا و  دوجو  موهفم 
مینک یم  مکح  مه  تسا  ناسنا  هک  مینک  یم  مکح  مه  دـیز  یجراخ  تیعقاو  هرابرد  ام  رگید ، ریبعت  هب  دوجو »؟ موهفم  قادـصم  زاـجملا 
اعبط تسا و  يزاـجم  لـمح  دانـسا و  هیـضق  ود  نیا  زا  یکی  رد  میناد  یم  یلو  دراد » دوـجو  دـیز  «، » تسا ناـسنا  دـیز  : » دراد دوـجو  هـک 

مه يرگید  رد  تسا و  نآ  يزاـجم  قادـصم  عوضوم و  زین  دـیز  تیعقاو  دوش و  یم  لـمح  دـیز  یجراـخ  تیعقاو  رب  ازاـجم  نآ  لومحم 
. لومحم مه  عوضوم  مه  تسا  یقیقح  دانسا  لمح و 

ناسنا اتقیقح  دیز  یجراخ  تیعقاو  ایآ  سکعلاب ؟ ای  یقیقح  دوجوم  لمح  تسا و  يزاجم  دـیز  یجراخ  تیعقاو  رب  ناسنا  لمح  ایآ   » لاح
، رتنشور ریبعت  هب  دوش »؟ یم  تیناسنا  هب  موکحم  ازاجم  تسا و  دوجوم  اتقیقح  سکعلاب : ای  دوش  یم  تیدوجوم  هب  موکحم  ازاجم  تسا و 

؟ دوجو ای  تسا  هدرک  رپ  تیناسنا  ار  جراخ  ألم  دوجو ؟ ای  تسا  تیناسنا  تسا  جراخ  رد  هچنآ  ایآ  »

ار تیهام  میا و  هتـسناد  لیـصا  ار  دوجو  میوش ، لئاق  لوا  قش  هب  رگا  دوجو »؟ خنـس  زا  اـی  تسا  تیناـسنا  خنـس  زا  دـیز  یجراـخ  تیعقاو 
زا روظنم  هک  تفگ  ناوت  یم  سپ  يراـبتعا . ار  دوجو  میا و  هتـسناد  لیـصا  ار  تیهاـم  سکعلاـب : میوش ، لـئاق  مود  قش  هب  رگا  يراـبتعا و 

لیـصا دوجو   » میئوگ یم  یتقو  ضرعلاب . يزاجم و  تیعقاو  ینعی  يرابتعا »  » زا روظنم  یقیقح و  تاذلاب و  تیعقاو  ینعی  اجنیا  رد  لیـصا » »
لمح جراخ  تیعقاو  رب  ازاجم  دراد ، تیعقاو  ازاجم  تیهام  تیهام ، هن  تسا  یجراخ  تیعقاو  نامه  دوجو  ینعی  يرابتعا » تیهاـم  تسا و 
هدرک رپ  ار  جراخ  هچنآ  تسا ، یجراخ  تیعقاو  نامه  تیهام  ینعی  يراـبتعا » دوجو  تسا و  لیـصا  تیهاـم   » مییوگ یم  یتقو  دوش و  یم 

. دوش یم  لمح  تیعقاو  نآ  رب  ضرعلاب  ازاجم و  دوجو  دوجو و  هن  تسا  تیهام  نامه 

، هّرـس سّدق  همالع  داتـسا  رظن  هب  سپ  تسا . هدش  هتفریذپ  تیهام  تیرابتعا  دوجو و  تلاصا  هیلاعتم ، تمکح  زا  يوریپ  هب  باتک ، نیا  رد 
هب دوجو  موهفم  باتک ، نابز  هب  اهنآ و  يوهام  موهفم  هن  تسا ، یجراخ  ءایـشا  تینیع  تیعقاو و  تیثیح  زا  یکاح  هک  تسا  دوجو  موهفم 

: يوهام موهفم  هن  تسا  یجراخ  تیعقاو  يازا 
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هّیعقاو ّالا  ءایـشالا  هذـه  نم  دـحاو  ّلـکل  سیل  ذا  و  هرورـضلاب ...  اـهتبثن  یتلا  هّینیعلا  هقیقحلا  وه  ّهنا  يا  هّیهاـملا ، نود  لیـصالا  وه  دوجولا 
هّیثـیحلا هلاـصالاب و  دارملا  وه  هقیقحلا و  هّیعقاولا و  نم  هل  اـم  ءاذـحب  دوـجولا ، هّیهاـملا و  ینعا  نیتـّیثیحلا ، نیتاـه  يدـحا  تناـک  هدـحاو ،

. ضرعلاب هّیعقاولا  اهیلا  بسنت  هلیصالا  هّیثیحلا  نم  هعزتنم  هّیرابتعا  يرخالا 

هلئـسم حرط  يارب  هک  دشاب  هتـشاد  هجوت  زیزع  هدـنناوخ  هکنیا  يارب  تسا ، یفاک  الماک  اعّدـم  مهف  يارب  قوف  تاحیـضوت  هکنیا  مغر  یلع 
طوبرم هلئـسم  تابثا  هب  تامدـقم  نیا  هک  مینک  یم  دـیکأت  مینک . یم  هراشا  اهنآ  کی  کی  هب  ـالیذ  تسا ، هدـش  ذـخا  یتامدـقم  هچ  قوف 

حرطم تیهام  تلاصا  دوجو و  تلاصا  نیب  نارود  تروص  هب  لاؤس  ات  تفریذـپ  ار  اـهنآ  همه  دـیاب  هک  دنتـسه  یتامدـقم  افرـص  دنتـسین و 
. دوش

اعّدم حرط  رد  هدش  ذخا  تامدقم  : 2 - 4 - 1

تسه یتیعقاو  لوا : همدقم 

قادصم کیچیه  دـنا و  نهذ  فرـص  ياه  هتفاب  ضحم و  تاموهوم  ام  ياه  هشیدـنا  تاروصت و  هک  تسانعم  نیدـب  جراخ  تیعقاو  راکنا 
قادـصم کیچیه  يوهام ، میهافم  يارب  هن  تسا و  روصتم  یقادـصم  یتسه  موهفم  يارب  هن  جراخ ، تیعقاو  راکنا  اب  سپ  دـنرادن . یقیقح 

حرطم لکش  نیا  هب  ار  لاؤس  ناوت  یمن  همدقم ، نیا  راکنا  اب  نیاربانب ، تیهام . هن  تسا و  لیـصا  دوجو  هن  ینعی ، دنرادن ؛ تاذلاب  یقیقح و 
. دنتسین لیصا  کیچیه  ضرفلا  یلع  اریز  تیهام ،»؟ ای  تسا  لیصا  دوجو   » هک تخاس 

تسا تیعقاو  تخانش  هب  رداق  نهذ  مود : همدقم 

يروصت و تاکاردا  زا  کـیچیه  تسین ، چوپ  دراد و  ققحت  جراـخ  ناـهج  دـنچره  هک ، تساـنعم  نیا  هب  جراـخ  تیعقاو  تخانـش  راـکنا 
همدقم نیا  راکنا  اب  سپ  دنرادن . یقیقح  قادصم  مادک  چیه  دنا و  چوپ  موهوم و  همه  دنتـسین ، ناهج  نیا  تایعقاو  زا  یکاح  ام  یقیدـصت 
ترابع رد  همدقم  ود  نیا  هب  تیهام . هن  تسا و  لیـصا  دوجو  هن  ینعی ، تسین ؛ روصتم  یقادصم  يوهام  میهافم  یتسه و  موهفم  يارب  زین ،

: تسا هتفر  هراشا  ریز 

 ... ءایشالا هّیعقاو  وه  يذلا  لیصالا  تابثا  هطسفسلا و  ّکشلا و  لصا  مسح  دعب  ّانا ،
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میراد یلومحم  دوجو  موس : همدقم 

نهذ رد  دوجو »  » هژاو يارب  ینعی ، دوش ؛ یم  میـسقت  یلومحم  طـبار و  هب  دوجو  موهفم  هک  تفگ  میهاوخ  ، 3 مود / لصف  مود / هلحرم  رد 
دوجو لقتسم  یمسا و  موهفم  دـنیوگ 2 - یم  زین  طبار » دوجو   » نآ هب  هک  دوجو  یفرح  موهفم  - 1 دراد : دوجو  توافتم  موهفم  ود  ناسنا 
برغ هفـسالف  زا  یخرب  یلو  دـنا  هدـشن  یلومحم  دوجو  رکنم  یمالـسا  ياـمکح  زا  کـیچیه  دـنمان . یم  مه  یلومحم » دوجو   » ار نآ  هک 

یمسا و موهفم  تسا و  لومحم  عوضوم و  نیب  طبار  یفرح و  تروص  هب  اهنت  ناسنا  نهذ  رد  دوجو  موهفم  ناشیا  هدیقع  هب  دنا . نآ  رکنم 
نیب نارود  لکش  هب  هلئسم  زین ، لوق  نیا  قبط  تسین . روصتم  دوجو  يارب  دشاب - ایـشا  رب  لمح  لباق  هطیـسب  هیله  يایاضق  رد  هک  لقتـسم -
اهنت تسا - ثحب  دروم  لـصق  نیا  رـساترس  رد  هک  دوجو - موهفم  زا  دوـصقم  اریز  تسین ، حرط  لـباق  تیهاـم  تلاـصا  دوـجو و  تلاـصا 

یم راکـشآ  یبوخب  هدـش  هتفگ  نونکاـت  هچنآ  زا  هتکن  نیا  یفرح ؛ طـبار و  دوجو  هن  تسا ، یلومحم ، دوجو  ینعی  دوجو ، یمـسا  موـهفم 
نهذ رد  تسا - ثحب  دروم  اـج  نیا  رد  هک  ییاـنعم  هب  دوجو - زا  یموهفم  الـصا  هک  تساـنعم  نیا  هب  یلومحم  دوـجو  راـکنا  سپ  دوـش .
یکاح ار  اهنآ  دیاب  ارهق  دننام و  یم  یقاب  بیقر  نودب  يوهام  میهافم  نیاربانب  دسرب ، نآ  ضرعلاب  ای  تاذلاب  قادـصم  هب  تبون  ات  میرادـن 

. ریغ تسا و ال  روصتم  تیهام  تلاصا  طقف  همدقم ، نیا  راکنا  اب  بیترت  نیا  هب  مینادب ، ایشا  تیعقاو  تیثیح  زا 

نهذ رد  تیهام  رب  دوجو  تدایز  مراهچ : همدقم 

لباق یتقو  يرابتعا »؟ دوجو  تسا و  لیـصا  تیهام  ای  يرابتعا  تیهاـم  تسا و  لیـصا  دوجو  اـیآ   » هک لاؤس  نیا  هک  دـش  هتفگ  ، 2 رد 4 -
تـساجنیا رد  دنراد . قادصم  کی  جراخ  رد  هک  يوهام ، موهفم  دوجو و  موهفم  میـشاب ، هتـشاد  ریاغم  موهفم  ود  نهذ  رد  هک  تسا  حرط 

يزاجم ضرعلاب و  قادصم  تسا و  موهفم  ود  نیا  زا  یکی  تاذلاب  یقیقح و  قادصم  قادـصم  نیا  هک  دـنک  یم  ادـیپ  انعم  نخـس  نیا  هک 
اعبط ،(1) و  تسا يوهام  میهافم  نیع  دوجو  موهفم  یـصخش  نینچ  رظن  زا  دـش ، تیهام  رب  دوجو  تدایز  رکنم  یـسک  رگا  لاح  يرگید .
سپ تسا . يوهام  موهفم  نامه  موهفم  نیا  قادصم و  کی  تسا و  موهفم  کی  تسین ؛ راک  رد  قادصم  کی  يارب  ریاغتم  موهفم  ود  ياپ 

اجنیا رد 

راـکنا دوش ، یم  نشور  هلئـسم  حرط  رد  دوجو  يونعم  كارتشا  شقن  اـجنیا  زا  انمـض  دـش . هتفگ  دوجو  یظفل  كارتشا  رد  هچنآ  هیبش  - 1
. تسا همدقم  نیا  راکنا  عقاو  رد  دوجو  يونعم  كارتشا 
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، دـش تیهام  تلاصا  هب  دـقتعم  راچانب  ینعی  تسناد ، تیعقاو  زا  یکاح  ار  نآ  دـیاب  ارهق  دـنام و  یم  یقاب  بیقر  نودـب  يوهاـم  موهفم  زین 
. ریغ تسا و ال  روصتم  تیهام  تلاصا  طقف  همدقم  نیا  راکنا  اب  نیاربانب 

جراخ رد  تیهام  دوجو و  داحتا  مجنپ : همدقم 

تـسا نیا  مکح  رد  همدقم  نیا  راکنا  دش . نشور  یبوخب  تیهام » تیرابتعا  دوجو و  تلاصا   » ثحبم رد  اعدم  حرط  رد  همدـقم  نیا  شقن 
. يرگید تیرابتعا  یکی و  تلاصا  هن  تیهام ، تلاصا  هب  لئاق  مه  میوشب و  دوجو  تلاصا  هب  لئاق  مه  هک 

دوجو تلاصا  ناهرب  : 3

میهاـفم دوجو و  موهفم  داد و  رارق  رظندـم  ار  یجراـخ  تیعقاو  یگژیو  تیـصاخ و  دـیاب  تیهاـم  اـی  تسا  لیـصا  دوـجو  هکنیا  مهف  يارب 
تاذلاب یجراخ  تیعقاو  رب  تسا و  تاذلاب  لیـصا و  نامه  دندوب  یگژیو  نیا  هدنهدناشن  یکاح و  هک  مادـکره  دیجنـس ، نآ  اب  ار  يوهام 

. تسا يرابتعا  يرگید  تسا و  نآ  قادصم  اتقیقح  ایشا  تیجراخ  تیعقاو و  تیثیح  دنک و  یم  قدص 

؛ مینک بلـس  نآ  زا  ار  تیعقاو  شدوخ  فرظ  رد  تسا  لاحم  هک  تسا  نیا  تسا - تیعقاو  هک  تهج  نآ  زا  یجراخ - تیعقاو  ره  یگژیو 
موهفم یتقو  لاح  تسین . مودـعم  دراد  تیعقاو  هک  یفرظ  رد  هرورـضلاب  یتیعقاو  ره  تسا  ضقانت  کـی  درادـن  تیعقاو  هک  یتیعقاو  ینعی ،

- مینک لمح  یئیـش  رب  اتقیقح  ار  دوجو  موهفم  رگا  اریز  تسا ، یگژیو  نیمه  زا  یکاح  موهفم  نیا  مینیب  یم  میریگ ، یم  رظن  رد  ار  دوجو 
یم لمح  یش ء  نآ  رب  ار  موهفم  نیا  هک  یمادام  تروص  نیا  رد  میـشاب - هتـشاد  فارتعا  یـش ء  نآ  دوجو  هب  اتقیقح  دوخ  نهذ  رد  ینعی 

زا تیعقاو  بلـس  عانتما  اب  تسا  قواسم  نهذ  رد  ایـشا  رب  موهفم  نیا  لمح  سپ  میناد ، یم  لاحم  ضقاـنت و  نآ  زا  ار  تیعقاو  بلـس  مینک ،
رد ایـشا  دـهد  ناشن  هکنیا  يارب  ام  نهذ  رگید ، ترابع  هب  جراخ . رد  یـش ء  نآ  ندوب  رادـتیعقاو  اب  تسا  قواـسم  ینعی ، جراـخ ؛ رد  اـهنآ 

تیثـیح مییوگب ، رتـقیقد  تسایـشا ؛ تیعقاو  يازا  هب  دوجو  موهفم  سپ  دـنک . یم  لـمح  اـهنآ  رب  ار  دوجو  موـهفم  دـنراد ، تیعقاو  جراـخ 
جراخ رد  دـیز  هک  میـشاب  دـقتعم  رگا  الثم  دوش . یم  سکعنم  نهذ  رد  اـهنآ  رب  دوجوم  موهفم  لـمح  تروص  هب  جراـخ  رد  ایـشا  تیعقاو 
یمن هجو  چـیه  هب  تسا  دوجوم  ام  رد  قیدـصت  لمح و  نیا  هک  یمادام  مینک ، لمح  وا  رب  اتقیقح  ار  دوجو  موهفم  رگا  ینعی ، دراد ؛ دوجو 

دوجوم دیز  ینعی ، مینادب ؛ یعقاوریغ  ار  وا  میناوت 
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میهافم اما  میناد ؛ یم  جراـخ  رد  وا  ندوب  رادـتیعقاو  زا  یکاـح  دـیز  رب  ار  دوجو  موهفم  لـمح  سپ  میناد ؛ یم  ضقاـنت  کـی  ار  یعقاوریغ 
هب میناد  یمن  وا  ندوب  رادـتیعقاو  زا  یکاح  ار  دـیز  رب  ناسنا  موهفم  لمح  ریخا ، لاثم  نیمه  رد  الثم ، دنتـسین ؛ هنوگ  نیا  کـیچیه  يوهاـم 

رادـتیعقاو اب  مه  يوهام  موهفم  مینادـب . ضقاـنت  کـی  ار  نیا  تسین ،» رادـتیعقاو  دوجوم و  یلو  تسا  ناـسنا  دـیز  : » میتفگ رگا  هک  يروط 
تیثیح نامه  نآ  قادصم  سپ  دنک ، یم  قدص  دوخ  قادصم  رب  لاح  ودره  رد  نآ ، نتـشادن  تیعقاو  اب  مه  تسا  راگزاس  قادـصم  ندوب 

دوجو و موهفم  یتقو  نیاربانب ، . (1)« ّیعقاو ریغ  ّیعقاو و ال  یه ال  ّالا  تسیل  یه  ثیح  نم  هیهاملا  : » اـمکح هتفگ  هب  تسین و  ایـشا  تیعقاو 
اب یـش ء  رب  اهنآ  زا  کیمادـک  لمح  دـنا و  تیعقاو  تیثیح  زا  یکاح  کیمادـک  میبایرد  ات  مینک  یم  هسیاقم  تیعقاو  اب  ار  يوهام  میهافم 

موهفم تاذـلاب  قادـصم  جراخ  تیعقاو  سپ  ریغ . ـال  دراد و  ار  تیـصاخ  نیا  دوجو  موهفم  اـهنت  مینیب  یم  تسین ؛ راـگزاس  تیعقاو  بلس 
ضرعلاب يوهام  موهفم  تسا و  جراخ  تیعقاو  زا  یکاح  تاذـلاب  دوجو  موهفم  هجیتن  رد  يوهام ؛ موهفم  ضرعلاب  قادـصم  تسا و  دوجو 

: تسین نیا  زج  تیهام  تیرابتعا  دوجو و  تلاصا  زا  دوصقم  و 

ذإف هّیهاملا ، اّما  ءایـشالا و  هّیعقاو  يذاحی  يذـلا  وه  دوجولاف  هب ، فصّتا  دوجولا و  هیلع  لمح  اذا  هّیعقاولا  لانی  اـّمنا  یـش ء  ّلـک  ناـک  ذا  و 
ّنا لّصحت  دقف  دوجولا . ضرعب  لّصأتت  اّمنا  هلیصا و  ریغ  اهتاذ  یف  یهف  تاذلا ، هلطاب  هبلـس  عم  هّیعقاو و  تاذ  دوجولاب  فاصّتالا  عم  تناک 

. هب هدوجوم  هّیهاملا  هتاذب و  دوجوم  دوجولا  ّنا  يا  نوؤاشملا ، هب  لاق  امک  هّیرابتعا ، هّیهاملا  لیصا و  دوجولا 

اهنآ باوج  دوجو و  تلاصا  تالاکشا  : 4

نآ باوج  لوا و  لاکشا  : 4 - 1

لاکشا : 4 - 1 - 1

ریبعت دنک . یم  قدص  جراخ  تیعقاو  رب  هک  تسا  دوجو  دندوجو ؛ یقیقح  قادصم  یجراخ  يایـشا  همه  دوجو  تلاصا  ربانب  هک  دش  هتفگ 
دوجوم دوجو  جراخ  رد  هک  تسا  نیا  نخس  نیا  رگید 

ودره اب  دـشاب ، یعقاو  ریغ  دـنک  یم  اضتقا  هن  دـشاب و  راد  تیعقاو  هک  دـنک  یم  اضتقا  هن  تیهام  هک  تسا  نیا  ریبعت  نیا  نشور  ياـنعم  - 1
. تسا راگزاس 
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رب ینتبم  هک  تسا  هدـش  حرطم  یلاکـشا  بلطم ، نیا  هب  هجوـت  اـب  وا . تیناـسنا  هن  تسا  دوـجوم  جراـخ  رد  دـیز  دوـجو  تیهاـم . هن  تـسا 
: تسا ریز  تامدقم 

. دشاب دوجو  تیاهن  یب  ياراد  یجراخ  دوجوم  ره  دیاب  دشاب ، لیصا  دوجو  رگا  لوا : همدقم 

دوجو تلاصا  ربانب  یتقو  سپ  دـنا . ققحت » ياراد   » و دوجو » ياراد   » ياـنعم هب  کـلذ  لاـثما  و  لـصاح » ققحم ، دوجوم ،  » هکنیا نآ  لـیلد 
کی دوب  دوجوم  همزال  سپ  تسا . دوجو  ياراد  جراخ  رد  دوجو  هک  تسا  نیا  نآ  ياـنعم  تسا ، دوجوم  جراـخ  رد  دوجو  هک  میتفریذـپ 

لیـصا دوجو  تلاصا  ربانب  مینک ، یم  مود  دوجو  رد  مـالک  لـقن  دـشاب . هدرک  دوجوم  ار  نآ  هک  دـشاب  يرگید  دوجو  هک  تسا  نیا  دوجو 
بیترت نیمه  هب  تسا و  یموس  دوجو  دـنمزاین  ندوـب  دوـجوم  يارب  ناـیب  ناـمه  هب  تسا و  دوـجوم  جراـخ  رد  زین  مود  دوـجو  سپ  تسا ،
ققحتم دوجو  تیاهن  یب  دیاب  یش ء  کی  ندوب  دوجوم  يارب  دوجو  تلاصا  ربانب  هکنیا  هجیتن  هیاهنلا . ریغ  یلا  مراهچ  دوجو  هب  موس  دوجو 

. دشاب دوجو  تیاهن  یب  ياراد  جراخ  رد  يدوجوم  یش ء  ره  هک  تسا  نیا  مزلتسم  دوجو  تلاصا  سپ  دوش ،

. دشاب هدش  بیکرت  دوجو  تیاهن  یب  زا  یجراخ  دوجوم  کی  تسا  لاحم  اریز  تسا ، لطاب  یلات  مود : همدقم 

موهفم تسا و  تیهام  تسا  جراخ  رد  هچنآ  درادن ؛ جراخ  رد  یقیقح  قادـصم  هک  يرابتعا  تسا  يرما  هکلب  تسین ، لیـصا  دوجو  هجیتن :
: تسا هدش  عازتنا  دنتسه ، تایهام  نامه  هک  یجراخ ، تایعقاو  زا  یصاخ  ظاحل  هب  هک  تسا  یلقع  رابتعا  کی  دوجو 

، اّرج ّمله  هیلا و  مـالکلا  لـقتن  و  دوجو ، دوجوللف  دوجولا ، وه  لوصحلا  ّنـال  ادوجوم ، ناـک  ناـیعالا ، یف  الـصاح  ناـک  ول  دوـجولا  ّنا  ... 
. لسلستیف

باوج : 4 - 1 - 2

هراشا

سپ تسا . مزال  دئاز  يدوجو  تیدوجوم  يارب  دوش ؛ یم  دوجوم  دیاز  دوجو  اب  هرورـضلاب  يدوجوم  ره  هک  تسا  هدرک  ضرف  لکـشتسم 
نیا اب  ضرف  نیا  یلو  دراد . شدوخ  زا  ریغ  يدوجو  هب  جاـیتحا  ینعی ، دراد ؛ دـئاز  يدوجو  هب  جاـیتحا  ندوب  دوجوم  يارب  زین  يدوجو  ره 

ریغ يدوجو  هب  زاین  ندش  دوجوم  يارب  تسین  نآ  نیع  یتاذ و  تیدوجوم  هک  يزیچره  هکلب  تسین ؛ حیحص  تیلک 
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نیع دوـخ  تسا و  نآ  یتاذ  تیدوـجوم  هک  يزیچ  اـما  (1) ؛ تایهام دـننام  دـنیوگ ، یم  دـئاز » دوجو   » نآ هب  احالطـصا  هک  دراد  دوخ  زا 
. تسین دئاز  دوجو  دنمزاین  ندش  دوجوم  يارب  تسا  تیدوجوم 

تیعقاو و هک  تسا  يزیچ  هک  تسین  نیا  شیانعم  تسا » ینیع  يرما  دراد ، ققحت  تسا ، لیصا  دوجو  : » مییوگ یم  یتقو  رگید ، ترابع  هب 
نیا دوجو  تلاصا  يانعم  الصا  تسا . تیدوجوم  تیعقاو و  ققحت و  نیع  دوخ  هک  تسانعم  نیا  هب  هکلب  تسا ، هدش  همیمـض  نآ  هب  ققحت 

دوجو هب  يزیچره  تیدوجوم  سپ  تسا ؛ دوجو  دوخ  تیجراخ  تینیع و  كالم  تیعقاو ، كـالم  ققحت ، تیدوجوم و  كـالم  هک  تسا 
دهاوخ تیدوجوم  كـالم  رگید  دوجو  نآ  ـالا  دـشاب و  رگید  يدوجو  هب  شتیدوجوم  دـناوت  یمن  يزیچ  نینچ  هک  تسا  حـضاو  تسا و 

: تسا ضرف  فالخ  نیا  لوا و  دوجو  هن  دوب ،

هّیثیح ریغ  اهتاذ  هّیثیح  یتلا  هّیهاملا  فالخب  هیدوجوملا ، نیع  دوجولا  ّنا  يا  دـئاز ، وجوب  ـال  هتاذـب  نکل  دوجوم  دوجولا  ّنا  عافدـنالا  هجو 
. اهدوجو

باوج رب  لاکشا  : 4 - 1 - 2 - 1

ریغ رد  هچ  دوجو و  رد  هچ  تسا ، دـئاز  دوجو  مزلتـسم  اـج  همه  رد  هرورـضلاب  تیدوجوم  هک  دوش  لاکـشا  قوـف  باوـج  هب  تسا  نکمم 
. باوصان تسا  ینخس  تسا ، تیدوجوم  نیع  دوخ  هکلب  دئاز ، دوجو  اب  هن  یلو  تسا  دوجوم  دوجو  هک  نخس  نیا  نیاربانب  دوجو ،

یقاقتشا أدبم  دشاب و  یتاذ  دیاب  قتشم ، ظفل  قالطا  يارب  ینعی ، تسا ؛ قاقتشا » أدبم  ياراد  تاذ  « » قتشم  » يانعم هکنیا  قوف  ياعدم  لیلد 
زا یکی  هک  ار ، دیفس »  » ظفل یتقو  الثم  ددرگ . قالطا  نآ  رب  قتـشم  ظفل  أدبم  نیا  ندوب  اراد  رابتعا  هب  ات  دشاب ، أدبم  نیا  دجاو  تاذ  نیا  و 

هکنیا رابتعا  هب  و  تسا ، يدیفـس  نامه  هک  یقاقتـشا ، أدبم  و  تسا ، دیز  نامه  هک  میراد ، یتاذ  مینک ، یم  قالطا  دـیز  رب  تسا ، تاقتـشم 
تسا و تاقتشم  زا  یکی  مه  دوجوم » «. » تسا دیفس  دیز  : » دوش یم  هتفگ  قالطا و  وا  رب  دیفس »  » ظفل تسا  يدیفـس  دجاو  جراخ  رد  دیز 

. دشاب دوجو  نآ  دجاو  تاذ  نآ  يدوجو و  دشاب و  یتاذ  دیاب  نآ  قالطا  يارب  سپ  تسا ، دوجو » ياراد  تاذ   » نآ يانعم 

ات دوش  مضنم  نآ  هب  دئاز  يدوجو  دیاب  مینک  قالطا  یئیش  رب  ار  دوجوم »  » ظفل هاگره  نیاربانب 

. تاذلاب هن  دندوجوم  ضرعلاب  زین  دوجو  هضافا  زا  دعب  ییایشا  نینچ  - 1
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سپ تسا ، دوجوم  اتقیقح  دوجو  هک  تسا  نیا  نآ  ياـنعم  تسا » لیـصا  دوجو  : » مییوگ یم  یتقو  لاـح  دـشاب . حیحـص  ظـفل  نیا  قـالطا 
هب يرگید  دوجو  دیاب  ینعی ، تسا ؛ دئاز  دوجو  مزلتـسم  ظفل  نیا  قالطا  دش ، هتفگ  هکنانچ  دوش و  یم  قالطا  نآ  رب  دوجوم »  » ظفل راچان 

دوجو اب  هن  یلو  تسا  دوجوم  دوجو  : » دش هتفگ  روکذم  لاکشا  باوج  رد  هکنیا  سپ  دشاب . قالطا  نیا  زوجم  ات  ددرگ  مضنم  لّوا  دوجو 
دئاز دوجو  رکنم  رگا  تسین و  نآ  زا  يّرفم  دراد و  دئاز  دوجو  هب  جایتحا  ریزگان  تسا ، دوجوم  دوجو  رگا  تسردان . تسا  ینخـس  دـئاز »

: تسین دوجوم  میشاب ، نآ  يارب 

. دوجوم ریغ  دوجولا  ّنا  همزال  دوجولل و  هضورعم  تاذ  هل  ام  یلع  قلطی  اّمنا  هغللا  فرع  یف  دوجوملا »  » ّنا

لاکشا خساپ  : 4 - 1 - 2 - 2

هک رگید - يأر  قبط  یلو  تسا  أدبم » ياراد  تاذ  « » قتشم  » يانعم يأر ، کی  قبط  دراد : دوجو  يأر  ود  قتـشم  موهفم  انعم و  هرابرد  الوا ،
. تسا طیسب  قتشم »  » موهفم دنا - هتفریذپ  ار  نآ  زین  نیققحم 

ار نآ  یتقو  هک  تسا  موهفم  کی  ینعی ، تسا ؛ هدـش  ذـخا  طرـشب  هک ال  تسا  قاقتـشا  أدـبم  موهفم  ناـمه  قتـشم  موهفم  يأر ، نیارباـنب 
اب دیفـس »  » قرف سپ  قتـشم . هژاو  اب  مینک  شرابتعا  طرـشب  یتقو ال  مینک و  یم  ریبعت  نآ  زا  قاقتـشا  أدـبم  هژاو  اـب  مینک  راـبتعا  ـال  طرـشب 

. تسا یئال  طرشب  یطرشب و  رابتعا ال  هب  اهنت  کلذ  لاثما  و  يروش »  » اب روش » «، » يدیفس »

أدبم دقاف  هک  تسا  قداص  یتاذ  رب  مه  انعم  نیا  اریز  تسین ، يروذحم  زاب  دشاب ، أدـبم » ياراد  تاذ  « » قتـشم  » يانعم هکنیا  ضرف  رب  ایناث ،
دوخ رد  لخاد  تسین ، نآ  زا  جراخ  أدبم  تسا و  أدبم  دجاو  دوخبدوخ  هک  یتاذ  رب  مه  دوش و  یم  همیمـض  نآ  هب  جراخ  زا  أدبم  تسا و 

هجیتن رد  تسا و  أدبم  دجاو  تاذ  سپ  ، (1) تـسا دوخ  دجاو  یتاذ  ره  تسا و  تاذ  نیع  أدبم  ضرف ، ربانب  هکارچ  تسا . نآ  نیع  تاذ و 
موهفم رد  ینعی ، دوب ؛ یجراخ » أدبم  ياراد  تاذ  « » قتشم  » يانعم رگا  رگید ، ترابع  هب  تسا . لاکشاالب  یتاذ  نینچ  رب  قتـشم  ظفل  قالطا 

هک دوب  هدش  دیق  نآ  يانعم  و 

فـالخرب دنـشاب ، یم  دوخ  دـجاو  سپ  دنتـسه  هسفنل  نوچ  یتادوجوم  نینچ  تسا . هسفنل  هسفن  یف  دوجوم  اـجنیا  رد  تاذ  زا  دوصقم  - 1
. دمآ دهاوخ  هدنیآ  هلحرم  رد  رتشیب  حیضوت  دنتسین . دوخ  دجاو  هک  هریغل  هسفن  یف  تادوجوم 
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« قتشم  » يانعم درادن ، دوجو  قتشم  يانعم  رد  يدیق  نینچ  یلو  دوب  حیحص  لکشتسم  ياعدم  تاذ ، نیع  هن  دشاب  تاذ  زا  جراخ  دیاب  أدبم 
أدـبم دـجاو  دوخ  يدوخ  هب  هک  یتاذ  رب  قتـشم  هژاو  اعبط  و  جراخ ، ای  دـشاب  تاذ  لـخاد  أدـبم  نآ  هاوخ  تسا ، أدـبم » ياراد  تاذ   » قلطم

نآ قادصم  ندوب  بکرم  مزلتسم  موهفم  کی  ندوب  بکرم  رگید ، ریبعت  هب  دوش . یم  قالطا  اتقیقح  زین  تسا  أدبم  نیع  دوخ  ینعی ، تسا ؛
قادصم هب  موهفم  مکح  يرست  دریگ ، یم  هجیتن  ار  نآ  قادصم  ندوب  بکرم  قتـشم  موهفم  ندوب  بکرم  زا  لکـشتسم  هکنیا  سپ  تسین .

. تساهنآ نایم  طلخ  و 

تسا نیا  تفرگ  ناوت  یم  هک  يا  هجیتن  رثکادح  تروص  نیا  رد  دشاب ، یجراخ » أدبم  ياراد  تاذ  « » قتـشم  » موهفم مینک  یم  ضرف  اثلاث ،
رب یللخ  دوجو  رب  دوجوم »  » ندوبن قـالطا  لـباق  تسا ؛ لـطاب  دوجو  تلاـصا  هکنیا  هن  تسین ، قـالطا  لـباق  دوـجو  رب  دوـجوم »  » ظـفل هک 

یتاذ  » زا تسا  ترابع  دوجوم »  » يانعم دش ، هتفرگ  رظن  رد  قتـشم  يارب  هک  یموهفم  نینچ  اب  اریز  دزاس ، یمن  دراو  دوجو  تلاصا  ياعدم 
قدص تسا و  دئاز » دوجو  ياراد  تاذ   » نآ يانعم  رت  هداس  ریبعت  هب  و  دوش » یم  نآ  دجاو  جراخ  زا  تسا و  دوجو  دقاف  هسفن  دـح  یف  هک 

. تسا دوجو  تلاصا  ياعدم  نیع  دوجو  رب  موهفم  نیا  ندرکن 

کی زا  رگا  سپ  سکعلاب ؛ هن  تسا  تایعقاو  ینالقع و  ياهثحب  عبات  يوغل  یفرع و  تاقالطا  یظفل و  ياـهثحب  هفـسلف  رد  رگید ، ناـبز  هب 
لیلد هب  دیاب ، تسا ، ییانعم  نینچ  ياراد  دوجوم »  » ظفل هک  دش  ملسم  رگید  فرط  زا  دش و  تباث  نقتم  یلقع  هلدا  اب  دوجو  تلاصا  فرط 

، دوجو رب  دوجوم »  » ظفل ندوبن  قـالطا  لـباق  لـیلد  هب  هن ، تشادرب  تسد  دوجو  رب  دوجوم »  » ظـفل قـالطا  زا  دوجو ، تلاـصا  ندوب  زرحم 
: دنتسین يدادرارق  يوغل و  ياهثحب  یظفل و  تاقالطا  عبات  یملع  قیاقح  تایعقاو و  دوجو . تلاصا  نالطب  هب  مینک  مکح 

ریدـقت یلع  یهف ، دوجوم ، ریغ  دوجولا  ّنا  همزال  دوجولل و  هضورعم  تاذ  هل  اـم  یلع  قلطی  اـّمنا  هغللا  فرع  یف  دوجوملا  ّنا  يوعد  اـّما  و 
اهـسفن هّینیع  هقیقح  مّدقت - امک  دوجولل - و  ظافلالا ، لامعتـسا  عبتت  قئاقحلا ال  لامعتـسالا و  هبلغ  وا  يوغللا  عضولا  یلا  عجار  رما  اهتحص ،

»؟ هتقیقح هذه  ام  نایعالا  یف  نوکی  فیک ال  ریغ و  نایعالا ال  یف  ّهنأ  هتقیقح  دوجولاف  هلمجلاب  و  : » لیصحتلا یف  راینمهب  لاق  اهـسفنل . هتباث 
. یهتنا
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نآ باوج  مود و  لاکشا  : 4 - 2

لاکشا : 4 - 2 - 1

: تسا هدش  لیکشت  ریز  همدقم  ود  زا  لاکشا  نیا 

. دنا تاذلاب  دوجولا  بجاو  زین  تانکمم  دشاب ، لیصا  دوجو  رگا  لوا : همدقم 

دوجو یتاذ  تیدوجوم  تسا ، دوجوم  تاذلاب  یش ء  دوجو  هک  تسا  نیا  دوجو  تلاصا  يانعم  دش ، هتفگ  هکنانچ  هکنیا ، همدقم  نیا  لیلد 
بلس  » نامه اریز  دومن ، بلس  نآ  زا  تسا  لاحم  تسا  نآ  نیع  یش ء و  کی  یتاذ  هک  ار  يزیچ  هک  تسا  حضاو  تسا . نآ  نیع  یش ء و 
لاحم ایشا  دوجو  ینعی ، تسا ؛ لاحم  ایشا  دوجو  زا  تیدوجوم  بلس  نیاربانب ، تسا . یهیدب  نآ  هلاحتـسا  هک  دشاب  یم  شدوخ » زا  یش ء 

تلاصا ربانب  سپ  تسا . لاحم  نآ  يارب  ندش  مودعم  اتاذ  هک  تسا  يدوجو  زین  تاذلاب  دوجولا  بجاو  زا  دوصقم  و  دنوش . مودـعم  تسا 
. دنتسه تاذلاب  دوجولا  بجاو  ایشا  همه  دوجو ،

. تسین تاذلاب  بجاو  يدوجولا  نکمم  چیه  تسا ، لطاب  یلات  مود : همدقم 

: تسین لیصا  دوجو  هجیتن :

هبلـس عانتما  مزلتـسی  هتاذب  ادوجوم  دوجولا  نوک  ّنال  تاذلاب ، هبجاو  هّیناکمالا  تادوجولا  نوک  عبتتـسی  هتاذب  ادوجوم  دوجولا  نوک  ّنا  ... 
. هتاذل همدع  عنتمی  ام  ّالا  تاذلاب  بجاولاب  ینعن  هسفن و ال  نع  بلسی  یشلا ء ال  ذا  هتاذ ، نع 

باوج : 4 - 2 - 2

نیب لکشتسم  انعم و  ود  نیب  تسا  یظفل  كرتشم  تاذلاب »  » هژاو تسا . تاذلاب »  » هملک فلتخم  يانعم  ود  نیب  طلخ  زا  یـشان  لاکـشا  نیا 
. تسا هدیسر  تسردان  هجیتن  هب  هدرک و  هابتشا  ود  نیا 

ینعی ریغلاـب ،» دوجوم  : » دوش یم  هتفگ  یتقو  ضرعلاـب .»  » لـباقم رد  یهاـگ  دور و  یم  راـک  هب  ریغلاـب »  » لـباقم رد  یهاـگ  تاذـلاب »  » هژاو
، ریغ هب  جایتحا  تیدوجوم  يارب  تسا ، ریغ  ياـضتقم  تسا ، ریغ  زا  یـشان  شتیدوجوم  هک  يزیچ  رگید ، تراـبع  هب  ریغ ؛ ببـس  هب  دوجوم 
هب هن  تسا  شدوخ  ببـس  هب  شتیدوجوم  هک  يزیچ  ینعی  تاذلاب ،» دوجوم  : » دوش یم  هتفگ  یتقو  لباقم ، رد  دراد . تلع ، هب  جایتحا  ینعی 

. ریغ ياضتقم  هن  تسا  شدوخ  ياضتقم  ریغ ، ببس 
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یتقو اریز  يزاجم ، تسا  يریبعت  قوف  ریبعت  هکنیا  نآ  میهد و  حیـضوت  بلطم  همادا  زا  لـبق  تسا  مزـال  هک  دراد  دوجو  يا  هتکن  اـجنیا  رد 
یـش ء نیا  هک  دـنک  یم  روطخ  نهذ  هب  انعم  نیا  تسا  شدوخ  ببـس  هب  شتیدوجوم  هک  تسا  يزیچ  تاذـلاب  دوجوم  هک  دوش  یم  هتفگ 

یم نامگ  يریبعت  نینچ  اب  رتنـشور ، ترابع  هب  دنک . یم  دوجوم  ار  دوخ  بیترت  نیدب  دهد و  یم  دوجو  شدوخ  هب  تاذ  نیا  دراد و  یتاذ 
اجنآ یـش ء . تاذ  دوخ  هاگ  تسا و  یـش ء  دوخ  زا  ریغ  يزیچ  یهاگ  تلع  اهتنم  دنا ، تلع  جاتحم  ندش  دوجوم  يارب  ایـشا  همه  هک  دوش 

دوجوم : » مییوگ یم  تسا  یـش ء  تاذ  تلع  هک  اـجنآ  و  تاـنکمم ، دـننام  ریغلاـب ،» دوجوم  ، » مییوـگ یم  تسا ، یـش ء  تاذریغ  تلع  هک 
ندـش دوجوم  تلع  دوخ  يزیچ  تسا  لاحم  ناشیا ، رظن  زا  تسامکح . دوصقم  فالخ  تسا و  لطاب  ناـمگ  نیا  بجاو . دـننام  تاذـلاب ،»

هب جایتحا  ندوب  دوجوم  يارب  هک  یئیـش  ینعی  تاذـلاب  دوجوم  سپ  تسا ، ریغلا » ببـسب  ال   » اهنت تاذـلاب  زا  ناشیا  دوصقم  دـشاب . شیوخ 
یضتقم هدوجو  نوک   » ریبعت باتک  رد  ور ، نیمه  زا  تسا . یش ء  دوخ  تاذ  نامه  تلع  نیا  یلو  تسا  تلع  جاتحم  هکنیا  هن  درادن ، تلع 

. یحماسم تسا  يریبعت  تسا  تاذلا  ببـسب  يانعم  دیفم  هک  تاذـلاب »  » ریبعت سپ  هریغ .» یلا  رقتفی  ناریغ  نم   » هب تسا  هدـش  ریـسفت  هتاذ »
نالف یـسک  هچ  هزاجا  هب   » دـنک یم  لاؤس  باتع  اب  ام  زا  هک  یـسک  باوج  رد  یهاگ  الثم  تسا . ناوارف  زین  فرع  رد  تاحماسم  نیا  هیبش 

هب اما  تسا  هتـشاد  هزاجا  هب  جایتحا  راک  نیا  هک  تسین  نیا  مدوخ » هزاـجا  هب   » زا دوصقم  مدوخ .» هزاـجا  هب  : » مییوگ یم  يدرک »؟ ار  راـک 
هار امکح  فرع  هب  ماع  فرع  زا  زاجم  هحماـسم و  نیا  تسین ، هزاـجا  هب  جاـیتحا  ینعی  مدوخ » هزاـجا  هب   » هکلب ریغ ، هزاـجا  هن  دوخ  هزاـجا 
ریغ جاتحم  هک  دوش  یم  قالطا  يدوجوم  هب  تاذـلاب » دوجوم   » امکح فرع  رد  تسا . هتفای  نایرج  تاذـلاب » دوجوم   » رد نآ  نیع  هتفاـی و 

. بلطم لصا  هب  میدرگرب  تسا ، دوخ  جاتحم  هک  يدوجوم  هب  هن  تسین ،

دوجوم  » لـباقم رد  مه  یهاـگ  اـما  تلع  زا  زاـین  یب  دوجوم  ینعی  هک  تسا  ریغلاـب » دوجوم   » لـباقم رد  تاذـلاب » دوـجوم   » یهاـگ میتـفگ 
اتقیقح هکلب  تسا ، هدـشن  هداد  تبـسن  وا  هب  ازاـجم  تیدوـجوم  فـصو  هک  يدوـجوم  ینعی  تروـص  نیا  رد  دور ؛ یم  راـک  هب  ضرعلاـب »
لباقم رد  یقیقح ، دوجوم  ینعی  مالک  کی  رد  ازاجم و  هن  تسا  هدـش  لمح  نآ  رب  اتقیقح  دوجوم »  » لومحم تسا ، تیدوجوم  هب  فصتم 

. دنک یم  ضرف  دوجوم  ار  نآ  ازاجم  ام  نهذ  یلو  تسین  دوجوم  جراخ  رد  هک  يزیچ 
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. تلع زا  زاین  یب  دوجوم  هن  یقیقح  دوجوم  ینعی  تسا ، دارم  مود  يانعم  تاذـلاب » دوجوم  : » دوش یم  هتفگ  یتقو  دوجو  تلاصا  رد  نونکا 
ایـشا و دوجو  یتاذ  تیدوجوم  تسا ، تاذـلاب  دوجوم  یئیـش  ره  دوجو  هک  تسا  نیا  دوجو  تلاصا  ياـنعم  هک  دوش  یم  هتفگ  یتقو  سپ 
هب مئاق  یقیقح  دوجوم  نیا  هاوخ  ازاجم ، هن  تسا  دوجوم  اتقیقح  ایـشا  دوجو  هک  تسانعم  نیمه  هب  اهنت  تاریبعت  نیا  ماـمت  تساـهنآ ، نیع 
ای ریغ  هب  مئاق  دوجوم  نیا  ایآ  هکنیا  تسا و  ثحب  کی  تسیچ  جراخ  رد  یقیقح  دوجوم  هکنیا  نیاربانب ، نآ . زا  زاین  یب  هاوخ  دشاب و  ریغ 

. دنا هدش  طلخ  انعم  ود  نیا  لالدتسا  ياجک  رد  مینیبب  لاکشا و  هب  میدرگرب  حیضوت ، نیا  هب  هجوت  اب  رگید . تسا  یثحب  تسا  لقتسم 

رد ترابع  نیا  هنع .» هبلـس  عانتما  مزلتـسی  هتاذـب  ادوجوم  دوجولا  نوک  : » تسا هدـش  هتفگ  هک  تسا  ترابع  نیا  رد  قوف  ياـنعم  ود  طـلخ 
: دوش یم  لیلحت  ریز  لکش  هب  اربک  ارغص و  کی  هب  عقاو 

.( دوجولا هلاصال  ، ) تاذلاب دوجوم  یش ء  لک  دوجو 

. هنع هبلس  عانتما  مزلتسی  تاذلاب  دوجوم  لک 

هتفگ هک  تسا  ییانعم  ود  زا  مود  يانعم  هب  ارغـص  رد  اریز  تسا ، هدشن  رارکت  تقیقح  رد  هک  تسا  تاذلاب » دوجوم   » سایق نیا  طسو  ّدح 
هب رگا  نیاربانب ، هلعلاب . دوجوم ال  اربک  رد  تسا و  زاجملاب  ـال  دوجوم  تاذـلاب » دوجوم   » ياـنعم ارغـص  رد  لوا . ياـنعم  هب  اربک  رد  دـش و 

: دیآ یم  رد  ریز  لکش  هب  سایق  میهد ، رارق  ار  نآ  يانعم  اربک  ارغص و  زا  کیره  رد  تاذلاب » دوجوم   » هژاو ياج 

.( دوجولا هلاصال  ، ) زاجملاب دوجوم ال  یش ء  لک  دوجو 

. هنع هبلس  عانتما  مزلتسی  هلّعلاب  دوجوم ال  لک 

لالدتـسا سپ  تفرگ ، يا  هجیتن  نآ  زا  ناوت  یمن  درادن و  دوجو  یکرتشم  طسو  ّدـح  قوف  همدـقم  ود  رد  دوش ، یم  هدـید  هک  روط  نامه 
. دسر یمن  يو  بولطم  هجیتن  هب  تسین و  تسرد  لکشتسم 

فالخرب تسا ، تیببس  ءاب  یکی  رد  ب » . » تسا تاذلاب »  » هژاو رد  ب »  » فلتخم يانعم  ود  نیب  طلخ  زا  یشان  لاکـشا  نیا  رتقیقد ، ریبعت  هب 
: ضورع رد  هطساو  ای  هیدییقت  تیثیح  یفن  روظنم  یمود  رد  تسا و   (1) توبث رد  هطساو  ای  هیلیلعت  تیثیح  یفن  دوصقم  یلوا  رد  يرگید ؛

نوک لب  هتاذ ، سفن  هدوجو  نوک  وه  سیل  تاذلاب  ابجاو  یشلا ء  نوک  یف  كالملا  ّنا  عافدنالا  هجو 

. دنیوگ یم  زین  هلیلعت » تیثیح  و « توبث » رد  هطساو  تلع « هب  - 1
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. هنم ضافم  هریغ  یلا  رقتفم  هتاذ ، یف  دوجوم  ّهنا  نیع  یف  وهف ، ّیناکما  دوجو  ّلک  هریغ و  یلا  رقتفی  نا  ریغ  نم  هتاذ  یضتقم  هدوجو 

لیثمت : 4 - 2 - 3

یموهفم یفرح » يانعم   » زا دوصقم  تسا . هدـش  هیبشت  یفرح  يانعم  هب  تاـنکمم  دوجو  بلطم ، ندـش  رتنـشور  يارب  لاکـشا ، عفد  زا  سپ 
و زا »  » ظـفل موهفم  دـننام  تسا ، رگید  موهفم  ود  نیب  ندوب  طـبار  نیع  نآ  تیموهفم  الـصا  رگید و  موـهفم  ود  نیب  تسا  طـبار  هک  تسا 

روصت اـب  هارمه  هلاـحم  ـال  نآ  روصت  هکلب  درک . روصت  نآ  نیفرط  زا  يادـج  لالقتـساب و  ناوت  یمن  ار  یموـهفم  نینچ  تسا  حـضاو  هب .» »
نیا رتشیب  حیضوت  درک . روصت  اهنت  لقتسم و  تروص  هب  میهافم و  مامت  زا  ادج  ار  کیره  ناوت  یم  هک  نآ  نیفرط  فالخرب  تسا ، نیفرط 

. دمآ دهاوخ   3 - 1 لوا / لصف  مود / هلحرم  رد  بلطم 

ریغ هب  مئاق  هک  مینیب  یم  نیارباـنب ، دـنا . موهفم  - 2 دـنریغ ، هب  طابترا  مایق و  نیع  هکلب  ریغ ، هب  مئاـق  - 1 دـنراد : یگژیو  ود  یفرح  میهافم 
ياهدوجو تسا . میهافم  ریاس  هب  ندوب  مئاق  ناـمه  اـنیع  ناـشندوب  موهفم  هکلب  درادـن ، تاـفانم  ناـشندوب  موهفم  اـب  یفرح  میهاـفم  ندوب 

: دنراد یگژیو  ود  زین  اهدوجو  نیا  دنوحن . نیمه  هب  زین  یجراخ  یناکما 

تلع هب  مئاق  دندوجوم  اتقیقح  هکنیا  نیع  رد  دنرادن . تافانم  مهاب  ود  نیا  دندوجوم و  دنریغ 2 - هب  طبر  مایق و  نیع  هکلب  ریغ ، هب  مئاق  - 1
زاین اب  اهنت  هن  اهنآ ، رب  دوجوم »  » یقیقح لمح  نیاربانب ، تسا . تلع  هب  ناشندوب  مئاق  نامه  انیع  اـهنآ  ندوب  دوجوم  الـصا  دنـشاب و  یم  زین 

: تسا نآ  نیع  هکلب  تسین ، راگزاسان  تلع  هب  اهنآ 

. هیتآلا ثاحبألا  یف  هل  حیضوت  دیزم  یجیس ء  هریغب و  مایقلاب  ّالا  اموهفم  ّمتی  کلذ ال  عم  وه  هسفن و  هسفن  يذلا  ّیفرحلا  ینعملاک 

دوجولا ّققحت  ینعم  لباق و  لعاف و  یلا  جایتحا  ریغ  نم  هتاذ  یـضتقم  ّهنا  هسفنب  بجاولا  دوجو  ینعم  : » رافـسالا یف  نیهلأـتملا  ردـص  لاـق 
(1) .« دوجولا ریغ  فالخب  هب ، موقی  دوجو  یلا  هقّقحت  رقتفی  مل  لعافب ، وا  بجاولا  یف  امک  هتاذب  اّما  لصح ، اذا  ّهنا  هسفنب 

ص 40. ج 1 ، هعبرالا ، رافسالا  - 1

لیثمت : 4 - 2 - 3www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 342زکرم  هحفص 124 

http://www.ghaemiyeh.com


97 ص :

نآ باوج  موس و  لاکشا  : 4 - 3

لاکشا : 4 - 3 - 1

دوخ دوجوم »  » و دوجو »  » يونعم كارتـشا  اریز  تسا ، ضرف  فـالخ  نیا  تسا و  دوجوم »  » هژاو یظفل  كارتـشا  مزلتـسم  دوـجو  تلاـصا 
. تسا دوجو  تلاصا  تامدقم  زا  یکی 

یم دوجوم  دوجو  رابتعا  هب  تیهاـم  تسا و  دوجوم  هتاذـب  دوجو  هک  تسا  نیا  تیهاـم  تیراـبتعا  دوجو و  تلاـصا  ياـنعم  هک  دـش  هتفگ 
نآ هب  يرگید  دوجو  هک  تسین  مزال  درادن و  دئاز  دوجو  هب  زاین  ندوب  دوجوم  يارب  دوجو  دـش ، نایب   4 - 1 رد 1 - هک  يریبعت  هب  و  دشاب ؛

دیاب دراد ، دـئاز  دوجو  هب  زاین  ندـش  دوجوم  يارب  هک  تیهاـم  فـالخرب  تسا ، تیدوجوم  نیع  دوخ  هکلب  ددرگ ، دوجوم  اـت  دوش  مضنم 
تیهام : » مییوگ یم  یتقو  سپ  ددرگ . لمح  نآ  رب  دوجوم »  » موهفم نآ  ظاحل  هب  ات  دبای  ققحت  نآ  يارب  قاقتـشا ، أدبم  هلزنم  هب  يدوجو ،

هک تسا  نیا  ياـنعم  هب  تسا » دوجوم  نآ  دوجو  : » مییوـگ یم  یتـقو  تسا و  دوـجو  ياراد  هک  تسا  نیا  ياـنعم  هب  تسا » دوـجوم  یش ء 
ياـنعم هب  دوش  یم  قـالطا  تیهاـم  رب  یتـقو  تسا ، تاقتـشم  زا  یکی  هک  دوجوم ،»  » هژاو ینعی  تسا . تیدوجوم  نیع  تسا ، دوـجو  نیع 
تیهام دوجو و  رب  هژاو  نیا  نیاربانب ، تسا . دوجولا » وه   » ياـنعم هب  ددرگ ، یم  قـالطا  نآ  دوجو  رب  یتقو  تسا و  دوجولا » هل  تبث  تاذ  »

كارتشا ضرف  رب  ینتبم  دوجو  تلاصا  هلئـسم  حرط  هک  یلاح  رد  تسا ، یظفل  كرتشم  ود  نآ  نیب  اذـهل  دوش و  یمن  قالطا  انعم  کـی  هب 
يا هجیتن  هب  رجنم  تیهام  تیرابتعا  دوجو و  تلاصا  لوبق  اذه  یلع  تشذگ .  2 - 4 رد 1 - مراهچ  همدقم  رد  هکنانچ  تسا ، دوجو  يونعم 

: تسا هلئسم  ینابم  تامدقم و  اب  یفانم  هک  دوش  یم 

، يا « ] هریغب ام   » و هسفنب » ام   » نیب اکرتشم  دوجولا  موهفم  ناک  دوجولا ، وه  يذلا  اهریغب ، هدوجوم  هّیهاملا  هتاذـب و  ادوجوم  دوجولا  ناک  ول 
. ّیظفل تادوجوملا ال  نیب  ّيونعم  كرتشم  دوجولا  ّنا  نم  هّجحلا ، ضورفم  ّمتی  ملف  هریغ ،] ضرعب 

باوج : 4 - 3 - 2

قیداصم هیحان  رد  تسا  هدش  حرطم  قوف  لاکشا  رد  هک  یتوافت  تسا . نآ  قیداصم  و  دوجوم »  » موهفم نیب  هابتشا  زا  یشان  زین  لاکشا  نیا 
« دوجوم  » هژاو نآ . موهفم  هیحان  رد  هن  تسا ، دوجوم » »
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هک ییانعم  نامه  تسا ؛ یعقاو  یجراخ و  ینیع ، نامه  نآ  تسا و  هدـش  قالطا  انعم  کی  هب  تیهام ، رد  هچ  دوجو و  رد  هچ  اج ، همه  رد 
تیهام : » مییوگ یم  هک  یتقو  هچ  و  تسا » دوجوم  دوجو  : » مییوگ یم  هک  یماگنه  هچ  نآ . رب  تسا  مدع  لمح  یفانم  یش ء  رب  نآ  لمح 

زا یلاخ  عقاو  ملاع  جراخ و  ناـهج  هک  تفگ  ناوت  یمن  ینعی  تسا  دوجوم  تسا ؛ رادـتیعقاو » « » دوجوم  » ياـنعم ودره ، رد  تسا » دوجوم 
يدوخ هب  دوجو ، ینعی  نآ ، قادـصم  کی  تسا ، قیداصم  هیحان  رد  تسه ، یتوافت  رگا  تسین ؛ یتواـفت  موهفم  هیحاـن  رد  سپ  تسا ، نآ 
يدوخ هب  تیهام ، ینعی  شرگید ، قادصم  تسا و  دوجوم »  » قادـصم دـئاز ، دوجو  هب  زاین  نودـب  رگید و  یئدـبم  هب  جایتحا  نودـب  دوخ ،

: دشاب موهفم  نیا  قادصم  نآ  رابتعا  هب  ات  دراد ، قاقتشا  أدبم  دئاز و  دوجو  هب  زاین  هکلب  تسین ، نآ  قادصم  دوخ 

. ّیموهفم ّیقادصم ال  روکذملا  فالتخالا  قادصملا و  موهفملا و  نیب  اطلخ  هیف  ّنأ  عافدنالا  هجو 

اهنآ لاطبا  دوجو و  تلاصا  فلاخم  لاوقا  : 5

هراشا

رد مینک . لطاب  حرطم و  ار  فلاخم  لاوقا  دـیاب  نونکا  دـش . عفد  حرطم و  زین  نآ  هب  طوبرم  تالاکـشا  دـش و  تباث  دوجو  تلاصا  اجنیا  ات 
. تانکمم رد  تیهام  تلاصا  بجاو و  رد  دوجو  تلاصا  - 2 تیهام ؛ تلاصا  - 1 دراد : دوجو  رگید  لوق  ود  دوجو ، تلاصا  لباقم 

تیهام تلاصا  : 5 - 1

هراشا

: تخادرپ ریز  بلطم  ود  هب  دیاب  اجنیا  رد  دش . هداد  حیضوت  دوجو  تیرابتعا  تیهام و  تلاصا  هرابرد  ، 2 رد 4 -

؟ تسیچ یه  یه  ثیح  نم  تیهام  رابتعا  زا  دوصقم  - 1

؟ تسا لیصا  يرابتعا  هچ  هب  تیهام  - 2

یه یه  ثیح  نم  تیهام  رابتعا  زا  دوصقم  : 5 - 1 - 1

تیهام دوخ  هب  ار  نامرظن  میشاب ؛ هتشاد  هجوت  نآ  زا  ریغ  يرگید  زیچ  هب  هکنیا  نودب  میهد ، یم  رارق  هجوت  دروم  ار  یـش ء  تیهام  یهاگ 
الثم تسام . رابتعا  هجوت و  دروم  یه  ثیح  نم  تیهاـم  يرظن ، نینچ  رد  مینک . یم  رظن  فرـص  نآ  زا  ریغ  هچره  زا  میراد و  یم  فوطعم 

دوخ ام  رگا 
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ظاحل نآ  اـب  ار  يرگید  رما  چـیه  میهد و  رارق  هجوت  دروم  ار ، قطاـن  هدارـالاب  كرحتم  ساـسح  يدـعب  هس  رهوج  ینعی  ار ، ناـسنا  موهفم 
، ار دوجوم  ناسنا  رگا  اما  میا . هدرک  رابتعا  ار  ناسنا  وه  امب  ناسنا  تروص  نیا  رد  میهدن ، رارق  هجوت  دروم  ار  شندوب  موهفم  یتح  مینکن ،

اهنا امب  تیهام  هکلب  تسا ، هدـشن  ظاحل  یه  یه  امب  تیهام  میدرک ، ظاحل  ار  هریغ  یجراخ و  ناسنا  ار ، ینهذ  ناـسنا  ار ، مودـعم  ناـسنا 
. تسا هدش  رابتعا  کلذ  ریغ  موهفم و  اهنا  امب  ای  مودعم ، اهنا  امب  ای  دوجوم ،

تسیل یه  یه  ثیح  نم  هیهاملا   » هک تسا  نیا  تسا ، امکح  هیلک  شریذپ  دروم  هک  تیهام ، یهیدب  ماکحا  زا  یکی  هتکن ، نیا  هب  هجوت  اب 
زیچ چـیه  شتایتاذ  دوخ و  زجب  مینک  رابتعا  یه  یه  ثیح  نم  ار  تیهام  هاگره  ینعی  تسا ؛ شدوخ  طـقف  یه  یه  اـمب  تیهاـم  یهـالا ،»

هن تسا  موـهفم  هن  یئزج ، هن  تسا  یلک  هـن  مودـعم ، هـن  تـسا  دوـجوم  هـن  تیهاـم  يراـبتعا ، نـینچ  رد  دوـش . یمن  لـمح  نآ  رب  يرگید 
ياضتقا اهنت  یه  یه  ثیح  نم  تیهاـم  ریغ ؛ ـال  تسا و  شدوخ  طـقف  هکلب  هوقلاـب ، هن  تسا  لـعفلاب  هن  ریثک ، هن  تسا  دـحاو  هن  قادـصم ،

دوش یم  لوکوم  اهنآ  عفد  نآ و  هرابرد  هدش  حرطم  تالاکشا  رابتعا و  نیا  هرابرد  رتشیب  حیـضوت  دراد . دوخ  رب  ار  شتایتاذ  تاذ و  لمح 
.2 لوا / لصف  مجنپ / هلحرم  هب 

تسا لیصا  يرابتعا  هچ  هب  تیهام  : 5 - 1 - 2

هک تسا  نآ  نخـس  نیا  ياـنعم  اریز  تسا ؛ لیـصا  یه  یه  ثیح  نم  تیهاـم  هک  تسین  نیا  تیهاـم  تلاـصا  زا  دوصقم  هک  تسناد  دـیاب 
زا تشذگ ، اقوف  هکنانچ  بلطم ، نیا  دوخ و  رب  ار  دوجو  لمح  دنک  یم  اضتقا  يرگید  رما  چـیه  رابتعا  نودـب  یه و  یه  ثیح  نم  تیهام 

رظن زا  تسین . لیـصا  یه  یه  ثیح  نم  تیهام  هفـسالف  همه  يأر  هب  سپ  تسا ، دودرم  تیهام ، تلاصا  هب  نیلئاق  یتح  اـمکح ، همه  رظن 
ثیح نم  تیهام  دـنچره  نیاربانب ، درک . عازتنا  نآ  زا  ار  دوجو  موهفم  ناوتب  هک  تسا  لیـصا  یماگنه  تیهام  تیهاـم ، تلاـصا  هب  نیلئاـق 

اب دنتـسین ، دوجوم  اتقیقح  کیچیه  اـعبط  لیـصا و  هن  تسا  يراـبتعا  زین  دوجو  ناـشیا  رظن  هب  دـنچره  لیـصا و  هن  تسا  يراـبتعا  یه  یه 
تاـیهام هنوگ  نیا  ار  جراـخ  ملاـع  تسا ، دوجوم  اـتقیقح  لیـصا و  درک  عازتـنا  نآ  زا  ار  دوجو  يراـبتعا  موهفم  ناوتب  هک  یتیهاـم  همهنیا 

وه امب  ناسنا  تسا . یجراخ  قادصم  نودب  یعازتنا و  یموهفم  افرـص  هکلب  تسین ، دوجوم  ناسنا  دوجو  بیترت ، نیا  هب  دنا . هداد  لیکـشت 
زین ناسنا 
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عازتنا نآ  زا  ار  دوجو  موهفم  ناوتب  هک  تسا  یناـسنا  تسا  جراـخ  رد  اـتقیقح  هچنآ  درادـن ، یقیقح  قادـصم  جراـخ  رد  تسین و  دوجوم 
: درک

نا دوجولا و  اهنع  عزتنی  ثیحب  تناک  اذا  هلیـصا  مه  دـنع  یهف  نیّیقارـشالا ، یلا  بسن  امک  هّیهاملا ، هلاـصاب  لوقلا  داـسف  مّدـقت ، اـمب  نّیبتف 
. اّیرابتعا اهنع  عزتنملا  دوجولا  هّیرابتعا و  اهتاذ  ّدح  یف  تناک 

تیهام تلاصا  لاطبا  : 5 - 1 - 3

، تسا يرابتعا  هک  یه ، یه  ثیح  نم  تیهام  هک  تسا  نیا  نآ  يانعم  اریز  دوش ، یم  نشور  تیهام  تلاـصا  نـالطب  قوف ، تاحیـضوت  زا 
يراـبتعا دوجو  اریز  تسا ؛ تاذ  رد  بـالقنا  نیا  ددرگ و  یم  دوجوم  اـتقیقح  جراـخ  رد  دوش و  یم  لیـصا  دوش  عازتـنا  نآ  زا  دوجو  رگا 

تاذ ینعی ، دوش ؛ یمن  تیهام  تاذ  رد  یجراخ  رییغت  چیه  بجوم  زین  تیهام  زا  نآ  عازتنا  سپ  درادن ، یقیقح  قادصم  جراخ  رد  تسا و 
تسین و دوجوم  جراخ  رد  هک  تسا  يرابتعا  یموهفم  نآ  زا  لبق  لاح  نیا  اب  تسا ، یکی  نآ  زا  دعب  هچ  دوجو و  عازتنا  زا  لبق  هچ  تیهام 

: دراد فلتخم  مکح  ود  نامز  ود  رد  يرییغت  چیه  نودب  دحاو  تاذ  ینعی ، دوجوم ؛ اتقیقح  جراخ  رد  تسا و  لیصا  نآ  زا  دعب 

نامز ود  رد  يرییغت  چـیه  نودـب  دـحاو  تاذ  هک  تسین  نیا  زج  زین  تاذ  رد  بالقنا  زا  دوصقم  لیـصا و  یناـمز  تسا و  يراـبتعا  یناـمز 
: تسا هلاحتسالا  یهیدب  هک  تسا  تاذ  رد  بالقنا  مزلتسم  لوق  نیا  سپ  دشاب . هتشاد  توافتم  مکح  ود  فلتخم 

. هلاحتسالا ّيرورض  بالقنا  هّینیع  هتقیقح  تاذ  هلیصا  ّيرابتعالا  دوجولا  موهفم  عازتناب  هّیهاملا  هروریص  ّنا  هّدری  و 

نکمم رد  تیهام  تلاصا  بجاو و  رد  دوجو  تلاصا  : 5 - 2

اعّدم حیضوت  : 5 - 2 - 1

نیا زا  ریغ  تسا ، دـنوادخ  دوجو  ناـمه  هک  تسه  یـصخش  دـحاو  دوجو  کـی  جراـخ  رد  يو ، رظن  هب  تسا . یناود  قـقحم  زا  لوـق  نیا 
،5 - 1 رد 1 - هتبلا  تیهام . تانکمم  رد  تسا و  لیـصا  دوجو  دـنوادخ  رد  سپ  تسا ، تایهام  تسه  هچره  تسین ، يرگید  دوجو  دوجو 

نم تیهام  هک  میتفگ 
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. تسا بستنم  دنوادخ ، هب  ینعی  دوجو ، هب  هک  تسا  لیصا  یتیهام  ناشیا  رظن  هب  هکلب  تسین ، لیصا  یه  یه  ثیح 

تسا یظفل  كارتشا  هب  تانکمم  دنوادخ و  رب  دوجوم »  » ظفل قالطا  هک  تسا  هدیـسر  زین  هجیتن  نیا  هب  قوف ، يأر  ساسارب  یناود ، ققحم 
بـستنم ینعی  دندوجوم » تانکم  : » مییوگ یم  یتقو  تسا و  دوجولا  نیع  ینعی  تسا » دوجوم  دـنوادخ  : » مییوگ یم  یتقو  اریز  يونعم ، هن 

. دوجو هب  بستنم  يانعم  هب  تانکمم  رد  تسا و  هتفر  راک  هب  دوجولا  نیع  يانعم  هب  دنوادخ  رد  دوجوم »  » ظفل ور  نیا  زا  دندوجو ؛ هب 

، تسا هتفر  راک  هب  موهفم  اـنعم و  کـی  هب  دوجوم »  » ظـفل زین  اـجنیا  رد  هک  دور  ناـمگ  تسا  نکمم  هکنیا  تشاد  هجوت  دـیاب  هک  يا  هتکن 
تـسا هدش  روصت  قادصم  اب  موهفم  طلخ  تلع  هب  تسا و  قادـصم  هیحان  رد  دـشاب ، یتوافت  رگا  تسین ، هژاو  نیا  موهفم  رد  توافت  سپ 
اتقیقح اجنیا  رد  تسا ، لطاب  ناـمگ  نیا  یلو  دـش ، هتفگ  دوجوم »  » موهفم هراـبرد   4 - 3 رد 1 - هچنآ  دـننام  دـنا ، توافتم  زین  میهافم  هک 

. دراد قرف  دش ، هتفگ  البق  هچنآ  اب  تسا و  هدشن  قالطا  تانکمم  دنوادخ و  رب  ینعم  کی  هب  تسا و  توافتم  دوجوم »  » موهفم

زا يا  هراـپ  رد  اـهتنم  دوب ، هتفر  راـک  هب  دوجو ، ياراد  تاذ  ياـنعم  هب  ینعی  دوـخ ، یقتـشم  ياـنعم  اـب  دراوـم  همه  رد  دوـجوم »  » اـجنآ رد 
ياراد تاذ  هک  درک  یم  قدص  تسا ، دوخ  دجاو  دوخ  تاذ  هکنیا  هب  رظن  دوب و  تاذ  نیع  رگید  يا  هراپ  رد  تاذریغ و  ادبم  نیا  قیداصم 

هکلب تسین ، هنوگ  نیا  اجنیا  رد  یلو  دوب  هتفر  راک  هب  دوجو » ياراد  تاذ   » يانعم هب  دوجوم »  » قیداصم دراوم و  مامت  رد  سپ  تسا ، أدـبم 
رد و  تشذـگ ، اقوف  هکناـنچ  تسوا ، نیع  أدـبم  هک  یتاذ  اـهتنم  تسا ، هتفر  راـک  هب  دوجو » ياراد  تاذ   » ياـنعم هب  دوجوم »  » دـنوادخ رد 

هدش لامعتسا  دوجو » هب  بستنم  تاذ   » يانعم هب  هکلب  تسا  هتفرن  راک  هب  دوجو ،» ياراد  تاذ   » ینعی نآ ، یقتشم  يانعم  هب  الصا  تانکمم 
: دنریاغتم دوجو » هب  بستنم  تاذ   » و دوجو » ياراد  تاذ   » موهفم هک  تسا  نشور  تسا و 

ام یلع  دوجولا ، ّناـب  هرّرق  یناودـلا و  هب  لاـق  اـمک  نکمملا ، یف  هّیهاـملا  هلاـصا  بجاولا و  یف  دوجولا  هلاـصاب  لوقلا  داـسف  اـضیا  نّیبـت  و 
« دوجوملا  » قالطاف هیلا ، باستنالا  نم  عونب  هنکمملا  تاّیهاملا  لّصأتت  یلاعت و  بجاولا  یه  هّیصخش  هّینیع  هقیقح  نیّهلأتملا ، قوذ  هیـضتقی 

. بجاولا وه  يذلا  دوجولا  یلا  هبستنم  اّهنا  ینعمب  هنکمملا  تاّیهاملا  یلع  دوجولا و  نیع  ّهنا  ینعمب  یلاعت  هیلع 
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قوف لوق  لاطبا  : 5 - 2 - 2

هب باستنا  زا  لبق  تیهام  ینعی  یه ، یه  ثیح  نم  تیهاـم  یناود ، ققحم  دوخ  رارقا  هب  تسا . یلبق  لوق  لاـطبا  هباـشم  زین  لوق  نیا  لاـطبا 
، مینک یم  باستنا  هب  مالک  لقن  ددرگ . یم  دوجوم  جراخ  رد  اـتقیقح  هدـش  لیـصا  باـستنا  زا  سپ  تسا و  دوجومریغ  يراـبتعا و  دوجو ،
لیـصا و يرما  رگا  نهذ ؟ عازتنا  فرـص  يرابتعا و  ای  جراـخ  رد  دوجوم  یقیقح و  لیـصا و  تسا  يرما  اـیآ  تسا ؟ هنوگچ  باـستنا  دوخ 

زین باستنا  زا  دعب  تیهام  هک  تسانعم  نیا  هب  اقیقد  نیا  دوش ، یم  زین  تیهام  ندش  دوجوم  بجوم  تیهام  هب  نآ  مامضنا  تسا و  یجراخ 
نیا هک  میبای  یمرد  تقد ، یمک  اب  نیا ، زا  هتـشذگ  تسا . لئاق  ياعدـم  فالخ  نیا  تسا و  لیـصا  باـستنا  تقیقح  رد  تسا و  يراـبتعا 

نشور دش ، هتفگ  دوجو  تلاصا  ياعدم  حرط  رد  هک  هچنآ  رد  تقد  اب  اریز  تسا ، هدرک  رییغت  نآ  مان  هک  تسین  دوجو  زج  يزیچ  باستنا 
ای دوجو ، هب  باستنا  تیهام و  تیثیح  ود  هن  تسا ، ریذـپ  لیلحت  نهذ  رد  دوجو  تیهام و  تیثیح  ود  هب  اهنت  نکمم  یـش ء  کـی  دوش  یم 

دوجو ناسنا و  تیثیح  ود  هب  دوخ  فرظ  رد  ار  جراخ  رد  دوجوم  دـیز  اـم  نهذ  ـالثم  دوجو . هب  باـستنا  دوجو و  تیهاـم و  تیثیح  هس  هب 
هلاحم ـال  سپ  تسا .» دوجو  هب  بستنم  دـیز  : » دـیوگ یمن  اـما  تسا » دوجوم  دـیز   » و تسا » ناـسنا  دـیز  : » دـیوگ یم  دـنک و  یم  لـیلحت 
هکنیا اما  سکعلاب . ای  تسا  يرابتعا  تیهام  تسا و  لیـصا  دوجو  ای  تسین : جراخ  ود  نیا  زا  تسا و  تیهام  دوجو و  نیب  رئاد  رما  هراومه 

هب نهذ  رد  نکمم  اساسا  اریز  تسین ، روصت  لباق  دـشاب  لیـصا  دوجو » هب  باستنا   » مان هب  یموس  رما  تیهاـم و  هن  دـشاب و  لیـصا  دوجو  هن 
هک دـش  تابثا  رگا  نیارباـنب ، دوش . جراـخ  رد  نآ  یقیقح  تیدوجوم  مدـع  اـی  تیدوجوم  زا  تبحـص  اـت  دوش  یمن  لـیلحت  یتیثیح  نینچ 
رد زین  اجنیا  رد  اذهل  دـشاب . دـناوت  یمن  دوجو  زج  تیثیح  نآ  تسا ، لیـصا  یـش ء  تیهام  زا  ریغ  يرگید  تیثیح  تسین و  لیـصا  تیهام 

. تسا هدش  هداهن  دوجو » هب  باستنا   » نآ مان  اهتنم  تسا ، لیصا  هک  تسا  دوجو  نامه  تقیقح 

اما لیـصا . تسا  يرما  دوجو  هب  باستنا  هک  میریذـپب  ینعی ، میهد ؛ تبثم  باوج  لاؤس  لوا  ّقش  هب  هک  تسا  یتروص  رد  الاب  بلاطم  ماـمت 
عازتـنا فرـص  جراـخ و  رد  دوجومریغ  يراـبتعا و  تسا  يرما  زین  دوجو  هب  باـستنا  دوخ  هک  میئوگب  ینعی ، مینک ؛ لوبق  ار  مود  قـش  رگا 

هک نایب  نیدـب  دـیآ ، یم  مزال  دـش ، هداد  حیـضوت  تیهام  تلاصا  لاطبا  رد  هک  تاذ ، بالقنا  روذـحم  نامه  تروص  نیا  رد  تسا ، لقع 
جراخ رد  دوجومریغ  يرابتعا و  يرما  هکنیا  هب  رظن  دوجو ، هب  باستنا 

قوف لوق  لاطبا  : 5 - 2 - 2www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 342زکرم  هحفص 130 

http://www.ghaemiyeh.com


103 ص :

رد تسا ، یکی  نآ  زا  دـعب  دوجو و  هب  باستنا  زا  لـبق  تیهاـم  لاـح  سپ  ددرگ ، یمن  جراـخ  رد  تیهاـم  تاذ  رد  يرییغت  بجوم  تسا ،
مکح ود  نامز  ود  رد  يرییغت  چـیه  نودـب  دـحاو  تاذ  ینعی  لیـصا ، نآ  زا  دـعب  تسا و  يرابتعا  باـستنا  زا  لـبق  ضرفلا  یلع  هک  یلاـح 

: تسا یهیدب  نآ  نالطب  هک  تسا  تاذ  رد  بالقنا  نیا  دراد و  فلتخم 

اتیثیح ّالا  هلّـصأتملا  هّیهاملل  سیل  ذا  دوجولا ، یه  تناک  تاّیهاملا ، یلع  هّینیع  هقیقح  ضورع  بجوتـسا  نا  روکذـملا  باـستنالا  ّنا  هّدری  و 
هدـعب باستنالا و  لبق  هّیهاملا  لاح  ناک  ائیـش و  بجوتـسی  مل  نا  دوجولل و  یهف  هّیهاـملا ، یلا  هلاـصالا  فضت  مل  اذا  دوجولا و  هیهاـملا و 

. لاحم وه  ابالقنا و  باستنالاب  اهلّصأت  ناک  ءاوس ،

عورف : 6

هراشا

: هّیهاملا هّیرابتعا  دوجولا و  هلاصا  یلع  عّرفتی 

تسا ضورع  رد  هطساو  دوجو  يوهام  لمح  ره  رد  لوا - عرف  : 6 - 1

اعّدم حیضوت  : 6 - 1 - 1

-2 دنوش : یم  لمح  نآ  رب  یلوا  لمح  هب  هک  تایتاذ  تاذ و  - 1 دنوش : یم  میسقت  هتـسد  ود  هب  دنوش  یم  لمح  تیهام  رب  هک  یتالومحم 
یلومحم قرافم  یضرع  دنوش . یم  میسقت  مزال  قرافم و  هتسد  ود  هب  زین  تایـضرع  دندرگ . یم  لمح  نآ  رب  عیاش  لمح  هب  هک  تایـضرع 

یـضرع تسین . ریذپ  كاکفنا  تیهام  زا  مزال  یـضرع  نآ ، فالخرب  ناسنا . يارب  تباتک  دننام  تسا ، ریذـپ  كاکفنا  تیهام  زا  هک  تسا 
تسین شتآ  تیهام  زا  كاکفنا  لباق  جراخ  رد  هک  ترارح  دننام  جراخ ، رد  تیهام  مزال  فلا - دوش : یم  میسقت  هتـسد  هس  هب  دوخ  مزال 

مزال ج - تسین ؛ ریذپ  كاکفنا  یتیهام  چـیه  زا  نهذ  رد  هک  تیلک  دـننام  نهذ ، رد  تیهام  مزال  ب - فرب ؛ هب  تبـسن  تدورب  نینچمه  و 
يارب تیهاـم »  » موهفم دـننام  راـهچ و  يارب  تیجوز  دـننام  جراـخ ، رد  هن  دریذـپ و  یم  كاـکفنا  تیهاـم  زا  نهذ  رد  هن  هک  تیهاـم  تاذ 

دوجوم تیهام  مه  دوش ؛ یم  لمح  تایهام  رب  لاحره  رد  موهفم  نیا  تسا ،» تیهام  تخرد  تسا ، تیهام  ناـسنا  : » مییوگ یم  تاـیهام ؛
زین نهذ  رد  دوجوم  ناـسنا  تسا و  تیهاـم  جراـخ  رد  دوجوم  ناـسنا  نهذ ، رد  دوجوم  تیهاـم  مه  تسا  موهفم  نیا  قادـصم  جراـخ  رد 

: تسا ریز  لکش  هب  يدنب  میسقت  هوحن  سپ  تسا . تیهام 
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ازاجم و دـنوش و  یم  لمح  یـش ء  دوجو  رب  تاذـلاب  اتقیقح و  تیهاـم  تـالومحم  دوجو  تلاـصا  رباـنب  هک  تسا  نیا  اعدـم  عرف ، نیا  رد 
هک میتفگ  دوب . دوجوم »  » لومحم هرابرد  اهنت  نخـس  تیهام  تیرابتعا  دوجو و  تلاصا  ثحب  رد  هکنیا  حیـضوت  نآ . تیهاـم  رب  ضرعلاـب 

دوجو : » مییوگ یم  مه  تسا » دوجوم  ناسنا  : » مییوگ یم  مه  ینعی ، نآ ؛ دوجو  رب  مه  دوش  یم  لـمح  یـش ء  تیهاـم  رب  مه  لومحم  نیا 
. يزاجم تیهام  رب  تسا و  یقیقح  دوجو  رب  نآ  لـمح  تیهاـم ، تیراـبتعا  دوجو و  تلاـصا  هلّدا  ياـضتقم  هب  یلو ، تسا » دوجوم  ناـسنا 
ره یلمح  هک  تسا  نیا  مزلتـسم  تسا  ضرعلاـب  يزاـجم و  یـش ء  تیهاـم  رب  دوـجوم  لـمح  هکنیا  نتفریذـپ  هک  تسا  نـیا  اعدـم  نوـنکا 

دوجو فاصوا  اتقیقح  دنوش  یم  لمح  یـش ء  تیهام  رب  هک  یتالومحم  مامت  ینعی  دـشاب . ضرعلاب  يزاجم و  زین  نآ  رب  يرگید  یلومحم 
يارب هیدـییقت  تیثیح  ضورع و  رد  هطـساو  اهنت  یـش ء  دوجو  حالطـصاب ، سپ  دـنوش . یم  لمح  زین  شتیهام  رب  نآ  هطـساو  هب  دـنا و  نآ 

یتح دنوش ، یم  لمح  تیهام  رب  هک  تسا  یمیهافم  مامت  يارب  هیدییقت  تیثیح  ضورع و  رد  هطساو  هکلب  تسین ، تیهام  رب  دوجوم  لمح 
: نآ تایتاذ  تاذ و 

.(1) ّيوهام لمح  ّلک  یف  هّیدییقت  هّیثیح  دوجولا  ّنا  دوجولاب و  وه  اّمناف  هّیهاملا  هّیثیح  یلع  لمحی  ام  ّلک  ّنا  الوا ،

. تسا تیهام  نآ  عوضوم  هک  تسا  یلمح  ره  يوهام  لمح  زا  دوصقم  - 1
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ناهرب : 6 - 1 - 2

. تسا تاذلا  لطاب  هسفن  یف  تیهام  لوا : همدقم 

یش دوجو  زا  رگا  ینعی ، تسا ؛ مودعم  تاذلا » لطاب   » زا دوصقم  دوجو و  زا  رظن  فرـص  تسا  تیهام  هسفن » یف  تیهام   » ریبعت زا  دوصقم 
هب رگا  رگید ، ترابع  هب  جراخ . رد  هن  نهذ و  رد  هن  تسین ، دوجوم  یفرظ  چـیه  رد  تسا و  ضحم  مودـعم  شتیهاـم  دوش ، رظن  فرـص  ء 

دوجو رگا  تسا ، دوجو  رادـماو  ار  دوخ  يزاجم  ضرعلاب و  تیدوجوم  تیهاـم  سپ  تسا ؛ فرـص  مودـعم  دوشن ، هضاـفا  دوجو  تیهاـم 
رگا دوب و  دـهاوخ  دوجوم  ازاجم  نهذ  رد  دوش ، هضاـفا  ینهذ  دوجو  رگا  تسا و  دوجوم  ازاـجم  جراـخ  رد  دوش ، هضاـفا  نآ  هب  یجراـخ 

هجیتن همدـقم  نیا  تسا . ضحم  مودـعم  دوب و  دـهاوخن  دوجوم  ضرعلاـب  یتح  نهذ ، رد  هن  جراـخ و  رد  هن  دوشن ، هضاـفا  نآ  هب  يدوجو 
. تسا تیهام  تیرابتعا  دوجو و  تلاصا 

. تسین یتفص  فصو و  چیه  دجاو  تاذلا  لطاب  رما  مود : همدقم 

، دشاب یفـصو  دجاو  تسین  نکمم  ضحم  مودعم  دشاب ، یفاصوا  ای  فصو  دجاو  ات  دشاب  دوجوم  یـش ء  دـیاب  تسا . یهیدـب  همدـقم  نیا 
. دنوش یم  بلس  نآ  زا  فاصوا  همه 

یلومحم ره  دوش ، یمن  لمح  نآ  رب  تاذلاب  یلومحم  چیه  مییوگب ، رتقیقد  و  تسین ؛ یتفـص  فصو و  چیه  دجاو  هسفن  یف  تیهام  هجیتن :
: نآ تیهام  فصو  ازاجم  تسا و  یش ء  دوجو  لومحم  فصو و  اتقیقح  دوش ، لمح  نآ  رب  هک 

. ائیش کلمت  ال  هکلاه ، هلطاب  اهسفن  یف  هّیهاملا  ّنا  اّمل 

یم جراخ  رد  یـش ء  تیهام  مزـال  نونکاـت  هک  ار  یتـالومحم  : » مییوگب نینچ  دـیاب  میدرگرب ، تـالومحم  يدـنب  هتـسد  هب  رگا  نیارباـنب ،
دوجو مزال  عقاو ، رد  میتشادنپ ، یم  نهذ  رد  یش ء  تیهام  مزال  هک  ار  یتالومحم  و  دناء ؛ یش  یجراخ  دوجو  مزال  تقیقح ، رد  میتسناد ،

مزال مه  دنتـسه ، نیدوجولا  مزال  میتشاگنا  یم  جراخ ) رد  هچ  نهذ و  رد  هچ   ) تیهاـم تاذ  مزـال  هک  ار  یتـالومحم  و  دـناء ؛ یـش  ینهذ 
يزیچ میدرک  یم  نامگ  تیهام  قرافم  ضراوع  تالومحم و  هک  ار  یتالومحم  زین  و  نآ ؛ ینهذ  دوجو  مزال  مه  یش ء و  یجراخ  دوجو 

، دناء یـش  دوجو  تالومحم  فاصوا و  تاذلاب  اتقیقح و  تالومحم  نیا  اذـه  یلع  دنتـسین ». یـش ء  دوجو  قرافم  ضراوع  فاصوا و  زج 
رب هداد  تبسن  یش ء  تیهام  هب  ار  اهنآ  رگا  و  ودره ، ای  ینهذ  ای  یجراخ  دوجو  ای  لاح 
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: تسا یش ء  یجراخ  ای  ینهذ  دوجو  نامه  اهنآ  همه  هیدییقت  تیثیح  ضورع و  رد  هطساو  تسا و  ضرعلاب  ازاجم و  مینک ، یم  لمح  نآ 

، هعبرالا هّیهامل  هضراعلا  هّیجوزلا  هّیهام و  ّلکل  هضراعلا  هّیهاملا  موهفمک  هّیهاـملا ، مزاول  یه  یتلا  هّیهاـملا ،] تاذ  يا   ] اـهتاذ مزاول  اذـک  و 
یناودلا هیلا  بهذ  امک  ّینهذلا ، ّیجراخلا و  نیدوجولا  مزال  هقیقحلا  بسحب  هّیهاملا  مزال  ّنا  رهظی  کلذـب  اهتاذـل و  دوجولاب ال  اهل  تبثت 

ّلک ناسنالل  هباتکلاک  همزاللا  ریغ  تالومحملا  جلثلل و  هدوربلاک  ّیجراخلا  دوجولا  مزال  ناسنالل و  هّیعونلاک  ّینهذلا  دوجولا  مزال  اذـک  و 
. دوجولاب کلذ 

یم لمح  نآ  رب  یلوا  لمح  هب  هک  دنتـسه  یتالومحم  رتمهم  اهنیا  زا  دـندش ، یم  لمح  تیهاـم  رب  عیاـش  لـمح  هب  اـمامت  قوف  تـالومحم 
يزاجم و هکلب  تسین ، تاذـلاب  یقیقح و  زین  تیهام  رب  اهنیا  لمح  یتح  دـش ، رکذ  هک  یناهرب  ياضتقم  هب  تایتاذ . تاذ و  دـننام  دـنوش ،

ناویح تسا ، مسج  تسا ، رهوج  ناسنا  : » مییوگ یم  الثم  هک  یماگنه  ینعی  تسا . دوجو  انامه  اهنآ  ضورع  رد  هطـسا  تسا و و  ضرعلاب 
مامت تسین . یقیقح  هطـساو و  نودب  لمح  ناسنا  رب  کیچیه  لمح  تسا ،» ناسنا  ناسنا  : » مییوگ یم  هک  یتقو  یتح  و  تسا » قطان  تسا ،

اب میهاوخب  رگا  سپ  دـنوش . یم  لمح  زین  ناسنا  تیهام  رب  نآ  هطـساو  هب  دـنا و  ناسنا  دوجو  فاـصوا  تاذـلاب  اـتقیقح و  تـالومحم  نیا 
تسا و قطان  تسا ، ناویح  تسا ، مسج  تسا ، رهوج  ناسنا  دوجو  : » مییوگب دـیاب  میرادرب ، زاجم  زا  تسد  مییوگ و  نخـس  تقیقح  نابز 

: وا تیناسنا  هن  تسا » ناسنا 

. دوجولا هطساوب  اهتاذل  اهتاّیتاذ  اهتاذ و  توبثف 

باوج لاکشا و  : 6 - 1 - 3

دوجوم یه  یه  ثیح  نم  تیهام  هک  تسا  نآ  مزلتـسم  دـنوش  یم  لـمح  نآ  رب  دوجو  هطـساو  هب  تیهاـم  تاـیتاذ  تاذ و  هکنیا  لاکـشا :
، رگید زیچ  چـیه  هن  مودـعم و  هن  تسا  دوجوم  هن  یه  یه  ثیح  نم  تیهام  لقع  یهیدـب  مکح  هب  امکح و  ماـمت  رارقا  هب  هکنیا  اـب  دـشاب ،

ربانب فرط ، کی  زا  هکنیا  حیـضوت  درک . لح  دـیاب  هنوگچ  ار  یفاـنت  نیا  دـنوش ؛ یم  بلـس  نآ  زا  شتاـیتاذ  تاذ و  زجب  تـالومحم  همه 
، دـشاب هتـشادن  دوجو  تیهام  ات  سپ  تسا ، دوجو  هطـساو  هب  تیهاـم  رب  تاـیتاذ ، تاذ و  هلمج  زا  یلومحم ، ره  لـمح  عرف ، نیا  ياعدـم 

تالومحم نیا  عوضوم  هدوجوم  اهنا  امب  تیهام  یفـسلف  ریبعت  هب  تسین و  حیحـص  نآ  رب  تایتاذ ، تاذ و  هلمج  زا  تـالومحم ، نیا  لـمح 
زا تسا .
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عطق تیهام  ینعی ، شدوخ ؛ رب  ار  تایتاذ  تاذ و  لمح  دنک  یم  باجیا  یه  یه  امب  تیهام  تشذـگ ،  5 - 1 رد 1 - هکنانچ  رگید ، فرط 
ات تیهاـم  لوا ، بلطم  رباـنب  اریز  دـنراد . تاـفانم  مه  اـب  بلطم  ود  نیا  نآ و  رب  تاـیتاذ  تاذ و  لـمح  يارب  تسا  عوضوم  دوـجو  زا  رظن 

رظن فرص  تیهام  ینعی ، یه ؛ یه  ثیح  نم  تیهام  مود ، بلطم  ربانب  دنوش و  لمح  نآ  رب  شتایتاذ  تاذ و  تسین  نکمم  دشابن ، دوجوم 
. تایتاذ تاذ و  لمح  يارب  تسا  عوضوم  دوجو  زا 

یم قدص  تیهام  رب  یـصاخ  رابتعا  هب  کی  ره  هکلب  دیآ ، مزال  یفانت  ات  دننک  یمن  قدص  تیهام  رب  رابتعا  کی  هب  بلطم  ود  نیا  باوج :
زا رظن  فرـص  تیهام  : » میئوگ یم  هک  ییاج  رد  دوجو . یجراـخ  تقیقح  هب  رظن  يرگید  رد  تسا و  دوجو  موهفم  هب  رظن  یکی  رد  دـنک .

دوجوم هک  تهج  نآ  زا  دوجوم  تیهاـم  : » میئوگ یم  هک  ییاـج  رد  تسا و  دوجو  موهفم  دوصقم  تسا » تاـیتاذ  تاذ و  عوضوم  دوـجو 
یجراخ تقیقح  روظنم  تسا » تیهاـم  رب  تـالومحم  نیا  لـمح  ضورع و  رد  هطـساو  دوجو  ینعی ، تسا ؛ تاـیتاذ  تاذ و  عوضوم  تسا 

لاـح نیع  رد  مودـعم و  هن  تسا و  دوجوم  هن  یه  یه  ثیح  نم  تیهاـم  : » مییوگ یم  هک  یماـگنه  سپ  دوـجو ؛ موـهفم  هن  تسا ، دوـجو 
رد هک  تسا  یتیهام  دوصقم  هکلب  مودـعم ، هن  تسا و  دوجوم  هن  هک  تسین  یتیهام  دارم  نآ » رب  تایتاذ  تاذ و  لـمح  يارب  تسا  عوضوم 
رب تیهام  تایتاذ  تاذ و  ولو  یلومحم ، ره  لمح  : » مییوگ یم  هک  یماـگنه  تسا و  هدـشن  ذـخا  مدـع  اـی  دوجو  موهفم  نآ  موهفم  دـح و 

ار هچنآ  درک . لمح  نآ  رب  ار  ماکحا  نیا  ناوت  یمن  دـشابن ، دوجوم  نهذ  رد  تیهام  اـت  هک  تسا  نیا  روظنم  تسا » دوجو  هطـساو  هب  نآ ،
تسین و یه  یه  امب  تیهاـم  رب  تاـیتاذ  تاذ و  لـمح  يارب  ضورع  رد  هطـساو  دوجو  موهفم  هک  تسا  نیا  دـنک  یم  باـجیا  لوا  بلطم 

تیهام رب  تایتاذ  تاذ و  لمح  يارب  ضورع  رد  هطـساو  دوجو  تقیقح  هک  تسا  نیا  دنک  یم  باجیا  عرف ) ياعدم   ) مود بلطم  ار  هچنآ 
: دنتسین رگیدکی  یفانم  ود  نیا  تسا و  یه  یه  امب 

اذـه بسحب  اهنع  دوجولا  عافترا  نکل  همودـعم ، هدوجوم و ال  ال  یه ، ّالا  نکت  مل  یه  ثیح  نم  لقعلا  اـهربتعا  اذا  تناـک  نا  و  هّیهاـملاف ،
. تضرف امفیک  اّم  توبث  اهلف  اهل ، اضراع  اهّدح  نع  اجراخ  اهیلع  هلمح  یفانی  ال  اهّدح ، یف  ذوخأم  ریغ  دوجولا  ّنا  هانعم  و  رابتعالا ،

فرـص مودـعم  یجراـخ - هن  ینهذ و  هن  دـشاب - هتـشادن  يدوجو  هنوگ  چـیه  هک  یتیهاـم  هک  دـش  نشور  زین  بلطم  نیا  میتفگ ، هچنآ  زا 
رد هچ  تیهام - دوجو  تلاصا  ربانب  دنچره  سپ  تسا ،
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تـسین نکمم  نیاربانب ، تسا . دوجو  رادـماو  ار  دوخ  يزاجم  تیدوجوم  نیمه  تسا ، دوجوم  ضرعلاـب  ازاـجم و  جراـخ - رد  هچ  نهذ و 
اب تسا  يواـسم  تیهاـم  زا  دوجو  تقیقح  كاـکفنا  اراـبتعا . ازاـجم و  ولو  دـشاب ، دوـجوم  دوـجو  نودـب  بتارم  زا  يا  هبترم  رد  تیهاـم 
نآ رد  امتح  ازاجم ، ولو  میتسناد ، دوجوم  بتارم  زا  يا  هبترم  فورظ و  زا  یفرظ  رد  ار  تیهام  هکنیا  ضحم  هب  تیهام . فرـص  تیمودعم 
هک یبتارم  زا  يا  هبترم  چـیه  رد  سپ  تسا . دوجوم  زاجملا  ضرعلاب و  زین  تیهاـم  نآ ، راـبتعا  هب  هک  تسا  ققحم  يدوجو  هبترم  فرظ و 

ریذپ كاکفنا  رگید  یـش ء  زا  هک  ار  یئیـش  هک  رما  نیا  هب  هجوت  اب  و  تسین ، ریذـپ  كاکفنا  نآ  زا  دوجو  تقیقح  دوش  یم  رابتعا  تیهام 
: تسا تیهام  مزاول  زا  دوجو  تقیقح  هک  مییوگب  دیاب  دنمان ، یم  نآ  مزال »  » تسین

. اهتاذ نع  هجراخلا  هّیهاملا ، مزاول  نم  دوجولا  ّنا  رهظی  کلذب  و 

يوهام ماکحا  هب  دوجو  فاصتا  مدع  مود - عرف  : 6 - 2

اعّدم حیضوت  : 6 - 2 - 1

تحت جردنم  دوخ  مه  دنا و  جردـنم  نآ  تحت  ایـشا  مه  تسایـشا ، رب  قابطنا  لباق  مه  دوش  یم  دوجوم  نهذ  رد  هک  تهج  نآ  زا  تیهام 
، تسا یلک  ای  یئزج  هکنیا  هب  دوش  یم  فصتم  دنا ، جردنم  نآ  تحت  ایشا  ای  تسایـشا  رب  قبطنم  هک  تهج  نآ  زا  دوش . یم  تایهام  ریاس 
هب دوش  یم  فصتم  دوش ، یم  جردـنم  رگید  تایهام  تحت  دوخ  هک  تهج  نآ  زا  تسا و  صاخ  ای  ماع  یـضرع  ای  عون  ای  لصف  اـی  سنج 

. دراد لصف  دراد ، سنج  دراد ، یعون  تیهام  هکنیا 

لاحم ریثک  ءایـشا  رب  نآ  قدـص  ضرف  هک  تسا  یتیهام  یلک  تیهام  میریگ . یم  رظن  رد  ار  یئزج  تیهاـم  یلک و  تیهاـم  لاـثم ، باـب  زا 
تـسا دوجوم  نهذ  رد  هک  ثیح  نآ  زا  تیهام  سپ  تسا . لاحم  ریثک  ءایـشا  رب  نآ  قدص  ضرف  هک  تسا  یتیهام  یئزج  تیهام  تسین و 

رد جردـنم  دارفا  نیب  كرتشم  تقیقح  ماـمت  اـی  یلک  تیهاـم  زین  و  دوش ؛ یم  تیئزج  اـی  تیلک  هب  فصتم  دراد  ایـشا  رب  قدـص  تیلباـق  و 
، تسا سنج  هک  تسا ، تقیقح  نیا  معا  ءزج  هکلب  تسین ، اهنآ  كرتشم  تقیقح  مامت  ای  تسا ، عون  تروص  نیا  رد  هک  تسا ، نآ  تحت 
ای تیـسنج  هب  فصتم  دـنا  جردـنم  نآ  تحت  رد  یعاونا  اـی  دارفا  هک  ثیح  نآ  زا  تیهاـم  سپ  تسا . لـصف  هک  تسا ، نآ  صخا  ءزج  اـی 

ناسنا زین  و  صاخ ؛ ماع و  تیضرع  هب  فاصتا  رد  تسا  نینچمه  دوش و  یم  تیلصف  ای  تیعون 
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تسا و جردنم  تیمک  تحت  نوچ  تسا ، تیمک  حطـس  تیهام  تسا و  جردـنم  رهوج  تحت  نوچ  يرهوج ، تسا  یتیهام  تسا و  رهوج 
. اذکه تسا و  جردنم  یسنج  تیهام  کی  تحت  نوچ  دراد ، سنج  زین 

هن تسا  سنج  هن  یئزج ، هن  تسا  یلک  هن  ینعی ، دوش ؛ یمن  فصّتم  ماکحا  نیا  زا  کـیچیه  هب  دوجو  تقیقح  هک  تسا  نیا  اعّدـم  نونکا 
: تالوقم ریاس  هن  فیک و  هن  مک  هن  تسا  رهوج  هن  لصف ، هن  سنج  هن  دراد  یعون  تیهام  هن  صاخ ، هن  تسا  ماع  یضرع  هن  عون ، هن  لصف 

و هّماعلا ، هّصاخلا و  هّیضرعلا  هّیلصفلا و  هّیعونلا و  هّیسنجلا و  هّیئزجلا و  هّیلکلاک و  هّیهاملا ، ماکحا  نم  یـشب ء  فصّتی  دوجولا ال  ّنا  ایناث ، و 
. هّیضرعلا تالوقملا  رئاس  هّیفیکلا و  هّیّمکلا و  هّیرهوجلاک و 

ناهرب : 6 - 2 - 2

نآ تحت  ایـشا  مه  اعبط  دوش و  یم  فصتم  قوف  ماکحا  هب  دوش  یم  دوجوم  نهذ  رد  هک  تهج  نآ  زا  تیهام  دـش ، هتفگ  هک  روط  ناـمه 
هن نآ و  تحت  ایـشا  هن  هجیتن  رد  دوش و  دوجوم  نهذ  رد  دناوتن  يزیچ  رگا  سپ  تسا . جردنم  رگید  تایهام  تحت  دوخ  مه  دنا و  جردنم 
هک تفگ  میهاوخ  ، 6 رد 10 - دـش . دـهاوخن  قوف  ماکحا  زا  کیچیه  هب  فصتم  يزیچ  نینچ  دـشاب ، جردـنم  رگید  تاـیهام  تحت  دوخ 

: دوش یمن  فصتم  قوف  ماکحا  زا  کیچیه  هب  دوجو  تقیقح  سپ  دیآ ، نهذ  هب  تسین  نکمم  دوجو  تقیقح 

رئاس ورمع و  دـیز و  یلع  هقابطنا  ناسنالا و  قدـصک  یـش ء ، یلع  اهقابطنا  اهقدـص و  ههج  نم  هّیهاملا  یلع  هئراط  ماکحا  اعیمج  هذـه  ّناف 
هقیقحلا هتاذـب  وه  يذـلا  دوجولا  و  سانجالا . تحت  عاونالا  عاونالا و  تحت  دارفالا  جاردـناک  اـهتحت ، یـش ء  جاردـنا  ههج  نم  وا  دارفـالا ،

لبقی دوجولا  موهفم  معن  یناعملا ، هذـه  هباشی  ام  المح و ال  اقدـص و ال  یـش ء و ال  تحت  اجاردـنا  یـش ء و ال  یلع  اقابطنا  لبقی  هّینیعلا ال 
. میهافملا رئاسک  كارتشالا  قدصلا و 

عرف نیا  جیاتن  : 6 - 2 - 3

. تسا تیصخش  قواسم  دوجو  فلا )

هلثم دوجوی  يذلا ال  وه  صخشتملا  : » دیامرف یم  صخشت  صخشتم و  فیرعت  رد  سیئرلا  خیش 
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صخـشتم یـش ء  هک  تسا  نیا  هب  ودره  تشگزاـب  هـک   (1)« هریغ اهیف  هکرـشی  ـال  ناـعم  صخـشتملل  نوکی  نا  وه  صخـشتلا   » زین و  هعم »
نآ زا  صخـشتم  ور  نیمه  زا  دشاب ، کیرـش  تسا  صخـشتم  هک  تهج  نآ  زا  صخـشتم  اب  دناوت  یمن  يرگید  زیچ  تسین ، ریذپ  تکرش 

سپ تسا ، ناسنا  زین  ورمع  نوچ  دراد ، کیرـش  دراد ، لثم  تسا  ناسنا  هک  تهج  نآ  زا  دیز  الثم  درادن . لثم  تسا  صخـشتم  هک  تهج 
، رتقیقد ریبعت  هب  تسین ؛ صخـشتم  تسا  ناسنا  هک  ثیح  نآ  زا  دـیز  نیاربانب ، تسا . کیرـش  وا  اب  تیناسنا  تیهاـم  رد  تسا و  دـیز  لـثم 

تیثیح مالک ، کـی  رد  دنـشاب . نآ  دـجاو  دـنناوت  یم  يددـعتم  دارفا  تسا ؛ ریذـپ  تکرـش  نوچ  تسین ، صخـشتم  دـیز  یناـسنا  تیهاـم 
قدص و لباق  هک  تسا  روصتم  یئیش  رد  اهنت  يریذپ  تکرش  رگید ، فرط  زا  دراد . تکرش  زا  يابا  اتاذ  هک  تسا  یتیثیح  نامه  صخـشت 
موهفم و نآ  رد  یگمه  هک  تسا  قداص  تیهاـم  موهفم و  کـی  قیداـصم  اـی  قادـصم  دروم  رد  اـهنت  اریز  دـشاب ، رگید  ءایـشا  رب  قاـبطنا 
رد دناوتب  هک  تسا  روصتم  يزیچ  رد  اهنت  قابطنا  قدص و  تیلباق  تسا و  ضرف  لباق  اهنآ  يارب  کیرـش  لقادـح  ای  دـنا ، کیرـش  تیهام 

ایـشا و ریاس  رب  قابطنا  لـباق  تسا  نهذ  رد  هک  تهج  نآ  زا  دوش  دوجوم  نهذ  رد  هک  يزیچ  هک  تفگ  ناوت  یم  سپ  دوش . دوجوم  نهذ 
ققحت زا  اتاذ  تسا و  تینیع  تیجراخ و  تیثیح  شتیثیح  هک  يزیچ  اما  دنا ، کیرـش  نآ  رد  نآ  قیداصم  تسا و  ریذـپ  تکرـش  هجیتن  رد 

اتاذ ینعی ، تسا ؛ تکرـش  زا  ياـبا  تیثـیح  شتیثـیح  تسین ، ریذـپ  تکرـش  اـتاذ  يزیچ  نینچ  دوـجو ، تـقیقح  دـننام  دراد ، اـبا  نـهذ  رد 
: تسا صخشت  قواسم  دوجو  تقیقح  سپ  تسا ، صخشتم 

. هّیصخشلا قواسی  دوجولا  ّنا  رهظی  انه  نم  و 

درادن لثم  دوجو  ب )

همه یعون  تیهام  اریز  دـنرگیدکی ، لثم  همه  ناسنا  دارفا  الثم ، دنـشاب ؛ هتـشاد  دـحاو  یعون  تیهام  هک  دـنرگیدکی  لثم  یتقو  یـش ء  ود 
: درادن زین  لثم  سپ  درادن ، یعون  تیهام  دوجو  تقیقح  هک  دش  هتفگ  تسا و  ناسنا  اهنآ 

. دوجولل هّیعون  هّیهام  هّیعونلا و ال  هّیهاملا  یف  هکراشی  ام  یشلا ء  لثم  ّنال  هل ، لثم  دوجولا ال  ّنا  اضیا  رهظی  انه  نم  و 

ص 107. تاقیلعتلا ، - 1

درادن لثم  دوجو  www.Ghaemiyeh.comب ) ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 342زکرم  هحفص 138 

http://www.ghaemiyeh.com


111 ص :

درادن ّدض  دوجو  ج )

؛ دننک لولح  عوضوم  کی  رد  ودره  نامز  کی  رد  تسا  لاحم  ایناث ، دنا ؛ عوضوم  رد  لولح  لباق  الوا ، هک  دنتسه  يدوجو  رما  ود  نیدض 
مسج رد  ودره  الوا ، هک  یهایس  يدیفـس و  دننام  دراد ، دوجو  فالتخا  نیرتشیب  ود  نآ  نیب  اعبار ، تسا و  یکی  ود  نآ  بیرق  سنج  اثلاث ،

نآ ياج  رد  يرگید  ات  دوش  لئاز  یکی  دیاب  هکلب  دننک ، لولح  مسج  کی  رد  ودره  دحاو  نامز  رد  تسین  نکمم  ایناث ، دـننک ؛ یم  لولح 
اهگنر نیب  رد  سپ  تسین ، يدیفـس  یهایـس و  دح  رد  یگنر  ود  چیه  فالتخا  اعبار ، تسا و  گنر  ودره  بیرق  سنج  اثلاث ، دـنک ؛ لولح 

. دنراد ار  فالتخا  نیرتشیب 

راید رد  هن  و  دیعب - ای  بیرق  زا  معا  سنج - هن  دراد  عوضوم  هن  اریز  درادن ، ّدض  دوجو  تقیقح  هک  تسا  نشور  قوف ، طیارـش  هب  هجوت  اب 
رما مدـع و  تسا و  مدـع  یتسه  تقیقح  زا  ریغ  هچره  دـشاب ، هتـشاد  ار  فـالتخا  نیرتشیب  دوجو  اـب  اـت  تسه  يزیچ  دوجو  زا  ریغ  یتسه 

: درادن ّدض  دوجو  تقیقح  سپ  دنا . يدوجو  رما  ود  نیدض  هک  دش  هتفگ  نوچ  دشاب ، نیدض  زا  یکی  دناوت  یمن  یمدع 

بیرق سنج  تحت  نالخاد  دحاو  عوضوم  یلع  نابقاعتم  ناّیدوجو  نارما  یتأیـس ، امک  نیّدـضلا ، ّنال  هل ، ّدـض  دوجولا ال  ّنا  اضیا  رهظی  و 
یش ء. عم  فالخ  هل  هل و ال  سنج  هل و ال  عوضوم  دوجولا ال  فالخلا و  هیاغ  امهنیب 

تسا طیسب  دوجو  موس - عرف  : 6 - 3

ناهرب اعّدم و  حیضوت  : 6 - 3 - 1

. دراد ءزج  دوخ  هن  تسا و  يزیچ  ءزج  هن  ینعی ، طیسب ؛ تسا  یتقیقح  دوجو  هک  تسا  نیا  رد  ثحب  عرف ، نیا  رد 

ءزج هب  مالک  لقن  تسا ، راک  رد  یبیکرت  رگید و  ءزج  تروص ، نیا  رد  تسا . يزیچ  ءزج  دوجو  تقیقح  هک  مینک  یم  ضرف  ادتبا  ناهرب :
بیکرت شدوخ  اب  یئیـش  هک  دـیآ  یم  مزال  دـندوجو ، تقیقح  زین  ود  نیا  رگا  هن ؟ اـی  دـندوجو  زین  ود  نیا  اـیآ  مینک . یم  بکرم  رگید و 

يرما هک  دشاب  شدوخ  ءزج  یـش ء  کی  هک  تسا  نیا  مزلتـسم  رگید ، ترابع  هب  دشاب . هدش  لصاح  شدوخ  بیکرت  نیا  زا  دشاب و  هدـش 
دوجو تقیقح  ود  نیا  زا  یکی  ای  ود  نیا  رگا  و  نالطبلا ؛ یهیدب  تسا 
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نـالطب دوش  ضرف  دوجو  تقیقح  زا  ریغ  هچره  اریز  تسا ، هدـماین  دوجو  هب  یبکرم  هدـشن و  ققحم  یبیکرت  هک  تساـنعم  نیا  هب  دنتـسین ،
ّلک و رگا  و  تسین ؛ راک  رد  یبیکرت  هجیتن  رد  تسا و  مودعم  تسین ، دوجو  تقیقح  رگید  ءزج  رگا  سپ  فرـص . مودـعم  تسا و  ضحم 
هن دندوجو ، تقیقح  ریغ  ودره  رگا  و  تسا ؛ هدماین  دوجو  هب  یبّکرم  ینعی  تسا ، مودعم  بکرم  سپ  تسا ، دوجو  تقیقح  زا  ریغ  بکرم 

هنوگره ار  بّکرم  رگید و  ءزج  سپ  ریغ ، ـال  تسا و  دوجو  تقیقح  نیمه  تسه  هچره  یبّکرم ؛ لـک و  هن  تسا و  راـک  رد  يرگید  ءزج 
: تسین یبّکرم  ءزج  دوجو  نیاربانب  تسا ، لاحم  مزلتسم  مینک  ضرف 

یـشلا ء نوکل  ینعم  الف  هنیعب ، دوجولا  امه  اناک  نا  امهنم ، بّکرملا  ّلکلا  رخالا و  ءزجلا  ّنـال  یـشل ء ، ءزج  نوکی  ـال  دوجولا  ّنا  اـثلاث ، و 
. بیکرت الف  دوجولا ، ریغ  امهالک  وا  امهدحا  ناک  نا  هسفنل و  ءزج 

ضرف ناوت  یم  نونکا  ددرگ . یم  لصاح  ّلک  بیکرت و  نآ  اب  يرگید  ءزج  تسازجا و  زا  یکی  دوخ  دوجو  میدرک  ضرف  قوف ، ناـیب  رد 
ینایب نامه  اب  انیع  ضرف  نیا  هلاحتسا  تروص  نیا  رد  تسا ، هدش  لیکـشت  رگید  ءزج  ود  زا  هک  تسا  بکرم  ّلک و  نامه  دوجو  هک  درک 

تسا و يزیچ  ءزج  هن  دوجو  نیاربانب ، درادـن . ءزج  دوجو  هک  میـسر  یم  هجیتن  نیا  هب  سپ  دوش . یم  تباث  تفر  راک  هب  لوا  ضرف  رد  هک 
: طیسب تسا  یتقیقح  ینعی  دراد ، ءزج  دوخ  هن 

. هتاذ یف  طیسب  دوجولا  نا  اضیا  نّیبتی  هل و  ءزج  دوجولا ال  ّنا  تبثی  نایبلا  اذهب  و 

دوجو تطاسب  رد  قیقحت  : 6 - 3 - 2

هراشا

تسین يوهام  میهافم  دننام  موهفم  نیا  هک  انعم  نیا  هب  تسا ، دوجو  موهفم  تطاسب  دوصقم  دیآ ، یم  نایم  هب  تطاسب  زا  نخـس  یتقو  هاگ 
صاخ تطاـسب  عون  نیا  ـالوا ، اریز  تسین . رظن  حـمطم  عرف  نیا  رد  یلو  تسا  حیحـص  نخـس  نیا  دـنریذپ . لـیلحت  لـصف  سنج و  هب  هک 

تلاصا عورف  زا  تسا  حرطم  عرف  نیا  رد  هک  یتطاسب  ایناث ، هیلاع و  سانجا  دـننام  دناطیـسب ، هک  دنتـسه  زین  يرگید  میهاـفم  تسین ، دوجو 
نیملکتم تیهام و  تلاصا  هب  نیلئاق  تسین ، دوجو  تلاـصا  رب  فقوتم  دوجو  موهفم  تطاـسب  هک  یلاـح  رد  تسا ، نآ  رب  فقوتم  دوجو و 

. دنناد یم  طیسب  ار  نآ  زین 

هب رظن  یلو ، تسا  دوجو  ینیع  تقیقح  تطاسب  عرف  نیا  رد  دوجو  تطاسب  زا  دوصقم  سپ 
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ندـش نشور  يارب  تسا . زاـین  يرتـشیب  قـیقحت  لیـصفت و  هب  تسین ، دوـصقم  هب  یفاو  هدـمآ  باـتک  رد  هچنآ  تسا و  مـهبم  اعّدـم  هـکنیا 
: داد باوج  ریز  لاؤس  هس  هب  دیاب  تاماهبا 

؟ تسیچ دوجو  تقیقح  زا  دوصقم  - 1

؟ تسا ییانعم  هچ  هب  نآ  تطاسب  - 2

؟ تسا زاین  يرگید  لیلد  هب  ای  تسا  یفاک  باتک  رد  هدشرکذ  لیلد  ایآ  - 3

: میهد یم  باوج  هناگادج  قوف  ياهلاؤس  زا  کیره  هب  ریز  ثحب  هس  یط  رد  ام 

دوجو تقیقح  زا  دوصقم  : 6 - 3 - 2 - 1

: تسا هتفر  راک  هب  ریز  یناعم  رد  هفسلف  رد  دوجو » تقیقح   » هژاو

؛ یلاعت بجاو  دوجو  . 1

؛ دوجو هلسرم  تعیبط  ای  ینایرس  تعیبط  . 2

؛ اجکی هچراپکی و  یتسه  ملاع  لک  . 3

یش ء. ره  یجراخ  دوجو  . 4

راک هب  یلاعت - بجاو  دوجو  ینعی  لوا - يانعم  هب  دوجو  تقیقح  هر )  ) نیهلأتملا ردص  تاریبعت  رد  هاگهگ  زین  افرع و  تاملک  رد  دـنچره 
رد نآ  حرط  دـمآ و  یم  باسح  هب  صخالا  ینعملاب  تایهلا  لئاسم  زا  عرف  نیا  الا  تسین و  دوصقم  اـنعم  نیا  اـعطق  اـج  نیا  رد  تسا ، هتفر 

. دوب دروم  یب  اجنیا 

( هر  ) نیهلأتملا ردـص  نانخـس  رد  تردـنب  و  هر )  ) يراوزبس میکح  تاملک  رد  هچرگ  درادـن ، یحیحـص  ياـنعم  زین  دوجو  هلـسرم  تعیبط 
مهبم لّصحتم و  ریغ  نآ  یگژیو  تسا و  یـسنج  تیهاـم  تاـیهام  زا  یکی  هکنیا  حیـضوت  تسا . هتفر  راـک  هب  اـنعم  نیا  رد  دوجو  تقیقح 

دوجوم یعون  يانعم  کی  نمضرد  نآ  زا  يا  هصح  ره  ینعی ، دراد ؛ عویش  نایرـس و  یعون  تایهام  نیب  رد  ور  نیمه  زا  تسا و  نآ  ندوب 
نیع رد  دـحاو ، یـسنج  تیهاـم  سپ  درادـن ، یعوـن  ياـنعم  تیدوـجوم  زج  یتـیدوجوم  جراـخ ، رد  هن  نهذ و  رد  هـن  الـصا ، دوـش و  یم 

ناسنا رد  هک  تسا  مهبم  لصحتمریغ و  یموهفم  تسا ، سنج  هک  ناویح ، تیهام  الثم  تسا . يراس  دوجوم و  عاونا  مامت  نیب  رد  تدحو ،
. دنا تیناویح  دجاو  عاونا  نیا  همه  دراد ؛ نایرس  ناویح  عاونا  ریاس  واگ و  رتش و  بسا و  و 

نینچ هیبش  درک . وجتـسج  تیهام  باب  رد  دـیاب  ار  نآ  رتشیب  حیـضوت  هک  تسا  نهذ  ملاع  هب  طوبرم  یموهفم و  ینایرـس  نایرـس  نیا  هتبلا 
ریوصت زین  دوجو  یجراخ  تقیقح  يارب  ار  ینایرس 
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یـصاخ دوجو  ره  دراد . نایرـس  صاخ  ياهدوجو  ماسقا  نایم  هک  مهبم  دحاو و  تسا  یتعیبط  مه  دوجو  تقیقح  هک  دنا  هتفگ  دـنا . هدرک 
تقیقح يارب  يروصت  نینچ  تسا ؛ دودرم  نخـس  نیا  یلو  تسا . هداد  صاـصتخا  دوخ  هب  ار  نآ  زا  يا  هصح  تسا و  تقیقح  نیا  دـجاو 

تـسا نآ  لیلد  هب  تسا ، تسرد  سنج  تعیبط  هرابرد  نخـس  نیا  رگا  دـیآ . یمن  نهذ  هب  نآ  زا  یحیحـص  يانعم  تسین و  تسرد  دوجو 
تروص هب  ار  اهنآ  ناوت  یم  اذل  دـنراگزاس ، لصحت  مدـع  ماهبا و  اب  ینهذ  روما  تسا و  نهذ  نآ  نطوم  تسا و  موهفم  سنج  تعیبط  هک 

تساوران و نآ  زا  يریوصت  نینچ  اعبط  تسا ؛ ماهبا  زا  یبآ  اتاذ  تسا و  صخشت  نیع  دوجو  ینیع  تقیقح  اما  درک ؛ روصت  مهبم  لسرم و 
اب دوخ ، تیهام  امکح  هدـیقع  هب  هک  تسا  ور  نآ  زا  تساور ، ریوصت  نیا  تیهام  رد  رگا  تیهاـم . زا  تسا  دوجو  نتفرگ  ساـیق  زا  یـشان 
رد تسا . تیجراـخ  نیع  اریز  دـیآ ، یمن  نهذ  هب  زگره  دوجو  تقیقح  یلو  دوـش  دوـجوم  نهذ  رد  دـناوت  یم  تاـیتاذ ، تاذ و  ظاـفحنا 

. تسین دوصقم  اعبط  تسین و  یحیحص  يانعم  دوجو  تقیقح  يارب  انعم  نیا  لاحره ،

ات تسا ، یلوا  يالویه  هک  نآ ، بتارم  نیرتنییاـپ  زا  ار ، دوجو  ملاـع  ماـمت  هک  تسا  نیا  یتسه ، ملاـع  لـک  ینعی  موس ، ياـنعم  زا  دوصقم 
نینچ اب  هک  تسا  حـضاو  میجنـسب . دوخ  زا  جراخ  اب  ار  نآ  مینک و  ظاحل  هچراـپکی  اـجکی و  تسا ، یلاـعت  بجاو  دوجو  هک  شنیرتـالاب ،

اب اـنعم  نیا  دـنچره  تسا . جراـخ  یتـسه  هریاد  زا  اریز  تسا ، فرـص  مودـعم  دوش  ضرف  نآ  زا  ریغ  هچره  دوجو ، تقیقح  يارب  ییاـنعم 
( هر  ) همالع موحرم  هک  دهد  یم  ناشن  باتک  بلاطم  نایب  ثحابم و  بیترت  اریز  تسین ، دوصقم  دهد ، یم  قفو  عرف  نیا  رد  روکذم  ناهرب 

عرفتم دوجو  تلاـصا  رب  ار  نآ  دوـجو  تلاـصا  ثحب  رد  هر )  ) نیهلأـتملا ردـص  هک  دنتـسه  یبـلطم  ناـمه  حیـضوت  ددـص  رد  عرف  نیا  رد 
کی کـی  ینیع  دوجو  تطاـسب  تسا  ثحب  دروم  هچنآ  تسین ، ثحب  دروم  اـنعم  نیا  هب  دوجو  تقیقح  تطاـسب  اـجنآ  رد  تسا . هدوـمرف 

: تسا نینچ  رافسا  رد  لصف  ناونع  اریز  تسایشا ،

نیا هرابرد  ثحب  ینعی ، تسا ؛ مراهچ  يانعم  نامه  نآ  دـنام و  یمن  یقاب  اـنعم  کـی  زا  شیب  سپ  . (1)« هطیسب تاّیوه  تادوجولا  نا  یف  »
. تسا طیسب  یئیش  ره  یجراخ  دوجو  هک  بلطم 

تطاسب يانعم  هرابرد  یحیضوت  : 6 - 3 - 2 - 2

: زا دنا  ترابع  بیکرت  عاونا  مینک . هراشا  بیکرت  عاونا  هب  دیاب  تطاسب ، هرابرد  حیضوت  زا  لبق 

ص 50. ج 1 ، هعبرالا ، رافسالا  - 1
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؛ لصف سنج و  زا  بیکرت  . 1

؛ یجراخ تروص  هّدام و  زا  بیکرت  . 2

؛ یلقع تروص  هّدام و  زا  بیکرت  . 3

. يرادقم ءازجا  زا  بیکرت  . 4

مان هب  تسا  لصحتمریغ  ماـع و  یکی  هک  موهفم ، ود  ناـیم  بیکرت  نیا  تسا . میهاـفم  نیب  رد  نهذ و  هب  طوبرم  لـصف  سنج و  زا  بیکرت 
. یعون تسا  یموهفم  ندمآ  دوجو  هب  نآ  هجیتن  دریگ و  یم  تروص  لصف ،»  » مان هب  تسا  لصحتم  صاخ و  يرگید  و  سنج » »

تسا و لـعفلاب  يرگید  دراد و  ماـن  هّداـم »  » تسا و هوقلاـب  یکی  هک  تسا  یجراـخ  دوـجو  ود  نـیب  یجراـخ  تروـص  هّداـم و  زا  بـیکرت 
رد اریز  تسا ؛ نهذ  رد  لـصف  سنج و  زا  نآ  بیکرت  مزلتـسم  جراـخ  رد  تروص  هّداـم و  زا  یـش ء  بیکرت  دوـش . یم  هدـیمان  تروـص » »

؛ دیآ یم  تسد  هب  لصف  سنج و  موهفم  نامه  مینک ، رابتعا  طرـشب  ار ال  تروص  هّدام و  موهفم  رگا  هک  دـش  دـهاوخ  نایب  تیهام  ثحابم 
نامیکح رثکا  طرـشب . تروص ال  هّدام و  نامه  لصف  سنج و  دنتـسه و  طرـشب ال  لصف  سنج و  ناـمه  تروص  هّداـم و  اـمکح ، ریبعت  هب 

. دنا هتسناد  نآ  زا  يراع  ار  نآ  ضراوع  بیکرت و  عون  نیا  دجاو  ار  ینامسج  رهاوج  یمالسا ،

سنج و زا  کیره  درک ، لیلحت  لصف  سنج و  هب  ار  ایـشا  هکنیا  زا  سپ  نهذ ، تسا . نهذ  هب  طوبرم  زین  یلقع  تروص  هّداـم و  زا  بیکرت 
زین بیکرت  وحن  نیا  سپ  دنتـسه . یلقع  تروص  هّدام و  دـنیآ  یم  تسد  هب  قیرط  نیا  هب  هک  یمیهافم  دـنک . یم  رابتعا  طرـشب ال  ار  لصف 

. لصف سنج و  بیکرت  هیبش  تسا  ینالقع  ینهذ و  بیکرت  یعون  هکلب  تسین ، جراخ  هب  طوبرم  تقیقح  رد 

دـعب و ياراد  عبتلاب - ای  تاذـلاب و  ای  دراد - دوجو  ماسجا  ملاـع  رد  هچنآ  ماـمت  تسایـشا . یجراـخ  دوجو  هب  طوبرم  زین  يرادـقم  بیکرت 
ءازجا داعبا و  هب  میـسقت  لباق  تسا  هزادنا  دـعب و  ياراد  هچره  تسین و  یلاخ  هزادـنا  دـعب و  زا  ماسجا  ملاع  رد  يزیچ  چـیه  تسا . هزادـنا 

. اذکه رگید و  همین  ود  هب  ار  همین  ره  درک و  میسقت  همین  ود  هب  ناوت  یم  ار  مسج  هعطق  کی  تسا ؛ رتکچوک 

. تسا يرادقم  ءازجا  زا  بکرم  دراد  دوجو  ماسجا  ملاع  رد  هچنآ  مامت  سپ  دنا ، يرادقم  ءزج  کی  اه  همین  زا  کیره 

راهچ ره  یفن  دـیآ  یم  تسد  هب  هنیمز  نیا  رد  امکح  تاملک  زا  هچنآ  تسا ؟ قوف  تابیکرت  زا  کیمادـک  یفن  تطاـسب  زا  دوصقم  نونکا 
یسنج بیکرت  هن  یش ء  کی  دوجو  ینعی  تسا . بیکرت  مسق 
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. يرادقم ءازجا  زا  بیکرت  هن  یلقع و  تروص  هّدام و  زا  بیکرت  هن  یجراخ ، تروص  هّدام و  زا  بیکرت  هن  دراد ، یلصف  و 

اریز دراد ؛ يروذـحم  ناشتابثا  هن  تسا و  جاتحم  ناوارف  هنوئم  هب  ناشیفن  هن  یلقع  تروص  هّداـم و  زا  بیکرت  لـصف و  سنج و  زا  بیکرت 
رد 2- نیا ، زا  هتـشذگ  دنرادن . یجراخ  دوجو  تطاسب  اب  یتافانم  دـنا و  نهذ  ملاع  هب  طوبرم  تقیقح  رد  بیکرت  مسق  ود  نیا  هک  میتفگ 
هن تسا  سنج  هن  دوجو  هک  دش  هتفگ  هلمج  زا  دوش ، یمن  فصتم  تیهام  ماکحا  زا  یمکح  چـیه  هب  دوجو  تقیقح  هک  دـش  تباث  ، 6 - 2

. دش تباث  زین  مود  عرف  بلاطم  نمض  رد  لصف  سنج و  زا  بیکرت  یفن  سپ  لصف . هن  دراد و  سنج  هن  لصف و 

ءازجا یفن  یجراخ و  تروص  هّدام و  زا  بیکرت  یفن  دوش  یم  ضقانت  يراگزاسان و  یعون  بجوم  تسا و  یساسا  لکشم  اجنیا  رد  هچنآ 
دوجو تلاـصا  قـبط  اـهنآ و  ینهذ  دوـجو  هب  طوـبرم  هن  تسایـشا  یجراـخ  تیعقاو  هب  طوـبرم  بیکرت  عوـن  ود  نیا  اریز  تسا ، يرادـقم 
ایـشا زا  یخرب  یجراـخ  دوـجو  هک  تسا  نیا  لوـبق  مزلتـسم  بیکرت  مسق  ود  نیا  شریذـپ  سپ  تسین ، دوـجو  زج  ایـشا  یجراـخ  تیعقاو 

. تسا یفانم  عرف  نیا  ياعّدم  اب  رما  نیا  طیسب و  هن  تسا  بّکرم 

هداد تبـسن  اهنآ  دوجو  هب  ضرعلاب  دنیایـشا و  تیهام  هب  طوبرم  تاذـلاب  تابیکرت  نیا  هک  دوش  هتفگ  ضقاـنت  نیا  عفر  يارب  تسا  نکمم 
، دش نایب   6 رد 1 - هک  روط  ناـمه  اریز  تسا ، باوص  زا  رود  نخـس  نیا  یلو  تسین  یبیکرت  تقیقح  رد  ایـشا  دوجو  رد  سپ  دـنوش ، یم 

تیهام سپ  دنوش ، یم  لمح  تیهام  رب  نآ  ضرع  هب  دـندوجو و  لومحم  تقیقح  رد  دـنوش  یم  تباث  تایهام  يارب  هک  یتالومحم  مامت 
6 - 3 - 2 رد 3 - تسا . تابیکرت  ماـسقا  نیمه  ماـکحا  نیا  هلمج  زا  هک  تسا  دوجو  زا  تسه  یمکح  ره  درادـن ، یمکح  دوخ  زا  اـتقیقح 

. تسا عفر  لباق  ضقانت  نیا  هک  دید  میهاوخ 

لیلد یسررب  : 6 - 3 - 2 - 3

. تسا تجاح  يرگید  لیلد  هب  تسین و  یفاو  دوصقم  نیا  يارب  باتک  رد  روکذـم  لیلد  هک  تسا  حـضاو  یبوخب  اعّدـم ، ندـش  نشور  اـب 
: دنور یم  رامش  هب  یفسلف  مّلسم  نقتم و  لوصا  زا  هس  ره  هک  تسا  همدقم  هس  رب  ینتبم  لیلد  نیا 

. تسا تدحو  قواسم  تیدوجوم  لوا : هّمدقم 
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دوجوم هک  تهج  نآ  زا  - (1) ایـشا ریاس  دوجو  اب  هن  تسا  دوجوم  دوخ  هب  صاخ  يدوجو  اب  ینعی  تسا - دوجوم  جراخ  رد  هک  يزیچره 
لیلد و چیه  هب  زاین  نودب  دوش ، روصت  یتسردب  رگا  تسا و  یهیدب  لصا  نیا  تسا . تیعقاو  دـحاو  کی  يدوجوم  ره  تسا . دـحاو  تسا 
ره يارب  اعبط  و  یفـسلف ، هیناث  تـالوقعم  زا  هن  دـنناد ، یم  یجراـخ  ضارعا  زا  ار  دادـعا  هک  یناـفوسلیف  یتح  ددرگ ، یم  قیدـصت  یناـیب ،
رد ددـع 10  الثم  ناشیا ، رظن  رد  دـنناد . یم  دوجوم  کی  تیعقاو و  کی  ار  يددـع  ره  زین  دـنا  لـئاق  صاـخ  يدوجو  جراـخ  رد  يددـع 
هب دوش  یم  فصتم  هعومجم  نآ  ایـشا  زا  يا  هعومجم  رب  نآ  ضورع  اـب  هک  دراد  دوخ  هب  صاـخ  يدوـجو  ضارعا ، ریاـس  دـننام  جراـخ ،
هک ددع 10  دوخ  دـنا ، نیابتم  دوجوم  هکلب 10  دنتـسین ، دوجوم  کی  دنددع  نیا  ضورعم  هک  یئایـشا  دنچره  اجنیا  رد  تسات . هکنیا 10 
هن تسا ، یکی  ات  هک 10  ضورعم  فالخرب  یکی ، ات  هد  هن  تسا  ییات  هد  کی  تسا ، تیعقاو  کی  دوش  یم  ایـشا  زا  هعومجم  نیا  ضراع 
اما تسا  هدـش  ققحم  هک  تسا  هد  تیهام  نامه  دـحاو  تیعقاو  نیا  اهتنم  تسا ، تیعقاو  کـی  ضراـع  رگید ، تراـبع  هب  ییاـت . هد  کـی 
یم ددع 10 ، ینعی  ضراع ، هرابرد  امـش  هک  ار  ینخـس  نامه  هک  دوش  لاکـشا  تسا  نکمم  دنا . لقتـسم  ادج و  تیعقاو  نآ 10  ضورعم 
نیا یلو  تسا  ییات  تیعقاو 10  کی  هکلب  تسین ، لقتسم  تیعقاو  تقیقح 10  رد  ضورعم  ینعی ، مییوگ ؛ یم  ضورعم  هرابرد  ام  دـییوگ 
ینعی دوخ ، هب  صاـخ  يدوجو  دوخ  ینعی ، تسین ؛ یقیقح  يدوـجوم  دوـخ  یـش ء  دـنچ  عوـمجم  اـمکح  رظن  زا  اریز  تسا ، لـطاب  نخس 

، اـهنآ عومجم  هن  دنیایـشا  کـت  کـت  دوخ  ناـمه  یقیقح  دوجوم  تسا ، يراـبتعا  یموهفم  هکلب  درادـن ، ایـشا  نآ  دوجو  زا  ریغ  يدوـجو 
زین عومجم  يارب  یـسک  رگا  يرآ ، تسایـشا . ریاس  لاـبق  رد  یقیقح  دوجوم  کـی  دوخ  اـمکح  زا  يرایـسب  يأر  قبط  هک  ددـع  فـالخرب 

. تساجب نخس  نیا  دوش ، لئاق  هدش  لیکشت  اهنآ  زا  عومجم  هک  یئایشا  دوجو  زا  ریغ  يدوجو 

ار یئایـشا  عومجم  رگا  تسناد و  دوجوم  ار  نآ  اتقیقح  ناوت  یمن  دشابن ، دحاو  يزیچ  ات  تسا ؛ تدحو  رادـمرئاد  تیدوجوم  لاحره ، رد 
. تقیقح جراخ و  ملاع  رد  هن  تسا ، ضرف  رادنپ و  ملاع  رد  افرص  مینک ، ضرف  دوجوم  دنا  ضحم  ریثک  هک 

. تسا تیلعف  قواسم  تیدوجوم  مود : همدقم 

ریغ يدوجو  دوخ  یلو  دندوجوم  جراخ  رد  هک  دنتسه  یفاصوا  زین  اهنیا  اریز  تسا ، یفسلف  هیناث  تالوقعم  ندرک  جراخ  يارب  دیق  نیا  - 1
نیا دنرادن ، صاخ  دوجو  یفسلف  ریبعت  هب  دندوجوم و  ناشعوضوم  فوصوم و  دوجو  اب  هکلب  دنرادن ، دوخ  عوضوم  فوصوم و  دوجو  زا 

. تسین تدحو  قواسم  تیدوجوم  عون 

لیلد یسررب  : 6 - 3 - 2 - 3www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 342زکرم  هحفص 145 

http://www.ghaemiyeh.com


118 ص :

هوقلاـب يزیچ  رگا  سپ  تسا . ندوب  لـعفلاب  نیع  ندوب  دوجوم  رگید ، ریبـعت  هب  تسا ؛ لـعفلاب  تسا  دوجوم  هک  ثیح  نآ  زا  يدوجوم  ره 
. دشاب دوجوم  تسا  لاحم  درادن ، یتیلعف  هنوگ  چیه  تسا و  ضحم 

رد تسا ، دوجوم  زین  هوقلاـب  دوجوم  سپ  تسا  لـعفلاب  هوقلاـب و  هب  نآ  میـسقت  دوجوم  تامیـسقت  زا  یکی  هک  دوـش  لاکـشا  تسا  نکمم 
میـسقت نیب  قرف  رد  دـیاب  ار  لاکـشا  نیا  باوج  دـنا . ضقانتم  مکح  ود  نیا  دـشاب . هوقلاب  دوجوم  تسین  نکمم  قوف  لصا  ربانب  هک  یلاح 

نیا خساپ  درک و  میهاوخ  ثحب  لیـصفتب  یبسن  تامیـسقت  هرابرد   2 - 7 - 2 لوا / لصف  موس / هلحرم  رد  ام  درک . وجتـسج  یـسفن  یبسن و 
طوبرم مینک  یم  فصتم  هوقلاب  هب  ار  تادوجوم  زا  يا  هراـپ  هکنیا  هک  مییوگ  یم  لاـمجاب  اـجنیا  رد  داد . میهاوخ  ار  نآ  لاـثما  لاکـشا و 
فـصتم هوقلاـب  هب  نهذ - شجنـس  ساـیق و  زا  رظن  فرـص  هسفن - یف  دوخ و  هبدوخ  ایـشا  نآ  هکنیا  هن  نهذ ، شجنـس  هسیاـقم و  هب  تسا 

دنوش يرگید  هب  لیدبت  هدنیآ  رد  دنناوت  یم  تادوجوم  نیا  مینیب  یم  مینک و  یم  هسیاقم  رگید  یخرب  اب  ار  تادوجوم  زا  یخرب  ام  دنوش .
مییوگ یم  دوش  نآ  هب  لیدبت  دناوت  یم  هدنیآ  رد  هک  یئیش  هب  تبسن  ار  یلعف  یش ء  تروص  نیا  رد  دنشاب ، هتشاد  يرگید  لاعفا  راثآ و  و 

دوش یم  بجوم  هک  تسا  نآ  شجنـس  سایق و  ام و  نهذ  تلاخد  سپ  تسا . دنمـشناد  هوقلاب  كدوک  تسا ، شتآ  هوقلاب  بوچ  هوقلاـب .
- هسفن یف  دوخبدوخ و  ار  دوجوم  یـش ء  مینک و  رظن  فرـص  نآ  شجنـس  سایق و  نهذ و  تلاـخد  زا  رگا  دوش . فصتم  هوقلاـب  هب  یئیش 

تـسا یفـصو  ندوب  هوقلاب  سپ  دوش ؛ یمن  هوقلاب  هب  فصتم  تسا و  لعفلاب  یظاحل  نینچ  اب  مینک ، ظاـحل  تسه - هک  هنوگ  ناـمه  ینعی 
. قلطم هن  یبسن 

. هتّدامب هتروصب ال  یشلا ء  هیئیش  موس : همدقم 

هک تسا  تروص  نیمه  تسا ، یبآ  تروص  نامه  هب  بآ  تیئیش  الثم  درادن . نآ  تیئیش  رد  یتلاخد  نآ - یفسلف  يانعم  هب  یـش ء - هّدام 
هب درادـن . بآ  ندوب  بآ  رد  یتلاخد  تسا  كرتشم  ینامـسج  روما  ریاس  بآ و  نیب  هک  بآ  هّداـم  اـما  دوش ؛ یم  بآ  صاـخ  راـثآ  أـشنم 

هدـش دوجوم  بآ  تقیقح  زاب  دوش  دوجوم  یئاهنتب ، ینعی  هّداـم ، نودـب  تسناوت  یم  بآ  تروص  هک  مینک  ضرف  رگا  رتحـضاو ، تراـبع 
دنمزاین ققحت  رد  تروص  نوچ  اهتنم  تسا ، بآ  تروص  نامه  هب  بآ  ندوب  بآ  درادـن ، بآ  ندوب  بآ  رد  یتلاخد  بآ  هّدام  سپ  دوب ؛

. دوش یم  تفای  هّدام  اب  بآ  تروص  هشیمه  تسا  هّدام 
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یجراخ و تروص  هّدام و  زا  بیکرت  اهنت  هدربمان  تابیکرت  زا  هک  دـش  هتفگ  میزادرپب . هدـشدای  ضقانت  عفر  هب  قوف ، لصا  هس  هب  هجوت  اـب 
یـسررب دروم  هناگادج  ار  بیکرت  عون  ود  نیا  زا  کیره  ام  دنراگزاسان ، دوجو  یجراخ  تطاسب  اب  هک  دنتـسه  يرادقم  ءازجا  زا  بیکرت 

. میهد یم  رارق 

« ءزج  » رتکچوک تادادـتما  نیا  زا  کیره  هب  تسا ، ریذـپ  ماسقنا  يرتکچوک  تادادـتما  هب  یجراخ  دادـتما  ره  يرادـقم : ءازجا  زا  بیکرت 
. دنیوگ یم  يرادقم » ءزج   » اهنآ هب  دنراد ، رادقم  هزادنا و  عبتلاب  دعب و  ءازجا  نیا  دوخ  نوچ  دنیوگ و  یم 

هد زا  بکرم  سپ  تسا ، ریذپ  ماسقنا  يرتم  کی  دادتما  هد  هب  يرتم  هد  دادتما  کی  الثم  يرادقم . ءازجا  زا  تسا  بکرم  يدادتما  ره  سپ 
يدادتما ره  یجراخ  دوجو  نیاربانب ، اذـکه . دـنرتکچوک و  يرادـقم  ءزج  هد  زا  بکرم  دوخ  ءازجا  نیا  زا  کیره  تسا و  يرادـقم  ءزج 

اب هلئـسم  نیا  تسا و  هدـش  لـصاح  يرگید  دوجو  دوـجو  دـنچ  بیکرت  زا  رگید ، تراـبع  هب  نآ ؛ يرادـقم  ءازجا  دوـجو  زا  تسا  بکرم 
. دراد تافانم  دوجو  تطاسب 

ییقیقح دادتما  چیه  رد  لعفلاب . هن  دـنا  هوقلاب  ءازجا  يرادـقم  ءازجا  هک  تسا  هتکن  نیا  زا  تلفغ  هدـش  لاکـشا  نیا  بجوم  هچنآ  باوج :
کیکفت اب  ناوت  یم  هک  تسا  نیا  تسا  يرادقم  ءازجا  زا  بکرم  يدادـتما  ره  هک  هتفگ  نیا  يانعم  درادـن . دوجو  لعفلاب  يرادـقم  ءازجا 

رد یلعفلاب  ءازجا  سپ  دنوش . یم  تفای  يرتکچوک  تادادتما  نآ  رد  لعفلاب  هکنیا  هن  درک ، لیدـبت  رتکچوک  تادادـتما  هب  ار  نآ  یجراخ 
. دنا هوقلاب  همه  ءازجا  ءازجا ، هن  تسا  دادتما  لک  تسا  لعفلاب  هچنآ  تسین ، راک 

، دنتـسین دوجوم  نوچ  دنتـسین و  مه  دوجوم  دنتـسین ، لـعفلاب  ازجا  نوچ  تسا ، تیلعف  رادـمرئاد  تیدوـجوم  هک  مود ، لـصا  رباـنب  نوـنکا 
. تسا لاحم  مودعم  ءازجا  زا  بیکرت  اریز  دنا ، هدشن  بیکرت 

لعفلاب دادتما  لک  نوچ  هک  تفگ  دـیاب  دادـتما ، ّلک  دروم  رد  اما  یبیکرت . هن  یتیدوجوم و  هن  تسا  راک  رد  یتیلعف  هن  ازجا  دروم  رد  سپ 
. تسا تیعقاو  کی  دادتما  نیا  عبتلاب  تسا ، تدحو  قواسم  تیدوجوم  هک  لوا ، لصا  ربانب  تسا و  دوجوم  مود  لصا  ربانب  تسا ،

دراد تیعقاو  جراخ  رد  هچنآ  نیاربانب  دندوجوم ، ریغ  رگیدـکی  اب  ازجا  نیا  بیکرت  نآ و  ءازجا  تسا و  دـحاو  دوجوم و  دادـتما  لک  سپ 
. اذه ّالا  طیسبلاب  ینعن  تسازجا و ال  زا  بکرمریغ  دوجو  کی 

دیداد و رارق  لیلحتو  هیزجت  دروم  دیتفرگ و  رظن  رد  يرادقم  ءازجا  هب  كاکفنا  زا  لبق  ار  دادـتما  امـش  هک  دـنیوگب  تسا  نکمم  لاکـشا :
رگا اما  تساجب  قوف  لالدتسا  دروم  نیا  رد  هتبلا 
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یجراخ كاکفنا  میـسقت و  اب  تلاح  نیا  رد  اریز  تسین ، مامت  قوف  لالدتـسا  میریگ ، رظن  رد  يرادقم  ءازجا  هب  كاکفنا  زا  سپ  ار  دادتما 
دحاو تیعقاو  کی  مادکره  لّوا  لصا  ربانب  تسا و  لاکـشا  الب  اهنآ  بیکرت  دندوجوم و  ازجا  مود  لصا  ربانب  اذل  دنا و  هدـش  لعفلاب  ازجا 

. تسا يرادقم  ءازجا  زا  بکرم  اعقاو  لک  دادتما  یجراخ  كاکفنا  زا  دعب  نیاربانب  دنا ، لقتسم 

اعبط تسا و  لعفلاب  دوجوم و  یلوا  دادتما  مه  زاب  نآ  ءازجا  ندش  لعفلاب  دادتما و  میسقت  زا  سپ  هک  تسا  هدرک  نامگ  لکـشتسم  خساپ :
ازجا ندش  لعفلاب  كاکفنا و  زا  سپ  يدادتما  ره  تسین . تسرد  نامگ  نیا  یلو  دـندوجوم  نآ  بیکرت  مه  ازجا و  مه  دادـتما و  لک  مه 

اهنت كاکفنا ، زا  لبق  سپ  ازجا . رگید  زا  يادـج  طیـسب و  تسا  یتیعقاو  کیره  هک  دـندوجوم  لعفلاب  نآ  ءازجا  اـهنت  دوش و  یم  مودـعم 
کیره زاب  هک  دندوجوم  رتکچوک  دادتما  دنچ  طقف  كاکفنا  زا  دعب  تسین و  راک  رد  یبیکرت  ازجا و  تسا و  دوجوم  گرزب  دادـتما  کی 

يدادـتما نآ - زا  سپ  هن  كاکفنا و  زا  لبق  هن  یلاح - چـیه  رد  نیارباـنب ، تسین . راـک  رد  دـشاب  ازجا  ّلـک  هک  یگرزب  دادـتما  دناطیـسب و 
کی لاح  کی  رد  اهتنم  تسه ، مه  طسب  تسا  دوجوم  لعفلاب  هک  يدادتما  لاحره ، رد  تسین . دوجوم  رگید  لعفلاب  تادادـتما  زا  بکرم 

. دناطیسب دحاو و  کیره  زاب  هک  رتکچوک  دادتما  دنچ  رگید  لاح  رد  تسا و  دوجوم  گرزب  دحاو  طیسب  دادتما 

هک دوش  ضرف  رگا  دوش . یم  لح  زین  بیکرت  عون  نیا  لکـشم  دـش ، ناـیب  موس  لـصا  رد  هچنآ  قبط  یجراـخ : تروص  هّداـم و  زا  بیکرت 
اب تسا - كرد  لـباق  هدـنز  تادوجوم  دروم  رد  هکناـنچ  دـبای - یم  ققحت  نآ  يور  یبکار  نوچمه  تروص  لـعفلاب و  تسا  يرما  هّداـم 

بیکرت زا  روظنم  بکرم و  دوجوم  کی  هن  تسا  طیـسب  کیره  دوجو  هک  دـنا  هتفای  ققحت  دوجوم  دـنچ  اـی  ود  تقیقح  رد  یـضرف  نینچ 
رگا اما  تسا . نآ  هب  هتـسباو  و  هّداـم )  ) بوکرم دـنمزاین  شیادـیپ  زاـغآ  رد  مک  تسد  تروص )  ) بکار دوجو  هک  تسا  نیا  افرـص  اـهنآ 

نآ لزان  هبترم  زا  لقع  هک  تسا  تروص  نامه  دراد  دوجو  تقیقح  رد  هچنآ  تروص  نیا  رد  درادـن ، لـعفلاب  دوجو  هّداـم  هک  دوش  ضرف 
، درادن لقتـسم  يازاب  ام  هّدام  موهفم  نیاربانب ، دنک . یم  عازتنا  ار  هّدام  موهفم  دبای  ققحت  ادـعب  تسا  نکمم  هک  یلامک  اب  نآ  هسیاقم  زا  ای 

نآ میراد و  دوجو  کـی  میرادـن ، دوجو  ود  جراـخ  رد  سپ  درادـن ؛ تروص  دوجو  زا  ریغ  يدوجو  ینعی ، دوخ ؛ هب  صاـخ  يدوجو  دوخ 
دوخ یـش ء  تروص  دوجو  اب  سپ  تسا ، نآ  تروص  هب  یـش ء  تیئیـش  اریز  تسه ، زین  یـش ء  دوجو  ومه  تسا و  تروص  دوجو  ناـمه 

باسح هب  مه  هّدام  دوجو  يرابتعا  هب  دوجو  نیمه  هتبلا  تسا ، هتفای  ققحت  جراخ  رد  زین  یش ء 
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. نآ رب  قداص  ددعتم  میهافم  تسا و  طیـسب  دوجو  کی  دشاب ، روصتم  یبّکرت  ات  تسین  يددعت  جراخ  رد  ضرف  نیا  اب  نیاربانب ، دـیآ . یم 
ندوب بوکرم  ظاحل  هب  ار  هچنآ  بکرم و  یـش ء  کی  هن  دنا  هتفای  ققحت  طیـسب  یـش ء  ود  لّوا  ضرف  قبط  هکنیا  دـش  هتفگ  هچنآ  لصاح 

حور عومجم  ندیمان  دحاو  دننام  ندیمان ، دحاو  یـش ء  ار  هدام  تروص و  عومجم  اعبط  دراد و  یلقتـسم  تیلعف  دوجو و  میا  هدیمان  هّدام » »
درادن لعفلاب  دوجو  هّدام  ضرف  نیا  رد  اریز  بکرم ، یش ء  کی  هن  دراد  دوجو  طیـسب  یـش  کی  مود  ضرف  قبط  تسا و  هحماسم  ندب ، و 

کی دراد  دوجو  لعفلاب  هچنآ  داد ؛ تبـسن  نآ  هب  یقیقح  دوجو  ناوت  یمن  تسا - تیلعف  اب  قواـسم  دوجو  هک  مود - لـصا  ياـضتقم  هب  و 
. تسین شیب  زیچ 

شتافص اب  دوجو  داحتا  مراهچ - عرف  : 6 - 4
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هک نآ  تیهاـم  فصو  هن  تسا - یـش ء  دوجو  فصو  اـتقیقح  يزیچ  رگا  ینعی ، دنتـسین ؛ نآ  زا  جراـخ  دوجو  یقیقح  تافـص  اـی  تفص 
، تیلع تدـحو ، الثم  تسا . یـش ء  دوجو  تیعقاو  نامه  انیع  جراـخ  رد  یفـصو  نینچ  تیعقاو  هدـش - هداد  تبـسن  شدوجو  هب  ضرعلاـب 
یش ء دوجو  نآ . تیهام  هن  تسا  یـش ء  دوجو  دوش  یم  تافـص  نیا  هب  فصتم  اتقیقح  هچنآ  دندوجو ؛ تافـص  زا  کلذ  لاثما  بوجو و 

تیعقاو زا  ریغ  یتیعقاو  قادـصم و  جراخ  رد  تافـص  نیا  هک  تسا  نیا  اعّدـم  لاح  نآ . تیهام  هن  تسا  بجاو  تسا ، تلع  تسا ، دـحاو 
هک يروط  هب  يرگید ، تیعقاو  نآ  تدحو  تسا و  تیعقاو  کی  یـش ء  دوجو  جراخ  رد  هک  درک  نامگ  دیابن  سپ  دنرادن . یـش ء  دوجو 

، طیـسب تیعقاو  کی  زا  شیب  جراخ  رد  هک  تسا  نیا  تسرد  روصت  هکلب  هن ؛ مامـضنا  نودب  دوش و  دـحاو  دوجو  دوجو  هب  نآ  مامـضنا  اب 
هب تدـحو و  موـهفم  قادـصم  زین  يراـبتعا  هب  دـحاو  تیعقاو  نیمه  یلو  تسین  يرگید  زیچ  تسا ، دوـجو  یجراـخ  تـقیقح  ناـمه  هـک 

دحاو اهنآ  قادـصم  دـنریثک ، دوجو  یقیقح  تالومحم  تافـص و  دـنچره  سپ  اذـکه . تسه و  زین  تلع  موهفم  قادـصم  رگید  يراـبتعا 
کی اهنت  تسین ، راک  رد  یترثک  جراخ  فرظ  رد  قادصم و  هبترم  رد  یلو  تسا  نهذ  فرظ  رد  موهفم و  هبترم  رد  اهنآ  ترثک  اذل  تسا ؛

: دور یم  رامش  هب  میهافم  نیا  همه  قادصم  هک  تسا  تیعقاو 

. هتاذ نع  هجراخ  ریغ  روما  تالومحملا  تافصلا و  نم  هقیقح  دوجولا  قحلی  ام  ّنا  اعبار ، و 
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ناهرب : 6 - 4 - 2

. دوب دنهاوخ  مودعم  همه  دنشاب ، هتشاد  دوجو  زا  يادج  یتیعقاو  دوجو  تافص  رگا  لوا : همدقم 

دوـجو تیعقاو  زا  ریغ  هچره  هک  تسا  یهیدـب  تسین و  دوـجو  تیعقاو  ناـمه  تافـص  نیا  تیعقاو  هک  تسا  نیا  نخـس  نـیا  ياـنعم  اریز 
. دوب دنهاوخ  مودعم  زین  تافص  نیا  سپ  تسا ؛ مودعم  دوش  ضرف 

مه فرظ  نآ  رد  دـیاب  دـشاب ، یتفـص  هب  فـصتم  یفرظ  رد  یفوـصوم  رگا  اریز  دـندوجوم ، تافـص  نیا  تسا . لـطاب  یلاـت  مود : همدـقم 
نیا ضرف  و  تسا ؛ مودعم  هک  يزیچ  هب  دوش  فصتم  يدوجوم  یش ء  تسا  لاحم  رگید  ترابع  هب  تفص و  مه  دشاب و  دوجوم  فوصوم 

دوجوم اتقیقح  یـش ء  دوجو  جراـخ  رد  هک  روط  ناـمه  سپ  دوش ، یم  تافـص  نیا  هب  فصتم  اـتقیقح  جراـخ  رد  یـش ء  دوجو  هک  تسا 
. دندوجوم اتقیقح  زین  نآ  فاصوا  تسا ،

: دنرادن دوجو  زا  يادج  یتیعقاو  دوجو  تافص  ینعی  تسا ؛ لطاب  زین  مدقم  هجیتن :

. هلطاب تناک  هجراخ ، تناک  ول  ذا 

ضرعلاب تاذلاب و  هب  دوجوم  ماسقنا  مجنپ - عرف  : 6 - 5

یم الثم ، اهنآ ؛ تیهام  رب  مه  مینک و  یم  لمح  ایـشا  دوجو  رب  مه  ار  دوجوم »  » لومحم ام  هک  دـش  هداد  حیـضوت  دوجو ، تلاصا  ثحب  رد 
: مییوگ یم  زین  و  تسا » دوجوم  ناسنا  دوجو  : » مییوگ

هب یمـسق ؛ زین  تیهام  تسا و  دوجوم  زا  یمـسق  دوجو  ینعی ، اهنآ ؛ تیهام  مه  تسا  دوجوم  ایـشا  دوجو  مه  سپ  تسا ،» دوجوم  ناـسنا  »
تاذـلاب یقیقح و  دوجو  رب  دوجوم  لمح  هک  میتفگ  رگید ، فرط  زا  تیهام . دوجو و  مسق : ود  هب  دوش  یم  مسقنم  دوجوم  رگید ، ترابع 

؛ ضرعلاب ازاجم و  تیهام  تسا و  تیدوجوم  نیع  تسا ، دوجوم  تاذـلاب  اـتقیقح و  دوجو  ینعی ، ضرعلاـب ؛ يزاـجم و  تیهاـم  رب  تسا و 
مسق تیهام ، ینعی  رگید ، مسق  تسا و  میسقت  نیا  یقیقح  مسق  دوجو ، ینعی  مسق ، کی  روکذم  میسقت  رد  هک  تسا  نیا  نخس  نیا  يانعم 

دوجوم و  تسا ، دوجو  ناـمه  هک  تاذـلاب ، یقیقح و  دوجوم  مسق : ود  هب  دوش  یم  میـسقت  دوجوم  هک  تفگ  ناوـت  یم  اذـل  نآ ، يزاـجم 
دوجو و تلاـصا  رباـنب  سپ  دـنوش . یمن  فـصتم  تیدوـجوم  هب  ناـسکی  ایـشا  همه  ینعی ، تسا ؛ تیهاـم  ناـمه  هک  ضرعلاـب ، يزاـجم و 

: میسر یم  دوجوم  رد  يدیدج  میسقت  هب  ام  تیهام ، تیرابتعا 

: تاذلاب دوجوم  ضرعلاب و  دوجوم 
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نیع هنا  ینعمب  تاذـلاب ، دوجوم  دوجولاف  ضرعلاب ، اـم  تاذـلاب و  اـم  یلا  ماـسقنا  وحن  دوجولاـب  هفاـصّتا  ثیح  نم  دوجوملل  ّنا  اـسماخ ، و 
سیل ام  لابق  هقیقح ، دوجولاب  هدوجوم  تناک  نا  و  اهتاذ ، سفن  یلا  رظنلاب  دوجوملاـب  تسیل  اـّهنا  يا  ضرعلاـب ، هدوجوم  هّیهاـملا  و  هسفن ،

. دوجولاب دوجومب 

دوجو هطـساو  هب  تیهاـم  هک  دراد  نآ  ماـهیا  هقیقح » دوجولاـب  هدوجوم  هیهاـملا ]  ] تناـک نا  و   » هلمج رد  هقیقح »  » ظـفل قوف ، تراـبع  رد 
، تسا زاجم  يانعم  هب  هک  تسا ، ضورع  رد  هطـساو  اجنیا  رد  هطـساو »  » زا دوصقم  هکنیا  هب  هجوت  اب  دوش و  یم  دوجوم  تاذـلاب  اـتقیقح و 

. تسا راکشآ  ضقانت  کی  نیا  تسا و  دوجوم  اتقیقح  ازاجم و  تیهام  هک  تسا  نیا  قوف  هلمج  يانعم 

. داهن قرف  یلقع  تقیقح  زاجم و  یفرع و  تقیقح  زاجم و  نیب  دیاب  ماهبا ، نیا  عفر  يارب 

ود نآ  تسین ، یفانم  یلقع  زاجم  اب  یفرع  تقیقح  زاجم ؛ یفسلف  تقد  اب  لقع و  رظن  زا  دشاب و  تقیقح  فرع  رظن  زا  يزیچ  تسا  نکمم 
هژاو زا  دوـصقم  زین ، قوـف  هلمج  رد  یلقع . زاـجم  یلقع و  تقیقح  زین  تسا و  یفرع  زاـجم  یفرع و  تقیقح  دـنا  یفاـنم  مهاـب  هـک  يزیچ 
یلقع زاجم  تسا ، دوجولا  ضرعب  يانعم  هب  هک  دوجولاب ،»  » زا دوصقم  و  یفرع ، زاجم  لـباقم  رد  تسا ، یفرع  ياـنعم  هب  تقیقح  هقیقح » »
تقد اب  لـقع و  رظن  زا  دوش ، یم  ققحم  تیهاـم  کـی  دوجو  یتقو  هک  تسا  نیا  قوف  هلمج  ياـنعم  بیترت ، نیا  هب  یفرع . زاـجم  هن  تسا ،

رد یـضقانت  تافانم و  سپ  ازاجم ؛ هن  تسا  دوجوم  اتقیقح  فرع  رظن  زا  دـنچره  اتقیقح ، هن  تسا  دوجوم  ازاجم  تیهاـم  نآ  دوخ  یفـسلف 
. تسین راک 

يرابتعا تیهام  مییوگ  یم  دوجو  تلاصا  ربانب  یتقو  هک  تسا  لیلد  نیا  هب  هدـمآ  نایم  هب  یفرع  زاجم  تقیقح و  ياپ  اـجنیا  رد  هکنیا  اـما 
، تیهام تیرابتعا  دوجو و  تلاصا  ربانب  سپ  تسا ، مودـعم  ینعی ، تسین ؛ دوجوم  اتقیقح  یلقع  تقد  اب  تیهام  هک  تساـنعم  نیا  هب  تسا 

رگا هطسفس و  تسا و  جراخ  ناهج  راکنا  نیا  دنتسین و  دوجوم  جراخ  رد  اتقیقح  تایهام  ریاس  گنس و  تخرد و  واگ و  بسا و  ناسنا و 
رارق نیروذـحملا  نیب  نیاربانب  میا ؛ هدـش  تیهام  تلاصا  دوجو و  تیراـبتعا  هب  لـئاق  عقاو  رد  دـندوجوم ، اـتقیقح  جراـخ  رد  اـهنیا  میتفگ 
يارب دش . تیهام  تلاصا  هب  لئاق  تفریذپ و  ار  جراخ  ناهج  ای  درک و  راکنا  ار  جراخ  ناهج  دـش و  دوجو  تلاصا  هب  لئاق  دـیاب  ای  میراد :

لکشتسم هک  هدش  یـشان  اجنآ  زا  لاکـشا  نیا  هکارچ  تسا ، هدمآ  نایم  هب  یلقع  زاجم  اب  نآ  توافت  یفرع و  زاجم  ياپ  لاکـشا ، نیا  عفر 
هدرک طلخ  یلقع  یفرع و  زاجم  تقیقح و  نیب 
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زاجم تقیقح و  دوصقم  اتقیقح و  هن  دندوجوم  ازاجم  ایشا  مییوگب  هک  تسا  نیا  تسا  جراخ  ناهج  راکنا  هطـسفس و  مزلتـسم  هچنآ  تسا .
یلو اتقیقح  هن  دـندوجوم  ازاـجم  ایـشا  هک  تسا  نیا  دـنک  یم  باـجیا  تیهاـم  تیراـبتعا  دوجو و  تلاـصا  هچنآ  و  یلقع ؛ هن  دـشاب  یفرع 

. تسین هطسفس  مزلتسم  دوجو  تلاصا  سپ  یفرع . هن  تسا  یلقع  زاجم  تقیقح و  دوصقم 

ازاـجم تسین و  دوـجوم  اـتقیقح  يزیچ  هک  میوـش  لـئاق  رگا  هک  مییوـگ  یم  یفرع ، یلقع و  زاـجم  تقیقح و  تواـفت  ندـش  نشور  يارب 
شدوخ هن  درادن ، جراخ  رد  یتیدوجوم  هنوگ  چـیه  یـش ء  نیا  هک  تسانعم  نیا  هب  دـشاب ، یفرع  زاجم  تقیقح و  دوصقم  تسا و  دوجوم 
تقیقح دوصقم  رگا  و  تسا ؛ ضحم  یضرف  نآ  تیدوجوم  تسا و  فرـص  مودعم  هکلب  دراد ، جراخ  رد  یعازتنا  أشنم  هن  تسا و  دوجوم 

زیچ ینعی ، دراد ؛ عازتنا  أشنم  درادـن ، ءازاب  ام  قادـصم و  جراخ  رد  شدوخ  دـنچره  یـش ء ، نیا  هک  تسانعم  نیا  هب  دـشاب ، یلقع  زاجم  و 
، دـشاب یفرع  زاجم  روظنم  دـندوجوم و  ازاجم  تایهام  مییوگب  رگا  سپ  تسا . موهفم  نیا  عازتنا  أشنم  هک  تسا  دوجوم  جراخ  رد  يرگید 

دوجو يراد  تیهام  یـش ء  چیه  جراخ  رد  ینعی ، دـنراد ؛ یعازتنا  أشنم  هن  دـندوجوم و  جراخ  رد  تایهام  نیا  دوخ  هن  هک  تسانعم  نیا  هب 
دوصقم دـندوجوم و  ازاجم  تایهام  مییوگب  رگا  اما  تسا ؛ هطـسفس  نیا  درادـن و  ام  ینهذ  میهافم  هب  یطابترا  دراد  دوجو  رگا  اـی  درادـن ،

تـسا دودحم  دوجو  نیا  یلو  تسا  دوجوم  اهنآ  دوجو  دنتـسین ، دوجوم  تایهام  نیا  دوخ  دنچره  هک ، تسانعم  نیا  هب  دشاب ، یلقع  زاجم 
، نهذ جراخ و  یطابترا  یب  مزلتسم  هن  تسا و  جراخ  ناهج  راکنا  مزلتـسم  هن  سپ  تسا . يوهام  موهفم  نامه  نهذ  رد  نآ  ّدح  ساکعنا  و 

تیدوجوم راکنا  مزلتـسم  هن  تسا  یلقع  ظاحل  هب  تیهام  یقیقح  تیدوجوم  راـکنا  مزلتـسم  دوجو  تلاـصا  درادـن . يروذـحم  چـیه  اذـل 
فرع هک  ییانعم  هب  دنتـسین ، دوجوم  اتقیقح  تایهام  یفـسلف  یلقع و  تقد  اـب  هچرگ  دوجو ، تلاـصا  رباـنب  یفرع . ظاـحل  هب  اـهنآ  یقیقح 

. دندوجوم اتقیقح  تایهام  درب  یم  راک  هب  ار  زاجم »  » و تقیقح »  » هملک

تیهام رب  دوجو  تدایز  مشش - عرف  : 6 - 6

اعّدم حیضوت  : 6 - 6 - 1

هیهاملا عم  دوجولا  داحتا   » و انهذ » هیهاملا  یلع  دوجولا  هدایز   » ناونع تحت  یفسلف  بتک  رد  هک  تسا  ثحب  دروم  بلطم  ود  عرف ، نیا  رد 
2 و رد 2 - البق  هلئسم  ود  نیا  دوش . یم  حرطم  اجراخ »
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دای تیهام  تیرابتعا  دوجو و  تلاصا  عورف  هلزنم  هب  هلئـسم  ود  نیا  زا  اجنیا ، رد  دـش . یـسررب   2 - 4 زا 1 - همدـقم 4 و 5  رد  زین  و  ، 2 - 4
بلطم نیا  طوبرم  ثحابم  هب  عوجر  اـب  هک  نآ  عورف  زا  هن  دـندوجو ، تلاـصا  تامدـقم  زا  ود  نیا  میدـید ، ـالبق  هکناـنچ  یلو  تسا  هدـش 

. میزادرپ یم  نآ  هب  راصتخاب  اجنیا  رد  یلبق ، تاحیضوت  هب  هجوت  اب  لاحره ، رد  دوش . یم  نشور  یبوخب 

هن تساهنآ و  زا  کیچیه  نیع  هن  تسا ، يوهام  میهاـفم  زا  ریغ  دوجو  موهفم  هک  تسا  نیا  نهذ  رد  تیهاـم  دوجو و  تریاـغم  زا  دوصقم 
هک تسا  نیا  تیهاـم  دوجو و  داـحتا  زا  دوـصقم  یتیهاـم . یتاذ  هن  تسا و  یتیهاـم  تاذ  نیع  هن  حالطـصاب  کـیچیه ، موـهفم  رد  لـخاد 

کی جراخ  رد  درادـن ؛ دوخ  هب  صاخ  یقادـصم  تیعقاو و  جراخ  رد  کیره  تسا و  زیچ  کی  اهنت  جراـخ  رد  تیهاـم  دوجو و  قادـصم 
- دحاو تیعقاو  کی  هک  تسا  نهذ  نیا  تقیقح  رد  سپ  دوجو ؛ موهفم  قادـصم  مه  تسا  يوهام  موهفم  قادـصم  مه  هک  تسا  تیعقاو 

دوجو ناسنا  دـیامن : یم  لمح  يرگید  رب  ار  یکی  لیلحت و  دوجو - ناسنا و  دوجو - تیهام و  تیثیح  ود  هب  دوخ  فرظ  رد  ار  دـیز - لثم 
. دراد

نهذ رد  نآ  ندش  دوجوم  ینعی  تیهام  ندرک  روصت  اریز  تسا ، دـّحتم  ینهذ  دوجو  اب  زین  نهذ  فرظ  رد  تیهام  هکنیا  رکذ  نایاش  هتکن 
ضراـع هک  يرگید  زیچ  ینهذ  دوجو  تسا و  زیچ  کـی  دوخ  نهذ  فرظ  رد  تیهاـم  هک  تسین  اـنعم  نیا  هب  نهذ  رد  نتـشاد  دوجو  یلو 

رد نآ  هب  ینهذ  دوجو  قلعت  زا  لبق  تیهام  تقیقح  رد  دـشاب ، نینچ  رگا  دوش . یم  دوجوم  تیهام  ضورع  نیا  زا  سپ  دوش و  یم  تیهام 
یم دوجوم  نآ  هب  دوجو  قلعت  اب  تسا و  مودـعم  نهذ  رد  نآ  هب  ینهذ  دوجو  قلعت  زا  لبق  ضرفلا  یلع  هک  یلاـح  رد  تسا ، دوجوم  نهذ 

یتقو اذـل  ضورعم ؛ ضراع و  دّدـعتم و  هن  تسا ، دـحتم  دوش  یم  دوجوم  نآ  اب  هک  ینهذ  دوجو  اب  تیهام  زین ، نهذ  فرظ  رد  سپ  دوش .
هکلب رگید ، يزیچ  نآ  ینهذ  دوجو  تسا و  يزیچ  تیهام  هک  تسین  نیا  دوصقم  تسا ، دوجو  زا  ریغ  نهذ  رد  تیهام  هک  دوش  یم  هتفگ 

هچ میهد - رارق  رظن  ّدم  ار  تیهام  کی  دوجو  تقیقح  هاگره  رگید ، ترابع  هب  دنرگیدکی . زا  ریغ  ود  نیا  موهفم  هک  تسانعم  نیا  هب  اهنت 
دروم ار  دوجو  موهفم  هاگره  تسین و  راک  رد  يریاغت  تسا و  دـحتم  نآ  اب  تیهاـم  ینهذ - دوجو  تقیقح  هچ  یجراـخ و  دوجو  تقیقح 

نآ و ءزج  هن  تسا و  تیهام  نیع  هن  تسا ، ریاغم  نآ  اب  تیهاـم  ینهذ - دوجو  موهفم  هچ  یجراـخ و  دوجو  موهفم  هچ  میهد - رارق  هجوت 
، تسا دحتم  هدش  دوجوم  نآ  اب  فرظ  نآ  رد  هک  يدوجو  اب  تیهام  یفرظ  ره  رد  هکنیا  مغر  یلع  رت ، هداس  نابز  هب 
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دناوت یم  لـقع  هک  دوش  یم  هتفگ  هکنیا  زا  روظنم  دـیامن و  هجوت  نآ  دوـجو  هب  هکنیا  نودـب  دـنک  هجوـت  تیهاـم  نآ  هب  دـناوت  یم  لـقع 
: تسین نیا  زج  دنک  دیرجت  دوجو  زا  ار  تیهام 

سیلف اهدوجو ، یلا  رظن  ریغ  نم  اهدـحو  اهلقعیف  دوجولا  نع  هّیهاـملا  دّرجی  نأ  لـقعلل  ّنأ  ینعمب  هّیهاـملل ، ضراـع  دوجولا  ّنأ  اـسداس ، و 
. انهذ اجراخ و  دوجولا  هّیهاملا و  داّحتا  یفانت  الف  هّیلقع ، تفرع ، امک  هریاغملا ، و  اهل ...  ءزج  اهنیع و ال  دوجولا 

دوجو و تلاصا  هب  هجوت  اب  دنتـسه و  یکی  تیعقاو  قادصم و  ظاحل  زا  یلو  دنریاغم  موهفم  رظن  زا  اهنت  دوجو  تیهام و  هکنیا  هب  هجوت  اب 
قادصم تاذلاب  قادـصم  نیا  (1) و  تـسا دوجو  تیعقاو  ناـمه  تقیقح  رد  تیعقاو  نیا  هک  میـسر  یم  هجیتـن  نیا  هب  تیهاـم ، تیراـبتعا 

تیعقاو نامه  نآ  تسا و  هدرک  رپ  ار  ناهج  هک  تسا  دـحاو  تیعقاو  کـی  سپ  يوهاـم ، موهفم  قادـصم  ضرعلاـب  تسا و  دوجو  موهفم 
: تسا یلقع  يرابتعا  اهنت  تیهام  تسا و  دوجو 

. اهتّیرابتعا هتلاصا و  ناکمل  دوجولا ، یه  هدحاو  هقیقح  ّالا  كانه  سیلف 

نیهارب : 6 - 6 - 2

: تسا هدش  هماقا  تیهام  ینهذ و  دوجو  تریاغم  رب  ناهرب  هس  اجنیا ، رد 

لاحم تیهام  نآ  زا  نآ  بلـس  دشاب ، یتیهام  ءزج  ای  نیع  دوجو  رگا  هک  تسا  نیا  نآ  هصالخ  دش و  رکذ  زین  البق  ناهرب  نیا  لوا : ناهرب 
زا ار  دوجو  ناوت  یم  اریز  تسا ، لطاب  یلات  یلو  هلاحتسالا ؛ یهیدب  تسا و  ضقانت  هک  تسا  شدوخ  زا  یـش ء  بلـس  مزلتـسم  اریز  تسا ،

. تسین یتیهام  چیه  ءزج  ای  نیع  دوجو  سپ  دیآ ، مزال  یضقانت  هکنیا  نودب  درک  بلس  یتیهام  ره 

تایتاذ تاذ و  توبث  اریز  درادـن ، ناهرب  لیلد و  هب  جایتحا  تیهام  نآ  يارب  نآ  توبث  دـشاب ، یتیهام  ءزج  ای  نیع  دوجو  رگا  مود : ناهرب 
یتیهام ره  يارب  دوجو  توبث  اریز  تسا ، لطاب  یلات  یلو  هل - توبثلا  نّیب  یـش ء  ّیتاذ  ناهرب - زا  زاین  یب  تسا و  یهیدب  نآ  يارب  تیهام 

. تسین یتیهام  چیه  ءزج  ای  نیع  دوجو  ینعی ، تسا ؛ لطاب  زین  مدقم  سپ  تسا ، لیلد  جاتحم 

ار تیهام  دوخ  رگا  ینعی ، همودـعم ، هدوجوم و ال  یه ال  ّالا  تسیل  یه  یه  ثیح  نم  هّیهاملا  تشذـگ ، البق  هک  روط  ناـمه  موس : ناـهرب 
لمح اهنت  میهد ، رارق  هجوت  دروم  يریغ  ره  زا  رظن  عطق 

.2 - 4 ك . ر . - 1
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تیهام سپ  ار . مدـع  لمح  هن  دـنک و  یم  اضتقا  دوخ  رب  ار  دوجو  لمح  هن  يرظن  نینچ  اب  دـنک و  یم  باجیا  دوخ  رب  ار  شتاـیتاذ  تاذ و 
: دوش یم  ریرقت  نینچ  موس  لیلد  همدقم ، نیا  هب  هجوت  اب  تسا . هبسنلا » يواستم   » باتک ریبعت  هب  تساضتقا و  مدع ال  دوجو و  هب  تبسن 

مامت اریز  تسا ، لطاب  یلات  یلو  دوب  دـهاوخن  هبـسنلا  يواستم  اضتقا و  نآ ال  هب  تبـسن  تیهام  نآ  دـشاب ، یتیهام  ءزج  ای  نیع  دوجو  رگا 
: نآ ءزج  هن  تسا و  یتیهام  چیه  نیع  هن  دوجو  ینعی ، تسا ؛ لطاب  مه  مدقم  سپ  دنتسه ، اضتقا  مدع ال  دوجو و  هب  تبسن  تایهام 

دوجولا و یلا  اهسفن  یف  هبسنلا  هیواستم  اهنوک  لیلدلا و  یلا  هب  اهفاصّتا  جایتحا  هّیهاملا و  نع  دوجولا  بلس  زاوج  کلذ  یلع  لیلدلا  نم  و 
. کلذ نم  یش ء  ّحص  امل  اهل ، ءزج  وا  اهنیع  دوجولا  ناک  ول  و  مدعلا ،

تایهام فالتخا  ببس  هب  دوجو  فالتخا  : 6 - 6 - 3

مان هب  زیامتم  تیثیح  ود  جراخ  رد  یلو  تسا  نآ  رب  دئاز  دوش و  یم  تیهام  ضراع  نهذ  رد  دوجو  هک  دندش  بلطم  نیا  ضرعتم  اجنیا  ات 
هب هک  دـننک  یم  هراشا  يا  هتکن  هب  یپ ، رد  تسا . دوجو  نامه  هک  تسه  دـحاو  تقیقح  کی  اهنت  جراخ  رد  میرادـن ، تیهام »  » و دوجو » »

. دوش یم  ثحب  نآ  زا  هدنیآ  لصف  رد  هک  تسا  دوجو  کیکشت  هب  طوبرم  هکلب  تسین ، ثحب  نیا  بسانم  دسر  یم  رظن 

ترثک دوش : یم  تفای  نآ  رد  ترثک  فالتخا و  هنوگود  تسا ، دحاو  تقیقح  کی  دوجو  دنچره  هک  تفگ  میهاوخ  دوجو  کیکشت  رد 
هک یفـالتخا  ترثک و  و  دـشاب - یم  دوجو  یکیکـشت  ترثـک  ناـمه  هک  تسا - دوجو  بتارم  فـالتخا  هب  نآ  تشگزاـب  هک  یفـالتخا  و 

؛ دوش یم  هداد  تبـسن  مه  دوجو  هب  ضرعلاب  یلو  تسا  تایهام  هب  طوبرم  تاذـلاب  ترثک  فالتخا و  نیا  تسا ، تایهام  هب  نآ  تشگزاب 
ضراـع تاـیهام  عبت  هب  هک  یفـالتخا  ینعی  فـالتخا ، نیمه  هب  عرف ، نیا  رد  دوش . یم  دوجو  ضراـع  تیهاـم  عبت  هب  ترثک  عون  نیا  سپ 

. تسا هدش  هراشا  دوش ، یم  دوجو 

یتسه دنک : بیرقت  نهذ  هب  ار  بلطم  دـناوت  یم  دایز  يدـح  ات  هک  مینک  یم  رکذ  یهیبشت  فالتخا ، ترثک و  عون  نیا  ندـش  نشور  يارب 
؛ هریاد يزول ، ثلثم ، عبرم ، دـننام  فلتخم ؛ ياهلکـش  هب  ناوت  یم  ار  ذـغاک  گرب  کی  مینک . یم  هیبشت  هچراپکی  ذـغاک  گرب  کی  هب  ار 

هچراپکی ذغاک  رگا  دیرب .
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، میهد رارق  مه  رانک  رد  ار  اه  هدیرب  هرابود  رگا  هک  يروط  هب  تسا ، هدـشن  هدوزفا  نآ  رب  يزیچ  تقیقح  رد  میربب ، قوف  ياه  لکـش  هب  ار 
. دیآ یمن  تسد  هب  یلّوا  هچراپکی  ذغاک  گرب  نامه  زجب  يزیچ 

ثلثم لکـش  هب  هک  يذغاک  دراد . ینیعم  تیـصاخ  اهیگدیرب  زا  کیره  تسا ، هدشن  هدوزفا  ذـغاک  هب  يزیچ  شرب  اب  هکنیا  مغر  یلع  یلو 
هب هک  يذـغاک  تسا ، همئاق  راهچ  ربارب  شیایاوز  عومجم  تسا  عبرم  لکـش  هب  هک  يذـغاک  تسا ، همئاق  ود  ربارب  شیایاوز  عومجم  تسا 

لکـش زا  یـشان  هک  تسا  یماکحا  صاوخ و  ياراد  اه  هدـیرب  نیا  زا  کیره  بیترت  نیمه  هب  درادـن و  يا  هیواز  الـصا  تسا  هریاد  لکش 
نیا هک  دنتـسه  اهذـغاک  نیا  هرخـالاب  تسین ، جراـخ  یتسه  نتم  زا  دـننک  یم  ادـیپ  لاکـشا  نیا  هک  یفلتخم  صاوخ  ماـکحا و  تساـهنآ .
ذغاک ریغ و  تسا و ال  ذـغاک  لکـش  یثلثم  ذـغاک  تسین ، ذـغاک  رب  يزیچ  ندرک  هفاضا  مه  ندـش  عبرم  ندـش و  ثلثم  دـنراد ، ار  ماکحا 

فلتخم لاکشا  هک  تسا  فلتخم  ياهیگدیرب  نیمه  طقف  درادن ، یتوافت  مهاب  اهنیا  ینیع  تقیقح  ریغ . تسا و ال  ذغاک  مه  لکش  یعبرم 
یم مینک  یم  یـسررب  ار  اهیگدیرب  تقیقح  یتقو  لاح  تسا . یـصاخ  ماکحا  ياراد  مه  یلکـش  ره  تسا و  هدروآ  دیدپ  ذـغاک  نیا  رد  ار 

. دنتسه یمدع  يدودح  عقاو  رد  مینیب 

هک ییذـغاک  حطـس  ینعی  مه  لکـش  یعبرم  ذـغاک  درادـن ، دوجو  هناگ  هس  عالـضا  نیا  يارو  رد  هک  يذـغاک  ینعی  لکـش  یثلثم  ذـغاک 
. دوش یمن  تفای  اهنآ  يارو  رد  تسا و  هناگراهچ  عالضا  نیا  هب  دودحم 

تسا و هچراپکی  ذـغاک  کی  دـننام  مه  یتسه  لک  ددرگ . یمرب  اهذـغاک  نیا  یمدـع  دودـح  هب  عقاو  رد  ماکحا  صاوخ و  نیا  مامت  سپ 
ّدح زج  يزیچ  ذغاک  شرب  اب  هک  روط  نامه  تسا . هدمآ  دوجو  هب  ذغاک  رد  هک  تسا  ییاهیگدـیرب  نیا  زا  یکی  دـننام  تایهام  زا  کیره 

تقیقح رد  یمدع  دـیق  دـنچ  ای  کی  هکلب  هدـشن ، هدوزفا  دوجو  رب  يزیچ  زین  تیهام  هب  دوجو  دـّیقت  اب  تسا ، هدـشن  هدوزفا  نآ  رب  یمدـع 
نآ یمدع  ّدح  لکش و  زا  یشان  هک  دوش  یم  یصاخ  ماکحا  دجاو  شرب  هطساو  هب  يذغاک  ره  هک  روط  نامه  و  تسا . هدش  ظاحل  یتسه 

تادوجوم ریاس  ماکحا  زا  ریغ  ددرگ  یم  یصاخ  ماکحا  دجاو  دوش  یم  عازتنا  نآ  زا  هک  یصاخ  تیهام  هطـساو  هب  مه  يدوجوره  تسا ،
رد ار  ناسنا  تیهام  الثم  دوش . یم  هداد  تبسن  زین  دوجو  نآ  هب  ضرعلاب  تسا و  یمدع  ّدح  تیهام و  نآ  هب  طوبرم  تاذلاب  ماکحا  نیا  و 
رتش ندوبن ، بسا  اب  تسا  يواسم  ندوب  ناسنا  تسوا . یمدـع  دودـح  دزاس  یم  ادـج  تادوجوم  ریاس  زا  ار  ناـسنا  هچنآ  میریگ ، یم  رظن 

هب تیهام  صاخ  ياهدوجو  یمدع  دودح  زا  اذل  تساهزیچ . ریاس  درط  بجوم  ناسنا  ّدح  اذـکه . ندوبن و  مات  دّرجم  ندوبن ، هایگ  ندوبن ،
تادوجو یمدع  دودح  زا  هک  یتیهام  نیمه  اما  دیآ  یم  تسد 
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تیهام دشاب ، نآ  ریغ  نیا  هک  تسا  نیا  بجوم  دوش ، یم  فالتخا  ترثک و  أشنم  هک  تسا  یـصاخ  ماکحا  ياراد  دوخ  دنک  یم  تیاکح 
کی دوجو  تقیقح  يرآ  تسا ، ینوگانوگ  عاونا  ياراد  دوجو  تقیقح  هک  تسین  نآ  يانعم  هب  نیا  یلو  دشاب  بسا  تیهام  زا  ریغ  ناسنا 

فالتخا ببـس  اهنآ  شرب  دندوب و  ذغاک  همه  هک  دندوب  هدش  هدیرب  فلتخم  لاکـشا  هب  هک  ییاهذغاک  دـننام  تسرد  تسا ، دـحاو  خـنس 
. دوب هدشن  ذغاک  تقیقح  یعون 

تایهام دراد  هک  یـصاخ  یمدـع  دودـح  اب  یتسه  نیا  اما  تسین  يزیچ  یتسه  زا  ریغ  تسا و  یتسه  هچراپکی  یتسه  ملاع  هصـالخ ، سپ 
رگید دـح  نیع  نیا  هک  تسا  نیا  ّدـح  ياـنعم  اریز  تسا ، تاـیهام  نیا  یتاذ  ترثک  فـالتخا و  دـنک و  یم  سکعنم  نهذ  رد  ار  یـصاخ 

ضرعلاب تسا و  تایهام  هب  قلعتم  تاذلاب  اتقیقح و  ترثک  هنوگ  نیا  هک  دیآ  یم  دوجو  هب  ترثک  فالتخا و  تیریغ و  راچان  سپ  تسین ،
لصف رد  ار  نآ  مقس  ای  تحـص  دوب و  نهذ  هب  بیرقت  يارب  افرـص  دش  هتفگ  هچنآ  هتبلا  دوش . یم  هداد  تبـسن  دوجو  تقیقح  هب  زاجملا  و 

: درک میهاوخ  یسررب  یتآ 

ءاحنا تاّیهاملا  نا  : » مهلوق ینعم  اذه  یـش ء و  دوجولا  یلع  دیزی  نا  ریغ  نم  فالتخالا  نم  اوحن  دوجولا  اهب  فلتخی  هفلتخملا  تاّیهاملاف 
تاّیهاملا ّنا  : » مهلوق ینعم  وه  راثآلا و  فالتخا  هنویبلا و  ّزیمتلا و  نم  هدوجوملا  تاّیهاملا  نیب  ام  لوؤی  فالتخالا  اذه  یلا  »(1) و  دوجولا

هّیهامف اهنع ، هجراخلا  هدوجوملا  تاّیهاملا  ددـعب  بولـس  همزلی  اهدوجو و  هاّدـعتی  ّدـح ال  هدوجوم  هّیهام  ّلـک  تاذـف   (2)« دوجولا دودح 
رخآ یلا  رجحب  سیل  رجـشب و  سیل  رقبب و  سیل  سرفب و  سیل  وهف  هریغ ، یلا  هدوـجو  هاّدـعتی  ـال  هدوـجول  ّدـح  ـالثم  هدوـجوملا  ناـسنالا 

. ناسنالل هنیابملا  هدوجوملا  تاّیهاملا 

رمالا سفن  متفه - عرف  : 6 - 7

اعّدم حیضوت  : 6 - 7 - 1

و قباطم »  » نآ هب  هک  دوخ  زا  جراخ  تسا  يرما  زا  یکاح  يا  هیـضق  ره  هک  میئوگ  یم  اتمّدـقم  تسا . ثحب  دروم  رمالا  سفن  عرف ، نیا  رد 
هعجارم اب  اهنت  هیضق  بذک  قدص و  دنیوگ و  یم  هیضق » یکحم  »

راک هب  ار  دوجولا » دودـح  ریبعت « یهاگ  و  دوجو » ءاحنا  ریبعت « یهاگ  تسا : هدرب  راک  هب  ریبعت  ود  تیهام  هرابرد  هر ) نیهلأتملا ( ردـص  - 1
. تسا هدش  هدافتسا  ریبعت  ود  نیمه  زا  زین  اجنیا  رد  هتفرگ ،

راک هب  ار  دوجولا » دودـح  ریبعت « یهاگ  و  دوجو » ءاحنا  ریبعت « یهاگ  تسا : هدرب  راک  هب  ریبعت  ود  تیهام  هرابرد  هر ) نیهلأتملا ( ردـص  - 2
. تسا هدش  هدافتسا  ریبعت  ود  نیمه  زا  زین  اجنیا  رد  هتفرگ ،
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رگا الثم  بذاک . اـّلا  تسا و  قداـص  هیـضق  دـشاب ، هتـشاد  تیعقاو  جراـخ  رد  یکحم  قباـطم و  نیا  رگا  دوش : یم  مولعم  یکحم  نیمه  هب 
دیفس زا  یکاح  دیفـس و  نآ  لومحم  دیز و  نآ  عوضوم  هک  تسا  هتـسب  شقن  هیـضق  کی  ام  نهذ  رد  تسا ،» دیفـس  دیز   » هک مینک  مکح 

، یلک روط  هب  سپ  بذاک . ّالا  تسا و  قداص  هیـضق  نیا  دـشاب ، هتـشاد  تیعقاو  جراـخ  رد  دـیز  يدیفـس  رگا  تسا . جراـخ  رد  دـیز  ندوب 
. اهنآ يارب  تسا  قباطم  یکحم و  مدع  ای  دوجو  ایاضق  بذک  قدص و  كالم 

قباطم یکحم و  نییعت  ددرگ » یم  شرود  هب  نیمز  هک  تسا  ینارون  يا  هرک  دیـشروخ   » هیـضق ای  قوف  هیـضق  دـننام  هیـصخش ، يایاضق  رد 
ساوح و هلیسو  هب  اهنت  ای  رما  نیا  تسین . لکشم  بذک  قدص و  نییعت  هجیتن  رد  نآ و  ندوب  مودعم  ای  دوجوم  صیخشت  شور  زین  هیضق و 
ای تسا  لکـشم  یکحم  قباطم و  نییعت  ای  تسا : رتلکـشم  یـسب  ایاضق  زا  يا  هراپ  رد  یلو  دریگ  یم  تروص  یملع  لـئاسو  کـمک  اـب  اـی 
زا یکی  اب  تسا  نکمم  ایاضق ، عاونا  بذـک  قدـص و  نییعت  يارب  راصتخاب ، سپ  ودره . ای  نآ و  ندوب  مودـعم  ای  دوجوم  صیخـشت  شور 

: میوش هجاوم  ریز  لکشم  ود 

؛ هیضق قباطم  یکحم و  نییعت  لکشم  . 1

. مودعم ای  تسا  دوجوم  یکحم  ایآ  هکنیا  صیخشت  شور  لکشم  . 2

عاونا یکحم  قباطم و  نییعت  هب  نتخادرپ  زا  لـبق  میزادرپ . یم  لّوا  لکـشم  هب  اـهنت  اـم  تسا ، عرف  نیا  عوضوم  هک  رمـالا ، سفن  هلئـسم  رد 
. میهد حیضوت  ار  ایاضق  عاونا  تسا  بسانم  ایاضق ،

ایاضق عاونا  : 6 - 7 - 2

نالف رد  تعاس  نالف  رد   » ای تسا » هداتسیا  دیز   » لثم تسا ، یجراخ  یصخش  يرما  اهنآ  عوضوم  هک  ییایاضق  ینعی  هیصخش : يایاضق  . 1
.« ددرگ یم  هدهاشم  یلک  فوسک  نیمز  زا  هقطنم 

.« دنتسه تسوپدیفس  اپورا  یلعف  ياهناسنا  مامت   » لثم دندوجوم ، جراخ  رد  لعفلاب  اهنآ  عوضوم  هک  ییایاضق  ینعی  هیجراخ : يایاضق  . 2

مه هدـنیآ و  هتـشذگ و  دارفا  لماش  مه  دـندوجوم و  العف  هک  تسا  يدارفا  لماش  مه  اهنآ  عوضوم  هک  ییایاضق  ینعی  هیقیقح : يایاضق  . 3
.« تسا بجعتم  یناسنا  ره  «، » تسا کحاض  یناسنا  ره   » لثم یضرف ، رّدقم و  دارفا  لماش 

لثم دوش . یم  لومحم  هب  فـصتم  نهذ  فرظ  رد  اـهنت  عوـضوم  تسا ، نهذ  اـهنآ  عوـضوم  فرظ  هک  ییاـیاضق  ینعی  هینهذ : ياـیاضق  . 4
سنج ناویح  «، » تسا یلک  ناسنا  «، » تسا عون  ناسنا  »
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- ناسنا موهفم  ینعی  نهذ - فرظ  رد  ناسنا  یلک ، هن  تسا و  عون  هن  دـیز ، رکب و  ورمع و  لـثم  یجراـخ ، ناـسنا  هک  تسا  حـضاو  تسا .»
. یلک تسا و  عون 

یعازتنا ای  تایهام )  ) یقیقح یتاعوضوم  يارب  ار  یفـسلف  هیناث  تـالوقعم  لـیبق  زا  یتـالومحم  هک  دنتـسه  ییاـیاضق  یفـسلف : ياـیاضق  . 5
یم كاردا  ار  دوخ  يدرجم  ره  «، » دراد تلع  هب  زاین  یلولعم  ره  «، » تسا نکمم  ناسنا   » لثم دـننک ، یم  تاـبثا  یفـسلف ) هیناـث  تـالوقعم  )
رکذ هناگادج  دنرت ، هدیچیپ  یفسلفریغ  هیقیقح  يایاضق  زا  نوچ  دنیآ ، یم  رامـش  هب  هیقیقح  يایاضق  زا  هچرگ  ایاضق ، زا  هتـسد  نیا  دنک .»

. دندرگ یم 

دوجوم جراـخ  رد  هک  تسا  يرما  تسا ؛ یمدـع  ودره ، اـهنآ ، لومحم  عوضوم و  اـی  عوـضوم  هک  دنتـسه  ییاـیاضق  یمدـع : ياـیاضق  . 6
يراب کیرـش  «، » تسا لولعم  مدع  تلع  تلع  مدع   » دـننام تسا ، دوجولا  عنتمم  اساسا  ای  تسین  دوجوم  تسا و  دوجولا  نکمم  ای  تسین :

.« داد ربخ  ناوت  یمن  قلطم  مودعم  زا  «، » تسا دوجولا  عنتمم 

زا اهنآ  قباطم  نییعت  هکنیا  تلع  هب  یلو  دنیآ ، یم  رامش  هب  یفسلف  يایاضق  زا  ینعی  دنا ، مجنپ  هتـسد  يایاضق  هرمز  رد  زین  ایاضق  نیا  هتبلا 
. تسایاضق نیمه  رب  هیکت  نیرتشیب  باتک  رد  لیلد  نیمه  هب  دنوش و  یم  رکذ  هناگادج  تسا ، رتلکشم  یلبق  هناگجنپ  عاونا  مامت 

ایاضق عاونا  ّیکحم  قباطم و  نییعت  : 6 - 7 - 3

یلکشم موس  هتسد  رد  رگا  درادن . یسررب  ثحب و  هب  زاین  تسا و  مولعم  دوخبدوخ  هیقیقح  هیجراخ و  هیـصخش ، يایاضق  ّیکحم  قباطم و 
یم رگید  هتسد  هس  هب  نیاربانب ، درادن ؛ ام  یلعف  ثحب  هب  یطابترا  هک  تساهنآ  قباطم  مدع  ای  دوجو  صیخشت  شور  هب  طوبرم  اهنت  تسه ،

. میزادرپ

؛ دـنا نهذ  رد  ایـشا  فاصوا  زا  یکاح  ایاضق  نیا  هک  تسا  نیا  دراد  دوجو  هینهذ  ياـیاضق  رد  هک  یلکـشم  هینهذ : ياـیاضق  قباـطم  فلا )
نهذ زا  جراـخ  رد  تسا ، نهذ  زین  هیـضق  دوـخ  فرظ  رگید ، يوـس  زا  تسا . نـهذ  اـهنآ  ّیکحم  سپ  دـنا ، نـهذ  دوـخ  زا  یکاـح  ینعی ،

یکحم مه  تسا و  نهذ  رد  تسا - قباطم  یکاح و  هک  هیضق - دوخ  مه  سپ  درادن . دوجو  هیـضق  مکح و  تبـسن و  لومحم و  عوضوم و 
تسا و لوقعمان  الوا ، نیا  و  تسا ؛ دوخ  زا  نهذ  تیاکح  يانعم  هب  دوخ  یکحم  زا  هینهذ  هیـضق  ندرک  تیاـکح  نیارباـنب ، نآ . قباـطم  و 

دناوت یم  يزیچ  میریذپب  هکنیا  ضرف  هب  ایناث ،
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مه اترورـض  نهذ  رد  هیـضق  نیا  ققحت  اب  ضرفلا  یلع  اریز  دنـشاب ، قداـص  هشیمه  اـیاضق  نیا  هک  دـیآ  یم  مزـال  دـشاب ، دوخ  زا  یکاـح 
تسا لاحم  دنا و  قداص  اترورض  ایاضق  نیا  سپ  تسا ، قداص  دشاب  دوجوم  نآ  یکحم  هک  يا  هیضق  یکحم و  مه  تسا  دوجوم  یکاح 

«. تسا عون  ناویح  «، » تسا سنج  ناسنا  «، » تسا یئزج  ناسنا   » دننام دنراد ، دوجو  زین  بذاک  هینهذ  يایاضق  هک  یلاح  رد  دنـشاب ، بذاک 
. تسا نهذ  بتارم  حیضوت  رب  فقوتم  لکشم  نیا  عفر 

یلک یمیهافم  لقع  هبترم  رد  سپـس  یئزج و  یمیهافم  نهذ  لایخ  سح و  هبترم  رد  ادـتبا  جراخ  ناهج  اب  ساوح  هجاوم  رد  نهذ : بتارم 
زا سپس  يزبس . تخرد ، مایق ، ناسنا ، یلک  میهافم  دننام  زبس و  گنر  نیا  تخرد ، نیا  مایق ، دیز ، یلایخ  تروص  دننام  دوش ، یم  لصاح 
زبس تخرد  «، » دنک مایق  دـناوت  یم  ناسنا  «، » تسا زبس  تخرد  نیا  «، » تسا هداتـسیا  دـیز   » دـننام دوش ، یم  لیکـشت  ییایاضق  میهافم  نیا 
یم هیلوا » يایاضق  میهافم و   » اهنآ هب  هک  دـنا  نهذ  جراخ  زا  یکاح  تآرم و  دوش  یم  لیکـشت  اهنآ  زا  هک  ییایاضق  میهافم و  نیا  تسا .»
اهنآ زا  يرگید  يایاضق  میهافم و  اب  هتـسیرگن و  یجراخ  یئیـش  هلزنم  هب  هیلوا  ياـیاضق  میهاـفم و  نیمه  هب  تسا  رداـق  نهذ  یلو  مییوگ ؛

يایاضق میهافم و  بلاق  رد  دروآ و  تسد  هب  ار  ناشصاوخ  ماکحا و  اهنآ ، نداد  رارق  ییاسانش  دروم  نمض  هلیـسو ، نیدب  دنک و  تیاکح 
موهفم دـهد ، یم  رارق  ییاسانـش  دروم  ار  ناسنا  موهفم  یتقو  الثم  مییوگ . یم  هیوناث » يایاضق  میهافم و   » اهنآ هب  هک  دـهد  هئارا  يدـیدج 

: دیوگ یم  دنک و  یم  لمح  نآ  رب  ار  موهفم  ود  نیا  سپس  دنک و  یم  عازتنا  نآ  زا  ار  یلک »  » و عون » »

زا یکاح  ار  هیـضق »  » موهفم دهد و  یم  رارق  هجوت  دروم  ار  دـنک » مایق  دـناوت  یم  ناسنا   » هیـضق ای  تسا ؛» یلک  ناسنا  «، » تسا عون  ناسنا  »
روصت ییاسانشزاب  اب  نینچمه  و  تسا » هیـضق  کی  دنک " مایق  دناوت  یم  ناسنا  : » دیوگ " یم  دنک و  یم  مکح  سپـس  دهد و  یم  رارق  نآ 

میهاـفم و دـنا و  جراـخ  هب  رظاـن  هیلّوا  ياـیاضق  میهاـفم و  سپ  دروآ . یم  تسد  هب  ار  تـسا » یئزج  دـیز   » هیـضق و  یئزج »  » موـهفم دـیز 
دـنا و نهذ  هیلوا  يایاضق  میهافم و  هب  تبـسن  هیوناث  يایاضق  میهافم و  رگید ، ترابع  هب  هیلوا . يایاضق  میهافم و  هب  رظان  هیوناـث  ياـیاضق 
هب ایاضق  میهافم و  زا  یموس  هتـسد  اب  هک  تسا  رداق  نهذ  زاـب  دـنا . جراـخ  هیوناـث  ياـیاضق  میهاـفم و  هب  تبـسن  هیلوا  ياـیاضق  میهاـفم و 

رظان هک  دنیآ  یم  تسد  هب  ایاضق  میهافم و  زا  یموس  هتـسد  تروص  نیا  رد  هک  دـنک  ییاسانـش  ار  اهنآ  درگنب و  هیوناث  يایاضق  میهافم و 
و یلک » «، » موهفم  » لثم دنتسه ، اهنآ  زا  یکاح  تآرم و  مود و  هتسد  هب 
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. داد همادا  ار  یلوط  ییاسانـش  شرگن و  نیا  ناوـت  یم  بیترت  نیمه  هب  و  تسا ؛» یلک  یئزج  موـهفم  «، » تسا یلک  یلک  موـهفم   » ياـیاضق

. اذکه دنا و  موس  هتـسد  هب  رظان  هک  تفای  تسد  یمیهافم  ایاضق و  هب  ناوت  یم  سپ  دوش . یمن  فقوتم  يدح  چـیه  رد  یلوط  شرگن  نیا 
، دنا نهذ  زا  جراخ  هب  رظان  هک  هیلوا ، يایاضق  میهافم و  سپ  دنیوگ . یم  نهذ » زا  يا  هبترم   » ایاضق میهافم و  نیا  زا  هتسد  ره  هب  احالطصا 

رظان هک  موس ، هتسد  دنا و  نهذ  مود  هبترم  دنا ، لوا  هتسد  هب  رظان  هک  هیوناث ، يایاضق  میهافم و  دنور و  یم  رامـش  هب  نهذ  هبترم  نیرتنییاپ 
تسا و دوخ  زا  رتنییاپ  هبترم  هب  رظاـن  نهذ  هبترم  ره  سپ  اذـه . یلع  سق  دـنیآ و  یم  رامـش  هب  نهذ  موس  هبترم  دنـشاب ، یم  مود  هتـسد  هب 

یم هتفگ  یتقو  اذـل  تسا . جراخ  نیع و  نآ  هب  تبـسن  تسا و  قوف  هبترم  هیلا  روظنم  نییاپ  هبترم  دوش و  یم  بوسحم  نهذ  نآ  هب  تبـسن 
زا ریغ  فرظ  ـالوا ، یلوـمعم  فورظ  رد  درک . هسیاـقم  یلوـمعم  یـضرع و  فورظ  اـب  ار  نآ  دـیابن  جراـخ » فرظ   » و نهذ » فرظ  : » دوـش
زا جراخ  هجو  چیه  هب  تسا و  فرظ  نآ  رد  اقلطم  دشاب ، نآ  رد  يزیچ  رگا  هک  تسا  نیا  یلومعم  فرظ  تیـصاخ  ایناث ، تسا و  فورظم 

ینعی جراخ  تسا ، نهذ  عازتنا  نآ  فرظ  اریز  تسا ، یکی  فورظم  فرظ و  اـهنآ  رد  ـالوا ، هک  جراـخ  نهذ و  فرظ  فـالخب  تسین . نآ 
هک تسا  یفرظ  زین  نهذ  دـنا و  نآ  رد  یجراخ  روما  هک  تسا  یفرظ  جراخ  هکنیا  هن  ینهذ ، روما  نامه  ینعی  زین  نهذ  اـهیجراخ و  ناـمه 

یجراخ جراخ و  رگید  رابتعا  هب  ومه  تسا و  ینهذ  ای  نهذ  رابتعا  کی  هب  تسا  نهذ  رد  هک  يزیچ  ایناث ، دـندوجوم و  نآ  رد  ینهذ  روما 
. تسا نیع  جراـخ و  قوفاـم  هبترم  هب  تبـسن  تسا ، ینهذ  نهذ و  نوداـم  هبترم  هب  تبـسن  هکنیا  مغر  یلع  نهذ ، هبترم  ره  هکناـنچ  تسا .
رد تسا و  قباطم  ّیکحم و  رگید  رابتعا  هب  ینهذ و  تسا و  نهذ  هجیتن  رد  تسا و  قباطم  یکاح و  يرابتعا  هب  دحاو  يا  هیـضق  ور ، نیازا 

/ موس هلحرم  رد  یسفن - میسقت  هن  تسا  یسایق  میسقت  کی  یجراخ  ینهذ و  هب  دوجوم  میـسقت  حالطـصاب ، یجراخ . تسا و  جراخ  هجیتن 
. میدرگرب لکشم  لح  هب  نونکا  تخادرپ - میهاوخ  یسایق  تامیسقت  هب  زاب   2 - 7 - 2 لوا / لصف 

کی دراوم  نیا  رد  دـیآ ، شیپ  روکذـم  لکـشم  ود  ات  دـشاب ، شدوخ  زا  یکاح  دوخ  نهذ  هبترم  کی  هک  تسین  نینچ  هینهذ  ياـیاضق  رد 
هبترم هینهذ  ياـیاضق  قباـطم  نیارباـنب ، تسا ؛ قباـطم  یکحم و  زا  ریغ  قباـطم  یکاـح و  سپ  تسا . رگید  هبترم  زا  یکاـح  نهذ  زا  هـبترم 

رد سپ  دنیوگ . یم  زین  رمالا » سفن   » قباطم نیا  هب  لاح  تسا . نیع  جراخ و  رابتعا  نیا  هب  دوخ  هک  تسا  نهذ  رتنییاپ 
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بتارم قباطم  یکحم و  هک  تهج  نآ  زا  تسا  نهذ  فلتخم  بتارم  دوصقم  دـیآ  یم  نایم  هب  رمالا  سفن  زا  نخـس  یتقو  ایاضق  هنوگ  نیا 
. دنا جراخ  نیع و  هک  ثیح  نآ  زا  نهذ  بتارم  ینعی  رگید ، ترابع  هب  تسا ؛ رتالاب 

نیا درادن ، دوخ  عوضوم  زا  يادج  يدوجو  اهنآ  لومحم  هک  تسا  تهج  نیا  زا  ایاضق  زا  هتسد  نیا  ضومغ  یفـسلف : يایاضق  قباطم  ب )
قدـص و صیخـشت  يارب  ات  دوخ ، هب  صاخ  يدوجو  زین  ناشلومحم  دـشاب و  هتـشاد  دوخ  هب  صاخ  يدوجو  اـهنآ  عوضوم  هک  تسین  روط 

کی زا  شیب  جراخ  عقاو و  رد  الـصا  هن . ای  تسا  دـحتم  عوضوم  دوجو  اب  لومحم  دوجو  مینیبب  هدرک  جراـخ  هب  عوجر  اـیاضق  نیا  بذـک 
. دیآ یم  باسح  هب  زین  لومحم  دوجو  تیعقاو  يرابتعا  هب  هک  تسا  عوضوم  تیعقاو  نامه  نآ  تسین و  تیعقاو 

دوجو نیا  درادن ، عوضوم  دوجو  زا  ریغ  يدوجو  لومحم  هچرگ  زین ، دراوم  نیا  رد  هک  مینک  هجوت  هک  تسا  رسیم  یتقو  لکـشم  نیا  لح 
زین لومحم  عازتـنا  أـشنم  عوضوم  دوجو  ینعی  دـنک . عازتـنا  زین  ار  لومحم  نآ  تاذ  میمـص  زا  دـناوت  یم  ناـسنا  لـقع  هک  تسا  يوـحن  هب 
نیا زج  زین  ایاضق  نیا  بذک  قدص و  كالم  دراد و  عازتنا  أشنم  درادن ، دوخ  يازا  هب  يدوجو  جراخ  رد  لومحم  دوخ  هچرگ  سپ  تسه .

ایاضق نیا  قباـطم  سپ  بذاـک ، اـّلا  دـنا و  قداـص  تسا  نینچ  رگا  هن . اـی  تسه  لومحم  عازتنا  أـشنم  عوضوم  دوجو  اـیآ  مینیبب  هک  تسین 
نیا رد  رمألا  سفن  سپ  دـنیوگ . یم  رمـالا » سفن   » زین یقباـطم  نینچ  هب  لومحم . عازتنا  يارب  عوضوم  دوجو  ندوب  أـشنم  زا  تسا  تراـبع 

رد ام  هیکت  هتبلا  دـشاب . هتـشاد  ار  رظندروم  يرابتعا  میهافم  عازتنا  تیحالـص  هک  دـشاب  يروط  جراخ  تیقاو  هکنیا  زا  تسا  ترابع  ایاضق 
لومحم مه  عوضوم و  مه  هک  يدراوم  رد  یلو  تسا  یعازتنا  موهفم  کی  اهنآ  لومحم  یقیقح و  اهنآ  عوضوم  هک  دوب  ییایاضق  رب  اـجنیا 

. تسا لکش  نیمه  هب  هلئسم  لح  قیرط  زین  دنشاب  یعازتنا  ودره 

عوضوم الصا  ایاضق  نیا  رد  اریز  لولعملا .» مدعل  هلع  هلعلا  مدع   » دننام دنا ، هتـسد  نیمه  ایاضق  عون  نیرتضماغ  یمدع : يایاضق  قباطم  ج )
نآ لاح  رد  صحفت  نآ و  هب  عوجر  اب  ات  تسین  روصتم  عوضوم  يارب  یقباطم  قادصم و  اساسا  رگید ، ترابع  هب  درادن ؛ دوجو  جراخ  رد 
نیا هک  دسر  یم  رظن  هب  سپ  بذاک . ای  تسا  قداص  هیـضق  ایآ  هک  درب  یپ  هجیتن  رد  هن و  ای  تسا  لومحم  دـجاو  ایآ  داد  صیخـشت  ناوتب 

. دنرادن بذک  قدص و  يارب  یکالم  اعبط  دنا و  قباطم  دقاف  دوخبدوخ  ایاضق 

هن درادن ، یتیعقاو  تقیقح و  فورظ  زا  یفرظ  چیه  رد  مدع  دنچره  هک  دور  نامگ  تسا  نکمم 
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تسایاضق و نیا  قباـطم  دوخ  موهفم  نیمه  تسا و  دوجوم  نهذ  رد  میهاـفم و  زا  تسا  یموهفم  یمدـع  موهفم  جراـخ ، رد  هن  نهذ و  رد 
ار روکذم  هیـضق  مقـس  تحـص و  هقیرط  نیا  هب  دیجنـس و  لولعملا  مدع  اب  ار  هلعلا  مدع  موهفم  دـیاب  ینعی ، اهنآ ؛ بذـک  قدـص و  كالم 

تلع هلعلا  مدـع  موهفم  هک  تسین  نیا  هیـضق  نیا  دافم  اریز  تسا ، لطاب  کشیب  نامگ  نیا  تسا . نهذ  ایاضق  نیا  قباطم  سپ  درک . نییعت 
لولعملا و مدـع  تیعقاو  تقیقح و  يارب  تسا  تلع  هلعلا  مدـع  تیعقاو  تقیقح و  هک  تسا  نیا  هکلب  لوـلعملا ، مدـع  موـهفم  يارب  تسا 

دوـجو یقباـطم  جراـخ ، رد  هن  نهذ و  رد  هن  اـیاضق ، نیا  يارب  باـسح ، نیا  اـب  جراـخ ، رد  هن  دراد و  یقادـصم  نهذ  رد  هن  مدـع  تیعقاو 
؟ تسیچ اهنآ  قباطم  سپ  درادن .

: حیضوت تسا . رمالا  سفن  انامه  ایاضق  نیا  قباطم  هک  دنا  هتفگ  زین  لاؤس  نیا  باوج  رد 

هدـیدپ ود  نیب  تیلع  دوجو  هب  مکح  اـم  یلـصا  هیـضق  اـجنیا  رد  تسا . يدوجو  ماـکحا  عبت  هب  دوـش  یم  تباـث  مادـعا  يارب  هک  یماـکحا 
تـسا دوجوم  تلع  اـت  لـقع  مکح  رباـنب  دوب ، رگید  هدـیدپ  تلع  يا  هدـیدپ  یتـقو  لولعم . يرگید  تسا و  تلع  یکی  هک  تسا  يدوجو 

نیا يدوجو  یگتـسباو  عون  نیا  همزال  تسا ؛ دوجوم  اترورـض  مه  تلع  دـشاب ، دوجوم  لولعم  یتقو  سکعلاب : تسا و  دوجوم  مه  لولعم 
: دـیوگ یم  هدرک  نایب  یمدـع  رما  ود  نیب  تیلع  هطبار  کی  تروص  هب  ار  همزال  نیا  ام  لـقع  دـشابن ؛ مه  لولعم  دوبن ، تلع  رگا  هک  تسا 
تیلع و هب  دـسر  هچ  اـت  لولعملا ، مدـع  هن  هلعلا و  مدـع  هن  تسین ، يزیچ  مدـع  الـصا  عقاو  رد  سپ  تسا ». لولعم  مدـع  تلع  تلع  مدـع  »
تیلع و زا  یکاح  اتقیقح  زین  هیـضق  نیا  نیاربانب  تسین و  راک  رد  یتیلولعم  تیلع و  اعقاو  لولعلا  مدـع  هلعلا و  مدـع  نیب  ود ، نآ  تیلولعم 

دوبان تلع  هکنیا  ضحم  هب  هک  تسا  يدـح  رد  تلع  هب  لولعم  جاـیتحا  تدـش  هک  تسا  نیا  زا  یکاـح  هکلب  تسین ، مادـعا  نیب  تیلولعم 
نیا تدـش  یلو  تسا  لولعم  دوجو  تلع و  دوجو  نیب  تقیقح  رد  تیلولعم  تیلع و  همزـالم  اذـه  یلع  دوش . یم  دوباـن  مه  لولعم  دوـش ،

تیلع نامه  زین  ود  نیا  نیب  يزیچ ، مه  لولعملا  مدـع  دوب و  یم  يزیچ  جراخ  رد  هلعلا  مدـع  مینک  ضرف  رگا  هک  تسا  يدـح  رد  همزالم 
اب درک و  عوجر  دنتسه  ایاضق  نیا  موزلم  هک  یلصا  يایاضق  هب  دیاب  ایاضق  نیا  مقـس  تحـص و  يارب  سپ  تفای . یم  ققحت  ناشدوجو  نیب 

ایاضق و نیا  موزلم  هک  دنتـسه  یلـصا  يدوجو  يایاضق  ایاضق  نیا  قباطم  عقاو ، رد  دومن . صخـشم  ار  اهنیا  بذک  قدـص و  اهنآ  هب  هجوت 
: دنا یمدع  يایاضق  عازتنا  أشنم  هک  تهج  نآ  زا  دنتسه  ایاضق  نیمه  رمالا  سفن  زا  دوصقم  دنتسه و  اهنآ  عازتنا  أشنم 
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. هّیقیقحلا تادوجوملا  عبتب  یعبتلا  توبثلا  نم  اوحن  تباث  قباطم  نهذ  یف  جراخ و ال  یف  اهل  قباطم  یتلا ال  هّیرمألا  سفنلا  تاقیدصتلف 

یف قباطم  هل  ام  اهنم  و  بتاک ،» ناسنالا   » و دوجوم » ناـسنالا   » وحن جراـخلا ، یف  قباـطم  هل  اـم  هّقحلا  تاقیدـصتلا  نم  ّنأ  کـلذ ، حیـضوت 
: انلوق یف  امک  نهذـلا ، یف  جراخلا و ال  یف  دوجوم  ریغ  هّنکل  هقباطی  قباطم  هل  اـم  اـهنم  و  سنج ،» ناویحلا   » و عون » ناـسنالا   » وحن نهذـلا ،

نم عونلا  اذه  هراثآ و  هماکحأل و  نهذ و ال  یف  جراخ و ال  یف  هل  قّقحت  مدعلا ال  ذا  تاذلا ، لطاب  مدعلا  و  لولعملا ،» مدعل  هّلع  هّلعلا  مدع  »
هتّلع تفتنا  اذا  یفتنی  ّهنا  قیدصت  یلا  ّرطـضا  لولعملا  دوجول  هّلع  هّلعلا  دوجو  نوک  قّدص  اذا  لقعلا  ّناف  رمألا ، سفنل  هقباطم  ربتعت  ایاضقلا 

. دوجو هلف  اهنم  دحاو  یف  ّلح  ام  ّلک  ذا  نهذ ، یف  جراخ و ال  یف  مدعلل  قّقحم  قادصم  و ال  همدعل ، هّلع  اهمدع  نوک  وه  و 

رمألا سفن  عماج  يانعم  : 6 - 7 - 4

زا هتـسد  ره  یکحم  قباطم و  اریز  تسا ، فلتخم  یناعم  نایم  یظفل  كرتشم  رمألا  سفن  هک  دسر  یم  رظن  هب  دـش ، هتفگ  نونکات  هچنآ  زا 
كارتشا تروص  هب  هک  تسا  يدـحاو  عماـج  ياـنعم  رمـألا  سفن  تسین ؛ نینچ  یلو  دـنیوگ  یم  رمـألا » سفن   » ار قوف  هناگـشش  ياـیاضق 

. دور یم  راک  هب  قوف  دراوم  مامت  رد  يونعم 

هدرک رپ  دوجو  اهنت  ار  جراخ  ناهج  تسا ، ققحم  دوجو  طقف  جراخ  رد  تیهام  تیرابتعا  دوجو و  تلاـصا  رباـنب  دـنچره  هکنیا ، حیـضوت 
نآ يارب  دـنک ، یم  عازتنا  صاخ  ياهدوجو  زا  ار  تیهام  نهذ  هکنیمه  همهنیا  اب  دوش ، یمن  تفاـی  نآ  رد  یتسه  زج  يزیچ  چـیه  تسا و 

، تسین رابتعا  فرـص  تیهام  اریز  تسا ،» دوجوم  جراخ  رد  زین  تیهاـم  : » دـیوگ یم  هدرک  ضرف  تیدوجوم  توبث و  شدوجو  عبت  هب  زین 
توبث و راچانب  نهذ  تسا ، یجراخ  دوجو  تیهام  عازتنا  أشنم  نوچ  هلحرم ، نیا  رد  سپ  تسا . یجراخ  دوجو  نامه  شعازتنا  أـشنم  هکلب 
هب بیترت  نیا  هب  دنک و  یم  نآ  لومشم  زین  ار  شماکحا  تیهام و  دهد و  یم  هعسوت  تسا - دوجو  رد  رـصحنم  هک  ار - جراخ  تیدوجوم 

هکلب تسین ، فرص  زاجم  هعسوت و  هعـسوت  نیا  دوش ، یم  هجوت  هک  روط  نامه  دنک . یم  مکح  جراخ  رد  نآ  ماکحا  تیهام و  تیدوجوم 
جراـخ رد  ضرعلاـب  اعـسوت و  زین  نآ  هک  نآ - تیهاـم  مامـضنا  هب  یجراـخ  دوجو  دـعب ، هلحرم  رد  دراد . یجراـخ  دوجو  دوـخ  رد  هشیر 

، کلذ ریغ  تیلعف و  هوق ، مدع ، ترورض ، ناکما ، دننام  يرگید  میهافم  عازتنا  أشنم  تسا - دوجوم 
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هب یجراخ  دوجو  نامه  اهنآ  عازتنا  أشنم  اریز  دـنراد - یجراخ  دوجو  رد  هشیر  دنتـسین و  فرـص  رابتعا  زین  میهاـفم  نیا  نوچ  دـنوش ؛ یم 
زین اهنیا  هک  دنک  یم  مکح  هدرک  ضرف  یتیدوجوم  توبث و  زین  میهافم  نیا  يارب  هداد  يرگید  هعسوت  نهذ  زاب  تسا - نآ  تیهام  مامضنا 

- دوجوم تیهاـم  هوـالع  هب  یجراـخ  دوـجو  اـنامه  میهاـفم  نیا  عازتـنا  أـشنم  هکنیا  هب  رظن  زین ، هلحرم  نیا  رد  سپ  دـندوجوم . جراـخ  رد 
ود اب  نهذ  نیارباـنب  دـنادب . زین  اـهنیا  لـماش  هداد  يرتشیب  هعـسوت  ار  یجراـخ  تیدوجوم  توبث و  دوش  یم  راـچان  نهذ  تسا ، ضرعلاـب -

. دناد یم  دوجوم  جراخ  رد  دوش  یم  عازتنا  اهنآ  تیهام  ای  ایشا  دوجو  زا  هک  ار  یمیهافم  هیلک  مه  تایهام و  مه  یپرد  یپ  زاجم  هعسوت و 
تایهام لماش  مه  تساهنآ  ماکحا  یجراخ و  ياهدوجو  لماش  مه  هک  دنک  یم  رابتعا  یتیدوجوم  توبث و  وحن  کی  نهذ  بیترت ، نیا  هب 

رمألا سفن  دنیوگ . یم  رمألا » سفن   » ار تیدوجوم  توبث و  وحن  نیا  مادـعا . لماش  مه  یفـسلف و  یعازتنا  میهافم  لماش  مه  اهنآ  ماکحا  و 
يایاضق قباـطم  ینعی  یجراـخ - ياـهدوجو  ناـمه  شقادـصم  کـی  دراد : ناوارف  یقیداـصم  هک  تسا  دـحاو  یموهفم  ییاـنعم  نینچ  اـب 

قباطم شمراهچ  قادصم  هینهذ ، يایاضق  قباطم  شموس  قادصم  هیقیقح ، يایاضق  قباطم  شرگید  قادصم  دنتسه ، هیجراخ - هیـصخش و 
هک تسا  یلک  عماج و  يانعم  کی  رمألا  سفن  سپ  دنا . هیمدع  يایاضق  قباطم  هک  دنا  مادعا  شرخآ  قادـصم  هرخالاب  یفـسلف و  يایاضق 

یتوافت رگا  دنک و  یم  قدـص  اهقباطم  اهیکحم و  نیا  مامت  رب  انعم  نیا  و  يزاجم - یقیقح و  زا  معا  تیدوجوم - توبث و  زا  تسا  ترابع 
هب ددـعتم  یناعم  رد  ات  تسین  یظفل  كرتشم  رمألا  سفن  هکنیا  هجیتن  نآ . موهفم  هیحان  رد  هن  تسا  رمـألا  سفن  قادـصم  هیحاـن  رد  تسه 

: دشاب هتفر  راک 

لاقی نا  یغبنی  يذـلا  و  هتاذـل ...  مدـعلا  درطی  یجراخ  كانه  دوجول  وه  اّمنا  ضرف ، توبثلا  نم  وحن  ّيا  یـش ء ، ّلـک  توبث  ّنا  اـعباس ، و 
، ناهذالل دوجولا  تاروهظ  تاّیهاملا  تناک  اّمل  ّمث  ّیقیقح ؛ مکح  ّلک  هل  یقیقحلا و  دوجولا  وه  لیـصالا  ّنا  هقباسلا  ثاحبالا  یلا  رظنلاـب 

امهماکحا هّیهاملا و  دوجولا و  یلع  لمحی  توبثلا  دوجولا و  موهفم  راص  اهیلع و  هلمح  اهل و  دوجولا  رابتعاب  اّیرارطضا  اعّسوت  لقعلا  عّسوت 
، هّیهاملا وا  دوجولا  عبتب  هرابتعا  یلا  ّرطـضی  موهفم  ّلک  یلع  قّقحتلا  توبثلا و  قلطم  لمحی  ایناث  اّیرارطـضا  اعّـسوت  لقعلا  عّسوت  ّمث  اعیمج ؛

ینعملا اذـهب  قّقحتلا  توبثلا و  قلطمل  لقعلا  هضرفی  يذـلا  فرظلاف  اهماکحاب ، قیدـصتلا  مث  لـعفلا ، هوقلا و  هّیهاـملا و  مدـعلا و  موهفمک 
هّینهذلا ایاضقلا  نم  قداوصلا  عسی  و  رمألا » سفن   » هیّمسن يذلا  وه  ریخالا 
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و اهرّرقتب . هرّرقتم  تاّیهاملل  هّیلقع  مزاول  هّیرمألا  سفنلا  رومالا  ّنا  ریغ  جراخ ، وا  نهذ  یف  هل  قباطم  لقعلا و ال  هقدّـصی  اـم  هّیجراـخلا و  و 
. یلاعت هّللا  ءاش  نا  کب  ّرمتس  هّمتت  مالکلل 

فلتخم لاوقا  : 6 - 7 - 5

هراشا

: دراد دوجو  رگید  لوق  ود  رمألا ، سفن  رد 

نآ رد  تالوقعم  عیمج  روص  هک  تسا  يدرجم  دوجوم  رمألا » سفن   » هملک رد  رما »  » ظـفل زا  دوصقم  لوق  نیا  قبط  نآ : لاـطبا  لوا و  لوق 
هک روط  نامه  هک ، دـنا  لئاق  نایئاشم  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  لوق ، نیا  ندـش  نشور  يارب  دـنیوگ . یم  لاـعف » لـقع   » نآ هب  دراد و  دوجو 

لقع  » مان هب  ینزخم  رد  زین  یلقع  روص  مامت  دـنوش ، یم  هریخذ  يروآ و  عمج  لایخ » هوق   » ماـن هب  ینزخم  رد  نهذ  فرظ  رد  یلاـیخ  روص 
لقع نایئاشم ، رظن  هب  سپ  دوش . یم  لصاح  لاعف  لقع  اب  وا  طابترا  اب  ناسنا  رد  تالوقعم  يروآدای  كرد و  دنا و  هدش  يروآدرگ  لاعف »
ینعی لاـعف ، لـقع  سفن  ینعی  رمـألا » سفن  ، » لوق نیا  ساـسارب  تسا . دوجوم  نآ  رد  لوقعم  روص  عیمج  هک  تسا  يدرجم  دوجوم  لاـعف 

: تسا دوجوم  لاعف  لقع  رد  هک  یتروص  اب  نآ  ندوب  قباطم  ینعی  رمألا  سفن  اب  هیضق  تقباطم  نیاربانب ، لاعف . لقع  دوخ 

نم هدـنع  امل  اهتقباطم  رمألا  سفنل  هّیـضقلا  هقباطمب  دارملا  اعیمج و  تالوقعملا  روص  هیف  یّلک  لقع  وه  رمألا و  ملاع  رمـألاب  دارملا  لـیق  و 
. هلوقعملا روصلا 

: زا دنا  ترابع  هک  تسا  دراو  یتالاکشا  لوق  نیا  هب 

رد هتبلا  مینک . ریسفت  لاعف  لقع  سفن  هب  ار  رمألا  سفن  میناوتب  ات  تسا  هتفرن  راک  هب  یلقع  درجم  دوجوم  يانعم  هب  هفـسلف  رد  رما »  » ظفل . 1
. درک هدافتسا  یفسلف  تاحالطصا  حیضوت  ریسفت و  رد  ینافرع  حالطصا  کی  زا  ناوت  یمن  یلو  هتفر  راک  هب  ییانعم  نینچ  رد  نافرع 

لقع هب  یـسرتسد  نیا ، زا  هتـشذگ  میبایرد . ار  هدشدای  يایاضق  عاونا  بذک  قدص و  حوضوب  میناوت  یم  لاعف  لقع  هب  عوجر  نودـب  ام  . 2
. مینک عوجر  نآ  هب  ایاضق  بذک  قدص و  صیخشت  يارب  ات  تسین  روسیم  ام  يارب  وا  رد  دوجوم  روص  لاعف و 

رد دوجوم  ياهتروص  اریز  تسا ، یقاب  دوخ  ياج  رد  لکشم  زاب  لاعف ، لقع  هب  یسرتسد  ناکما  ضرف  رب  ریسفت و  نیا  تحص  ضرف  رب  . 3
هرابرد تشاد  دوجو  ام  نهذ  رد  دوجوم  يایاضق  رد  هک  یلکشم  نامه  سپ  یکحم ؛ قباطم و  ياراد  دنا و  جراخ  زا  یکاح  زین  لاعف  لقع 

يایاضق
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تقباـطم يزیچ  هچ  اـب  لاـعف  لـقع  رد  دوجوم  روص  هک  دوش  یم  حرطم  لاؤس  نیا  هراـبود  ینعی ، دراد ؛ دوجو  زین  لاـعف  لـقع  رد  دوجوم 
: دنراد

. هقباطت اهءاروام  یف  اقباطم  یضتقت  هلوقعم  هروص  یه  هلوقعملا و  روصلا  نم  هدنع  ام  یلا  لوقنم  مالکلا  ّنا  هیف  و 

ياج هب  اهتنم  تسا ، هتشگ  یمرب  یش ء  دوخ  هب  نآ  رد  ه »  » ریمـض هک  هدوب  هسفن »  » تقیقح رد  رمألا » سفن   » هملک لوق ، نیاربانب  مود : لوق 
هدمآ دـیدپ  رمألا  سفن  حالطـصا  تروص  نیا  هب  دـنا و  هتـشاذگ  تسا ، یـش ء »  » يانعم هب  هک  ار  رما »  » ظفل ینعی  عجرم ، مسا  دوخ  ریمض 
هیـضق رد  هک  ار  یمکح  هسفن  یف  عوضوم  ندوب  دجاو  ینعی  رمألا  سفن  اب  هیـضق  تقباطم  یـشلا ء و  سفن  ینعی  رمألا ) سفن   ) سپ تسا .

: ار مکح  نیا  هسفن  یف  عوضوم  ندوبن  دجاو  ینعی  تقباطم  مدع  تسا و  هدش  راب  نآ  رب 

یف هنوک  رمألا  سفن  یف  تاذـلا  لطاب  الثم  مدـعلا  نوکف  ریمـضلا ، عضوم  رهاظلا  عضو  نم  وهف  یـشلا ء ، سفن  رمـألا  سفنب  دارملا  لـیق  و 
. کلذک هسفن 

ینعی ال مدـع  نوچ  دـش ، لئاق  تیـسفن  ناوت  یمن  مدـع  يارب  لقاال  میوش ، لئاق  تیـسفن  يزیچره  يارب  رگا  اریز  تسا ، لطاب  زین  لوق  نیا 
اب تقباطم  هیمدع  يایاضق  دروم  رد  دـشاب ، انعم  نیا  هب  رمألا  سفن  رگا  نیاربانب ، دـشاب . هتـشاد  یتیـسفن  ات  تسین  يزیچ  مدـع  سپ  یش ء ،

: دوب دهاوخ  انعم  یب  رمألا  سفن 

. هماکحا وه و  هقباطی  یّتح  هل  هّیسفن  نهذ ال  یف  جراخ و ال  یف  هل  قباطم  ام ال  ّنا  هیف  و 

همالع لوق  مود و  لوق  نیب  عمج  : 6 - 7 - 5 - 1

همالع داتسا  هک  تسا  ییرمألا  سفن  توبث  نامه  زین  دنا  هدرک  انعم  یشلا ء  سفن  هب  ار  رمألا  سفن  هک  یناسک  دوصقم  هک  تفگ  ناوت  یم 
اما دـنک . یم  رابتعا  ّیکحم  قباطم و  يارب  نهذ  هک  ییعّـسوت  توبث  اـب  تقباـطم  ینعی  رمـألا  سفن  اـب  تقباـطم  سپ  دـندومرف . ناـیب  هر ) )

تسا نآ  یعبت  تیدوجوم  توبث و  نامه  مدع  تیئیـش  زا  دوصقم  تفگ  دیاب  درادن ، تیـسفن  اعبط  تیئیـش و  مدع  هک  لاکـشا  نیا  هرابرد 
هب رمألا  سفن  نآ  دروم  رد  اعبط  دراد و  زین  یعبت  تیئیـش  دراد  یعبت  تیدوجوم  توبث و  هک  يزیچ  دندومرف . ناعذا  نآ  هب  ناشیا  دوخ  هک 

نیا سپ  تسا . قداص  زین  یشلا ء  سفن  يانعم 
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نیا اب  تسا  زیچ  کی  ودره  دوصقم  اریز  دـنا ، مه  ممتم  هکلب  دنتـسین ، رگیدـکی  ضقان  فلاـخم و  اـهنت  هن  باـتک ، رد  راـتخم  لوق  لوق و 
رد هک  لوق  نیا  فالخرب  تسا ، هدشن  نآ  هیمـست  هجو  هب  هراشا  یلو  هدش  هداد  حیـضوت  لیـصفتب  رمألا  سفن  يانعم  باتک  رد  هک  توافت 
مه لوق  ود  نیا  عمج  زا  تسا ، هدشن  هداد  حیضوت  الصفم  هدشرکذ و  لامجاب  رمألا  سفن  يانعم  یلو  تسا  هدش  هراشا  هیمست  هجو  هب  نآ 

. نآ هیمست  هجو  مه  دیآ و  یم  تسد  هب  لماک  لیصفتب و  رمألا  سفن  يانعم 

دنا قواسم  دوجو  تیئیش و  متشه - عرف  : 6 - 8

رد تسا ، یش ء  دراد  دوجو  هچره  دراد و  دوجو  یئیـش  ره  دنرگیدکی ، قواسم  دوجو  تیئیـش و  هک  تسا  هراب  نیا  رد  ثحب  عرف  نیا  رد 
زا هن  تسا ، یهیدب  حضاو و  دوخبدوخ  هلئـسم  نیا  تسا . مودـعم  زین  درادـن  تیئیـش  هچره  تسین و  یـش ء  تسا  مودـعم  هک  هچره  هجیتن 
هب راصتخاب  میرذـگ و  یم  نآ  حیـضوت  زا  نیاربانب  تسا . لالدتـسا  ناـهرب و  دـنمزاین  قیدـصت  ثیح  زا  هن  دراد و  یـضومغ  روصت  تهج 

. ددرگ نشور  لاوقا  نیا  حرط  هزیگنا  زین  اعدم و  نیا  فلاخم  لوق  ات  میزادرپ  یم  نآ  هچخیرات 

هک دننک  نییبت  یلقع  ماکحا  دعاوق و  ساسارب  ار  یمالـسا  تاداقتعا  لوصا  هک  دندمآرب  ددـص  رد  مالـسا  ردـص  رد  نیملکتم  زا  يا  هدـع 
زونه دندز ، راک  نیا  هب  تسد  ناشیا  هک  ینامز  رد  دش . نیملکتم  مان  هب  یهورگ  ندـمآ  دوجو  هب  مالک و  ملع  شیادـیپ  بجوم  رما  نیمه 

رادروخرب مزال  یگتخپ  زا  دـندرک  یم  راـک  ثحاـبم  نیا  رد  هک  یناـسک  نیا ، رب  هوـالع  دوب . هدـشن  شیاریپ  ماـهوا  زا  یلقع  مولع  یناـبم 
لح هار  اهنت  هاگ  هک  دـندروخرب  لحنی  یتالکـشم ال  هب  دـندرب ، راک  هب  لئاسم  نیا  لح  يارب  هک  یناوارف  یعاـسم  مغر  یلع  اذـل  دـندوبن ؛

هب رجنم  نآ  لح  هک  دوب  یلاعت  بجاو  ملع  هورگ  نیا  يارب  لحنی  لئاسم ال  زا  یکی  دوب . تایهیدـب  زا  يا  هراپ  راکنا  اـهنآ  يارب  هدـنامیقاب 
. دش مدع  دوجو و  نیب  هطساو  هب  ندش  لئاق  تیئیش و  دوجو و  تقواسم  دننام  یهیدب  يا  هلئسم  راکنا 

قلخ زا  لبق  ایـشا  هک  تسا  حـضاو  دراد . ملع  اهنآ  هب  ایـشا  دوجو  زا  لـبق  هنوگچ  دـنوادخ  هک  دوب  نیا  دوب  حرطم  ناـشیا  يارب  هک  یلاؤس 
مودعم نآ  مولعم  دوش و  ققحم  دوخ  تسین  نکمم  هفاضالا و  تاذ  تسا  یتفـص  ملع  اریز  تسا ، لاحم  مودعم  هب  ملع  دنا و  مودعم  ندش 

سپ درادن ، یتیئیـش  تسین و  يزیچ  مودعم  اریز  دراد ، چیه  هب  ملع  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  مودـعم  هب  ملع  يانعم  رگید ، ترابع  هب  دـشاب .
یش ء سپ  نتشادن ، ملع  ینعی  چیه  هب  ملع  چیه و  هب  ملع  ینعی  مودعم  هب  ملع 
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هب ملع  ینعی ، اهنآ ؛ دوجو  زا  لبق  ایـشا  هب  تسا  دـنوادخ  ملع  ثحب  لحم  رگید ، يوس  زا  دـشاب . روصتم  نآ  هب  ملع  ات  دـشاب  دوجوم  دـیاب 
ملع اهنآ  دوجو  زا  لبق  ایـشا  هب  دنوادخ  هک  دنوش  رکنم  ای  دنام : یقاب  هار  ود  زا  یکی  نیملکتم  يارب  سپ  دنا . چـیه  هک  يا  هبترم  رد  ایـشا 

میرک و نآرق  صن  حیرـص  فلاخم  تسا  دنوادخ  قلطم  ملع  راکنا  هک  لوا  هار  تسین . دوجو  قواسم  تیئیـش  هکنیا  هب  دنوش  لئاق  ای  دراد 
یـش زین  تامودـعم  بلطم ، نیا  راکنا  اب  تیئیـش . دوجو و  تقواسم  راکنا  ینعی ، دـندرک ؛ باختنا  ار  مود  هار  ناشیا  نیاربانب  دوب ، تایاور 

هک تسا  يرورـض  زین  هتکن  نیا  رکذت  تسا . یـش ء  هب  ملع  هکلب  تسین ، چـیه  یـش ء و  هب ال  ملع  اهنآ  هب  دـنوادخ  ملع  اذـه  یلع  دـناء و 
. دنا تیئیش  رکنم  هفسالف  دننام  زین  دوجولا  عنتمم  تامودعم  رد  یلو  دنناد  یم  یش ء  ار  دوجولا  نکمم  تامودعم  اهنت  نیملکتم 

. دننک یم  دای  لاح »  » مان اب  نآ  زا  هک  تسا  یعازتنا  فاصوا  هلئسم  ناشیا  تالکشم  رگید  زا 

دوجو یفـصو  زین  و  مسج »  » ماـن هب  دراد  دوـجو  یئیـش  دروـم  نیا  رد  هک  تسین  یکـش  میریگ . یم  رظن  رد  ار  ضیبا  مسج  حیـضوت ، يارب 
يارب هکنیا  هب  هجوـت  اـب  دـنک . یم  عازتـنا  زین  ّتیـضیبا »  » ماـن هب  يرگید  فـصو  ناـسنا  لـقع  ود  نیا  رب  هوـالع  یلو  ضیبا »  » ماـن هـب  دراد 

زین یعازتنا  فاصوا  مامت  دـیاب  ناشیا  رظن  زا  اعبط  دوب ، هدـشن  لح  یفـسلف - هیناث  تالوقعم  يرابتعا - یعازتنا و  فاصوا  هلئـسم  نیملکتم 
، دنـشاب مودعم  دـنناوت  یمن  زین  اهنآ  لاثما  ّتیلع و  ّتیدـحاو ، ّتیدوجوم ، ّتیبتاک ، ّتیدوسا ، ّتیکحاض ، ّتیـضیبا ، سپ  دنـشاب ، دوجوم 

زجب جراخ  رد  هک  دـندید  یم  دـندرک  یم  عوجر  جراخ  هب  یتقو  رگید ، يوس  زا  دـنک . یم  فصتم  اهنآ  هب  ار  یجراخ  ءایـشا  ناـسنا  اریز 
یهایـس تسا  يدیفـس  تسا ، کحـض  طقف  دـشاب  دوجوم  دـناوت  یم  جراخ  رد  هک  یفاـصوا  تسین ، دوجوم  يرگید  زیچ  ضاـیب  مسج و 

ناشیا نیاربانب ، تسانعم . یب  ّتیبتاک »  » و ّتیدوسا ،» «، » ّتیـضیبا «، » ّتیکحاض  » مان هب  یفاصوا  دوجو  اهنآ و  لاـثما  تسا و  تباـتک  تسا ،
مکح دنوشب و  فاصوا  نیا  رکنم  دنتـسناوت  یمن  وس ، کی  زا  اریز  دـنتفرگ . رارق  ضقانت  کی  رد  لاوحا ، ینعی  یعازتنا ، تافـص  دروم  رد 
لئاق هطـساو  مدـع  دوجو و  نیب  اذـل  جراخ و  رد  اـهنآ  دوجو  هب  دـننک  مکح  دنتـسناوت  یمن  رگید  يوس  زا  دـننک و  اـهنآ  ندوب  مودـعم  هب 

«. لاح  » مان هب  تسه  يا  هطساو  مدع  دوجو و  نیب  سپ  مودعم . هن  دندوجوم و  هن  لاوحا ، ینعی  فاصوا ، عون  نیا  ناشیا ، هدیقع  هب  دندش .

رد دنا »؟ ضقانتم  ییاهزیچ  هچ  سپ  دنتسین ، ضقانتم  مدع  دوجو و  رگا   » هک دنک  یم  ییامندوخ  هلئـسم  نیا  اعبط ، قوف  داقتعا  هب  هجوت  اب 
. دنا ضقانتم  یفنم  تباث و  هک  دندش  لئاق  باوج ،
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معا تباث  نیملکتم ، رظن  زا  اذهل  دنرگیدکی . ضیقن  تسین و  يا  هطـساو  یفن  توبث و  نیب  تسه ، هطـساو  مدع  دوجو و  نیب  دـنچره  سپ 
ناـیم نیا  رد  یلو  دـنا  تباـث  همه  لاوحا  مه  مودـعم و  تاـنکمم  مه  دوجوم  تاـنکمم  مه  بجاو  مه  سپ  لاـح ، تادوـجوم و  زا  تسا 
لکـش نیا  هب  هشیمه  يارب  لئاسم  نیا  هتبلا  دنا . مودعم  تاعنتمم  دـنا و  تباث  طقف  مودـعم و  هن  دـندوجوم و  هن  لاوحا  مودـعم و  تانکمم 

يزاریـش نیهلأتملا  ردص  یـسوط و  هجاوخ  قارـشا ، خیـش  انیـس ، نبا  یباراف ، يدنک ، دننام  یگرزب  هفـسالف  يدعب  نورق  رد  دـنامن و  یقاب 
نودب ار  اهنآ  تسرد  لح  هار  یلقع  لئاسم  حیحـص  لیلحتو  هیزجت  اب  دندوب و  رادروخرب  يا  هداعلا  قراخ  یلقع  ناوت  زا  هک  دندرک  روهظ 

: دنتفای ماهوا  هب  ثبشت 

یشب ء. سیل  مودعم  وه  ثیح  نم  مودعملاف  هل ؛ هّیئیش  ال  هل ، دوجو  امف ال  دوجولل ؛ هقواسم  هّیئیشلا  ّنا  انماث ، و 

هفصب اهوفّرع  و  لاحلا »  » اهنوّمسی هطـساو  مدعلا  دوجولا و  نیب  ّنا  مدعلا و  یف  هّیئیـش  همودعملا  هنکمملا  تاّیهاملل  ّنا  هلزتعملا  یلا  بسن  و 
وه ّیفنملاف  تابثالا ، یفنلا و  نیب  هطـساولا  نوفنی  مهّنکل  ناسنالل ، هّیبتاـکلا  هّیکحاـضلاک و  همودـعم ، ـال  هدوجوم و  تسیل  یتلا  دوجوملا 

اهعفدـی واعد  اذـه  و  همودـعم . هدوجومب و ال  تسیل  یتلا  لاحلا  مودـعملا و  نکمملا  دوجوملا و  نکمملا  بجاولا و  وه  تباثلا  لاـحملا و 
. یلوا اهیف  ثحبلا  نع  حفصلاف  هّیملعلا ، تارظنلاب  اهنم  هبشا  حالطصالاب  یه  لقعلا و  حیرص 

درادن تلع  دوجو  تقیقح  مهن - عرف  : 6 - 9

هک تسا  یتسه  قلطم  دوجو  تقیقح  زا  دوصقم  درادـن . شدوخ  يارو  یتـلع  دوجو  تقیقح  هک  دـنراد  هراـشا  بلطم  نیا  هب  عرف ، نیا  رد 
. تانکمم هیلک  لماش  مه  دوش و  یم  یلاعت  بجاو  لماش  مه 

یتسه و ره  دیاب  دشاب ، هتـشاد  تلع  هب  زاین  دوجو  وه  امب  دوجو  رگا  الوا ، اریز  دـشاب ، هتـشاد  یتلع  ببـس و  دـناوت  یمن  انعم  نیا  اب  دوجو 
يارو دـیاب  دوش  یم  ضرف  یتسه  لـک  يارب  هک  یتلع  اـیناث ، دـشاب و  تلع  جاـتحم  زین  دـنوادخ  هجیتن  رد  دـشاب و  تلع  دـنمزاین  يدوجو 

: تسا نالطبلا  یهیدب  مه  نیا  هک  دشاب  یتسه  تلع  مدع  یتسین و  دیاب  سپ  تسا ، نالطب  یتسین و  یتسه  يارو  دشاب و  یتسه 

یه یتلا  هّینیعلا  هتّیوه  ّنا  ّيا  اهءارو ، اهل  ببس  (1) ال  دوجولا هقیقح  یه  امب  دوجولا  هقیقح  ّنا  اعسات ، و 

. دوشن هتفرگ  رظن  رد  یصاخ  دوجو  هک  تسا  نآ  يارب  دیق  نیا  - 1
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کلذ اصقان و  وا  اّمات  اببـس  ناک  ءاوس  هقیقحلا ، هذـه  نم  جراخ  یـش ء  یلع  اهقّقحت  یف  فّقوتت  ـال  مدـعلل  هدراـط  هدوجوم  هلیـصا  اهتاذـل 
. اهءاروام نالطب  اهتلاصا و  ناکمل 

یتسه زا  یـصاخ  بتارم  ای  هبترم  رد  اـم  نخـس  دنـشاب ، رگید  یخرب  تلع  یتسه  بتارم  زا  یخرب  هکنیا  اـب  تسین  یفاـنم  هلئـسم  نیا  هتبلا 
: دوش یم  بتارم  مامت  لماش  هک  تسا  یتسه  قلطم  تقیقح و  رد  هکلب  تسین ،

تاـنکمملا ضعب  فّقوت  ّیبجاولا و  دوجولا  یلع  ّیناـکمالا  دوجولا  فّقوتک  ضعب ، یلع  هقیقحلا  هذـه  بتارم  ضعب  فّقوتب  سأـب  ـال  معن 
. ضعب یلع 

نآ زا  تسا  یتسه  تقیقح  هرابرد  ثحب  هفـسلف  رد  اریز  درادـن ، هار  هفـسلف  رد  یّمل  ناهرب  هک  دـنا  هتفرگ  هجیتن  قوف ، بلطم  نایب  زا  سپ 
یتلع ببـس و  یتسه  تقیقح  دـش ، هتفگ  هکناـنچ  نآ و  تلع  قیرط  زا  تسا  لولعم  تاـبثا  یّمل  ناـهرب  تسا و  یتـسه  تقیقح  هک  ثیح 

همدقم رد  هک  تسه  یتالاکـشا  هجیتن  نیا  دروم  رد  میربب . یپ  شفاصوا  لولعم و  دوجو  هب  تلع  نآ  قیرط  زا  میناوتب  ات  درادن  دوخ  يارو 
: تسین رارکت  هب  زاین  دش و  هراشا  نآ  هب  باتک 

. دوجوم وه  ثیح  نم  دوجوملا  ماکحا  نع  هثحابلا  هفسلفلا  یف  ّمللا  ناهربل  يرجم  ّنا ال  رهظی  انه  نم  و 

تسین نهذ  رد  لوصح  لباق  دوجو  تقیقح  مهد - عرف  : 6 - 10

هراشا

. تسین نهذ  رد  لوصح  لباق  دوجو  تقیقح  هک  تسا  بلطم  نیا  حیضوت  عرف  نیا  زا  دوصقم 

. میزادرپب بلطم  لصا  هب  سپس  مینک و  رکذ  همدقم  ود  دیاب  ادتبا  بلطم ، نیا  حیضوت  يارب 

. تسا راثآ  بترت  تیثیح  نیع  دوجو  تقیقح  لوا : همدقم 

تسا و مدع  دراط  هک  تسا  دوجو  تقیقح  سپ  تسا ، دوجو  تقیقح  تسا  دوجوم  تاذلاب  هچنآ  دوجو  تلاصا  ربانب  هک  میا  هتفگ  ارارک 
بترت تیثیح  ومه  تسا  مدـع  هدـننک  درط  هک  يزیچره  هک  تسا  نشور  تسا . مدـع  درط  تیثیح  نامه  دوجو  تقیقح  رتقیقد  ترابع  هب 
دوجو یـش ء  نالف  هک  مییوگ  یم  یتقو  تسا . راثآ  بترت  تیثیح  نیع  تسا ، مدـع  درط  تیثیح  نیع  هک  دوجو ، تقیقح  سپ  تسا ، راثآ 

. دهد یم  زورب  دوخ  زا  ار  یش ء  نآ  یضرع  یتاذ و  راثآ  هک  دش  ققحم  يزیچ  ینعی  تفای 
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. راثآ بیترت  نودب  تسا  یش ء  لوصح  فرظ  نهذ  مود : همدقم 

دجاو هکنآ  یب  دـنوش  یم  دوجوم  نآ  رد  تایهام  ایـشا و  هک  تسا  یفرظ  نهذ  زا  دوصقم  هک  تفگ  میهاوخ  باـتک ، نیا  موس  هلحرم  رد 
ود جراخ  نهذ و  هک  دش  هتفگ  فلا ،  6 - 7 رد 3 - البق  دنتسه . دوخ  راثآ  دجاو  ایشا  نآ  رد  هک  جراخ  فرظ  فالخرب  دنـشاب ، دوخ  راثآ 

رگا بلطم ، نیا  هب  هجوت  اب  نونکا  دنتـسه . یکی  زین  یجراخ  جراـخ و  هکناـنچ  دنتـسه ، یکی  ینهذ  نهذ و  اذـل  دنتـسه و  یعازتنا  فرظ 
: مییوگب دیاب  مینک ، یفرعم  قیقد  تروص  هب  ار  جراخ  نهذ و  میهاوخب 

اب یـش ء  ندـش  دوجوم  ینعی  جراخ  رد  لوصح  درادـن و  ار  یـش ء  نآ  راثآ  هک  يدوجو  اب  یـش ء  ندـش  دوجوم  ینعی  نهذ  رد  لوصح  »
ود نیا  زا  راثآ . بترت  مدـع  فرظ  ینعی  نهذ  فرظ  راثآ و  بترت  فرظ  ینعی  جراخ  فرظ  سپ  تسا ». یـش ء  راـثآ  دـجاو  هک  يدوجو 

: دنوش یم  لصاح  ریز  جیاتن  همدقم 

نهذ فرظ  رد  ینهذ و  دوجو  اب  دـناوت  یمن  اعطق  درادـن  راثآ  بترت  تیثیح  زج  یتیثیح  تسا و  راثآ  بترت  نیع  هک  دوجو  تقیقح  فلا )
هک تسا  تاذ  بالقنا  نیا  دوشن و  بترتم  نآ  رب  راثآ  تسا ، راثآ  بترت  شتقیقح  هکنیا  نیع  رد  هک  تسا  نیا  مزلتسم  اریز  دوش ، دوجوم 

: نالطبلا یهیدب  تسا و  ضقانت 

اهیلع ّبترتت  هّینهذ ال  لّدـبتتف  نهذـلا  ّلحت  نا  عنتمیف  هّیجراخلا ، نیع  تناک  راثالا ، ّبترت  نیع  تناـک  ثیح  دوجولا ، هقیقح  ّنا  ارـشاع ، و 
. لاحملا بالقنالا  همازلتسال  راثآلا ،

نهذ رد  ینهذ  دوجو  اب  مه  دـنناوت  یم  راثآ  بترت  مدـع  تیثیح  نیع  هن  تسا و  راثآ  بترت  تیثیح  نیع  هن  اـهنآ  تقیقح  هک  ییایـشا  ب )
قطان ناویح  هن  تسا و  راثالآ  هیلع  بترتم  قطان  ناویح  هن  ناسنا  تیهام  تایهام . دـننام  جراخ ، رد  یجراخ  دوجو  اب  مه  دـنوش و  دوجوم 

راثآ هک  يدوجو  اب  تسا  ناسنا  هک  یلاح  رد  دـناوت  یم  ناسنا  تیهام  سپ  سب . تسا و  قطاـن  ناویح  اـهنت  هکلب  راـثالآ ، هیلع  بترتمریغ 
زا ار  ناسنا  راثآ  مامت  هک  يدوجو  اب  تسا  ناسنا  هک  یلاـح  رد  دـناوت  یم  زین  دوش و  دوجوم  نهذ - فرظ  رد  دـهد - یمن  زورب  ار  ناـسنا 

تیهام رگید ، ترابع  هب  دـیآ . یمن  دراو  یللخ  ناسنا  تیناـسنا  هب  یلاـح  چـیه  رد  دوش ؛ دوجوم  جراـخ - فرظرد  دـهد - یم  زورب  دوخ 
لاح ودره  رد  دوش ، دوجوم  ناسنا  درف  تروص  هب  جراخ  رد  دـناوت  یم  ومه  زین  دوش و  رهاظ  موهفم  تروص  هب  نهذ  رد  دـناوت  یم  ناسنا 

زین بلطم  نیا  سکع  هک  دید  میهاوخ  دنب ج  رد  تسا . ناسنا 
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دوخ قادـصم  اب  يا  هطبار  نینچ  یموهفم  هاگره  هک  تفگ  ناوت  یم  سپ  دراد ، ییگژیو  نینچ  هک  تسا  تیهام  اهنت  ینعی ، تسا ؛ قداص 
: تسوا درف  شقادصم  تسا و  تیهام  تشاد ،

. اهراثآ هیلع  ّبترتت  همّوقت و  ّیجراخ  درف  اهل  ناک  اذا  هّیهام  نوکت  اّمنا  موهفملا  ّنا 

تیثیح نیع  اهنآ  تقیقح  هک  تسا  روصتم  ییایـشا  دروم  رد  اـهنت  ینهذ ، دوجو  اـب  تسایـشا  ندـش  دوجوم  ناـمه  هک  یلوصح ، ملع  ج )
5 - 2 رد 2 - اریز  دـنا ؛ تیـصوصخ  نیا  دـجاو  تاـیهام  اـهنت  دـیآ ، یم  تسد  هب  فلا و ب  دـنب  زا  هک  روط  ناـمه  دـشابن و  راـثآ  بترت 

تـسا لاحم  فلا ، دـنب  ربانب  اما  ریغ . دوش و ال  یم  لیلحت  نهذ  رد  دوجو  تیهام و  تیثیح  ود  هب  اهنت  دوجوم  نکمم  یـش ء  هک  تشذـگ 
مولعم لباق  تایهام  اهنت  سپ  دنک . لولح  نهذ  رد  دناوت  یم  دنب ب  ربانب  هک  تیهام  دـنام  یم  یقاب  دوش ، دوجوم  نهذ  رد  دوجو  تقیقح 

ملع اذه  یلع  ددرگ . مولعم  یلوصح  ملع  اب  تسا  لاحم  تسین - دوجو  تقیقح  زج  هک  تیهامریغ - یلو  دنتـسه  یلوصح  مولع  هب  ندـش 
دزن یـش ء  تیهام  روضح  زا  تسا  ترابع  یلوصح  ملع  : » دـنا هتفگ  نآ  فیرعت  رد  لیلد  نیمه  هب  تاـیهام و  رد  تسا  رـصحنم  یلوصح 

«: لقع

. هّیلقع هروص  اهل  یتلا  جراخلا  یف  هدوجوملا  تاّیهاملاک  اهل ، هّیلقع  هروص  دوجولا ال  هقیقح  ّنا  ناب  دقف 

تاـیهام هب  يوهاـم  میهاـفم  تبـسن  دـننام  دوجو  تقیقح  هب  دوجو  موهفم  تبـسن  هک  دوـش  یم  نشور  دـش ، هتفگ  دـنب ج  رد  هچنآ  زا  د )
دوجو اب  جراخ  رد  مه  دنوش و  دوجوم  ینهذ  دوجو  اب  نهذ  رد  مه  ناشدوخ  دنناوت  یم  تایهام  دـش ، هتفگ  هکنانچ  اریز  تسین ، یجراخ 

ینهذ و دوجو  هب  جراخ  نهذ و  رد  نآ  توافت  اهنت  دـیآ و  یم  نهذ  هب  تسه  هک  روط  نامه  شتایتاذ و  ماـمت  اـب  تیهاـم  سپ  یجراـخ ،
نهذ هب  شدوخ  تسا  لاـحم  تشذـگ ، هکناـنچ  دوجو ، تقیقح  یلو  دـنا  تیهاـم  تقیقح  زا  جراـخ  ودره  نیا  هک  تسا  یجراـخ  دوجو 

تـسا يرگید  تقیقح  هکلب  تسا ، هدمآ  نهذ  هب  هک  تسین  دوجو  تقیقح  نامه  انیع  دوجو  موهفم  سپ  تسا ، تیجراخ  نیع  اریز  دـیآ ،
تایهام هب  يوهام  میهافم  تبسن  دننام  دوجو  تقیقح  هب  دوجو  موهفم  تبـسن  اذه  یلع  تسا . دوجو  تقیقح  زا  یکاح  يوحن  هب  اهنت  هک 

هتفگ دوجو » درف   » یجراخ دوجو  هب  یلو  دـنیوگ  یم  تیهام » دارفا   » یجراخ تایهام  هب  احالطـصا ، توافت  نیا  لیلد  هب  تسین . یجراـخ 
: دوجو موهفم  لابق  رد  دوش  یم  هتفگ  دوجو » تقیقح   » هکلب دوش ، یمن 
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. هّیجراخلا اهدارفا  یلا  هّیلکلا  هّیهاملا  هبسن  تسیل  هّیجراخلا  تادوجولا  یلا  دوجولا  موهفم  هبسن  ّنا  اضیا  ناب  و 

باوج لاکشا و  : 6 - 10 - 1

اب دـشاب ، ینهذ  تسا  لاحم  تسا و  تیجراـخ  نیع  ینعی ، تسا ؛ راـثآ  بترت  تیثیح  نیع  دوجو  تقیقح  دـش ، هتفگ  هچنآ  رباـنب  لاکـشا :
میسقت نیا  ساسارب  تسا ؛ یجراخ  ینهذ و  هب  نآ  میسقت  دریگ  یم  تروص  هفـسلف  رد  دوجو  تقیقح  يارب  هک  یتامیـسقت  زا  یکی  هکنیا 

. تسا راکشآ  ضقانت  کی  نیا  دنتسه و  ینهذ  اهدوجو  زا  يا  هراپ 

لامجاب میهد . یم  زین  نونکا  میا و  هداد  ار  نآ  نایب  هدعو  البق  هک  درک  وجتسج  یـسایق  تامیـسقت  رد  دیاب  ار  لاکـشا  نیا  باوج  باوج :
ریبعت هب  و  دوش ، ظاحل  تادوجو  ریاـس  اـب  شجنـس  ساـیق و  نودـب  دوخ و  يدوخ  هب  رگا  انثتـسا - یب  يدوجو - ره  هک  میوش  یم  رکذـتم 
نامه دوخ  دـنک  یم  مدـع  درط  هک  یتیثیح  هک  دـش  هتفگ  دـیامن و  یم  دوخ  زا  مدـع  درط  کش  نودـب  دوش ، ظاحل  هسفن  یف  رگا  اـمکح 
یتسه ملاع  رد  یظاحل  نینچ  اب  تسا و  تیجراخ ، نیع  ینعی  راثآ ، بترت  تیثیح  نیع  هسفن  یف  يدوجو  ره  سپ  تسا ، راثآ  أشنم  تیثیح 

. میروخ یمن  رب  ینهذ  دوجو  هب 

يا هراپ  اب  مییوگ - یم  ینهذ » دوجو   » اهنآ هب  هک  ار - اهدوجو  زا  يا  هراـپ  میروآ و  ناـیم  هب  ار  ساـیق  شجنـس و  نهذ و  ياـپ  رگا  يرآ ،
ود نآ  نیب  ینامه  نیا  وحن  کی  لاح  نیع  رد  یلو  دنتـسین  اهنآ  راـثآ  دـجاو  هتـسد  نیا  مینیب  یم  میجنـسب ، اـهنآ - قیداـصم  ینعی  رگید -

حـضاو یلو  تسوا ؛ ینهذ  دوجو  سپ  درادـن  ار  وا  راثآ  یلو  تسوا  دوجو  نیا  هک  مییوگ  یم  ینامه  نیا  نیمه  رابتعا  هب  هک  دراد  دوجو 
نیا هب  مینیبب ، تسه  هک  هنوگ  نآ  ار  عقاو  مینک و  رظن  فرـص  نهذ  سایق  رابتعا و  زا  رگا  تسام ، ینهذ  تاراـبتعا  زا  یـشان  نیا  هک  تسا 

هلئـسم نیا  هب  قیقد  لصفم و   2 - 7 - 2 لوا / لصف  موس / هلحرم  رد  اـم  تسا . یجراـخ  تسا و  رثا  أـشنم  يدوجو  ره  هک  میـسر  یم  هجیتن 
اهـسفن یف  ایـشا  هب  هک  تسا  قداص  یلاح  رد  یکی  هکلب  دنتـسین ، رگیدکی  ضقانم  بلطم  ود  نیا  هکنیا  مالک  ّبل  سپ  تخادرپ . میهاوخ 

: مییامن رظن  ریغلا  یلا  سایقلاب  اهنآ  هب  هک  تسا  قداص  یلاح  رد  يرگید  مینک و  رظن 

مدعلا هسفن  نع  درطی  هنوک  ثیح  نم  وهف  هّللا - ءاش  نا  هتابثا - یتأیس  يذلا  ّینهذلا  دوجولا  اّما  و 
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. هئاذحب يذلا  ّیجراخلا  قادصملا  یلا  هسایقب  راثآلا  هیلع  ّبترتت  اّینهذ ال  ّدعی  اّمنا  راثآلا و  هیلع  ّبترتم  ّیجراخ  دوجو 

***
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دوجو کیکشت  موس  لصف 

هراشا
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ود رب  ینتبم  هیلاعتم  تمکح  صاخ  لئاسم  هک  تفگ  ناوت  یم  دـنزادرپ . یم  هیلاـعتم  تمکح  رد  يدـیلک  هلئـسم  نیمود  هب  لـصف ، نیا  رد 
. دنام یمن  یقاب  نآ  زا  يزیچ  دندرگ ، فذح  هیلاعتم  تمکح  زا  ود  نیا  رگا  دوجو . کیکشت  دوجو و  تلاصا  تسا : هیاپ 

هلئسم حرط  تامدقم  : 1

هراشا

یهیدب زین  نآ  ترثک  تسا ، ریذپانراکنا  یهیدب و  يرما  یجراخ  تیعقاو  هکنانچمه  میریزگان : يا  همدقم  رکذ  زا  ثحب ، رد  دورو  زا  لبق 
جراخ رد  دشاب . هتـشادن  دوجو  یترثک  عون  چـیه  میـشاب و  هتـشاد  یـصخش  تیعقاو  کی  جراخ  رد  هک  تسین  نینچ  تسا . ریذـپانراکنا  و 

. يدوجو ترثک  - 2 يوهام ؛ ترثک  - 1 مسق : ود  هدمآ ، باتک  رد  هچنآ  ربانب  تسا ؟ مسق  دنچ  ترثک  نیا  نونکا  میراد . ریثک  ياهتیعقاو 

يوهام ترثک  : 1 - 1

هراشا

یم مینک و  یم  فصتم  تیرجش  هب  ار  موس  هتسد  ّتیسرف و  هب  ار  رگید  هتسد  تیناسنا ، هب  ار  ایـشا  زا  يا  هتـسد  هکنیا  دننام  يوهام  ترثک 
تیهام هب  طوبرم  تاذلاب  اتقیقح و  تسا ، تایهام  زا  یـشان  يوهام  ترثک  سپ  تخرد ». اهنآ  دـنا و  بسا  اهنآ  دـنا ، ناسنا  اهنیا  : » مییوگ

بسا و دوجو  تخرد و  دوجو  ناسنا ، دوجو  هب  مینک  میـسقت  ار  دوجو  رگا  دوش . یم  هداد  تبـسن  زین  دوجو  هب  ضرعلاب  ازاـجم و  تسا و 
هن دـندوجو  هس  اهنیا  هک  میریگب  هجیتن  و  تسا » بسا  دوجو  زا  ریغ  ودره  نیا  دوجو  تسا و  تخرد  دوجو  زا  ریغ  ناـسنا  دوجو  : » مییوگب
رد اهنآ  ترثک  تایهام و  ياپ  رگا  تسا ، تایهام  ضرع  هب  يزاـجم و  دوجو ، هب  ترثک  دانـسا  نیا  میـسقت ، نیا  تقیقح  رد  دوجو ، کـی 

: دش یمن  یترثک  نینچ  هب  فصّتم  دوجو  دوبن ، نایم 

. کلذ وحن  رجش و  کلذ  سرف و  كاذ  ناسنا و  اذه  ّنا  ههج  نم  هرات  هرثکلاب  فصّتت  هّیجراخلا  هّینیعلا  تاّیوهلا  ّنا  بیر  ال 
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باوج لاکشا و  : 1 - 1 - 1

تیثـیح ضورع و  رد  هطـساو  دوجو  تسا ؛ دوجو  ضرع  هب  تیهاـم  رب  یفـصو  ره  لـمح  هک  میتـفگ  ، 6 - 1 - 1 لوا / لصف  رد  لاکـشا :
هک تسا  نیا  نخـس  نیا  همزال  تیهام . تایتاذ  تاذ و  یتح  دـنوش ، یم  لمح  تیهام  رب  هک  تسا  یتـالومحم  ماـمت  لـمح  يارب  هیدـییقت 

ضورع رد  هطـساو  تیهام  تسا ، تیهام  ضرع  هب  دوجو  رب  نآ  لمح  قوف  بلطم  قبط  هکنآ  اب  دشاب ، دوجو  ضرع  هب  زین  يوهام  ترثک 
. تسا ضقانت  کی  نیا  سکعلاب و  هن  تسا ، دوجو  رب  يوهام  ترثک  لمح  رد  هیدییقت  تیثیح  و 

هب دوجو و  هب  يوهام  ترثک  فاصتا  داهن . قرف  يوهام » ترثک  هب  تیهام  فاصتا   » و دوجو » هب  يوهام  ترثک  فاصتا   » نیب دـیاب  باوج :
ضرع هب  يوهام  ترثک  هب  تیهام  فاصتا  یلو  تاذلاب  هن  تسا  دوجو  ضرع  هب  جراخ » رد  يوهام  ترثک  ندوب  دوجوم   » رتنشور ترابع 

. دوش یم  فصتم  ترثک  نیا  هب  تیهام  ضرع  هب  زین  دوجو  تقیقح  تسا و  تاذلاب  هکلب  تسین ، دوجو 

تایهام مییوگ  یم  هکنیا  ياـنعم  دوجو  تلاـصا  رباـنب  دـنراد و  دوجو  ددـعتم  تاـیهام  ینعی  دراد  دوجو  يوهاـم  ترثک  مییوگ  یم  یتقو 
مه تایهام و  ندوب  دوجوم  مه  سپ  ناشترثک . ای  اهنآ و  دوخ  هن  دندوجوم  ددـعتم  تایهام  نیا  دوجو  هک  تسا  نیا  دـنراد  دوجو  ددـعتم 
عبت هب  سپـس  دنوش و  یم  عازتنا  تایهام  نآ  زا  ادتبا  هک  تسا  ققحم  يدوجو  جراخ  رد  تسا ، دوجو  ضرع  هب  اهنآ  ترثک  ندوب  دوجوم 

تاذـلاب تیهام  مییوگ  یم  هکنیا  يانعم  اما  دـندوجوم . اهنآ  ترثک  ای  تایهام  نیا  دوخ  هکنیا  هن  دوش ، یم  عازتنا  يوهام  ترثک  تاـیهام 
هب دوجو  دنریثک و  اعبط  دـنا و  نیابتم  رگیدـکی  زا  دوجو  ظاحل  نودـب  اهـسفن و  یف  تایهام  هک  تسا  نیا  تسا  يوهام  ترثک  هب  فصتم 

تفص ترثک  ندوب  دوجوم  ترثک . ندوب  دوجوم  ترثک و  هب  فاصتا  نیب  تسا  قرف  سپ  دوش . یم  ترثک  نیا  هب  فصتم  تایهام  ضرع 
هداد تبسن  دوجو  هب  رگا  تسا و  تایهام  یقیقح  مکح  يوهام  ترثک  یلو  دوش  یم  هداد  تبسن  ازاجم  تایهام  هب  تسا و  دوجو  یقیقح 

. تسا يزاجم  دوش  یم 

ّنا دوجولا و  ضرعب  جراخلا  یف  هدوجوم  هّیوهاملا ، هرثکلا  یه  و  یلوالا ، ههجلا  نم  هرثکلا  ّنا  قباسلا  لـصفلا  یف  هاـندروا  اـمب  تبث  دـق  و 
. هّیهاملا هّیرابتعا  دوجولا و  هلاصا  ناکمل  هّیهاملا ، ضرعب  اهب  فصّتم  دوجولا 

باوج لاکشا و  : 1 - 1 - 1www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 342زکرم  هحفص 180 

http://www.ghaemiyeh.com


153 ص :

بلطم ودره  لیلعت  نآ  زا  دوصقم  اعبط  هدـمآ و  بلطم  نایاپ  رد  هیهاملا » هیرابتعا  دوجولا و  هلاـصا  ناـکمل   » هلمج هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 
هکنیا تلع  مه  تسا و  دوجوم  دوجو  ضرع  هب  يوهاـم  ترثـک  هک  تسا  نیا  تلع  مه  تیهاـم  تیراـبتعا  دوجو و  تلاـصا  ینعی ، تسا ؛

دوجو و تلاصا  دـش ، رکذ  ریرقت  رد  هک  روط  ناـمه  تسین و  حیحـص  بلطم  نیا  یلو  تسا ؛ تاذـلاب  يوهاـم  ترثک  هب  تیهاـم  فاـصتا 
نودب تسا ، تاذلاب  يوهام  ترثک  هب  تیهام  فاصتا  هکنیا  ینعی  مود ، بلطم  سپ  مود . هن  تسا  لوا  بلطم  تلع  اهنت  تیهام  تیرابتعا 

. دنام یم  یقاب  لحنی  روکذم ال  ضقانت  اتجیتن  تسا و  لیلد 

نآ رد  یترثک  هنوگ  چـیه  تسا و  يدـحاو  موهفم  دوجو  موهفم  هک  مییوگب  هدرک  رکذ  يرگید  لـیلد  مود  بلطم  يارب  تسا  نکمم  هتبلا 
يوهام ترثک  رگا  درادن و  يوهام  ترثک  تسا و  دحاو  زین  دوجو  تقیقح  سپ  دوجو ، تقیقح  يارب  تسا  تآرم  موهفم  نیمه  تسین و 

. تسین تسرد  زین  لیلد  نیا  هک  تفگ  میهاوخ  یلو  تسا  تیهام  ضرع  هب  تیهام و  زا  مینیب  یم  نآ  رد 

يدوجو ترثک  : 1 - 2

دندرجم و یهورگ  لولعم ، رگید  هتـسد  دـنا و  تلع  يا  هتـسد  هوقلاب ، يا  هراپ  دـنا و  لعفلاب  ایـشا  زا  يا  هراپ  هکنیا  دـننام  يدوجو  ترثک 
هب لعفلاب ، هوقلاب و  هب  دوجو  ماسقنا  دننام  دوش ، یم  لصاح  ایـشا  دوجو  تازیامت  تاماسقنا و  زا  ترثک  عون  نیا  اذـکه . يدام و  یهورگ 

ایشا رد  ترثک  عون  نیا  هک  دوش  یم  هدهاشم  کلذ . لاثما  یجراخ و  ینهذ و  هب  نکمم ، بجاو و  هب  يدام ، يدرجم و  هب  لولعم ، تلع و 
نکمم بجاو و  ای  لولعم  تلع و  هب  ار  تادوجوم  مینک  ظاحل  ار  یتیهام  چیه  هکنیا  نودـب  ام  تسین . طوبرم  اهنآ  تیهام  هب  وحن  چـیه  هب 

: دمآ یم  لصاح  ایشا  تایهام  ظاحل  اب  اهنت  هک  يوهام  ترثک  فالخرب  مینک ، یم  میسقت  کلذ  ریغ  و 

اذه ّناب  هرات  كاذ و  وحن  رجش و  كاذ  سرف و  كاذ  ناسنا و  اذه  ّنا  ههج  نم  هرات  هرثکلاب  فصّتت  هّیجراخلا  هّینیعلا  تاّیوهلا  ّنا  بیر  ال 
. اذکه بجاو و  كاذ  نکمم و  اذه  میدق و  كاذ  ثداح و  اذه  ریثک و  كاذ  دحاو و  اذه  هّوقلاب و  كاذ  لعفلاب و 

یلا نکمملا و  بجاولا و  یلا  هماسقناک  هسفن ، هیلع  هئراطلا  تاماسقنالا  ههج  نم  دوجولا  ضرعت  یتلا  یهف  هیناـثلا  ههجلا  نم  هرثکلا  اـّما  و 
. کلذ وحن  هّوقلاب و  ام  لعفلاب و  ام  یلا  ریثکلا و  دحاولا و 
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تسا دوجو  نیع  دوجو  ترثک  : 1 - 3

هک تشذگ  زین   6 - 4 - 1 مود / لصف  رد  تسا و  دوجو  تاذلاب  یقیقح و  تفـص  يدوجو  ترثک  هکنیا  دـش  هتفگ   1 رد 2 - هچنآ  لصاح 
بلطم ود  نیا  ندرک  مضنم  زا  دنرادن . دوجو  تیعقاو  قادصم و  زا  ریغ  یتیعقاو  قادصم و  دنتسین ؛ دوجو  زا  جراخ  دوجو  یقیقح  تافص 
تقیقح ینعی  درادـن ؛ دوجو  تیعقاو  زج  یتیعقاو  يدوجو  ترثـک  هک  تسا  نیا  نآ  هجیتـن  هک  دـیآ  یم  تسد  هب  لوا  لکـش  ساـیق  کـی 

. تسا نآ  موقم  ترثک  تسا ؛ ریثک  هتاذ  دح  یف  تسا ؛ ترثک  نیع  دوجو  یجراخ 

راصتخاب هرابود  هدشرکذ ، اددجم  باتک  رد  نوچ  یلو  تسین ، رارکت  هب  زاین  دـش و  نایب   6 - 4 - 2 لوا / لصف  رد  قوف  سایق  ياربک  لیلد 
يدوجو ترثک  هک  تفگ  ناوت  یمن  نیاربانب  درادـن ، ءزج  تسا و  طیـسب  دوجو  تقیقح  الوا ، هکنیا  لیلد  هصالخ  مینک . یم  هراشا  نآ  هب 

هکنآ لاـح  تسا و  مودـعم  لـطاب و  دوجو  تقیقح  زا  ریغ  هچره  اریز  دوش ، یم  مضنم  نآ  هب  هک  دراد  دوجو  تقیقح  زا  يادـج  یتـیعقاو 
هن هک  یلاـح  رد  تسا  دوجوم  دوجو  تقیقح  یجراـخ  ترثک  سپ  تسا . دوجوم  جراـخ  رد  اـتقیقح  يدوجو  ترثک  هک  تسا  نیا  ضرف 

دوخ نیع  هک  تسین  نیا  زج  نیاربانب  دشاب ، هدـش  همیمـض  نآ  هب  هک  نآ  زا  يادـج  دوجو و  زا  جراخ  تسا  یتفـص  هن  تسا و  دوجو  ءزج 
: تسا دوجو  تقیقح 

ریغ هیف  اّهنا  ینعمب  دوجولل  همّوقم  هرثکلا  هذـه  ّنا  کلذ  نم  جتنتـسی  و  هل . ریغ  ّهنا ال  طیـسب و  دوجولا  ّنا  قباـسلا  لـصفلا  یف  مّدـقت  دـق  و 
. هسفن یف  هرثک  دوجوللف  دوجولا ، نم  جراخ  هنم و ال  هجراخ  هقیقح  وا  دوجولل  ءزج  هنم و ال  ءزج  تناک  ّالا  هنم و  هجراخ 

اعّدم حیضوت  : 2

دوش یم  هداد  تبسن  دوجو  هب  ازاجم  تسا و  تایهام  هب  طوبرم  اتقیقح  یلّوا  هک  دش  مولعم  دش و  هداد  حیـضوت  يدوجو  يوهام و  ترثک 
نیا نونکا  تسا . دوجو  تقیقح  نیع  جراخ  رد  يدوجو  ترثک  هک  دش  نایب   1 رد 3 - نینچمه  تسا و  دوجو  یقیقح  فصو  یمود  یلو 

هک روط  ناـمه  اـیآ  ، » رگید تراـبع  هب  تسا »؟ ضحم  ترثک  اـی  دراد  مه  یتدـحو  وحن  چـیه  دوجو  تقیقح  اـیآ   » هک تسا  حرطم  لاؤس 
، هن ای  دشاب  نآ  تقیقح  نیع  اعبط  نآ و  یقیقح  تفـص  هک  یتدحو  دراد ؛ مه  یتدـحو  زین  تسا  نآ  تقیقح  نیع  هک  دراد  یترثک  دوجو 

»؟ تسا ضحم  ترثک  جراخ  رد  دوجو  تقیقح 
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يدوجو یئیش  ره  یتسه  ملاع  رد  تساهدوجو ، ریاس  زا  نیابتم  تاذ  مامت  هب  یئیش  ره  دوجو  هک  تسانعم  نیا  هب  میریذپب  ار  مود  قش  رگا 
تسا یتقیقح  دوجو  هک  تسانعم  نیا  هب  مینک ، لوبق  ار  لوا  قش  رگا  و  درادن ؛ یکارتشا  تیخنس و  وحن  چیه  ایشا  رگید  دوجو  اب  هک  دراد 

هک دوجو  تقیقح  نامه  رد  بتارم  نیا  ینعی ، تساـهنآ ؛ كارتشـالا  هب  اـم  نیع  بتارم  نیا  زاـیتمالا  هب  اـم  دراد و  ریثک  بتارم  هک  دـحاو 
فعـض تدـش و  صقن و  لامک و  هب  توافت  عون  نیا  تشگرب  هک  تفگ  میهاوخ  هدـنیآ  رد  و  دـنراد - تواـفت  تساـهنآ  كرتشم  تهج 

. دنیوگ یم  یکیکشت » ترثک   » حالطصاب ار  ترثک  عون  نیا  هک  تسا - بتارم 

لامک و فعـض و  تدـش و  هب  ای  تاذ و  زا  جراخ  هب  ای  تاذ  ءزج  هب  ای  تسا  تاذ  مامت  هب  ای  رگیدـکی  زا  یـش ء  ود  زیامت  رگید ، ریبعت  هب 
تاذ ءزج  هب  زیامت  اعبط  درادن و  ءزج  سپ  تسا ، طیسب  دوجو  هک  تسا  نیا  ضرف  دنیوگ . یم  کیکشت » هب  زیامت   » نآ هب  هک  تسا  صقن 

نآ دروم  رد  زین  تاذ  زا  جراـخ  هب  زیاـمت  سپ  تسا ، نآ  تاذ  نیع  دوجو  تقیقح  زیاـمت  ترثـک و  ضرفلا  یلع  و  تسین ؛ روصتم  نآ  رد 
لامک فعـض و  تدش و  هب  زیامت  ای  تسا و  ضحم  نیابت  نامه  هک  تسا  تاذ  مامت  هب  ای  دوجو  یجراخ  تقیقح  زیامت  اذـل  تسانعم ، یب 

: تسا یکیکشت  ترثک  نامه  هک  تسا  صقن  و 

نیع یف  هریثک  دوجولا  هقیقح  نوکتف  عوجرلاب ، لطبت  نا  ریغ  نم  هرثکلا  هذه  اهیلا  عجرت  هدـحو  ههج  كانه  لهف  هسفن ، یف  هرثک  دوجوللف 
هب ام  یلا  هبترم  ّلک  یف  زاـیتمالا  هب  اـم  دوعی  هفلتخم  بتارم  تاذ  هکّکـشم  هقیقح  رخآ  ریبعتب  هریثک و  اـهنا  نیع  یف  هدـحاو  هدـحاو و  اـّهنا 
هتاذ مامتب  هریغ  نم  اهنم  ّلک  ّزیمتی  تاذلا  مامتب  هنیابتم  قئاقح  دوجولا  دوعیف  اهیف ، هدـحو  ههج  وا ال  نیّیولهفلا ، یلا  بسن  امک  كارتشالا ،

؟ نیئاّشملا یلا  بسن  امک  ّیجراخ  رماب  ءزجلاب و ال  هطیسبلا ال 

فلتخم لاوقا  : 3

هراشا

: تسا هدش  زاربا  فلتخم  هیرظن  راهچ  قوف  لاؤس  باوج  رد 

. تسافرع برشم  هک  دوجوم  دوجو و  تدحو  هیرظن  ای  دوجو  تقیقح  یصخش  تدحو  . 1

. تسا نایئاشم  هب  بوسنم  برشم  هک  دوجوم  دوجو و  ترثک  هیرظن  ای  دوجو  تقیقح  ینیابت  ترثک  . 2
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. تسا یناود  ققحم  ترشم  هک  دوجوم  ترثک  دوجو و  تدحو  هیرظن  ای  دوجوم  ترثک  دوجو و  تقیقح  یصخش  تدحو  . 3

. تسا هیلاعتم  تمکح  برشم  هک  دوجو  تقیقح  یکیکشت  ترثک  هیرظن  ای  نآ  تقیقح  ترثک  نیع  رد  دوجو  تقیقح  تدحو  . 4

: میزادرپب قوف  لاوقا  کی  کی  حیضوت  هب  نونکا 

افرع برشم  : 3 - 1

ار همدقم  نیا  افرع  زا  یخرب  یلو  میتسناد  دیدرت  لباق  ریغ  یهیدـب و  يرما  ار  یجراخ  تادوجوم  ترثک  رد 1 - هلئسم - حرط  تامدقم  رد 
چیه هب  هک  تسا  دحاو  صخـش  کی  دوجو  تقیقح  ناشیا ، هدـیقع  هب  دنتـسین . لئاق  دوجو  تقیقح  رد  یترثک  عون  چـیه  هب  هتـسناد  لطاب 

زین دوجو و  صخـش  کی  زا  شیب  یتسه  ملاع  رد  سپ  درادن ، هار  نآ  رد  یترثک  وحن  چـیه  تسا و  ضحم  طیـسب  تسین ؛ دودـحم  يدـح 
رد تسا . دوـجو  نآ  یلاـجم  رهاـظم و  رد  تسه ، یترثـک  رگا  تـسا . لاـعتم  دـنوادخ  دوـجو  اـنامه  نآ  تـسین و  دوـجوم  کـی  زا  شیب 

افرع یلو  دـنناد  یم  ریثک  ار  تادوجوم  امکح  اهتنم  دـنا ، يأرمه  امکح  اب  تهج  نیا  زا  دنتـسین ؛ رکنم  ار  یجراـخ  ترثک  اـفرع  تقیقح ،
. دننادرگ یم  زاب  رهاظم  یلاجم و  هب  دوجوم  دوجو و  زا  ار  ترثک  ینعی ، دنناد ؛ یم  ریثک  ار  نآ  رهاظم  یلاجم و  دحاو و  ار  دوجوم 

لباق هفـسلف  رد  تسا و  لقع  یهیدب  مکح  فالخ  افرع  يأر  سپ  تسا ، ریذـپانراکنا  یهیدـب و  یجراخ  تادوجوم  ترثک  امکح ، رظن  زا 
هیجوت نیرتـهب  دـیاش  و  دراد ، دوـجو  لوـق  نیا  يارب  هک  یهیجوـت  رثکادـح  تسا . هدـشن  حرطم  زین  باـتک  نیا  رد  ور  نیازا  تسین ، حرط 

. دوجو یلولعم  یّلع و  بتارم  رد  نیهلأتملا  ردص  نخس  هب  تسا  نآ  ندنادرگزاب  دشاب ،

يوحن چیه  هب  تهج و  چیه  زا  درادـن و  طبر  تیثیح  زج  یتیثیح  تسا ، تلع  دوجو  هب  طبر  نیع  لولعم  دوجو  نیهلأتملا  ردـص  هدـیقع  هب 
دوجو یتسه  راد  رد  لقتـسم  دوجو  اهنت  دنتـسه و  یلاعت  دـنوادخ  دوجو  هب  رقف  طاـبترا و  نیع  ملاـع  يایـشا  ماـمت  سپ  درادـن . لالقتـسا 

. دنتسه وا  ياهوترپ  لالظا و  هلزنم  هب  هک  تسا  هداد  لیکـشت  نآ  طباور  دنوادخ و  دوجو  ار  یتسه  ملاع  سپ  سب . تسا و  لاعتم  دنوادخ 
يریسفت نینچ  اب  هتبلا  درک . ریسفت  هیلاعتم  تمکح  رد  لقتـسم » دوجو   » هب ار  افرع  نانخـس  رد  یتقیقح » دوجو   » ناوت یم  رگید ، ترابع  هب 

. تسین لقتسم  یبرشم  دوخ  تسا و  مراهچ  برشم  هب  نآ  تشگرب 
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یناود ققحم  برشم  : 3 - 2

تـسا یـصخش  دوجو  يو  رظن  هب  اریز  تسافرع ، برـشم  هیبش  یتهج  زا  زین  دـش ، نایب   5 - 2 - 1 لوا / لـصف  رد  هک  یناود ، قـقحم  هیرظن 
دوجو صخـش  کی  افرع ، رظن  زا  تسین . افرع  يأرمه  دـناد  یم  ریثک  ار  تادوجوم  هک  تهج  نیا  زا  يو  هتبلا  یترثک . چـیه  نودـب  دـحاو 

. دنتسه زین  يرگید  تادوجوم  وا ، رب  هوالع  یناود ، ققحم  رظن  رد  یلو  ریغ  تسا و ال  دوجوم  ومه  تسه و 

یترثک وحن  چیه  هک  تسا  یلاعت  يراب  دوجو  نآ  میرادن و  یـصخش  دـحاو  دوجو  کی  زج  دوجو  ملاع  رد  هیرظن  نیاربانب  هکنیا  حیـضوت 
بجاو تانکمم . مه  تسا  دوجوم  یلاعت  بجاو  مه  دحاو ؛ هن  دـنریثک  تادوجوم  تسا  ضحم  دـحاو  دوجو  هکنیا  مغر  یلع  یلو  درادـن 

يزیچ اب  دنراد  طابترا  هفاضا و  دندوجو ، هب  بوسنم  هک  انعم  نیا  هب  دـندوجوم  تانکمم  تسا و  دوجو  نیع  هک  انعم  نیا  هب  تسا  دوجوم 
تانکمم رب  دوش  یم  قالطا  بجاو  رب  هک  روط  نامه  دوجوم » ، » رگید ترابع  هب  دندوجو . ياراد  اعقاو  هکنیا  هن  تسا ، دوجو  زیچ  نآ  هک 

ینعم نیا  هب  هکلب  دوـش - یم  قـالطا  اـنعم  نیا  هب  بجاو  رب  هکناـنچ  دـندوجو - ياراد  هک  تسین  ینعم  نیا  هـب  یلو  ددرگ  یم  قـالطا  زین 
نیا هب  افرـص  تسین - امرخ  دـجاو  يو  دوجو  هکنیا  اب  دوش - یم  قـالطا  شورفاـمرخ  هب  هک  رماـت »  » دـننام دـندوجو ، هب  بوسنم  هک  تسا 

. میزادرپ یمن  نادب  نیا  زا  شیب  زین  ام  تسا و  هدشن  حرطم  باتک  زا  لصف  نیا  رد  لوق  نیا  دراد . یطابترا  هفاضا و  امرخ  اب  هک  تهج 

نایئاشم هب  بوسنم  برشم  : 3 - 3

برشم رد  دوجوم ؛ مه  دوب  يدحاو  صخش  دوجو  مه  افرع  برشم  رد  تسا . رکنم  ار  تدحو  نیـشیپ ، برـشم  ود  فالخرب  برـشم  نیا 
دوجو هن  تادوجوم ، مه  دـنریثک  تادوجو  مه  برـشم  نیا  رد  دـندوب ؛ ریثـک  تادوجوم  یلو  دوب  يدـحاو  صخـش  دوجو  یناود  قـقحم 

زا تاذ  مامت  هب  دنتـسه ، ایـشا  ياهدوجو  نامه  دوجو  تلاصا  ربانب  هک  یجراـخ ، تاـیعقاو  رظن ، نیا  قبط  دوجوم . هن  تسا  دـحاو  صخش 
اهنت ایـشا  دوجو  رگید ، ترابع  هب  دوجوم ؛) دوجو و  ترثک   ) میراد دوجو  ملاع  تادوجوم  تایعقاو و  دادـعت  هب  سپ  دـنزیامتم ، رگیدـکی 

دنریثک تادوجوم  هک  روط  ناـمه  سپ  تسین . راـک  رد  یتدـحو  كارتـشا و  موهفم  نیا  زا  رظن  فرـص  دـنا و  كرتـشم  دوجو  موهفم  رد 
یمان هکنیا  نودب  میدرک  هراشا  زین  رد 2  برشم  نیا  هب  تسا . تادوجوم  ترثک  دادعت  هب  ناشترثک  دنریثک و  نیابتم و  زین  اهنآ  ياهدوجو 

. میربب نایئاشم  زا 
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هیلاعتم تمکح  برشم  : 3 - 4

یلو تادوجوم ، مه  دنریثک  اهدوجو  مه  تسا ، هدش  هتفریذپ  ترثک  زین  برشم  نیا  رد  تسا . هدش  هتفریذپ  برـشم  نیمه  باتک ، نیا  رد 
دوجو تقیقح  نیع  هک  یترثک  مییوگب ، رتقیقد  ترثک ، اب  راگزاس  یتدـحو  تدـحو و  اب  راگزاس  یترثک  هکلب  ضحم ، زیاـمت  ترثک و  هن 

رد سپ  تسا . تدـحو  نیع  هک  یترثـک  تسا و  ترثـک  نیع  هک  یتدـحو  ینعی  تسا ، دوـجو  تقیقح  نیع  زین  نآ  هک  یتدـحو  تـسا و 
. دحاو نیع  تسا  يریثک  ریثک و  نیع  تسا  يدحاو  دوجو  تقیقح  هیلاعتم ، تمکح 

مه دنا ، کیرش  تیناسنا  تقیقح  رد  ینعی  تسا ؛ یکی  ناشتقیقح  دندرف ، هس  هکنیا  نیع  رد  رکب ، ورمع و  دیز و  هک  روط  نامه  حیـضوت :
یتقیقح دیز  تیناسنا  هکنآ  هن  تسا  دحاو  عون  کی  تقیقح و  کی  رکب  ورمع و  دیز و  تیناسنا  رکب و  مه  ورمع و  مه  تسا  ناسنا  دـیز 

، تلع دوجو  لوـلعم و  دوـجو  زین  وـحن  نیمه  هب   (1)، رکب تیناـسنا  زا  ریغ  تسا  یتـقیقح  ورمع  تیناـسنا  ورمع و  تیناـسنا  زا  ریغ  تـسا 
. تسا يدحاو  خنس  هک  دندوجو  تقیقح  خنس  زا  ودره  تسا : یکی  ناشتقیقح  دنتسه ، اتود  دنچره 

دوجو تسا و  صقاـن  فیعـض و  لولعم  دوجو  یلو  تلع  تیعقاو  مه  تسا  دوـجو  تقیقح  خنـس  زا  لوـلعم  تیعقاو  مه  رتنـشور ، ناـیب  هب 
يزیچ هوالع  هب  تسا  صقان  نامه  لماک  تسین . روصتم  دحاو  تقیقح  رد  زج  صقن  لامک و  فعـض و  تدـش و  لماک و  دـیدش و  تلع 

. نآ ریغ  هن  تسا   (2) سنج نامه  زا  زین  نآ  هک  نوزفا 

یکارتشالا هب  ام  چیه  هک  ضحم  نیابتم  رما  ود  رد  اریز  دنراد ، یکارتشالا  هب  ام  هراومه  دیدش  فیعض و  ای  لماک  صقان و  رگید : ریبعت  هب 
لـماک و یکی  دـنا : تیعقاو  ود  نوچ  صقاـن ، لـماک و  رگید ، يوس  زا  تسین . روصتم  فعـض  تدـش و  صقن و  لاـمک و  دنـشاب  هتـشادن 
دنشاب و كرتشم  تهج  همه  زا  دنشاب و  هتشادن  يزایتمالا  هب  ام  چیه  هک  یتیعقاو  ود  اریز  دنراد ، زین  يزایتمالا  هب  ام  راچان  صقان ، يرگید 

نیب ریزگان  سپ  تیعقاو ؛ ود  هن  میا  هدرک  شروصت  رابود  هک  تسا  تیعقاو  کـی  تقیقح  رد  دـشابن  اـهنآ  نیب  یقرف  زیم و  چـیه  هصـالخ 
یلو دراد  دوجو  يزایتمالا  هب  ام  لماک  صقان و 

تدـحو ددرگ و  یمرب  نهذ  هب  تسا و  یعون  تیناسنا  تدـحو  هک  تهج  نیا  زا  یلو  تسا  لّثمم  هباشم  تهج  کی  زا  لاثم  نیا  هتبلا  - 1
. تسین هباشم  تسا  جراخ  ملاع  هب  طوبرم  تسین و  یعون  دوجو  تقیقح 

. تسا خنس  نامه  دوصقم  رگید  ترابع  هب  یقطنم ، سنج  هن  تسا  یفرع  سنج  سنج  زا  دوصقم  - 2
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الثم تسا . كارتشالا  هب  ام  سنج  نامه  زا  زایتمالا  هب  ام  اهنیا  رد  هک  تسا  نیا  رد  اهنآ  ریغ  اـب  دـیدش  فیعـض و  اـی  لـماک  صقاـن و  قرف 
نامه زین  ناشزایتمالا  هب  ام  دنا ، هایس  ودره  تسا ، یهایس  ود  نیا  كارتشالا  هب  ام  میریگ . یم  رظن  رد  ار  دیدش  یهایـس  فیعـض و  یهایس 
هچنآ تسا ، صقان  یهایـس  رب  نوزفا  شیهایـس  هک  تسا  ییهایـس  دیدش  یهایـس  رگید ؛ زیچ  هن  دـنراد  فالتخا  یهایـس  رد  تسا ، یهایس 

مه ناشکارتشا و  مه  سپ  یهایس . ریغ  هن  تسا  یهایس  دوخ  رد  صقان  یهایس  اب  شقرف  تسا ، یهایـس  نامه  زایتمالا - هب  ام  دراد - نوزفا 
نامه تسا  لماک  هک  تهج  نآ  زا  لماک  دـنراد . قرف  زین  زیچ  نامه  رد  دـنا  كرتشم  هک  يزیچ  ناـمه  رد  تسا . یهایـس  رد  ناـشفالتخا 

. نآ ریغ  هن  صقان  سنج  نامه  زا  ییدایز  هوالع  هب  تسا  صقان 

دحاو تقیقح  نیمه  رد  لاح  نیع  رد  دـنا ، خنـس  کی  زا  اهدوجو  ماـمت  دـحاو و  تسا  یتقیقح  دوجو  تقیقح  هیلاـعتم ، تمکح  رد  سپ 
: فلتخم بتارم  ياراد  تسا  یتقیقح  تسا . هدـش  لصاح  فعـض  تدـش و  صقن و  لامک و  هیحاـن  زا  هک  تسه  یترثک  زیم و  وحن  کـی 

ترثک بجوم  اهفعض  تدش و  اهصقن و  لامک و  نیمه  اذکه و  ّدشا و  هبترم  دیدش ، هبترم  طسوتم ، هبترم  فیعـض ، هبترم  فعـضا ، هبترم 
تدحو نیع  لب  تدحو ، مزلتـسم  يوحن  هب  هکلب  تسین ، راگزاس  تدحو  اب  اهنت  هن  اهنیا ، زا  لصاح  ترثک  هتبلا  تسا . دحاو  تقیقح  نیا 

. تسین روصت  لباق  تدحو  نودب  یترثک  نینچ  الصا  تسا ،

ناهرب : 4

هراشا

تـسا يریثک  ریثک و  نیع  تسا  يدحاو  دوجو ، تقیقح  ینعی ، تسا ؛ هدش  هتفریذـپ  هیلاعتم  تمکح  برـشم  باتک  نیا  رد  هک  دـش  هتفگ 
: تساعّدم راهچ  يواح  لوق  نیا  تسادیپ ، هکنانچ  دحاو . نیع 

؛ تسه یترثک  جراخ  رد  . 1

؛ تسا دوجو  تقیقح  نیع  ترثک  نیا  . 2

؛ تسه یتدحو  جراخ  رد  . 3

. تسا دوجو  تقیقح  نیع  زین  تدحو  نیا  . 4

نیع تسا  يدـحاو  سپ  تسا ، ترثک  نیع  زین  تدـحو و  نیع  دوجو  تقیقح  هک  دوش  یم  تباث  قوف  بلاطم  تاـبثا  اـب  هک  تسا  حـضاو 
. دحاو نیع  تسا  يریثک  ریثک و 
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موس و ياعّدم  دـنام  یم  یقاب  دـش . تباث   1 رد 3 - زین  مود  ياعدـم  تسا . ناهرب  زا  زاـین  یب  یهیدـب و  لوا  ياعّدـم  هک  تشذـگ  رد 1 ،
. میزادرپ یم  موس  ياعّدم  تابثا  هب  ادتبا  مراهچ .

دوجو تقیقح  رد  تدحو  تهج  تابثا  : 4 - 1

. تسا يدحاو  موهفم  دوجو  موهفم  لوا : همدقم 

لصف رد  همدقم  نیا  هرابرد  تسا . قداص  انعم  کی  هب  ایشا  مامت  رب  تسا و  دحاو  دوجو  موهفم  هک  تسین  یکش  تسا ، یهیدب  همدقم  نیا 
. میتفگ نخس  لیصفت  هب  هلحرم  نیمه  زا  لوا 

. دنتسه يدحاو  كارتشا  تهج  ياراد  دحاو  موهفم  قیداصم  مود : همدقم 

عازتنا و يارب  یکالم  چـیه  دـشاب ، عازتنا  لباق  نیابتم  اّهنأ  امب  نیابتم  قیاقح  زا  دـحاو  موهفم  رگا  هک  تسا  نیا  همدـقم  نیا  یتسرد  لـیلد 
دشاب عازتنا  لباق  يدحاو  موهفم  دنرادن  یکارتشا  یتهج  چیه  هک  زیچ  دنچ  زا  رگا  رگید ، ترابع  هب  تشاد . دهاوخن  دوجو  میهافم  قدص 

نیا دومن و  لمح  یقادـصم  ره  رب  زین  عازتنا و  یقادـصم  ره  زا  ار  یموهفم  ره  ناوتب  دـیاب  دـشاب ، قدـص  لباق  يدـحاو  موهفم  اـهنآ  رب  اـی 
موهفم قدـص  عازتنا و  سپ  درادـن - ناهرب  هب  زاین  تسا و  یهیدـب  زین  قوف  هیطرـش  رد  یلات  مدـقم و  نیب  همزالم  تسا - نـالطبلا  یهیدـب 

. تسا موهفم  نآ  قدص  عازتنا و  كالم  ومه  هک  قیداصم  رد  تسا  یتدحو  تهج  مزلتسم  ریثک  قیداصم  زا  دحاو 

. دنراد تدحو  تهج  زین  يدوجو - قیاقح  ینعی  دوجو - موهفم  قیداصم  هجیتن :

تسا دوجو  تقیقح  نیع  دوجو  تقیقح  تدحو  : 4 - 2

. میدرک تباث  دوجو  يارب  تاذلاب  یقیقح و  یتفص  هلزنم  هب  ار  دوجو  تقیقح  تدحو   4 رد 1 - ام 

تقیقح نیع  دوجو  تقیقح  تدحو  سپ  دندوجو ، نیع  دوجو  یقیقح  تافص  همه  هک  میتفگ  ، 6 - 4 - 1 مود / لصف  رد  رگید ، فرط  زا 
. تسا دوجو 

، دوجو کیکشت  ینعی  شتدحو ، نیع  رد  نآ  ترثک  نآ و  ترثک  نیع  رد  دوجو  تقیقح  تدحو  هدشرکذ  ياعدم  راهچ  تابثا  اب  نونکا 
: دوش یم  تباث 

عازتنا عنتمملا  نم  ّیهیدـبلا و  ّماعلا  دوجولا  موهفم  اهقیداصم  اهبتارم و  عیمج  نم  عزتنن  ّانال  هریثک ، اـّهنا  نیع  یف  هدـحاو  هقیقح  اـّهنا  ّقحلا 
. هفلتخم بتارم  تاذ  هکّکشم  هقیقح  دوجولا  ّنا  هب  نّیبتی  و  اّم . هدحو  یلا  هعجار  ریغ  هریثک  یه  امب  هریثک  قیداصم  نم  دحاو  موهفم 
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ماهبا و ندودز  تهج  ام ، یلو  تسا  هدماین  نایم  هب  نآ  زا  يرکذ  باتک  رد  اذل  شلیلد ، مه  تسا  نشور  دوخ  مه  مراهچ  ياعّدـم  رکذـت :
. میدرک هفاضا  ار  نآ  بلطم ، حیرشت 

لاثم رکذ  : 5

. تسا هدـش  هیبشت  رون  فلتخم  بتارم  هب  دوجو  فلتخم  بتارم  باتک  رد  یلو  میدرک  هدافتـسا  یهایـس  لاثم  زا  بلطم  نایب  نمـض  رد  اـم 
هب دنتـسناد . یم  ضرع  ار  رون  هتـشذگ  رد  یلو  تسا  راگزاس  رون  ندوب  رهوج  اب  دوش  یم  نایب  کیزیف  رد  رون  يارب  هزورما  هک  یـصاوخ 

نیا هب  هن  دوش ، یم  نایامن  ینارون و  زیچ  نآ  يزیچ  هب  رون  شبات  اب  مینیب  یم  رگا  نیاربانب ، ریذپان . لاقتنا  تسا و  ضرع  رون  نانآ ، هدـیقع 
ار نآ  ینارون  عبنم  اـب  یـش ء  نآ  ندـش  وربور  هک  تسا  تلع  نیا  هب  هکلب  هدـش ، لـقتنم  یـش ء  نآ  هب  ینارون  عبنم  زا  روـن  هک  تسا  تلع 
، لاحره رد  تسا . دـننام  ضرع  طیـسب و  يرما  زین  رون  زا  یفرع  هداـس  مهف  دوش . دوجوم  نآ  رد  رون »  » ماـن هب  یـضرع  اـت  هتخاـس  دعتـسم 

. يرهوج تاّرذ  هن  مینک  روصت  ضرع  ار  رون  هک  تسا  یتروص  رد  دوخ  لّثمم  اب  لاثم  نیا  تهباشم 

تسا و طیسب  يرما  ضرع  کی  هلزنم  هب  رون  سپ  دناطیسب ؛ یگمه  ضارعا  بکرم ، مه  دنشاب  طیـسب  دنناوت  یم  مه  هک  رهاوج ، فالخرب 
رون یعمش و  رازه  رون  یعمش ، دص  رون  یعش ، کی  رون  دنا . فلتخم  اهرون  هک  میناد  یم  نونکا  تسا . دوجو  تقیقح  دننام  تهج  نیا  زا 

دنراد توافت  مهاب  دنتـسه ، یفلتخم  ياهرون  نوچ  رگید ، فرط  زا  تساهنآ . ندوب  رون  یگمه  كارتشالا  هب  اـم  دـنرون و  همه  دیـشروخ 
. تساهنآ ندوب  رون  نامه  رد  زین  يرگید  اب  اهنآ  زا  کیره  توافت  یلو 

تسا رون  مدع  تملظ  الوا ، اریز  تملظ . رون و  زا  دشاب  بکرم  یعمـش  کی  رون  دشاب و  یعمـش  دص  رون  الثم  یعقاو  رون  هک  تسین  نینچ 
رون زا  بکرم  دـناوت  یمن  یعمـش  کی  رون  سپ  تسا ، طیـسب  رون  ضرف  ربانب  ایناث ، دوش و  عقاو  بّکرم  کی  ءزج  ات  تسین  يزیچ  دوخ  و 

و رونریغ ، يرما  هوالع  هب  تسا  رون  هکنیا  هن  تسا ، رون  طقف  زین  یعمـش  رازه  رون  نینچمه  دشاب و  رون  زا  ریغ  يرگید  رما  یعمـش و  دـص 
یعمش رازه  مه  یعمش  دص  رون  مه  تسین  رون  زا  ریغ  يزیچ  دجاو  تسا و  طیسب  رون  یعمش  کی  رون  مه  نیاربانب ، دیـشروخ . رون  اذکه 

هک تسا  رون  ناـمه  یعمـش  دـص  رون  تسا ؛ تینارون  دوخ  رد  اـهنت  یعمـش  دـص  یعمـش و  کـی  رون  تواـفت  سپ  دیـشروخ . روـن  مه  و 
هب اـم  اذـه  یلع  دیـشروخ . رون  اذـکه  دراد و  يرتـشیب  تینارون  هک  تسا  رون  ناـمه  یعمـش  رازه  رون  نینچمه  دراد و  يرتـشیب  تیناروـن 

تینارون نامه  رد  نآ  رگید  هبترم  اب  رون  زا  هبترم  کی  زایتمالا 
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هک تسا  بتارم  وذ  طیـسب  تقیقح  کی  زین  دوجو  رون ، دـننامه  سپ  دوب . تینارون  ناـمه  زین  ود  نآ  كارتشـالا  هب  اـم  هکناـنچمه  تسا ،
: تسا كارتشالا  هب  ام  خنس  زا  زایتمالا  هب  ام  اهنآ  رد  هک  تسا  فعض  تدش و  صقن و  لامک و  هب  نآ  فلتخم  بتارم  توافت 

ّيوق و رون  كانهف  فعـضلا ، هّدشلا و  یف  هفلتخم  بتارم  تاذ  هدـحاو  هقیقح  ّهنا  جذاسلا ، مهفلا  هاّقلتی  ام  یلع  رونلا ، هقیقحب  هل  اّولثم  امک 
طلخت وا  ائیـش  رونلا  هقیقح  نم  دقفت  هفیعـضلا  هبترملا  هّیرونلا و ال  یلع  ادـئاز  ائیـش  ارون و  هّیوقلا  هبترملا  تسیل  الثم و  فیعـض  طسوتم و 

یه اّمنا  ائیـش و  اهنم  دقفت  ائیـش و ال  هکرتشملا  رونلا  هقیقح  یلع  هفلتخملا  هبتارم  نم  هدحاو  ّلک  دیزت  لب ال  رونلا ، مدـع  یه  یتلا  هملظلاب 
. هکرتشملا هّیرونلا  یه  یتلا  اهتاذ  سفنب  اهریغ  نم  زاتمت  همیمض و  اهیلا  ّمضنی  مل  ءازجا و  نم  ّفلأتت  مل  هطیسب  هّصاخ  هبترم  یف  رونلا 

هفلتخم بتارم  تاذ  هدـحاو  هقیقح  دوجولا  کلذـک  اـهترثک ، نیع  یف  هّدـحوتم  اهتدـحو و  نیع  یف  هّرثکتم  هطیـسب  هدـحاو  هقیقح  رونلاـف 
. اهریغ ّوندلا و  ّولعلا و  رّخأتلا و  مّدقّتلا و  فعضلا و  هّدشلاب و 

تالاکشا : 6

هراشا

طوبرم لاکـشا  هس  میزادرپب . دراد  دوجو  هدش  هتفگ  بلاطم  هنیمز  رد  هک  یتالاکـشا  هب  تسا  بسانم  لصف ، نیا  عورف  هب  نتخادرپ  زا  لبق 
. ناهرب هب  طوبرم  لاکشا  کی  تسا و  هلئسم  تامدقم  هب 

لوا لاکشا  : 6 - 1

: دش هتسناد  مسق  ود  رد  رصحنم  تادوجوم  ترثک  دش ، نایب  رد 1  هک  هلئسم ، حرط  تامدقم  رد 

نیا بلطم  لاکـشا  تسا . هدـش  لصاح  دوجو  تاماسقنا  زا  یمود  تایهام و  زیاـمت  هیحاـن  زا  یلوا  هک  يدوجو ، ترثک  يوهاـم و  ترثک 
هب هن  ددرگ و  یمرب  تایهام  هب  هن  هک  دراد  دوجو  زین  رگید  ترثک  وحن  کـی  تسین ، مسق  ود  نیا  رد  رـصحنم  تادوجوم  ترثک  هک  تسا 

يریثک دارفا  ياراد  هک  تسا  يدـحاو  تیهام  ناسنا  الثم ، دراد ؛ دوجو  یعون  تیهاـم  کـی  دارفا  رد  هک  یترثک  دـننام  دوجو ، تاـماسقنا 
ترثک نیا  أشنم  یلو  دـنریثک  جراـخ  رد  تاـیهام  رگید  زا  يرایـسب  زین  ناـسنا و  دارفا  کـشیب ، دـلاخ . رکب و  ورمع و  دـیز و  لـثم  تسا ،

دارفا تیهام  ترثک  عون  نیا  أشنم  هکنیا  دوجو . تاماسقنا  هن  تسا و  رگیدـکی  زا  تاـیهام  زیاـمت  هن  یعون ) تیهاـم  کـی  يدارفا  ترثک  )
هکنیا اما  تسا . یکی  اهنآ  همه  تیهام  ضرفلا  یلع  اریز  حضاو ، تسا  يرما  تسین 
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هیعون تیهام  دارفا  هک  یلاح  رد  تسا ، توافتم  مسق  ود  دوجو  هوحن  هراومه  دوجو  تاماسقنا  رد  اریز  تسین ، دوجو  تاـماسقنا  شئـشنم 
: میئوگ یم  الثم  دنا . ناسکی  دوجو  هوحن  رظن  زا  همه  دحاو 

دوجو بجاو ؛ ای  تسا  نکمم  ای  دوجو  لولعم ؛ ای  تسا  تلع  ای  دوجو  لعفلاب ؛ ای  تسا  هوقلاب  ای  دوجو  یجراخ ؛ ای  تسا  ینهذ  اـی  دوجو  »
اترورض دشاب ، ینهذ  یمسق  رگا  ماسقنا  عون  نیا  رد  هک  دوش  یم  هدید  کلذریغ . و  درجم » ای  تسا  يّدام  ای  دوجو  تباث ؛ ای  تسا  لاّیس  ای 

رد سپ  اذـکه ؛ تسا و  لولعم  يرگید  ریزگان  دـشاب ، تلع  رگا  تسا ؛ لعفلاب  يرگید  امتح  دـشاب  هوقلاب  رگا  تسا ؛ یجراـخ  رگید  مسق 
هب تسا . دوجو  وحن  کـی  ياراد  یمـسق  ره  تسا ، تواـفتم  رگید  مسق  دوجو  هوحن  اـب  مسق  کـی  دوـجو  هوـحن  هشیمه  ترثـک  عوـن  نیا 

دنتـسین و مه  ضرع  رد  دوجو  هوحن  رظن  زا  دـنروآ  یم  دوجو  هب  ار  ریثک  هک  یفلتخم  ماسقا  ای  دارفا و  ترثک ، عون  نیا  رد  رگید ، تراـبع 
يرگید دشاب و  یجراخ  یکی  هکنیا  هن  ینهذ ، ای  دنا  یجراخ  ای  همه  دنراد : دوجو  وحن  کی  یعون  تیهام  کی  فلتخم  دارفا  هکنآ  لاح 

زا یـشان  ترثک  عون  نیا  اذـل  اذـکه ، دـنلولعم و  همه  دـنا ، لـعفلاب  همه  دـشاب ؛ بجاو  يرگید  نکمم و  یکی  هن  دـنا  نکمم  همه  ینهذ ؛
ناـمه هب  تسین و  یلبق  ترثـک  عوـن  ود  زا  کـیچیه  هب  نآ  تشگرب  هک  تسا  ترثـک  زا  رگید  یعوـن  هکلب  تسین ، زین  دوـجو  تاـماسقنا 

. درک نییبت  يرگید  لکش  هب  ار  نآ  دیاب  اذل  تسا ، زرحم  ینیقی و  زین  ترثک  عون  نیا  تسا  زرحم  ینیقی و  ترثک  لصا  هک  هزادنا 

مود لاکشا  : 6 - 2

يوهام ترثک  هک  دش  هتفگ  هک  تسا  دروم  نیا  رد  دش ، هراشا  نادـب  زین  تشذـگ   1 - 1 رد 1 - هک  یباوج  لیذ  رد  البق  هک  مود ، لاکـشا 
لصف رد  اریز  دراد ، وگتفگ  ثحب و  ياج  نخس  نیا  تسا . تیهام  ضرع  هب  میهد ، تبسن  دوجو  هب  ار  نآ  رگا  تسا و  تیهام  نآ  زا  اتاذ 

؛ دنا ضرعلاب  دنوش  یم  لمح  تیهام  رب  هک  یتالومحم  ماکحا و  مامت  تیهام  ّتیرابتعا  دوجو و  تلاصا  ربانب  هک  تشذگ   6 - 1 - 1 لوا /
یلومحم ره  یمکح و  ره  دش ، هتفگ  هچنآ  ربانب  هکلب  دوش ، یم  لمح  زاجملا  ضرعلاب و  تیهام  رب  هک  تسین  دوجوم »  » موهفم اهنت  ینعی ،

سپ ددرگ . یم  لـمح  تیهاـم  رب  دوجو  ضرع  هب  تسا و  دوجو  مکح  تاذـلاب  دوش ، لـمح  تیهاـم  رب  رگا  زین  دوجوم »  » لومحم زا  ریغ 
. تیهاـم تاـیتاذ  تاذ و  یتح  دـنوش ، یم  لـمح  تاـیهام  رب  هک  یماـکحا  ماـمت  يارب  تسا  هیدـییقت  تیثیح  ضورع و  رد  هطـساو  دوجو 

رب ضورع  رد  هطساو  نودب  هک  یلومحم  مکح و  چیه  نیاربانب ،
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هب هجوت  اب  دوش . یمن  فصتم  یتفـص  فصو و  چیه  هب  تاذـلاب  اتقیقح و  تیهام  رتنـشور  ترابع  هب  دـنام و  یمن  یقاب  دوش  لمح  تیهام 
؟(1) داهن قرف  يوهام » ترثک  هب  تیهام  فاصتا   » و دوجو » هب  يوهام  ترثک  فاصتا   » نیب ناوت  یم  هنوگچ  بلطم ، نیا 

، يوهام ترثک  ندوب  دوجوم  ینعی  دوجو ، هب  يوهام  ترثک  فاصتا  هک  روط  نامه  دـنراد ، مکح  کی  ودره  نیا  قوف ، تاحیـضوت  رباـنب 
رد تسا . ضرعلاب  تیهام  فاصوا  ماـمت  هک  دـش  هتفگ  اریز  دـشاب ؛ یم  ضرعلاـب  زین  يوهاـم  ترثک  هب  تیهاـم  فاـصتا  تسا ، ضرعلاـب 

. ددرگ یمن  لح  یلکشم  باوج  نیا  اب  ارهق  تسین و  راگزاس  دش  نایب   6 - 1 لوا / لصف  رد  هک  یبلطم  اب  روکذم  باوج  لاحره ،

موس لاکشا  : 6 - 3

نیا يانعم  ددرگ . یمرب  دوجو  یکیکـشت  ترثک  فالتخا و  هب  دوجو  تامیـسقت  مامت  هک  تسا  نیا  باتک  ياعدـم  ّبل  هک  دـش  هظحـالم 
هب یجراـخ  ینهذ و  دوـجو  تواـفت  سپ  تسا . یکیکـشت  قرف  مسق  ود  نیب  قرف  دوـجو  تامیـسقت  زا  کـیره  رد  هک  تـسا  نـیا  نـخس 

لاّیـس و دوجو  نیب  لـعفلاب ، دوجو  هوقلاـب و  دوـجو  نیب  زین  نآ . صقاـن  هبترم  يرگید  تسا و  دوـجو  لـماک  هبترم  یکی  تسا ، کیکـشت 
ریاـس رد  نینچمه  درجم و  دوجو  يداـم و  دوجو  نیب  لولعم ، دوجو  تلع و  دوجو  نیب  بجاو ، دوجو  نکمم و  دوجو  نیب  تباـث ، دوـجو 

تامیـسقت زا  يا  هراپ  رد  تسین ، لوبق  لباق  زین  بلطم  نیا  تسا . فعـض  تدـش و  لامک و  صقن و  هب  مسق  ود  تواـفت  دوجو  تامیـسقت 
، دـید میهاوخ  هکنانچ  اریز  تلع ، لولعم و  هب  درجم ، يدام و  هب  بجاو ، نکمم و  هب  دوجو  میـسقت  لـثم  تسا ، قداـص  نخـس  نیا  دوجو 
، دراوـم نیا  رد  بجاو و ...  نکمم و  دوـجو  تسا  نینچمه  تسا و  نآ  يوـق  هبترم  تلع  دوـجو  دوـجو و  فیعـض  هـبترم  لوـلعم  دوـجو 

هنوگ نیا  هب  ناوت  یمن  ار  ریثک ، دـحاو و  هب  ماسقنا  دـننام  دوجو ، تاماسقنا  زا  يا  هراپ  اما  تسا  یکیکـشت  فالتخا  مسق  ود  نیب  فالتخا 
يانعم هب  کیکشت  دوصقم  هکنیا  رگم  دنادرگرب ، دحاو - تقیقح  کی  فعـض  تدش و  صقن و  لامک و  يانعم  هب  کیکـشت  کیکـشت -

لامک و مزلتـسم  هک  صاخ  يانعم  هب  کیکـشت  هن  ددرگرب ، كارتشالا  هب  ام  هب  زایتمالا  هب  ام  هکنیا  فرـص  زا  تسا  ترابع  هک  دـشاب  ماع 
هب رافسا  رب  دوخ  یشاوح  رد  هر )  ) همالع داتسا  تسا . دحاو  تقیقح  بتارم  فعض  تدش و  صقن و 

.1 - 1 - 1 ك . ر . - 1
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رد اریز  تسین ، راگزاس  تسا  هدـمآ  کیکـشت  يارب  باتک  نیا  رد  هک  یفـصو  اب  ییانعم  نینچ  هدارا  یلو   (1) دنا هدش  مزتلم  يرما  نینچ 
هدش یفرعم  تسا  فعض  تدش و  صقن و  لامک و  هب  اهنآ  فالتخا  هک  دحاو  تقیقح  کی  بتارم  هلزنم  هب  یکیکـشت  قیاقح  باتک  نیا 

. دنا

ناهرب رب  لاکشا  : 6 - 4

هراشا

هکنیا مود  همدـقم  و  تسا » دـحاو  یموهفم  دوجو  موهفم   » هک دوب  نیا  لوا  همّدـقم  هک  دـش  رکذ  همدـقم  ود  ، 4 رد 1 - روکذـم  ناهرب  رد 
«. دنتسه يدحاو  كارتشا  تهج  ياراد  دحاو  موهفم  قیداصم  »

. مینک یم  نایب  ار  شلاکشا  سپس  ضقن و  ار  نآ  ادتبا  ام  تسا . شودخم  زین  سایق  نیا  مود  همدقم  هک  دسر  یم  رظن  هب 

ضقن : 6 - 4 - 1

مامت هب  نیابتم  دنتـسین و  یکارتشا  تهج  چیه  دجاو  دحاو  موهفم  قیداصم  امکح  دوخ  رارقا  هب  هک  دراد  دوجو  هفـسلف  رد  يددعتم  دراوم 
تاذ مامت  هب  نیابتم  رـشع  تالوقم  ای  هیلاع  سانجا  الثم  دـنک . یم  لمح  اـهنآ  رب  عازتنا و  دـحاو  یموهفم  اـهنآ  زا  نهذ  یلو  دنتـسه  تاذ 
لمح اهنآ  رب  عازتنا و  اهنآ  زا  ار  تیهام »  » موهفم ناسنا  نهذ  یلو  درادـن  كارتشا  یتهج  چـیه  رد  رگید  هلوقم  اب  يا  هلوقم  چـیه  دنتـسه ،

. دنک یم  لمح  اهنآ  رب  هدومن  عازتنا  یضرع  هلوقم  هن  زا  ار  ضرع »  » موهفم زین  دنک و  یم 

لاکشا : 6 - 4 - 2

هک تفگ  میهاوخ  ، 7 - 3 7 و 1 - - 3 - 1 - 2 لوا / لصف  مراهچ / هلحرم  رد  تسا . حیحـص  یلوا  تـالوقعم  دروم  رد  اـهنت  روبزم  همدـقم 
اب دـنراد و  ءازاب  ام  کیره  هک  دنتـسه  یمیهافم  ینعی ، تسا ؛ جراخ  رد  ودره  ناشفاصّتا  ضورع و  هک  دنتـسه  یمیهافم  یلوا  تـالوقعم 

هیناث تـالوقعم  فـالخرب  دـنوش ، دوجوم  دوجو  کـی  اـب  یلوا  لوقعم  ود  تسین  نکمم  دـنوش و  یم  دوجوم  دوخ  هب  صوصخم  يدوجو 
زا يدایز  دادعت  تسا  نکمم  نیاربانب  دنوش و  یم  دوجوم  عوضوم  نآ  دوجو  اب  دنوش  لمح  یعوضوم  ره  رب  دنرادن و  ءازاب  ام  هک  یفسلف 

تالوقعم ترثک  یلو  تسا  یجراخ  تادوجوم  ترثک  رب  ّلاد  یلوا  تالوقعم  ترثک  رتنـشور ، ریبعت  هب  دـنوش . دوجوم  دوجو  کی  اب  اهنآ 
. تسین یجراخ  تادوجوم  ترثک  رب  ّلاد  یفسلف  هیناث 

. یئابطابط همالع  یشاوح  ، 431 ص 433 - ج 1 ، هعبرالا ، رافسالا  - 1
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رد تدـحو  یعون  رب  ّلاد  دـناوت  یم  زین  اهنآ  تدـحو  تسا ، یجراخ  تادوجوم  ترثک  رب  لـیلد  یلوا ، تـالوقعم  ترثک  هک  روط  ناـمه 
یم میدرک ، لمح  اهنآ  رب  ار  لوا  لوقعم  کی  ای  میدرک  عازتنا  لّوا  لوقعم  کی  ایـشا  زا  يدادعت  زا  رگا  سپ  دشاب . اهنآ  یجراخ  قیداصم 

ایـشا و نآ  رب  لوا  لوقعم  نیا  قدـص  كـالم  عازتـنا و  أـشنم  ومه  هک  دراد  دوجو  ینیع  تهج  کـی  ایـشا  نیا  رد  هک  درک  لالدتـسا  ناوت 
تادوجوم ترثک  رب  ّلاد  اهنآ  ترثک  هک  روط  نامه  ینعی ، تسین ؛ تسرد  نخـس  نیا  هیناث  تـالوقعم  دروم  رد  اـما  تسا ؛ ریثک  قیداـصم 

ایشا زا  يدادعت  زا  ناسنا  نهذ  هک  تسا  نکمم  اذهل  تسین و  اهنآ  یجراخ  قیداصم  تدحو  رب  لاد  زین  اهنآ  تدحو  تسین ، جراخ  ناهج 
رد ار  ایـشا  زا  يدادعت  نهذ  الثم ، دیامن ؛ لمح  اهنآ  رب  عازتنا و  یفـسلف  یناث  لوقعم  کی  دنرادن  یجراخ  ینیع و  تدحو  تهج  چیه  هک 

. دنک عازتنا  اهنآ  زا  موهفم  کی  دنراد ، يدحاو  تبسن  رما  نآ  اب  سایق  رد  اهنآ  همه  نوچ  دنک و  ظاحل  یثلاث  رما  اب  سایق 

یموهفم ای  درک  عازتنا  دـحاو  یموهفم  ناوت  یمن  دّدـعتم  قیداصم  زا   » هک ار  یلک  همدـقم  نیا  زین  ام  مینک : نایب  نینچ  ار  بلطم  تسا  رتهب 
عازتنا یهاوخلد  قادصم  ره  زا  یموهفم  ره  دیآ  یم  مزال  الا  میریذپ و  یم  دنشاب » هتشاد  يدحاو  تهج  رگم  درک ، لمح  اهنآ  رب  ار  دحاو 
نکمم تسین و  یجراـخ  ینیع  اـموزل  دـحاو  تهج  نیا  هک  تسا  نیا  رد  نخـس  اـهتنم  ددرگ ، لـمح  زین  یهاوخلد  قادـصم  ره  رب  دوش و 

تدـحو تهج  نآ  تسا  ینیع  تهج  زا  عزتنم  لوا و  لوقعم  دـحاو  موهفم  نآ  هک  يدراوم  رد  هک  اـنعم  نیا  هب  دـشاب ، یلقع  یتهج  تسا 
کی هدـش  عازتنا  موهفم  نآ  هک  يدراوم  رد  یلو  دراد  دوجو  نآ  يازاب  ام  اتقیقح  یجراـخ  قیداـصم  رد  هک  دوب  دـهاوخ  ینیع  یتهج  مه 

دـنک و ظاحل  یکرتشم  تهج  قیداصم  نآ  رد  لـقع  هکلب  دـشابن ، ینیع  یتهج  تسا  نکمم  دـحاو  تهج  نآ  تسا  یفـسلف  یناـث  لوقعم 
. دنک لمح  اهنآ  رب  هدرک  عازتنا  ار  موهفم  نیا  ظاحل  نادب 

تهج نیا  رابتعا  هب  دـنک و  یم  هظحالم  دـنوش  یم  عقاو  وه »؟ ام   » زا لاؤس  باوج  رد  هک  ثیح  نآ  زا  ار  هیلاع  سانجا  ناسنا  لـقع  ـالثم ،
. دـیامن یم  لمح  اهنآ  رب  ار  موهفم  نیا  زین  دـحاو  یلقع  تهج  نیمه  رابتعا  هب  دـنک و  یم  عازتنا  اهنآ  زا  ار  تیهاـم »  » موهفم دـحاو  یلقع 

یلاع سنج  تیهام »  » موهفم هک  دـیآ  یم  مزال  الا  تسین و  تالوقم  رد  ینیع  تهج  کـی  ندوب  وه »؟ اـم   » لاؤس باوج  هک  تسا  حـضاو 
رد لقع  هک  تسا  يدـحاو  تیثیح  تهج  نیا  سپ  دوب ، دـنهاوخن  یلاع  سنج  هلوقم  هد  نآ  زا  کـیچیه  اـعبط  دـشاب و  هلوقم  هد  ره  يارب 

. دنک یم  ظاحل  اهنآ 

کی زین  دوجو  موهفم  اریز  تسا ، قداص  بلطم  نیمه  زین  يدوجو  قیاقح  دروم  رد  نیاربانب ،
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تقیقح رد  ینعی  نآ ، قیداصم  رد  ینیع  تهج  کی  دوجو  رب  ّلاد  نآ  تدـحو  نیاربانب ، لوا . لوقعم  کـی  هن  تسا  یفـسلف  یناـث  لوقعم 
مدـع اب  سایق  رد  دـحاو  یتهج  ناسنا  لقع  یلو  دنـشاب  هتـشاد  دوجو  جراخ  رد  ینیابتم  يدوجو  قیاـقح  تسا  نکمم  سپ  تسین . دوجو ،

موهفم دحاو  یلقع  تهج  نیا  ظاحل  اب  دـیامن و  هظحالم  دـنا  مدـع  دراط  هک  ثیح  نآ  زا  ار  اهنآ  همه  ینعی ، دـنک ؛ ظاحل  اهنآ  همه  يارب 
تقیقح ینیع  تدـحو  هب  دوجو ، موهفم  تدـحو  قیرط  زا  سپ  دـنک . لمح  اهنآ  رب  عازتنا و  اـهنآ  زا  دـحاو ، تسا  یموهفم  هک  ار ، دوجو 

، هیلاعتم تمکح  برشم  هجیتن  رد  دنام و  یم  یقاب  هدشن  تابثا  هدشرکذ  ياعدم  راهچ  زا  موس  ياعدم  نیاربانب ، درب . یپ  ناوت  یمن  دوجو 
. دوش یمن  تباث  ناهرب  نیا  اب  تدحو ، نیع  رد  نآ  ترثک  ترثک و  نیع  رد  دوجو  تقیقح  تدحو  رب  ینبم 

مجنپ برشم  : 7

هیلاعتم تمکح  برـشم  هک  میـسر  یم  هجیتن  نیا  هب  نآ ، ناهرب  ندوب  شودخم  زین  هلئـسم و  حرط  تامدقم  رب  دراو  تالاکـشا  هب  هجوت  اب 
هتشذگ هناگراهچ  براشم  لابق  رد  یبرـشم  ناوت  یم  ار  لح  هار  نیا  تفای ، تسد  یلوبق  لباق  لح  هار  هب  دیاب  نیاربانب  تسین ، حیحـص  زین 

: تسا ریز  تامدقم  رب  ینتبم  هک  تسناد 

. دراد دوجو  یلولعم  یّلع و  ياه  هلسلس  ای  هلسلس  ناهج  رد  . 1

. تسا لقتسم  لولعم  دوجو  هب  تبسن  نآ  تلع  دوجو  تسا و  طبار  دوجو  حالطصاب  تسا و  دوخ  تلع  هب  طبر  نیع  یلولعم  ره  دوجو  . 2
. دمآ دهاوخ  زین   1 لوا / لصف  مود / هلحرم  رد  تشذگ و  راصتخاب   3 رد 1 - همدقم  نیا  حیضوت 

طبار دوجو  نیا  هب  تبسن  لقتسم  دوجو  نآ  تسا و  صقان  فیعض و  تسا  نآ  هب  طوبرم  هک  یلقتـسم  دوجو  هب  تبـسن  طبار  دوجو  ره  . 3
. تسا لماک  دیدش و 

. دوش یم  متخ  دنوادخ  هب  همه  یلولعم  یّلع و  ياه  هلسلس  ای  هلسلس  سپ  تسا ، یلاعت  دنوادخ  ایشا  همه  للعلا  هلع  . 4

دوـجو  ) نآ بتارم  زا  یـضعب  هک  دـنهد  یم  لیکـشت  ار  بتارم  وذ  دـحاو  تقیقح  کـی  تادوـجوم  هـیلک  قوـف ، همدـقم  راـهچ  ساـسارب 
، جراـخ ناـهج  زا  ریوصت  نیا  رد  دـنا . مّوقتم  یلاـعت  بجاو  دوجو  هب  اـهنآ  ّلـک  دنتـسه و  لـلع ) دوجو   ) رگید ضعب  هب  مّوقتم  تـالولعم )

دنا و صقان  فیعض و  دنا  هب  طوبرم  تلع و  هک  رگید  بتارم  هب  تبسن  دناطبرلا  نیع  لولعم و  هک  دوجو  زا  یبتارم 
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هب کیکـشت  ناشتالولعم ، للع و  نیب  یلولعم ، یّلع و  هلـسلس  ره  رد  سپ  دـنا . لماک  دـیدش و  تالولعم  هب  تبـسن  لـلع  دوجو  سکعلاـب :
نیب ای  دنا و  هدش  عقاو  للع  زا  هلسلس  ود  رد  هک  يدوجوم  ود  ای  دحاو  تلع  زا  لولعم  ود  نیب  لاح  نیع  رد  دراد ، دوجو  نآ  صاخ  يانعم 

. دنراد نیابت  مه  هب  تبسن  یتادوجوم  نینچ  یکیکشت ، هن  تسا و  راک  رد  یتیلولعم  تیلع و  هن  دحاو  هیعون  تقیقح  دارفا 

نآ رد  ترثک  ایناث ، تسا و  هدـش  هتفریذـپ  ترثک  لوق  نیا  رد  ـالوا ، اریز  تسین ، دراو  لوق  نیا  رب  دوب  دراو  لاوقا  ریاـس  رب  هک  یتالاکـشا 
تیهام فلتخم  دارفا  ترثک  روبزم ، يدوجو  يوهام و  ترثک  رب  هوالع  تسین ، دوجو  ماسقنا  زا  یشان  ترثک  يوهام و  ترثک  رد  رصحنم 

للع و نیب  اهنت  تسا ، هدـشن  هتفریذـپ  يدوجو ، قیاقح  مامت  نیب  ینعی  قلطم ، روط  هب  کیکـشت  اثلاث ، تسا و  لوبق  دروم  زین  دـحاو  یعون 
امرفمکح تسا - هدش  هداد  تبسن  یئاشم  نافوسلیف  هب  هکنانچنآ  ضحم - نیابت  تادوجوم  نیب  اعبار ، تسا و  هدش  هتفریذپ  اهنآ  تالولعم 

ضیف یلاـجم  نوئـش و  زا  وا و  هب  طـبرلا  نیع  يزیچره  تسا و  قـالطالا  یلع  لـماک  ضحم و  لقتـسم  دوجو  اـهنت  دـنوادخ  هکلب  تسین ،
. ددرگ یم  ریوصت  وا  ياهطبار  اه و  هولج  اب  هارمه  قالطالا  یلع  لماک  دوجو  کی  تروص  هب  جراخ  ناهج  سپ  تسوا ،

عورف : 8

هراشا

: روما مّدقت  ام  یلع  عرفتی  و 

لوا عرف  : 8 - 1

كارتشالا هب  ام  هب  يدوجو  قیاقح  زایتمالا  هب  اـم  هک  میداد  حیـضوت  دروم  نیا  رد  میدرک  ناـیب  ار  هیلاـعتم  تمکح  برـشم  هک  ، 3 رد 4 -
. مینک یم  هراشا  نآ  هب  هرابود  راصتخاب  اجنیا  رد  ددرگ و  یمرب  اهنآ 

نیع دوجو  ود  نیا  تقیقح  تسا ؛ دوجو  ود  نیا  تقیقح  سفن  هطـساو  هب  زیاـمت  نیا  تسا ، زیاـمتم  رگید  دوجو  زا  يدوجو  مینیب  یم  رگا 
رگیدکی زا  اهنآ  زایتما  بجوم  هدـش و  طولخم  ای  بیکرت  دوجو  ود  نیا  زا  یکی  اب  دوجو  زا  ریغ  يزیچ  هکنیا  هن  تسا ، رگیدـکی  زا  زیامت 

ریغ یتسه  راد  رد  ایناث ، دشاب و  بکرم  دناوت  یمن  سپ  تسا ، طیسب  يدوجو  ره  ضرفلا  یلع  الوا ، اریز  تسا ؛ هدش 
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ات تسین  يرگید  زیچ  سپ  تسا ، ضحم  مدع  نالطب و  دوجو  زا  ریغ  تسا ، دوجو  تقیقح  تسه  هچره  دوش ، یمن  تفای  يزیچ  دوجو  زا 
تهج تدـحو و  هک  روط  نامه  تسوا ، تاذ  نیع  يدوجو  ره  زیامت  اذـهل  دزاس . زاتمم  يرگید  زا  ار  نآ  دوش و  بیکرت  دوجو  کـی  اـب 

تاذ نیع  ودره  تسوا و  تدحو  نیع  شترثک  تسوا و  ترثک  نیع  شتدحو  ینعی ، تسوا ؛ تاذ  نیع  زین  تادوجو  ریاس  اب  نآ  كارتشا 
تسا نیا  تسا  هزات  هچنآ  تسین ، يا  هزات  بلطم  اجنیا  ات  دنتسین . ادج  مه  زا  دنزیچ و  کی  تقیقح  نیا  ترثک  تدحو و  سپ  دنتسه ، وا 

زین تیخنس ، ای  زیامت  زا  معا  تسه ، یتیـصاخ  ره  دندوجو و  تاذ  تقیقح و  نیع  ودره  رگیدکی و  نیع  ترثک  تدحو و  نیا  دنچره  هک 
هب هن  دهد  تبـسن  تقیقح  نیا  ترثک  تهج  هب  ار  ایـشا  زیامت  ناسنا  لقع  هک  درادـن  یتافانم  تسا ، دـحاو  طیـسب  تقیقح  نیمه  تیـصاخ 

جراخ رد  تهج  ود  نیا  هچرگ  اریز  شترثک ؛ تهج  هب  هن  دهد  تبسن  نآ  تدحو  تهج  هب  ار  ایشا  كارتشا  تیخنس و  شتدحو و  تهج 
رد هک  تسا  رداق  لقع  دـنا ، تقیقح  کی  صاوخ  همه  زین  تیخنـس - زیامت و  زا  معا  اهنآ - صاوخ  دـنرادن و  يزیامت  دـنرگیدکی و  نیع 

عون نیا  رگید . یتیـصاخ  يرگید  هب  دـهد و  تبـسن  تیـصاخ  کی  اهنآ  زا  یکی  هب  هتخاس  زیامتم  رگیدـکی  زا  ار  اهنآ  دوخ  لـیلحت  فرظ 
لقع راک  اساسا  تسا . لاکـشا  الب  تسا  زیچ  کی  جراخ  رد  هدـش  لیلحت  روما  قادـصم  هک  دراد  هجوت  لقع  دوخ  هک  ینامز  ات  اه  لیلحت 

: تساه لیلحت  عون  نیمه 

هب ام  نیع  اهیف  كارتشـالا  هب  اـم  یتلا  هطیـسبلا  اـهتاذ  سفنب  وه  اـّمنا  يرخا  هبترم  دوجولا و  بتارم  نم  هبترم  نیب  زیاـمتلا  ّنا  لّوـالا ، رمـالا 
كارتشالا و بسنی  نا  هدـحولا و ال  ههج  نود  دوجولا  یف  هرثکلا  ههج  یلا  ّيدوجولا  زیامتلا  لقعلا  بسنی  نا  کلذ  عم  هیفانی  زایتمالا و ال 

. هدحولا ههج  یلا  هّیخنسلا 

مود عرف  : 8 - 2

قالطا و يرگید  میهافم و  رد  دـییقت  قالطا و  یکی  میراد : دـییقت  قالطا و  عون  ود  ام  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  عرف ، نیا  بلاـطم  مهف  يارب 
. دوجو یجراخ  تقیقح  رد  دییقت 

دوش بجوم  هک  يروط  هب  مینک  یم  همیمـض  نآ  هب  يرگید  موهفم  میراد و  یماع  موهفم  هک  تسا  ییاج  رد  میهاـفم  رد  دـییقت  قـالطا و 
بسا موهفم  الثم ، دوش ؛ قیض  لوا  موهفم  هریاد 
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بـسا  » يدـییقت بیکرت  ندـمآ  دوجو  هب  نآ و  هب  دیفـس  موهفم  ندرک  همیمـض  اب  یلو  دوش  یم  اهبـسا  همه  لماش  هک  تسا  ماع  یموهفم 
. دوش یم  اهبسا  زا  يا  هراپ  لماش  اهنت  هدش  قیض  لوا  موهفم  هریاد  دیفس »

اجنیا رد  نآ  زا  يرگید  عون  هکلب  میرادـن ، راکورـس  دـییقت  قالطا و  عون  نیا  اب  عرف ، نیا  رد  تسا . میهاـفم  باـب  رد  دـییقت  قـالطا و  نیا 
. دوجو یجراخ  تقیقح  رد  دییقت  قالطا و  تسا : هجوت  دروم 

دیدش و يرگید  تسا و  فیعض  یکی  هک  میریگ  رظن  رد  ار  دوجو  بتارم  زا  هبترم  ود  ام  هک  تسا  نیا  دییقت  قالطا و  عون  نیا  زا  دوصقم 
دیدش هبترم  یلو  درادـن  ار  دـیدش  هبترم  تالامک  زا  يا  هراپ  اعبط  فیعـض  هبترم  هک  مینیب  یم  هسیاقم ، نیا  رد  مینک . هسیاقم  مهاب  ار  اهنآ 
هبترم دوجو  رگید ، ترابع  هب  تسین . اهنآ  دـجاو  فیعـض  هبترم  هک  يرتشیب  تالامک  هوالع  هب  تسا  فیعـض  هبترم  تـالامک  همه  دـجاو 

. تسا رادروخرب  يرتشیب  تعسو  زا  فیعض  هبترم  دوجو  هب  تبسن  دیدش 

يارب تسا . ققحم  زین  ّدح  نآ  زا  دعب  دیدش  هبترم  یلو  درادن  ققحت  ّدـح  نآ  ياروام  رد  دوش و  یم  مامت  یـصاخ  دـح  رد  فیعـض  هبترم 
يوـق فیعـض و  هبترم  ود  نیب  ادـتبا  دروـم  نیا  رد  نهذ  مینک . هراـشا  دروـم  نیا  رد  نهذ  راـک  زرط  هب  تسا  مزـال  بلطم ، ندـش  رتنـشور 

. دروآ یم  لمع  هب  هسیاقم 

تیاهن رد  دنک و  یم  رابتعا  دیدش - دوجو  تعسو  ّدح  رد  نآ - دح  زا  رتعیسو  يا  هریاد  فیعض ، هبترم  يارب  روبزم ، هسیاقم  رثا  رد  سپس 
هدرک رپ  فیعض  هبترم  دوجو  ار  هدودحم  نآ  لخاد  هک  دنک  یم  ضرف  فیعـض  هبترم  دح  رد  يا  هدودحم  هدشرابتعا  هریاد  نیا  نورد  رد 

؛ تسا دوجوم  اتقیقح  هک  دناد  یم  يزیچ  ار  شدح » زا  جراخ  رد  فیعض  دوجو  ندوبن   » دوخ تقیقح ، رد  نآ . مدع  ار  نآ  جراخ  تسا و 
تارابتعا نیا  مامت  زا  دـعب  سپـس  تسا . هدرک  رپ  نآ  ّدـح  زا  جراخ  رد  ار  یتسه  ياج  هک  دـنک  یم  ضرف  يزیچ  ار  یتسین  مدـع و  ینعی ،

، تسا هتفرگ  رب  رد  ار  نآ  هدرک و  دودـحم  دـّیقم و  ار  نآ  دوجو  هک  تسا  مدـع »  » ماـن هب  يزیچ  ياراد  فیعـض  هبترم  هک  دـنک  یم  مکح 
نیا هب  سپ  درادن . دشاب  نآ  هدننک  دودحم  هدنریگربرد و  هک  یمدع  دوش  یم  هدیجنـس  فیعـض  هبترم  اب  یتقو  هک  دـیدش  هبترم  فالخرب 

دوجو تقیقح  دییقت  قالطا و  زا  دوصقم  دسر . یم  قلطم  دوجو  کی  دـّیقم و  دوجو  کی  هب  دوجو ، تقیقح  رد  جراخ و  نتم  رد  بیترت ،
. تسا نیمه 

نآ دیدش  هبترم  هب  تبسن  دوجو  فیعـض  هبترم  هسیاقم  اب  ناسنا  لقع  ینعی ، تسا ؛ یبسن  دییقت  قالطا و  نیا  الوا ، تسادیپ  هک  روط  نامه 
هسیاقم اب  ای  هسفن  دح  یف  هکنیا  هن  تسا ، فیعض  هبترم  هب  تبـسن  اهنت  دیدش  هبترم  قالطا  سپ  دنک ، یم  رابتعا  ار  يدییقت  قالطا و  نینچ 

اب
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زج جراخ  ناـهج  رد  هک  تشاد  ار  تقد  لاـمک  دـیاب  اـیناث ، تسا و  یبسن  زین  فیعـض  هبترم  دـییقت  نینچمه  دـشاب ، قلطم  زین  ّدـشا  بتارم 
هدش ضرف  يرتشیب  تعسو  فیعض  هبترم  يارب  هبترم  ود  نیا  هسیاقم  اب  هک  تسا  نهذ  رابتعا  فرظ  رد  اهنت  نیا  سپ  تسین ، يزیچ  دوجو 
اهنیا همه  تسا . هدومن  رپ  فیعض  هبترم  دوجو  ار  نآ  زا  یـشخب  اهنت  هک  تسا   (1) یئلخ هنأک  تسا ؛ هدرک  رپ  دوجو  ار  نآ  زا  یتمـسق  هک 

نآ زا  يریزگ  سپ  دنک ، یم  لمع  هنوگ  نیا  ام  نهذ  میهاوخن ، هچ  میهاوخب و  هچ  لاحره ، رد  تسا . نهذ  تارابتعا  تاسیاقم و  زا  یشان 
. میدرگن راچد  هابتشا  هب  میشاب  بقارم  نآ  زا  یهاگآ  اب  هک  تسا  نیا  تیاهن  تسین ،

دـشا هبترم  هب  تبـسن  ار  دیدش  هبترم  دهد و  یم  ماجنا  تسا ، نآ  قوف  هک  ّدشا ، هبترم  دـیدش و  هبترم  نیب  ار  هسیاقم  نیمه  نیع  رگید ، راب 
يدح چیه  هک  يا  هبترم  هب  دسرب  ات  دراد  همادا  تاسیاقم  نیا  بیترت  نیمه  هب  دـناوخ و  یم  قلطم  دـیدش  هب  تبـسن  ار  ّدـشا  هبترم  دـیقم و 

رپ ار  یهانتمان  ألخ  ماـمت  هک  تسا  يدوجو  ّهنأـک  تسا . هتفرگن  رب  رد  ار  نآ  یمدـع  چـیه  تسا و  فرـص  دوجو  ضحم و  تیلعف  درادـن ،
زا ام  ریـس  اجنیا ، ات  تسا ». يّدـح  ـال  نآ  دـح  : » دـنیوگ یم  ازاـجم  نآ  دروم  رد  هاـگ  درادـن ، يدـح  هبترم  نیا  هکنیا  هب  رظن  تسا ، هدرک 

رتقلطم يدوجو  هب  یشجنس  ره  رد  میدیجنـس و  یم  نآ  زا  ّدشا  يرگید  دوجو  اب  ار  يدوجو  هسیاقم ، ره  رد  ینعی ، دوب ؛ دیدش  هب  فیعض 
قلطم ینعی ، تسا ؛ قلطم  اقلطم  هک  يدوجو  هب  میدش  یم  یهتنم  تیاهن  رد  دوب و  قلطم  هب  دیقم  زا  ام  ریـس  سپ  میتفای ، یم  تسد  یلبق  زا 

هب دیدش  دوجو  زا  ینعی  میریگ ، شیپ  رد  ار  ریـس  نیا  سکع  تسا  نکمم  نونکا  تسا . هتخاسن  دـّیقم  ار  نآ  یمدـع  چـیه  تسین و  یبسن 
میروخ و یمرب  یلبق  دوجو  هب  تبـسن  دیقم  يدوجو  هب  يا ، هسیاقم  ره  رد  تروص ، نیا  رد  مینک . ریـس  دّیقم  هب  قلطم  زا  فیعـض و  يوس 
هک تسا  يدوجو  نآ  تسا و  فرـص  مدع  نآ  يدعب  مدق  هدش و  عقاو  مدع  زرم  رد  هک  میـسر  یم  دوجو  زا  يا  هبترم  هب  اهتنا  رد  هرخالاب 

، ینعی ار ؛ هوق  تیلعف  رگم  درادـن ، یتیلعف  چـیه  تسا و  ضحم  هوق  ینعی ، ریغ ؛ تساراد و ال  ار  هوق  تیلعف  دوجو و  اهنت  تیلعف  دوجو و  زا 
: تسا لعفلاب  هکلب  تسین ، هوقلاب  ندوب  هوقلاب  رد 

نم اهیف  ام  ناکمل  ضعب ، یلا  اهضعب  سایقب  ادییقت  اقالطا و  دوجولا  بتارم  نیب  ّنا  یناثلا ، رمالا 

کی ینعی  دـنک ، یم  لمع  هنوگ  نیمه  نهذ  زین  یناکم  ـألخ  رد  دـنچره  تسا ، هیبشت  کـی  افرـص  نیا  تسین و  یناـکم  ـألخ  دوصقم  - 1
افرـص درادن و  دوجو  ییاضف  نینچ  هک  یلاح  رد  تسا  هدرک  رپ  ماسجا  ملاع  ار  نآ  زا  یتمـسق  هک  دـنک  یم  ضرف  یلاخ  یهانتی  ياضف ال 

. تسا نهذ  هتخاس 
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هرورـضلاب و سایق  امهنیب  عقو  هدیدش ، هفیعـض و  دوجولا ، نم  نیتبترم  انـضرف  اذا  ّانا  کلذ  و  کلذ . وحن  فعـضلا و  هّدـشلاب و  فالتخالا 
هبترملا یف  يذلا  لامکلا  نم  یـش ء  سیل  نکل  لامکلا  نم  هدـیدشلا  هبترملل  ام  ضعب  یلع  لمتـشت  اّهنا ال  هفیعـضلا  هبترملا  نأش  نم  ناک 

نم هدیدشلا  هبترملا  یف  ام  ضعب  مدعب  هدّیقم  اهتاذف  نادقف ، نادـجو و  نم  هفلؤملاک  هبترملاف  هل ، هدـجاو  هدـیدشلا  هبترملا  ّالا و  هفیعـضلا 
هبترم انـضرف  اذا  و  هفیعـضلا . هبترملا  یلا  هبـسنلاب  هدودحم  ریغ  هقللطم  اهتاذف  هدیدشلا  هبترملا  اما  و  هدودـحم ؛» : » لقف تئـش  نا  لامکلا و 

ام یلا  هبسنلاب  هدودحم  هدیدشلا  تراص  اهیلا و  اهنود  یتلا  هبـسنک  اهقوف  انـضرف  یتلا  اذه  یلا  هدیدشلا  هبـسن  تناک  هدیدشلا ، قوف  يرخا 
، هبترم اهقوف  تسیل  هبترم  یف  فقت  یّتح  قوف  یلا  هبهاذلا  بتارملا  یف  سایقلا  اذـه  یلع  و  اهنود . ام  یلا  هبـسنلاب  هقلطم  تناک  امک  اهقوف ،

هبترم یلا  هسیقم  اهانربتعا  هفیعـض و  هبترم  انذخا  اذا  رکذ  امم  سکعلاب  رمالا  اهلّدح و  اّهنأب ال  ّالا  هدودـحم  نوکت  نا  ریغ  نم  هقلطملا  یهف 
. اهل هّیلعف  نا ال  هّیلعف  ّالا  هّیلعفلا  نم  اهل  سیل  هّیلعفلا  لامکلا و  نم 
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، دوجو يالعا  هبترم  زجب  میتفگ  البق  هک  يریبعت  هب  دـندودحم و  نآ  يالعا  هبترم  زجب  دوجو  بتارم  عیمج  هک  دـش  نیا  مود  عرف  لـصاح 
ناوت یم  زین  وحن  نیا  هب  ار  بلطم  نیا  تسا . هتفرگ  ربرد  مدع  يوحن  ار  رگید  بتارم  مامت  تسا ، هدرکن  هطاحا  ار  وا  یمدع  وحن  چیه  هک 
هبترم ره  تسا . هدش  دوجو  فلتخم  بتارم  ندمآ  دوجو  هب  بجوم  هدیدرگ و  نیزگیاج  نآ  يالبال  هدش و  مأوت  دوجو  اب  مدع  هک  تفگ 

نآ هدودحم  تسا  يرتمک  مدع  اب  مأوت  هک  يا  هبترم  ره  تسا و  رتمک  نآ  هعـس  رتقیـض و  نآ  هدودحم  تسا  يرتشیب  مدـع  اب  مأوت  هک  يا 
سپ تسا . فرـص  صلاخ و  دوجو  تسین و  یمدـع  وحن  چـیه  اب  مأوت  هک  دوجو  يالعا  هبترم  هب  دـسرب  ات  تسا ، رتشیب  نآ  هعـس  رتزاـب و 
هدش لصاح  مدع  دوجو و  بیکرت  زا  دوجو  فلتخم  بتارم  مدع . دوجو و  زا  بیکرت  میـسر : یم  دـیدج  بیکرت  یعون  هب  بیترت ، نیدـب 

تطاسب و ریاس  زا  ریغ  بیکرت  تطاسب و  عون  نیا  هک  تسا  حضاو  تسا . طیسب  بیکرت و  عون  نیا  زا  يراع  هک  نآ  يالعا  هبترم  زجب  دنا ،
هک یجراخ  ءازجا  زا  بیکرت  زا  دنا  ترابع  میا  هدش  انشآ  اهنآ  اب  نونکات  هک  یتابیکرت  میا . هدش  انشآ  نآ  اب  نونکات  هک  تسا  ییاهبیکرت 
زا بیکرت  تسا ، یلقع  تروـص  هداـم و  زا  بیکرت  ناـمه  هک  یلقع  ءازجا  زا  بیکرت  تسا ، یجراـخ  تروـص  هداـم و  زا  بـیکرت  ناـمه 

ظاحل لقع  هلیسو  هب  زین  نآ  هک  لصف  سنج و 
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تطاسب عون  کی  زین  اـهبیکرت  نیا  زا  کـیره  لـباقم  رد  تسا و  يرادـقم  ءازجا  زا  بیکرت  ناـمه  هک  یمهو  ءازجا  زا  بیکرت  دوش و  یم 
: ددرگ یمن  زاب  بیکرت  تطاسب و  ماسقا  نیا  زا  کیچیه  هب  نآ  لباقم  تطاسب  مدع و  دوجو و  زا  بیکرت  یلو  دراد  دوجو 

اذـه و  اهل . ّدـح  اّهناب ال  هدودـحم  اـّهناف  بتارملا ، یلعا  ریغ  ادودـح  دوجولا  نم  هبّترتملا  بتارملل  ّنا  ّرم  اـم  عیمج  نم  نّیبت  ثلاـثلا ، رمـالا 
دوجولا یف  بیکرتلا  هطاسبلا و  نم  عون  هفارـصلا ، یلا  يّدؤملا  اهلوخد  مدع  هدودحملا و  دوجولا  بتارم  یف  مادعالا  لوخد  ینعا  ینعملا ،
. هّیمهولا وا  هّیلقعلا  وا  هّیجراخلا  ءازجالا  ههج  نم  بیکرتلا  هطاسبلا و  وه  يرخا و  دراوم  یف  اهیلع  حلطصملا  بیکرتلا  هطاسبلا و  ریغ 

عرف رد  تسین . نآ  زا  يّرفم  تسا و  نهذ  تارابتعا  زا  یـشان  هک  يزاجم  تسا  یتاریبعت  قوف  تاریبعت  مامت  هک  میهد  یم  رادـشه  ادّدـجم 
، بیترت نیا  هب  دنادرگ و  یمرب  یلودع  باجیا  هب  ار  یلیـصحت  بلـس  دوخ  رابتعا  فرظ  رد  دوخبدوخ  ام  نهذ  هک  تشذـگ  لیـصفتب  لبق ،
رپ ار  نآ  یلاخ  ياج  فیعـض  دوجو  هبترم  زا  جراخ  رد  هک  دنک  یم  ضرف  يزیچ  ار  مدع  نآ ، رتیوق  هبترم  اب  دوجو  هبترم  کی  هسیاقم  رد 

باجیا هن  تسا ، یلیصحت  بلس  نامه  یعقاو  مدع  یلو  دنک ؛ یم  بیکرت  مأوت و  دوجو  اب  ار  مدع  ناسنا  نهذ  لکش  نیا  هب  تسا و  هدرک 
بتارم اهنآ  بیکرت  زا  دوش و  بیکرت  نآ  اب  هتـشگ  نیزگیاج  دوجو  يـالبال  اـت  تسین  يزیچ  درادـن ، یتیئیـش  یعقاو  مدـع  سپ  یلودـع ،

. دـیآ مهارف  یئیـش  اهنآ  بیکرت  زا  دـنوش و  بیکرت  مهاـب  ضیقن  ود  تسا  لاـحم  تسا و  دوجو  ضیقن  یعقاو  مدـع  دوش . لـصاح  دوجو 
بیکرت زا  تسین  نکمم  سپ  تسا ، يزیچ  ءزج  هن  دراد و  ءزج  هن  طیـسب ، تسا  یتـقیقح  دوـجو  هـک  مـیا  هـتفگ  ارارک  هـکنیا  زا  هتـشذگ 

. هبترم نآ  رد  تسا  دوجو  تقیقح  ندوب  بکرم  مزلتسم  ّالا  دبای و  ققحت  دوجو  زا  يا  هبترم  مدع  دوجو و 

قیض نم  یه  اّمنا  هطیسب ، هلیصا و  یه  و  دوجولا ، بتارم  یف  اهتبثن  یتلا  تانادقفلا  مادعالا و  بولسلل و  همزالملا  دودحلا  هذه  ّنا  رهاظ  و 
. هضیقن بتارم  یف  لّلختی  نا  لیحتسملا  نم  دوجولا و  ضیقن  مدعلاف  ّالا  ریبعتلا و 
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اهبلس و دشاب ، رتدیدش  رتیوق و  هچره  دوجو  هبترم  هک  دش  مولعم  یلبق ، عرف  ود  بلاطم  لالخ  رد 
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تسا و رتشیب  نآ  ياهتیدودـحم  اهبلـس و  دـشاب ، رتفیعـض  هچره  سکعلاـب : رتشیب و  شقـالطا  تعـسو و  تسا و  رتـمک  نآ  ياهتیدودـحم 
هب نتفر  الاب  یّقرت و  اب  دـنوش و  یم  فیعـض  یلعا  هبترم  زا  نتفای  لزنت  اب  دوجو  بتارم  هکنیا  هب  هجوت  اب  سپ  رتمک . نآ  قـالطا  تعـسو و 
یم رتشیب  اهنآ  تیدودحم  رتمک و  اهنآ  هعـس  دـنبای ، لزنت  هچره  دوجو ، بتارم  هک  تفگ  ناوت  یم  دـندرگ ، یم  دـیدش  یلعا  هبترم  يوس 

درادن یتیدودحم  چیه  هک  دوجو  يالعا  هبترم  هب  میسرب  ات  دوش  یم  رتمک  اهنآ  تیدودحم  رتشیب و  اهنآ  هعـس  دنیامن ، یقرت  هچره  دوش و 
: تسا تاهجلا  عیمج  نم  طیسب  فرص و  صلاخ  دوجو  تسین و  هبترم  نیا  رد  یبلس  مدع و  چیه  تسا ، تیاهن  یب  هعس  ياراد  و 

اهدودـح و ّتلق  بتارملا ، یلعا  نم  ابرق  تداز  تجرع و  امّلک  اهدوجو و  قاض  اهدودـح و  تداز  تلّزنت ، امّلک  هبترملا ، ّنا  عبارلا ، رمـالا 
. هیاهن ریغ  نم  هقلطم  دیدحت و  ریغ  نم  ّيدوجو  لامک  ّلک  یلع  هلمتشم  یهف  بتارملا ، یلعا  غلبی  یتح  اهدوجو ، عسّتا 
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رد مینک  یم  ریس  دیدش  بتارم  يوس  هب  فیعض  بتارم  زا  یتقو  ام  هکنیا  راصتخاب  دش و  نایب  هتشذگ  عورف  نمـض  رد  زین  عرف  نیا  بلطم 
دیدش بتارم  زا  یتقو  و  تسین ؛ روصتم  يرگید  هبترم  نآ  قوف  درادـن و  یتیاهن  ّدـح و  هک  دوجو  يالعا  هبترم  هب  میوش  یم  یهتنم  تیاهن 

، تسین رّوصتم  دوجو  زا  يرگید  هبترم  نآ  زا  دعب  هک  دوجو  هبترم  نیرتفیعض  هب  میوش  یم  یهتنم  مینک  یم  ریـس  فیعـض  بتارم  يوس  هب 
دوجو بتارم  هلسلس  يارب  سپ  درادن . ندوب  هوقلاب  زج  یتیلعف  هک  تسا  فرص  هّوق  هبترم  نامه  نیا  تسا و  فرـص  مدع  نآ  زا  سپ  هکلب 

: نآ فعض  بناج  رد  يا  هیشاح  نآ و  تدش  بناج  رد  يا  هیشاح  دراد : دوجو  هیشاح »  » ود باتک  ریبعت  هب  فرط و  ود 

. هکّکشم هقیقح  دوجولا  نوکب  لوقلا  هب  یضتقی  ام  اذه  فعضلا و  هّدشلا و  ثیح  نم  نیتیشاح  دوجولل  ّنا  سماخلا ، رمالا 

مشش عرف  : 8 - 6

هراشا

لقتسم لصف  کی  تروص  هب  ، (1) رافـسا رد  عرف  نیا  تسیچ »؟ هب  دوجو  صـصخت   » هک میتسه  لاؤس  نیا  هب  خساپ  ددصرد  عرف ، نیا  رد 
. تسا هدش  حرطم  اذامب »؟ دوجولا  صصخت   » ناونع تحت 

. درک حرطم  ار  ثحب  نیا  هچخیرات  دیاب  تسخن  قوف ، لاؤس  ندش  نشور  يارب 

ص 44. ج 1 ، هعبرالا ، رافسالا  - 1
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ثحب هچخیرات  : 8 - 6 - 1

زا لبق  هک  مینادـب  تسا  مزال  اـهنآ ، دوصقم  مهف  يارب  هدـش . حرطم  نیملکتم  بتک  رد  ادـتبا  تسیچ »؟ هب  دوجو  صـصخت   » هک لاؤس  نیا 
زا هک  دوش  یم  تفای  یثحب  رتمک  تسا و  هدـش  یم  یـسررب  حرط و  تیهام  تلاصا  ساسارب  هاگآدوخان  یفـسلف  ثحابم  نیهلأتملا  ردـص 

یثحابم زا  يا  هراپ  رد  یتح  رثا  نیا  دراد . دوجو  تیهام  تلاصا  زا  یئرمان  يرثا  ثحابم ، رتشیب  رد  دسرب . ماشم  هب  دوجو  تلاصا  يوب  نآ 
ندینـش اب  اعبط  دشاب ، هتفرگ  وخ  تیهام  تلاصا  هب  ناسنا  نهذ  رگا  دروخ . یم  مشچ  هب  تسا  هدرک  حرطم  هر )  ) نیهلأتملا ردـص  دوخ  هک 

همه هک  یمـالک - ثحاـبم  رد  سپ  دوش . یم  هدارا  دوجو  موهفم  زین  نآ  نتفگ  زا  دوش و  یم  رداـبتم  نهذ  هب  دوجو  موهفم  دوجو »  » ظـفل
دوجو ّماع  موهفم  زج  دوش  یم  هدرب  راک  هب  دوجو  ظفل  هک  یماگنه  تسا - نیهلأتملا  ردـص  زا  لبق  یمـالک  یفـسلف  ياـه  هزوح  هب  قلعتم 

ادـیپ صّـصخت  يزیچ  هچ  هب  دوجو  ماع  موهفم   » هک تسا  نیا  نیملکتم  رظن  رد  قوف  لاؤس  يانعم  بلطم ، نیا  هب  هجوت  اب  دوش . یمن  هدارا 
هدش هدافتـسا  دّیقت »  » هژاو زا  صـصخت »  » هژاو ياج  هب  احیرـص  هاگ  دوش . یم  دّیقم  صاخ و  هنوگچ  دوجو  ّماع  موهفم  ینعی ، دـنک ؛»؟ یم 

ثحاـبم رد  لاؤس  نیا  ياـنعم  لاـحره ، رد  دوش .»؟ یم  دـّیقم  يزیچ  هچ  اـب  دوـجو  موـهفم   » هک تسا  هدـش  حرطم  نینچنیا  لاؤـس  تسا و 
. ددرگ یم  صاخ  دـیقم و  هنوگچ  ماع  موهفم  نیا  هکنیا  ماع و  تسا  یموهفم  هک  دوجو  موهفم  هرابرد  تسا  یلاؤس  تسا . نشور  یمالک 

يوهام موهفم  زج  الومعم  زین  موهفم  نآ  هک  دوش  دیقم  صاخ و  ات  ددرگ  همیمـض  نآ  هب  يرگید  موهفم  دیاب  تسا ، نشور  زین  نآ  باوج 
هتفگ نیملکتم  فرع  رد  یتقو  حیـضوت ، نیا  اب  سپ  دندیقم . صاخ و  هس  ره  هک  گنـس  دوجو  تخرد ، دوجو  ناسنا ، دوجو  لثم  تسین ،

: دوش یم 

فرع رد  هتبلا  تسین . رظن  رد  يرگید  زیچ  نآ  دیقم  صاخ و  موهفم  دوجو و  ماع  موهفم  زج  دیقم » ای  صاخ  دوجو  قلطم و  ای  ماع  دوجو  »
هب ینعی  تسا ، هتفر  راک  هب  زین  هصقان  ناک  دافم  هّمات و  ناک  دافم  يانعم  هب  یهاگ  دـیقم  صاخ و  دوجو  زین  قلطم و  ماـع و  دوجو  ناـشیا ،

دیقم و دوجو   » هبکرم تایله  تالومحم  ای  یشل ء  یـش ء  توبث  هب  دنا و  هتفگ  قلطم » ماع و  دوجو   » هطیـسب هیّله  لومحم  ای  یـشلا ء  توبث 
زین تمکح  یلعف  بتک  رد  تسا و  هدرک  تیارـس  زین  هفـسلف  هب  هبکرم - هیله  لومحم  هطیـسب و  هیله  لومحم  مود - حالطـصا  هک  صاـخ »

تسام ثحب  هب  طوبرم  هچنآ  میرادن ، يراک  مود  حالطصا  اب  العف  لاحره ، رد  دنور . یم  راک  هب  انعم  نیمه  هب  دیقم  قلطم و  دوجو  یهاگ 
ماع موهفم  زا  تسا  ترابع  قلطم  ماع و  دوجو  نآ ، ساسارب  هک  تسا  لوا  حالطصا  نامه 
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دیقم ای  صاخ  دوجو  هب  دشاب . هدروخ  دیق  يوهام  موهفم  کی  هلیـسو  هب  هک  دوجو  موهفم  زا  تسا  ترابع  دـیقم  صاخ و  دوجو  دوجو و 
نینچمه تسا و  ماع  موهفم  نآ  هدـش  دـیقم  موهفم  نیا  ینعی ، تسا ؛ دوجو  زا  يا  هصح  ناسنا  دوجو  سپ  دـنیوگ ، یم  زین  دوجو » هصح  »

هک نیملکتم  تاملک  رد  دوب  نآ  باوج  لاؤس و  نیا  يانعم  اجنیا  ات  دنتـسه . دوجو  زا  يرگید  ياـه  هّصح  گنـس  دوجو  تخرد و  دوجو 
. تسا حرطم  نیهلأتملا  ردص  زا  لبق  هک  تسا  يوهام  تلاصا  ثحابم  ساسارب  اعبط 

. تسا هتخاس  حرطم  دوجو  تقیقح  هرابرد  ار  قوف  لاؤس  نیع  تیهاـم  تیراـبتعا  دوجو و  تلاـصا  ندرک  حرطم  زا  سپ  نیهلأـتملا  ردـص 
ناشیا زا  لبق  هک  تسا  نیا  رد  ناشیا  زا  لبق  ثحابم  رد  دـعب و  هب  نیهلأتملاردـص  نامز  زا  هدـش  حرطم  ثحابم  رد  لاؤس  نیا  توافت  سپ 
دوجو یجراخ  تقیقح  هرابرد  لاؤس  نیا  ناشیا  ناوریپ  ناـشیا و  تاـملک  رد  یلو  تسا  هدوب  حرطم  دوجو  ّماـع  موهفم  هراـبرد  لاؤس  نیا 

. تسا حرطم  وحن  نیمه  هب  زین  باتک  نیا  رد  هکنیا  امک  نآ ، موهفم  هن  تسا  هدش  حرطم 

لاؤس حیضوت  : 8 - 6 - 2

يانعم هب  صـصخت »  » هژاو تسا  نشور  ثحب  هچخیرات  زا  هک  روط  نامه  تسیچ . دوجو » تقیقح  صـصخت   » زا دوصقم  دید  دـیاب  نونکا 
نآ صـصخت  هرابرد  سپـس  ات  تفرگ  رظن  رد  ار  یماع  رما  دیاب  ادـتبا  سپ  تسا ، هتفر  راک  هب  ندـش » دـیقم  ندـش ، زیامتم  ندـش ، صاخ  »

، هیلاعتم تمکح  ناوریپ  و  هر )  ) نیهلأتملا ردـص  تاملک  رد  تسا . دوجو  ماع  موهفم  نامه  ماع  رما  نیا  نیملکتم ، تاملک  رد  درک . ثحب 
؟ تسیچ ماع  رما  نیا  زا  دوصقم 

هدیقع هب  تسا ، یجراخ  ياهدوجو  مامت  رب  قدـص  لباق  هک  دراد  ماع  یموهفم  نهذ  رد  دوجو  هک  روط  نامه  هک  تفگ  دـیاب  باوج ، رد 
هقیقح  » هب یهاگ  و  دوجو » ینایرـس  اـی  هلـسرم  تعیبط   » هب نآ  زا  یهاـگ  هک  دراد   (1) یلک یتقیقح  زین  جراخ  رد  دوجو  نیهلأـتملا  ردـص 

، تسا طیـسب  هک  تسا  نیا  نآ  صاوخ  زا  یکی  دنیامن : یم  رکذ  یـصاوخ  زین  نآ  يارب  دـننک و  یم  ریبعت  دوجولا » هقیقح  اهنا  امب  دوجولا 
هک تسا  نیا  نآ  رگید  تیصاخ  ؛(2)  تسا يزیچ  ءزج  هن  دراد و  ءزج  هن 

. موهفم تعسو  هن  تسا  دوجو  تعسو  يانعم  هب  اجنیا  رد  یلک  - 1
. لوا ثحب  ، 6 - 3 - 2 مود / لصف  هب  دوش  عوجر  تسا . هدش  ثحب  هراب  نیا  رد  البق  - 2
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دیقت و قالطا و  نیا  زا  روظنم  هک  مینک  یم  دیکأت  درادن . یصصخت  دییقت و  تسا ، قلطم  هک  تسا  نیا  نآ  صاوخ  هلمج  زا  تسا و  دحاو 
نانچ یلک  تقیقح  نیا  هطیح  ینعی ، تسا ؛ یجراخ  لومـش  هعـس و  نآ  زا  دوصقم  تسین ، یموهفم  صـصخت  دیقت و  قالطا و  صـصخت ،

یجراخ تقیقح  کـی  دوجو  قلطم  ماـع و  موهفم  يازا  هب  هلیـسو  نیدـب  سپ  تسا . نآ  زا  يا  هّصح  ییجراـخ  دوجو  ره  هک  تسا  عیـسو 
. تسه زین  یلک  قلطم و 

یجراخ تقیقح  نیا  هرابرد  دوش ، یم  دیقم  صاخ و  يا  هلیـسو  هچ  هب  هک  دش  یم  لاؤس  دوجو  ماع  موهفم  هرابرد  هک  هنوگ  نامه  نونکا 
نیا باوج  دوجو ، موهفم  رد  دوش . یم  هّصح  هّصح  زاـتمم و  دـیقم و  صاـخ و  يا  هلیـسو  هچ  هب  هک  دوش  یم  حرطم  لاؤس  نیا  زین  قـلطم 

حیحـص یباوج  نینچ  دوجو  یجراخ  تقیقح  رد  هک  تسا  حـضاو  دوش ، یم  صاخ  نآ  هب  يوهام  موهفم  کی  ندـش  همیمـض  اـب  هک  دوب 
. دوشب یجراخ  تقیقح  صصخت  دییقت و  بجوم  یموهفم  تسا  لاحم  تسین .

( اعدم حیضوت   ) لاؤس باوج  : 8 - 6 - 3

هراشا

: زا دنا  ترابع  هک  تسا  هدش  رکذ  زیچ  هس  تسیچ -؟ هب  دوجو  قلطم  تقیقح  صصخت  روکذم - لاؤس  باوج  رد 

؛ دوجو قلطم  تقیقح  تاذ  دوخ  فلا :

؛ دوجو بتارم  ب :

. تایهام ج :

]؟ تسیچ هب  دوجو  قلطم  تقیقح  صصخت  ]

تاذ هب  صصخت  فلا )

هک دـحاو  یـسنج  موهفم  کی  ياه  هصح  فـالخرب  میریگ . یم  رظن  رد  ار  هیلاـع  ساـنجا  لاـثم ، باـب  نم  ثحب ، نیا  ندـش  نشور  يارب 
زاتمم و يرگید  زا  تاذ  مامت  هب  دوخ و  يدوخ  هب  کیره  هیلاع  سانجا  دـنوش ، یم  ادـج  صـصح  ریاس  زا  لصف  کی  مامـضنا  اب  کـیره 

یم مینک ، نایب  یفـسلف  نابز  هب  ار  بلطم  نیا  میهاوخب  رگا  دنرادن . زاین  لصف - هب  ینعی  ریغ - هب  يرگید  زا  ندش  ادـج  يارب  دـنا و  نیابتم 
هب هک  یتایهام  تسا . ناشدوخ  تاذ  هب  هیلاع  سانجا  صـصخت  یلو  تسا  لوصف  هلیـسو  هب  سنج  کـی  ياـه  هصح  صـصخت  هک  مییوگ 

دنا و نیابتم  رگیدکی  زا  تاذ  مامت 
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تقیقح صـصخت  دوش  یم  هتفگ  یتقو  زین ، اجنیا  رد  نونکا  تسا . ناشدوخ  تاذ  سفن  هب  ناشـصصخت  زین  دـنرادن  یکرتشم  سنج  چـیه 
رگید يوس  زا  ار  تاـیهام  وس و  کـی  زا  ار  دوجو  قلطم  تقیقح  اـم  یتـقو  ینعی ، تساـنعم ؛ نیمه  هب  تسوا  تاذ  سفن  هب  دوـجو  قـلطم 

زا دوخبدوخ  تاذلاب و  نآ  دوخ  هکلب  درادـن ، ریغ  هب  جایتحا  تایهام  زا  تقیقح  نیا  ندـش  زاتمم  ندـش و  دـج  مینیب  یم  مینک ، یم  ظاحل 
هب دـشاب  جاـتحم  اـت  تسین  كرتشم  تاـیهام  دوجو و  یلک  تقیقح  نیب  يرگید  تقیقح  رگید ، تراـبع  هب  تسا . زاـتمم  ادـج و  تاـیهام 

ینیع دوجو  هک  هژیوب  تسا ، صّـصختم  زاتمم و  دوخ  يدوخ  هب  دوجو  تاذ  دزاس . زاـتمم  رگیدـکی  زا  ار  ود  نآ  هک  يدـیقم  صّـصخم و 
.« تسا نّیعت  اب  قواسم  دوجو  : » فورعم لوق  هب  تسا و  نّیعت  نیع 

اتقیقح صـصخت  نیا  زاجملا . ضرعلاـب و  هن  دوش  یم  صـصخت  عون  نیا  هب  فصتم  تاذـلاب  هقیقحلاـب و  دوجو  تقیقح  هک  تسا  حـضاو 
. تسا دوجو  قلطم  تقیقح  دوخ  تفص 

بتارم هب  صصخت  ب )

صقن و لاـمک و  هب  اـهنآ  زیاـمت  هک  تسا  یلوط  بتارم  ياراد  جراـخ  رد  دوخ  دوجو  قـلطم  تقیقح  هک  دـش  هتفگ  دوـجو  کیکـشت  رد 
ات یناث  لقع  هبترم  لوا ، لقع  هبترم  بجاو ، هبترم  لثم  ددرگ ؛ یمرب  ناـشکارتشالا  هب  اـم  هب  اـهنآ  زاـیتمالا  هب  اـم  تسا و  فعـض  تدـش و 
ره دنـشاب . يرگید  یلوط  بتارم  ياراد  دوخ  بتارم  نیا  زا  يا  هراپ  تسا  نکمم  ماسجا . ملاع  هبترم  لاثم ، ملاع  هبترم  لاـعف ، لـقع  هبترم 

دوصقم دـنا . كرتشم  دوجو  قلطم  تقیقح  رد  بتارم  صـصح و  ماـمت  ینعی ، تسا ؛ دوجو  قلطم  تقیقح  زا  يا  هصح  عقاو  رد  يا  هبترم 
حـضاو تسا . صـصح  بتارم و  نیا  ماـمت  لـماش  دوخ  يدوجو  هعـس  اـب  دوجو  تقیقح  هک  تسا  نیا  دوصقم  تسین ، یموهفم  كارتـشا 

ندش ادج  زین  و  تسا ، بتارم  صـصح و  مامت  لماش  هک  قلطم ، یلک و  تقیقح  دوخ  زا  صاخ  هبترم  هصح و  کی  ندـش  زاتمم  هک  تسا 
یفاک صـصخت  نیا  يارب  دوجو  قلطم  تقیقح  تاذ  دوخ  دراد و  صـصخم  دـیقم و  هب  جایتحا  رگید  هبترم  هصح و  زا  هبترم  هصح و  کی 

زایتما و بجوم  تسا ، هبترم  نآ  تاذ  نیع  هک  دیدش ، هبترم  تدش  تسا . هبترم  نآ  تیـصوصخ  يا  هبترم  ره  صـصخم  اجنیا ، رد  تسین .
. بتارم ریاس  زا  زین  دوجو و  قلطم  تقیقح  دوخ  زا  تسا  دوجو  هبترم  نیا  صصخت 

هب دوجو  هبترم  نوچ  تسا و  دوجو  هبترم  تفص  تاذلاب  اتقیقح و  زین  صصخت  عون  نیا 
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. ضرعلاب ازاجم و  هن  تسا  دوجو  تقیقح  تفص  تاذلاب  اتقیقح و  زین  صصخت  عون  نیا  تسا ، دوجو  قلطم  تقیقح  نیع  يوحن 

تایهام هب  صصخت  ج )

دوجو بسا ، دوجو  ناسنا ، دوجو  تسا . دوجو  یـضرع  بتارم  رد  ثحب  اـجنیا ، رد  دوب . دوجو  یلوط  بتارم  صـصخت  رد  ثحب  ب »  » رد
رانا و تخرد  دوجو  امرخ ، تخرد  دوجو  زین  دـنرگیدکی و  ضرع  رد  همه  هکلب  دـنهد ، یمن  یلوط  بتارم  لیکـشت  گنلپ  دوجو  واـگ و 

یضرع بتارم  هک  تسا  نیا  رد  ثحب  تمسق ، نیا  رد  سپ  اهلاثما . هرقن و  دوجو  توقای ، دوجو  رمرم ، گنس  دوجو  اذکه  مدنگ و  دوجو 
دوخ زا  يا  هلیـسو  هچ  هب  دـش - هتفگ  ب )  ) دـنب رد  هک  ییاـنعم  هب  كارتـشا  دـنا - كرتـشم  دوجو  قلطم  تقیقح  رد  همه  زاـب  هک  دوجو ،
واگ بسا و  ناسنا و  تیهام  دنزایتما . نیا  بجوم  تایهام  هک  تسا  نیا  باوج  دنوش . یم  زاتمم  رگیدکی  زا  هنوگچ  زین  دوجو و  تقیقح 

زیاـمتم و رگیدـکی  زا  زین  دوجو و  قلطم  تقیقح  زا  اـهنآ  تاـیهام  ضرع  هب  زین  اـهنآ  دوجو  دـنا و  نیاـبتم  رگیدـکی  زا  تاذـلاب  گـنلپ  و 
صـصخت و یعون  بجوم  تسا  دوجو  تقیقح  نامه  ناشعازتنا  أشنم  دـندوجو و  زا  ثعبنم  دوخ  هک  یتایهام  سپ  دـنوش . یم  صـصختم 

یموهفم چـیه  اریز  تسین ، نهذ  رد  تیهاـم  موـهفم  تیهاـم »  » زا دوـصقم  هک  درک  هجوـت  دـیاب  دـنوش . یم  تقیقح  نآ  يارب  تیدودـحم 
هب هک  تسا  تیهام  یجراخ  قادصم  سپ  دنک ، دیقم  دناوت  یم  ار  رگید  موهفم  طقف  موهفم  دنک ، دیقم  ار  یجراخ  تقیقح  تسین  نکمم 

. تسا دوجوم  دوجو  ضرع 

دوجو و قلطم  تقیقح  زا  اتقیقح  هک  دنا  تیهام  نیا  اجنیا  رد  عقاو  رد  هکلب  تسین ، دوجو  یقیقح  تفـص  صـصخت  عون  نیا  هک  تسادیپ 
صـصخت نیا  سپ  دوش . یم  صـصخت  عون  نیا  هب  فصتم  تیهاـم  ضرع  هب  دوـجو  تقیقح  دـنا و  صـصختم  زیاـمتم و  رگیدـکی  زا  زین 

(1). دوش یم  هداد  تبسن  دوجو  تقیقح  هب  زاجملا  ضرعلاب و  تسا و  تایهام  زا  تاذلاب  اتقیقح و 

هطیسبلا هّینیعلا  هتقیقحب  اصّصخت  طاسبنالا  هعسلا و  نم  هتقیقحل  امب  دوجولل  ّنا  سداسلا ، رمالا 

رد یکی  میادرک : تبحـص  تایهام  هلیـسو  هب  دوجو  صـصخت  هرابرد  زین  رگید  ياج  هس  رد  ام  دشاب  هتـشاد  دای  هب  زیزع  هدـنناوخ  رگا  - 1
بلطم نیا  هک  میدرک  هراشا  ریخا ، تمسق  ود  رد  . 6 رد 2 - یموس  دش و  رکذ   1 لیذ 3 - رد  هک  یباوج  رد  يرگید  ، 6 - 6 - 3 مود / لصف 

. تسا دیفم  يدعب  بلاطم  مهف  يارب  اهنآ  هب  عوجر  تسین . راگزاس  دش  تفگ   6 - 1 - 1 مود / لصف  رد  هچنآ  اب 
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هنع هثعبنملا  تاـّیهاملاب  اصّـصخت  كارتشـالا و  هب  اـم  یلا  اـهیف  زاـیتمالا  هب  اـم  عـجر  یتـلا  هطیـسبلا  هفلتخملا  هبتارم  نم  هبترمب  اصّـصخت  و 
. تاّیهاملا ضرعب  هضرعی  ثلاثلا  هجولاب  تاذلاب و  هقحلی  امم  نیلّوالا  نیهجولا  دحاب  صّصختلا  نا  مولعملا  نم  و  هل . هددحملا 

تیهام هب  دوجو  صصخت  رد  قح  نخس  : 8 - 6 - 4

هک تایتاذ  تاذ و  زا  معا  دنوش - یم  لمح  تیهام  رب  هک  یتالومحم  همالع ، داتـسا  هدیقع  هب  تشذـگ ،  6 - 1 - 1 مود / لصف  رد  هکنانچ 
سپ دنوش . یم  لمح  دوجو  ضرع  هب  امامت  دنوش - یم  لمح  نآ  رب  عیاش  لمح  هب  هک  تایـضرع  دنوش و  یم  لمح  نآ  رب  یلوا  لمح  هب 

حیحـص یقالطا  نینچ  اب  رظن  نیا  تسین . دوخ  تایتاذ  تاذ و  دجاو  یتح  تسین ، یلومحم  فصو و  مکح و  چـیه  دـجاو  دوخ  زا  تیهام 
. دـش لئاق  لیـصفت  دـنوش  یم  لمح  عیاش  لـمح  هب  هک  یتـالومحم  دـنوش و  یم  لـمح  یلوا  لـمح  هب  هک  یتـالومحم  نیب  دـیاب  تسین و 

هتـسد تالومحم  یلو  تسین  تایتاذ  تاذ و  ضورع  رد  هطـساو  دوجو  سپ  دـنوش ، یم  لمح  تاـیهام  رب  تاذـلاب  لوا  هتـسد  تـالومحم 
زا هن  تسا  تاـیهام  ضراوع  زا  يوهاـم  ترثک  نوچ  نونکا  دـندرگ . یم  لـمح  تیهاـم  رب  دوجو  ضرع  هب  اـمامت  تایـضرع ، ینعی  مود ،

هقیقحلاب دوجو  رب  تسا و  زاجملا  ضرعلاب و  تایهام  رب  نآ  لمح  دشاب - نآ  تاذ  رد  لخاد  ترثک  هک  تسین  یتیهام  چیه  اریز  تایتاذ -
بتارم ترثـک  هک  تسا  نآ  نخـس  نیا  ياـنعم  ضرعلاـب . تاـیهام  دوش و  یم  ترثـک  عون  نیا  هب  فصتم  تاذـلاب  دوجو  سپ  تاذـلاب . و 

. دش هتفگ  ج  ، 8 - 6 رد 3 - هچنآ  سکع  هب  دوجو ، یضرع  ترثک  ببـس  تایهام  رثکت  هن  تسا  هدش  تایهام  رثکت  ببـس  دوجو  یـضرع 
نیا هب  اـقیقد  نخـس  نیا  تسا . نیاـبت  ترثـک و  یعوـن  ياراد  دوـخ  ضیرع  ضرع  رد  هسفن  دـح  یف  هک  تـسا  دوـجو  تـقیقح  نـیا  سپ 

تسا و دوجو  دوخ  تفـص  اتقیقح  لوا  صـصخت  عون  ود  دننام  هکلب  تسین ، تیهام  ضرع  هب  زین  تیهام  هب  دوجو  صـصخت  هک  تسانعم 
. تسا مجنپ  برشم  نامه  همزال  بلطم  نیا 

***
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مدع ياه  یگژیو  زا  يا  هراپ  مراهچ  لصف 

هراشا
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عوضوم اب  ملع  کی  عوضوم  هطبار  تسا و  دوجوم  هفـسلف  عوضوم  دوش . یم  ثحب  نآ  هب  طوبرم  ماـکحا  مدـع و  هراـبرد  لـصف ، نیا  رد 
. تسا یئزج  یلک و  هطبار  ای  ءزج  لک و  هطبار  ملع  نآ  لئاسم 

هن دندوجوم و  نیع  هن  مودعم  مدع و  دشاب و  دوجوم  قیداصم  ای  دوجوم  اهنآ  عوضوم  هک  دنوش  حرطم  هفـسلف  رد  دنناوت  یم  یلئاسم  سپ 
یم ثحب  اهنآ  زا  هفـسلف  رد  رگا  اذـهل  دـنیآ ، یمن  رامـش  هب  یفـسلف  لئاسم  زا  نآ  ماکحا  مدـع و  هب  طوبرم  لئاسم  نیاربانب  نآ ، قادـصم 

. تسه زاین  اهنآ  هب  دوجو  لئاسم  مهف  حرط و  رد  هاگهگ  هک  تسا  نیا  نآ  تهج  تسا و  دارطتسا  باب  زا  دوش ،

یم ثحب  مسق  ودره  هرابرد  اجنیا  رد  دـنراد و  يا  هژیو  ماکحا  زین  کیره  هک  یفاـضا  مدـع  - 2 قلطم ؛ مدع  - 1 میراد : مدـع  مسق  ود  ام 
، میهد تبـسن  يرگید  زیچ  هب  ار  نآ  هک  تسا  یمدع  یفاضا  مدع  میهدن و  تبـسن  يزیچ  چیه  هب  ار  نآ  هک  تسا  یمدع  قلطم  مدع  دوش .

تـسا مدع  قلطم  مدع  زا  دوصقم  تسا و  یـصاخ  یـش ء  مدـع  یفاضا  مدـع  زا  دوصقم  رگید ، ترابع  هب  دـیز . مدـع  ییانیب و  مدـع  لثم 
. اقلطم

نهذ رد  مدع  موهفم  شیادیپ  : 1

. دش هداد  حیضوت  راصتخاب  زین   8 8 و 2 - - 3 موس / لصف  رد  دروم  نیا  رد  مینک . هراشا  مدع  موهفم  شیادـیپ  هب  تسا  مزال  زیچره ، زا  لبق 
موهفم هب  یلودع  باجیا  هب  نآ  ندرک  لیدبت  اب  سپـس  تسا و  هجاوم  یلیـصحت  بلـس  کی  اب  ادتبا  ناسنا  نهذ  دش ، هتفگ  هک  روط  نامه 

. دبای یم  تسد  مدع 

دنتـسه ییانیب  ياراد  هک  ار  ناـشیا  ریغ  رکب و  ورمع و  دـیز و  ادـتبا  نهذ  میریگ . یم  رظن  رد  ار  يروک  موهفم  بلطم ، ندـش  نشور  يارب 
روک هک  دلاخ  اب  ناسنا  سپـس  و ...  تسانیب » ورمع  «، » تسانیب دیز   » هک ددنب  یم  شقن  نهذ  رد  هیـضق  نیا  نآ  لابند  هب  دـنک و  یم  كرد 
دیز رد  ار  هچنآ  نهذ  هسیاقم ، نیا  رد  دروآ . یم  لمع  هب  دیز  دـلاخ و  نیب  يا  هسیاقم  اترورـض  نهذ  دروخرب  نیا  رد  دروخ ، یمرب  تسا 
ددنب یم  شقن  هیضق  نیا  لکـش  هب  نهذ  رد  هک  تسا  یلیـصحت  بلـس  دافم  نامه  نتفاین  نیا  دبای ، یمن  دلاخ  رد  دوب  هتفای  ییانیب »  » مان هب 

انیب دلاخ   » ای تسانیب » دلاخ  هک  تسا  نینچ  هن   » هک
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هب ادتبا  نهذ  رد  یعقاو  مدع  هک  مییوگب  دیاب  دنا ، یفرح  یناعم  زا  ودره  بلـس  باجیا و  هکنیا  هب  هجوت  اب  درادن .» ییانیب  دلاخ   » ای تسین »
یتـیدوجوم تیئیـش و  تسین و  يزیچ  جراـخ  رد  یعقاو  مدـع  هک  روط  ناـمه  هلحرم ، نیا  رد  دوـش . یم  سکعنم  یفرح  ياـنعم  تروـص 

كرد تسه  هک  روط  نامه  یعقاو  مدع  یلیصحت  بلس  هلحرم  رد  ینعی ، دنک ؛ یمن  رابتعا  یتیدوجوم  تیئیش و  نآ  يارب  زین  نهذ  درادن ،
. تسین مدع  رد  يزیم  وحن  چیه  دوش و  یمن  قلطم  یبسن و  هب  میسقت  مدع  هلحرم ، نیا  رد  دوش . یم 

لیدبت دوخ  رابتعا  فرظ  رد  ار  یلیصحت  بلس  یقطنم  ریبعت  هب  دزاس و  یم  یمـسا  یموهفم  یفرح  موهفم  نیا  زا  نهذ  هلحرم ، نیا  زا  سپ 
تروص هب  ار  درادـن »  » و تسه » هن   » تروص هب  ار  تسین »  » و هن » تسا  نینچ   » تروص هب  ار  تسا » نینچ  هن  . » دـنک یم  یلودـع  باـجیا  هب 

« دراد ییانیب  هن  دلاخ   » هیضق ای  تسا » انیب  هن  دلاخ   » هیضق ای  تسا » انیبان ) انیب -(  هن  دلاخ  هک  تسا  نینچ   » هیضق دنک و  یم  رابتعا  هن » دراد  »
رابتعا نیا  يانعم  ددرگ . یم  درادن » یئانیب  دلاخ   » هیـضق ای  تسین » انیب  دلاخ   » هیـضق ای  تسانیب » دـلاخ  هک  تسا  نینچ  هن   » هیـضق نیزگیاج 

؛ تسا زیچ  نیا  دـجاو  ییانیب ، ياج  هب  دـلاخ ، ییانیب و  لاـبق  رد  تسا  يزیچ  دوخ  ییاـنیب  ندوبن  هک  تسا  هدرک  ضرف  نهذ  هک  تسا  نیا 
درکلمع زرط  ام  اجنیا ، رد  دسر . یم  تسا ، یلودع  باجیا  هک  روک ، ای  انیبان  موهفم  هب  ییانیب  یلیـصحت  بلـس  زا  نهذ  بیترت  نیا  هب  سپ 

. میدیسر یفاضا  مدع  هب  تیاهن  رد  یلودع و  باجیا  هب  نآ  یلیصحت  بلس  زا  میدرک و  یسررب  هبّکرم  هّیله  کی  دروم  ار  نهذ 

هک دسر  یم  درادن » دوجو  دیز   » هب دراد » دوجو  دیز   » هیضق زا  نهذ  الثم ، تسا . لکش  نیمه  هب  زین  هطیسب  تایله  دروم  رد  نهذ  درکلمع 
« دوجو هن   » نآ رد  هک  تسا  هلودعم  هبجوم  هک  دسر  یم  دراد » دوجو  هن  دیز   » هیضق هب  درادن » دوجو  دیز   » هیضق زا  تسا و  هلـصحم  هبلاس 

یم تسد  قلطم  مدع  هب  یلودع  باجیا  هب  نآ  لیدبت  هطیسب و  هیله  کی  یلیـصحت  بلـس  قیرط  زا  شور ، نیا  هب  سپ  تسا . مدع »  » نامه
ياج هک  دنک  یم  ضرف  يزیچ  ار  مدع  ینعی ، دـنک ؛ یم  ضرف  تیئیـش  یعون  قلطم  مدـع  يارب  رابتعا  نیا  اب  نهذ  هک  تسا  حـضاو  دـبای .

نآ رتیوق  هبترم  اب  دوجو  رتفیعـض  هبترم  هسیاقم  اب  نهذ  میتشاد   8 8 و 3 - - 2 موس / لصف  رد  هک  يریبعت  هب  دـنک و  یم  رپ  ار  دوجو  یلاـخ 
نآ یقبام  هدرک و  رپ  فیعض  دوجو  ار  فرظ  نیا  زا  یتمسق  هک  يروط  هب  دنک ، یم  ضرف  فیعض  دوجو  هدودحم  زا  رتعیـسو  یفرظ  ادتبا 

دنک و یم  رابتعا  تیاهن  یب  يدوجو  ألخ  کی  یلک  روط  هب  نآ  اب  بتارم  ریاس  هسیاقم  دوجو و  تیاهن  یب  هبترم  كرد  اب  هکلب  مدـع و  ار 
نیا لخاد 
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جراخ تسا و  هدش  رپ  فیعض  دوجو  زا  هدودحم  نیا  لخاد  هک  يروط  هب  دنک  یم  نییعت  هدرک  رپ  فیعض  دوجو  هک  ار  يا  هدودحم  ألخ 
هک يا  هنوگ  هب  یلبق  هدودحم  زا  رتعیسو  دنک  یم  ضرف  يا  هدودحم  ألخ  نیمه  رد  دوجو  دیدش  هبترم  يارب  تسا و  هدرک  رپ  مدع  ار  نآ 

نیا دش ، هتفگ  هچنآ  زا  بتارم . ریاس  يارب  تسا  نینچمه  شمدع و  زا  نآ  جراخ  تسا و  هدش  رپ  هبترم  نیا  دوجو  زا  هدودـحم  نیا  لخاد 
هارمه نهذ  رد  یلیصحت  بلس  ندرک  یمسا  نامه  الصا  دنک ، یم  ضرف  تیئیش  مدع  يارب  هاگآدوخان  ناسنا  هک  دیآ  یم  تسد  هب  هجیتن 
دننام دنک ، یم  راب  نآ  رب  زین  ار  يدوجو  ماکحا  جراخ  رد  مدع  قادصم  هب  نداد  تیئیش  زا  سپ  جراخ و  رد  مدع  هب  نداد  تیئیش  اب  تسا 

، تسا نهذ  تارابتعا  همه  اهنیا  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  نیاربانب ، کلذ . یلع  سق  رگیدـکی و  يارب  اهنآ  تیلع  رگیدـکی و  زا  مادـعا  زیامت 
: درادن یمکح  تیدوجوم و  تیئیش و  عون  چیه  یعقاو  مدع 

. نالطبلا كالهلا و  ضحم  وهف  هل ، هّیئیش  مدعلا ال  ّنا  مّدقت  دق 

: تسا يرورض  هتکن  ود  هب  هراشا  اجنیا  رد 

یفاـضا مدـع  هب  یلودـع  باـجیا  هب  یلیـصحت  بلـس  نیا  لیدـبت  سپـس  نآ و  یلیـصحت  بلـس  هبّکرم و  هیله  زا  قوف  قیرط  رد  لوا : هتکن 
یلو میدیسر  قلطم  مدع  هب  یلودع  باجیا  هب  یلیصحت  بلس  نیا  لیدبت  سپس  نآ و  یلیـصحت  بلـس  هطیـسب و  هیله  قیرط  زا  میدیـسر و 

هک یقیرط  هب  ار  قلطم  مدع  موهفم  ادتبا  هک  لکـش  نیا  هب  دبای . یم  تسد  یفاضا  مدـع  هب  زین  يرگید  قیرط  زا  نهذ  دراوم  زا  يا  هراپ  رد 
سپ نآ . يارب  قادصم  ضرف  رابتعا و  اب  تسا  هارمه  موهفم  نیا  ندروآ  تسد  هب  تشذگ  هک  روط  نامه  دروآ و  یم  تسد  هب  دـش  رکذ 

یم تسد  هب  یفاضا  مدـع  کـی  نآ  دـییقت  اـب  دـنک و  یم  دـّیقم  ار  موهفم  نیا  نآ ، يارب  قادـصم  ضرف  موهفم و  نیا  ندروآ  تسد  هب  زا 
دروم رد  دوش . یم  لئان  دنزیامتم  رگیدکی  زا  هک  یناوارف  یفاضا  مادعا  هب  بیترت  نیا  هب  يرگید و  یفاضا  مدـع  يرگید  دـییقت  اب  دروآ و 

لیلد دیاش  امهلاثما . و  ییاونـش ) مدع   ) يرک و  ییانیب ) مدع   ) يروک فالخرب  دنک ، یم  ریـس  قیرط  نیا  زا  نهذ  ورمع ، مدع  دـیز و  مدـع 
هژاو اـمهلاثما  ورمع و  مدـع  دـیز و  مدـع  يازا  هب  یلو  دراد  دوـجو  يرک »  » و يروـک »  » هژاو ییاونـش  مدـع  ییاـنیب و  مدـع  يازا  هب  هکنیا 
بلـس هب  هبجوم  هیـضق  زا  ریـس  قیرط  زا  امیقتـسم  نهذ  اهنآ  لاـثما  يرک و  يروک و  دروم  رد  هک  تسا  هتکن  نیمه  درادـن  دوجو  یـصاخ 
صاخ هژاو  کی  هدرک و  لمع  طیـسب  موهفم  کی  دننام  اهنآ  اب  اذـل  تسا و  هدیـسر  میهافم  نیا  هب  یلودـع  باجیا  هب  سپـس  یلیـصحت و 

اهنآ يارب 
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بّکرم هژاو  زج  اذـل  تسا و  هدرک  لمع  يدـییقت  بیکرت  قیرط  زا  ورمع ، مدـع  دـیز و  مدـع  لثم  دراوم ، ریاس  رد  یلو  تسا  هدومن  عضو 
. درادن اهنآ  يارب  يزیچ 

: دوب هدش  هفاضا  يدوجو  تاذ  کی  هب  مدع  موهفم  یفاضا ، مدع  ندروآ  تسد  هب  يارب  میدروآ ، نونکات  هک  ییاهلاثم  رثکا  رد  مود : هتکن 
کی هب  تاذ ، ياج  هب  ار ، مدع  موهفم  یفاضا  مدع  ندروآ  تسد  هب  يارب  ناوت  یم  یلو  نیمز ، مدع  نامسآ ، مدع  ورمع ، مدع  دیز ، مدع 

یم زین  و  یتاذ » مدع  یلزا و  مدـع  يرهد ، مدـع  ینامز ، مدـع  : » تفگ درک و  فصتم  یتاذ »  » و یلزا » «، » يرهد «، » ینامز  » دـننام فصو ،
، نیـضیقن عامتجا  مدـع  يراب ، کیرـش  مدـع  تفگ : درک و  هفاضا  مدـع  دوخ  ای  یمدـع  تاذ  کی  هب  يدوجو ، تاذ  ياج  هب  ار  نآ  ناوت 

. مدع مدع 

ناـمه رد  ناوت  یم  تسا ، هدرک  راـبتعا  نآ  يارب  نهذ  هک  یقادـصم  هب  هجوت  اـب  دـمآ ، تسد  هب  یفاـضا  مدـع  هکنیا  زا  سپ  لاـحره ، رد 
نآ رب  تسا  یضرف  توبث  يرابتعا و  قادصم  نآ  ياضتقم  هک  یماکحا  رگید  ترابع  هب  رابتعا و  نآ  اب  بسانتم  یماکحا  زین  رابتعا  فرظ 

: درک راب 

موهفم رّوصتی  کلذ  عیمج  یفف  یلزالا ، مدعلا  ینامزلا و  مدعلا  یتاذلا و  مدعلاک  هدـّیقی ، دـیق  ّياب  دـّیقملا  مدـعلا  فاضملا ، مدـعلا  ریظن  و 
توبثلا نم  هل  ام  یلع  قادصملا  یلع  مکحی  ّمث  قادصملا ، ّزیمتیف  موهفملا  دّیقی  ّمث  میهافملا ، ریاس  ّدـح  یلع  قادـصم  هل  ضرفی  مدـعلا و 

. دوجولا لابق  دوجولل  لباقملا  مدعلا  رابتعا  ریظن  مدعلا ، لابق  مدعلا  مدع  رابتعاک  مکحلا ، نم  هیضتقی  امب  ضورفملا 

اهنآ قرف  یفاضا و  مدع  قلطم و  مدع  كرتشم  هوجو  : 2

: دنا كرتشم  مهاب  لیذ  هوجو  رد  یفاضا  مدع  قلطم و  مدع  هک  دوش  یم  نشور  دش ، هتفگ  هچنآ  زا 

. دنوش یم  كرد  یفرح ، يانعم  وحن  هب  ینعی  یلیصحت ، بلس  تروص  هب  نهذ  رد  ادتبا  ودره  - 1

هب اهنآ  لاثما  يرک و  مدـع  يروک ، مدـع  میهافم  بیترت  نیدـب  دـنیآ و  یمرد  یلودـع  باجیا  تروص  هب  نهذ  رابتعا  فرظ  رد  ودره  - 2
. دیآ یم  دوجو 

اج همه  قادصم  نیا  هک  دنک  یم  رابتعا  قادصم  یعون  اهنآ  يارب  نهذ  دـنرادن ، تیئیـش  قادـصم و  اعقاو  ود  نیا  زا  کیچیه  دـنچره  - 3
نتـشادن قادصم  مدع  تاذلاب  یقیقح و  قادـصم  ّالا  تسا و  ضرعلاب  يزاجم و  قادـصم  قادـصم  نیا  دـنک . یم  رپ  ار  دوجو  یلاخ  ياج 

. ددرگ یم  سکعنم  نهذ  رد  یلیصحت  بلس  تروص  هب  ادتبا  هک  تسوا  مه  تسا و 
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قادـصم دوخ  رابتعا  فرظ  رد  نهذ  هک  تسا  تهج  نیا  رد  اهنت  اهنآ  تواـفت  تسین ، یتواـفت  یفاـضا  مدـع  قلطم و  مدـع  نیب  اـجنیا ، اـت 
، درادـنپ یم  یـش ء  کی  مدـع  قادـصم  ار  ایـشا  ریاس  دوجو  هجیتن  رد  دزاـس و  یم  قبطنم  ایـشا  ریاـس  دوجو  رب  ار  یفاـضا  مدـع  ضرعلاـب 

هریغ گنس و  تخرد و  ورمع و  دلاخ و  دوجو  نهذ  الثم ، ددرگ ؛ یمن  قبطنم  یئیش  چیه  رب  نآ  يرابتعا  قادصم  هک  قلطم  مدع  فالخرب 
گنـس تخرد و  ورمع  دلاخ و  نامه  دیزریغ  هک  دنک  یم  مکح  هک  تسا  رابتعا  نیمه  هب  هجوت  اب  دنک و  یم  رابتعا  دیز  مدع  قادصم  ار 

یم ملاع  يایشا  مامت  لماش  دنا - ضیقن  هک  دیز -» ای ال  دیز  ریغ   » و دیز »  » موهفم ود  هک  مییوگ  یم  هکنیا  رگید ، ریبعت  هب  دنیایشا . ریاس  و 
هجوت عقاو  هب  اهنت  مینک و  رظن  فرـص  نهذ  رابتعا  زا  رگا  سپ  تسا . راـبتعا  نیمه  زا  یـشان  دـیز ، ریغ  اـی  تسا  دـیز  اـی  يزیچره  دـنوش ،

قادـصم کـی  اـهنت  قلطم  مدـع  يارب  نهذ  راـبتعا  هب  هجوت  اـب  یلو  یفاـضا ؛ مدـع  يارب  هن  تسه و  یقادـصم  قـلطم  مدـع  يارب  هن  مینک ،
مدـع يارب  یلو  دـنک - یم  رپ  ار  نآ  ياج  دوش  مودـعم  دوجو  ملاـع  لـک  مینک  ضرف  رگا  هک  تسا  يزیچ  ناـمه  نآ  و  تسه - يراـبتعا 

. تسوا هیلع  قبطنم  هدوب  يرگید  لوط  رد  یکی  هک  دراد  دوجو  يرابتعا  قادصم  ود  یفاضا 

تسین يزیامت  مدع  رد  : 3

اعدم حیضوت  : 3 - 1

، قلطم مدع  هرابرد  دشاب . رگید  مدع  زا  ریغ  یمدع  هک  تسین  نینچ  تسین . زیامت  مدـع  رد  هک  تسا  نیا  مدـع  باب  رد  روهـشم  لئاسم  زا 
، قادصم رابتعا  زا  سپ  هچ  دنک و  رابتعا  یقادـصم  نآ  يارب  نهذ  هکنیا  زا  لبق  هچ  قلطم - مدـع  رد  ینعی ، تسا ؛ قداص  اقلطم  اعدـم  نیا 

نیا لومـشم  دنک  رابتعا  یقادصم  نآ  يارب  نهذ  هکنیا  زا  لبق  یفاضا  مدع  دـش ، لئاق  لیـصفت  دـیاب  یفاضا  مدـع  هرابرد  اما  تسین ؛ يزیم 
اعبط دوش و  یم  لصاح  زیامت  یعون  قادصم  رابتعا  زا  سپ  یلو  تسا  هدشن  رابتعا  نآ  يارب  یتیئیـش  چیه  هلحرم  نیا  رد  اریز  تسا ، مکح 

. داد میهاوخ  حیضوت  هدنیآ  روطس  رد  هکنانچ  دوب ، دهاوخ  رگید  مدع  زا  ریغ  یمدع  ره 

ناهرب : 3 - 2

دیاب تسا ؛ تیئیش  عرف  نتشاد  زیم  اریز  درادن ، زاین  ناهرب  هب  دوش ، رّوصت  تقدب  قوف  ياعدم  رگا 
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. درادن مه  يزیم  سپ  تسین ، يزیچ  یعقاو  مدع  هک  دش  هتفگ  دشاب و  هتشاد  يزیم  ات  دشاب ، يزیچ 

: میراد یم  نایب  هک  تسا  هدش  رکذ  یناهرب  دروم ، نیا  رد  لاحره ، رد 

. دوش یم  هداد  تبسن  یتاذ  یئیش و  هب  هراومه  زیامت  لوا : همدقم 

(1). تاذ زا  جراخ  هب  زیامت  تاذ و  ءزج  هب  زیامت  تاذ ، مامت  هب  زیامت  تسا : هدش  رکذ  مسق  هس  زیامت  يارب  حیضوت :

لثم دشاب ، هتشادن  يرگید  یـش ء  اب  یتاذ  كرتشم  هجو  چیه  ضورفم  یـش ء  هک  تسا  نیا  تاذ  مامت  هب  زیامت  تاذ : مامت  هب  زیامت  فلا )
زا جنپ  ددـع  زبس و  گنر  جـنپ . ددـع  زبس و  گنر  ای  تیفیک  تیمک و  لثم  هلوقم ، ود  زا  عون  ود  زیامت  ای  رگیدـکی  زا  هیلاع  سانجا  زیامت 

هجو اهنت  تسین . كرتشم  ناشدیعب  هن  طسوتم و  هن  بیرق  سنج  هن  دنرادن ، دشاب  ودره  یتاذ  هک  یکرتشم  هجو  چیه  دنزیامتم و  رگیدکی 
لومحم نیا  هک  میناد  یم  یلو  دوش  یم  لمح  ودره  رب  تیهام »  » موهفم سپ  دنا ، تیهام  ودره  الثم ، تسا ؛ یـضرع  يروما  اهنآ  كرتشم 

. تسا یضرع  كرتشم  لومحم  سپ  تسین ، ود  نیا  زا  کیچیه  تایتاذ  زا 

یش ود  ینعی ، دنشاب ؛ هتـشاد  توافت  رگیدکی  اب  تاذ  زا  یئزج  رد  زیامتم  رما  ود  هک  تسا  نیا  تاذ  ءزج  هب  زیامت  تاذ : ءزج  هب  زیامت  ب )
ناشکرتشم هجو  هک  بسا  ناسنا و  لثم  كرتشمریغ ، لصف  رد  دنـشاب و  كرتشم  هلوقم  رد  لقاال  ای  دـیعب  ای  طـسوتم  اـی  بیرق  سنج  رد  ء 

دوش یم  هدـید  بسا . لصف  یمود  تسا و  ناسنا  لصف  یلوا  هک  لـهاص ، قطاـن و  ناـشزیامت  هجو  و  تسا ، ودره  سنج  هک  تسا ، ناویح 
. دهد یم  لیکشت  تسا ، زایتما  هجو  نامه  هک  کیره ، لصف  ار  رگید  ءزج  تسا و  ود  نآ  تاذ  زا  یئزج  كرتشم  هجو  هک 

ياراد یـش ء  ودره  ینعی ، دنـشاب ؛ كرتشم  امامت  یـش ء  ود  تاـیتاذ  هک  تسا  نیا  تاذ  زا  جراـخ  هب  زیاـمت  تاذ : زا  جراـخ  هب  زیاـمت  ج )
تیهام کی  دارفا  نیب  اهنت  زیامت  عون  نیا  هک  تسا  نشور  دـشاب . تاّیـضرع  رد  اهنت  اهنآ  زیاـمت  تواـفت و  دنـشاب و  دـحاو  یعون  تیهاـم 

زا جراخ  يزیچ  هب  اهنآ  زایتما  تسا و  اهنآ  تاذ  مامت  ناسنا  تسا و  ناسنا  ناشکرتشم  هجو  هک  ورمع  دیز و  لثم  تسا ، رّوصتم  مات  یعون 
جراخ یضرع و  همه  هک  هریغ  ناکم و  دق و  گنر و  لثم  تسا ، ناسنا  تاذ 

. تسا هدشن  رکذ  اجنیا  رد  هک  تسا  کیکشت  هب  زیامت  نامه  هک  تسا  هدوزفا  زین  يرگید  زیامت  هس  نیا  رب  قارشا  خیش  - 1
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تاذ ياراد  یـش ء  هک  تسا  نیا  رب  عرفتم  قوف  زیامت  مسق  هس  ره  دوش ، یم  هدـید  هک  روط  نامه  دنتـسه . ورمع  دـیز و  یعون  تیهاـم  زا 
. دشاب

یم ضرف  نآ  يارب  یتیعقاو  هک  تسا  لقع  رابتعا  فرظ  رد  اهنت  تسا و  تیعقاو  بلـس  یفن و  مدـع  اریز  درادـن ، تاذ  مدـع  مود : همدـقم 
. دوش

: تسین زیامت  مدع  رد  هجیتن 

نیعونلاک تاذـلا ، ضعبب  وا  نیتلوقم ، تحت  نیعونلاک  تاذـلا ، مامتب  اّمإ  نیئیـش  نیب  زیامتلا  ذا  مدـعلا ، یف  زیاـمت  ـال  نا  هیلع  عّرفتی  اّـمم  و 
. مدعلل تاذ  و ال  عون ؛ نم  نیدرفلاک  تاذلا ، ضرعی  امب  وا  هدحاو ، هلوقم  تحت 

باوج لاکشا و  : 3 - 3

يرک زا  ریغ  يروک  هک  میبای  یم  رد  حوضوب  اریز  تسین ، قداص  یفاضا  مدـع  هراـبرد  قوف  ياعدـم  هک  دوش  هتفگ  تسا  نکمم  لاکـشا :
ییاونـش مدـع  زج  زین  يرک  ییانیب و  مدـع  زج  يروک  هک  تسا  نشور  تسین و  يزیم  يرک  يروک و  نیب  هک  تفریذـپ  ناوت  یمن  تسا و 

. تسه زیم  دنا - یفاضا  مدع  ودره  هک  یئاونش - مدع  یئانیب و  مدع  نیب  سپ  تسین ،

یقادـصم نآ  يارب  نهذ  هکنیا  زا  لـبق  مدـع  ینعی ، نهذ - ضرف  راـبتعا و  زا  رظن  فرـص  تسا  یعقاو  مدـع  مدـع  زا  دوصقم  رگا  باوج :
یب زین  ود  نآ  نیب  زیم  یفاـضا و  مدـع  قـلطم و  مدـع  هب  میـسقت  یتـح  هلحرم  نیا  رد  تـسین ، يزیم  چـیه  تروـص  نـیا  رد  دـنک - راـبتعا 

تـسا مدـع  مدـع  زا  دوصقم  رگا  و  تسا . مدـع  يارب  قادـصم  رابتعا  یمـسا و  موهفم  ندـمآ  دوجو  هب  زا  سپ  زین  میـسقت  نیا  تساـنعم ؛
لئاق مدع  رد  زیامت  ناوت  یم  ضورفم  ياهقادصم  ظاحل  هب  تروص  نیا  رد  میدرک ، رابتعا  نآ  يارب  قادصم  یمسا و  موهفم  هک  یماگنه 

نیب ندش  لئاق  زیامت  يانعم  هب  میـسقت  دوخ  یفاضا ، مدع  قلطم و  مدع  هب  دوش  یم  میـسقت  مدع  هک  تسا  هلحرم  نیمه  رد  تسرد  دـش و 
یفاـضا مادـعا  تسه ، زیم  یفاـضا  مدـع  قادـصم  رد  هک  یلاـح  رد  درادـن ، دوجو  يزیم  قلطم  مدـع  قادـصم  دوخ  رد  هتبلا  تسا . ماـسقا 

یتوـبث تیئیـش و  جراـخ  رد  مدـع  يارب  هلحرم  نیا  رد  نهذ  هک  تسور  نآ  زا  زیم  نیا  تسا ، يرگید  زا  ریغ  کـیره  هـک  مـیراد  یناوارف 
. رابتعا فرظ  نامه  رد  تسا  زیم  حّحصم  يرابتعا  توبث  تیئیش و  نیمه  دنک و  یم  رابتعا 
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زیامتم رگید  مدع  زا  یمدع   » هک ریبعت  نیا  یتح  تسین ، زیامتم  رگید  مدع  زا  تسا  مدـع  هک  تهج  نآ  زا  زین  یفاضا  مدـع  رگید ، ریبعت  هب 
، درادن يزیم  تسا  مدـع  هک  تهج  نآ  زا  یفاضا  مدـع  تفگ  دـیاب  هکلب  تسا ، زیم  یعون  دـیفم  دوخ  اریز  تسین ، یقیقد  ریبعت  زین  تسین »

یم تیارـس  تسا - مدـع  نامه  هک  فاضم - هب  ازاجم  نهذ  ار  هیلا  فاضم  زیامت  ینعی ، تسا ؛ نآ  هیلا  فاضم  هیحاـن  زا  تسه  يزیم  رگا 
: دنک یم  مادعا  زیامت  هب  مکح  دهد و 

مدع نم  ّزیمتملا  یمعلا  وه  يذلا  رـصبلا  مدـعک  زیامتلا ، نم  عون  هعبتی  دوجولا و  نم  ّظح  هل  لصحیف  دوجولا ، یلا  مدـعلا  فاضی  امبر  معن 
. رخالا نم  ّزیمتملا  ورمع  مدع  دیز و  مدعک  ممصلا و  وه  يذلا  عمسلا 

نآ باوج  رگید و  یلاکشا  : 3 - 4

رد دوجوم  لاکشا  هب  زین   6 - 7 - 3 مود / لصف  رد  ام  تسا . هدش  هتخادرپ  لولعملا » مدعل  هلع  هّلعلا  مدع   » هیـضق هب  ثحب ، زا  هلحرم  نیا  رد 
تـسا بسانم  میدروآ ، مدـع  موهفم  رد  نهذ  يزاس  هشیدـنا  زرط  هرابرد  هک  یتاکن  هب  هجوت  اب  اجنیا  رد  میتخادرپ . نآ  ّلـح  هیـضق و  نیا 

. میزادرپب نآ  باوج  هیضق و  نیا  لاکشا  هب  هرابود 

: تسا لاکشا  دروم  تهج  ود  زا  هیضق  نیا 

-2 تسین ؛ يزیم  مدع  رد  دش  هتفگ  هکنآ  لاح  دنزیامتم و  رگیدکی  زا  سپ  تسا ، لولعم  مدع  زا  ریغ  تلع  مدـع  هیـضق ، نیا  ساسارب  - 1
. تسین يزیچ  یعقاو  مدع  اریز  تخاس ، صخشم  ار  نآ  بذک  قدص و  ناوتب  نآ  هب  عوجر  اب  ات  درادن ، یکحم  قباطم و  هیضق  نیا 

نیا رد  یلیـصحت - بلـس  ناـمه  ینعی  نآ - يارب  قادـصم  راـبتعا  زا  لـبق  تسا  یعقاو  مدـع  هیـضق  نیا  رد  مدـع  زا  دوصقم  رگا  باوـج :
هشیر زا  لاکشا  نیاربانب ، يا . هیـضق  هن  یمکح و  هن  یلولعم و  مدع  هن  تسه  یتلع  مدع  هن  سپ  تسین ، يزیم  چیه  هلحرم  نیا  رد  تروص 

زا دوصقم  رگا  و  دوش ؛ عقاو  لاکشا  دروم  ات  تسین  راک  رد  يا  هیضق  الصا  تسا ، عوضوم  يافتنا  هب  هبلاس  هلئسم  حالطصاب  تسا و  یفتنم 
یتیلع مه  دنزیامتم و  رگیدکی  زا  مه  لولعم و  مدع  مه  میراد  تلع  مدع  مه  دـنچره  تروص ، نیا  رد  تسا ، نآ  ضورفم  قیداصم  مدـع 

اب کلذ  عم  دننک ، یم  هولج  هّجوم  روبزم  لاکشا  ود  اعبط  تسا و  قداص  تسا » لولعم  مدع  هلع  تلع  مدع   » هیضق تسا و  ققحم  اهنآ  نیب 
: درک لح  ریز  وحن  هب  ار  ودره  ناوت  یم  نهذ  تارابتعا  هب  هجوت 
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هب يزاـین  سپ  باوج ، ناـمه  زین  باوـج  تسا و   3 رد 3 - روکذـم  لاکـشا  نامه  لولعم ، مدـع  تلع و  مدـع  نیب  زیم  ینعی  لوا ، لاکـشا 
. تسین رارکت 

، یلیصحت بلس  هلحرم  زا  سپ  دش ، هتفگ  هک  روط  نامه  هک  تسا  لح  لباق  وحن  نیا  هب  هیضق ، ّیکحم  قباطم و  نییعت  ینعی  مود ، لاکـشا 
تسا و یلقع  زاجم  ضرف و  فرظ  نامه  رابتعا  فرظ  تسا و  نهذ  تارابتعا  لـحارم  ریاـس  تسا ، مدـع  روصت  یقیقح  هلحرم  ناـمه  هک 

نیا نهذ  دراد و  دوجو  یتقیقح  هک  انعم  نیا  هب  دراد ، تقیقح  رد  هشیر  هکلب  تسین ، فرص  زاجم  یلقع  زاجم  دش ، هتفگ  زین  البق  هکنانچ 
تلع و مدع  موهفم  ود  عقاو  رد  ینعی ، تسا ؛ هنوگ  نیمه  زین  ثحب  دروم  هیضق  دزیر . یم  زاجم  نیا  بلاق  رد  ار  نآ  دبای و  یم  ار  تقیقح 

چیه يواح  تسا و  یقیقح  هیضق  نآ  هک  دندرگ  یمزاب  يرگید  هیضق  هب  تسا » لولعم  مدع  تلع  تلع  مدع   » هک هیضق  نیا  لولعم و  مدع 
. تسا لولعم  دوجو  تلع و  دوجو  نیب  دیدش  یگتسباو  نامه  نآ  دافم  هک  تسا  يا  هیضق  یقیقح  هیضق  نآ  تسین ، يزاجم 

نایرج هب  غارچ  ینشور  تسا ، هتسباو  دیشوخ  رون  هب  لگ  تسا ، هتسباو  هدنزاس  هب  نامتخاس  تسا : توافتم  ایـشا  نیب  یگتـسباو  حیـضوت :
ثودح زا  سپ  تسا . ثودح  رد  اهنت  هدنزاس  هب  نامتخاس  یگتـسباو  تسا . هتـسباو  تلع  دوجو  هب  زین  لولعم  دوجو  تسا و  هتـسباو  قرب 

کی نیا  ددرگ ، یمن  مودعم  نامتخاس  هدنزاس ، ندش  مودعم  اب  سپ  تساجرباپ . نامتخاس  دوش ، مودـعم  نآ  هدـنزاس  دـنچره  نامتخاس ،
. تسا هتسباو  دیشروخ  رون  هب  زین  لگ  تسا . یگتسباو  عون 

هب یگتـسباو  نیا  یلو  تسا  هتـسباو  دیـشروخ  رون  هب  زین  اقب  رد  لـگ  سپ  دوش ، یم  هدرمژپ  دوش ، يریگولج  دیـشروخ  رون  زا  یتدـم  رگا 
رتدیدش یلبق  یگتسباو  زا  هک  تسا  یگتسباو  عون  کی  زین  نیا  دشک ، یم  لوط  یتدم  دورب ، نیب  زا  لگ  اروف  رون  عطق  اب  هک  تسین  يدح 

عطق ضحم  هب  هک  تسا  يروـط  یگتـسباو  نیا  یلو  تسا  هتـسباو  قرب  ناـیرج  هب  اـقب  رد  مه  ثودـح و  رد  مه  زین  پمـال  ینـشور  تسا .
. تسا رتدیدش  یلبق  مسق  ود  زا  یگتسباو  نیا  سپ  دور ، یم  نیب  زا  ینشور  نایرج 

موس عون  لیبق  زا  تلع  دوجو  هب  لولعم  دوجو  یگتسباو  دراد . فعض  تدش و  اما  تسه  یگتـسباو  لاثم  هسره  نیا  رد  هک  دوش  یم  هدید 
مدع اب  تسا  هارمه  اعطق  تلع  مدع  سپ  تسا ، شخب  یتسه  تلع  دوجو  هب  هتـسباو  دـنمزاین و  اقب  رد  مه  ثودـح و  رد  مه  لولعم  تسا .

دوجو نیع  هک  تلع ، هب  لولعم  دوجو  یگتـسباو  لولعم و  دوجو  تسا و  تلع  دوجو  تسا  ققحم  جراخ  رد  هچنآ  مییوگب ، رتقیقد  لولعم .
لولعم دوجو  نیع  زین  نیا  هک  یگتسباو ، نیا  تدش  زین  و  تسا ، لولعم 
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رد دراد  هک  یـصاخ  تارابتعا  اب  ار  نآ  دـنک  هدافتـسا  يدوجو  هیـضق  زا  هکنیا  ياج  هب  یگتـسباو  نیا  تدـش  نایب  يارب  نهذ  یلو  تسا ،
يا هیـضق  روبزم  هیـضق  هکنیا  لصاح  سپ  تسا » لولعم  مدع  تلع  زین  تلع  مدـع  : » دـنک یم  ریبعت  نینچ  هتخیر  یمدـع  هیـضق  کی  بلاق 

زا یکاح  يزاجم  هیـضق  نیا  یلو  تسین  رارقرب  ود  نیا  نیب  یتیلع  زین  اعبط  میرادن و  لولعم  مدع  تلع و  مدع  جراخ  رد  ام  تسا ، يزاجم 
هک يوحن  هب  تسا  دیدش  رایسب  زین  اهنآ  یگتسباو  لولعم و  دوجو  يارب  تسا  تلع  تلع  دوجو   » هیضق اب  هک  تسا  یقیقح  يدوجو  يرما 
زا تسا . قوف  یقیقح  هیـضق  قباطم  ّیکحم و  نامه  يزاجم  هیـضق  نیا  قباطم  ّیکحم و  تقیقح  سپ  مینک  یم  تیاکح  نآ  زا  دش ،» نایب 

هیـضق رگا  نآ . بذـک  هب  طونم  زین  نآ  بذـک  تسا و  یقیقح  يدوجو  هیـضق  نآ  تحـص  هب  طونم  يزاـجم  هیـضق  نیا  تحـص  ور ، نیا 
: تسا بذاک  هن  رگا  تسا و  قداص  زین  هیضق  نیا  دشاب ، قداص  دراد  نآ  هب  هراشا  يزاجم  هیضق  نیا  هک  ییقیقح 

فیـضی ثیح  لولعملا  مدعل  هّلع  هّلعلا  مدع  لاقیف : کلذ ، نم  دوجولل  ام  ءاذـح  هّیلولعملا  هّیّلعلا و  مدـعلا  یلا  لقعلا  بسنی  قیرطلا  اذـهب  و 
هّلعلا و دوجو  یلع  لولعملا  دوجو  فّقوتی  ناک  اـمک  هّلعلا ، مدـع  یلع  لولعملا  مدـع  ینبی  ّمث  نامدـعلا ، ّزیمتیف  لولعملا  هّلعلا و  یلا  مدـعلا 

. فّقوتلا نم  نیدوجولا  نیب  ام  یلا  هراشالا  هتقیقح  زّوجتلا  نم  عون  کلذ 

اب ار  اهنآ  ادتبا  دیاب  زمر ، بلاطم  مقـس  تحـص و  مهف  يارب  دنتـسه . يزمر  نابز  دننام  قوف  عون  زا  يزاجم  يایاضق  نهذ ، هب  بیرقت  يارب 
يزاجم هّیضق  دیاب  زین ، اجنیا  رد  درک . یبایزرا  ار  نآ  مقس  تحص و  نآ  هب  هجوت  اب  سپس  دنادرگرب و  يداع  نابز  هب  زمر  لودج  هب  هجوت 

. درک مولعم  ار  نآ  بذک  قدص و  دنادرگرب و  یقیقح  هیضق  هب  نهذ  تارابتعا  هب  هجوت  اب  ار 

اهنآ ّلح  مدع و  ياه  سکوداراپ  : 4

هراشا

ار دوخ  دـسر  یم  رظن  هب  هک  تسا  يدـحاو  قداص  هیـضق  ای  دنـسر  یم  رظن  هب  ضقانتم  هک  تسا  قداـص  هیـضق  ود  سکوداراـپ  زا  روظنم 
اهـسکوداراپ نیا  درک . لح  ار  اهنآ  ناوت  یم  یفاکـشوم  تقد و  اب  هک  دراد  دوجو  سکوداراـپ  يدادـعت  مدـع ، دروم  رد  دـنک . یم  ضقن 

: زا دنا  ترابع 

؛» مدع مدعلا  مدع   » سکوداراپ - 1

؛» هنع ربخی  قلطملا ال  مودعملا   » سکوداراپ - 2

؛» هیف تباث  نهذلا  یف  تباثاللا   » سکوداراپ - 3
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؛» لاحم نیضیقنلا  عامتجا   » سکوداراپ - 4

.« یلک یئزجلا   » سکوداراپ - 5

هدـش رکذ  اـهنآ  هرمز  رد  تسا ، مدـع  ياهـسکوداراپ  لـح  هار  هیبش  نآ  لـح  هار  نوچ  یلو ، تسین  مدـع  هب  طوبرم  ریخا  سکوداراـپ  هک 
. تسا

« عیاش لمح   » و یلّوا » لمح   » حالطصا ود  دربراک  دراوم  : 4 - 1

. میهد حرش  ار  عیاش » لمح   » و یلّوا » لمح   » حالطصا ود  ياهدربراک  تسا  مزال  قوف ، ياهـسکوداراپ  لح  حیـضوت و  هب  نتخادرپ  زا  لبق 
: دنور یم  راک  هب  دروم  ود  رد  حالطصا  ود  نیا 

، دربراک نیا  رد  عیاش .» لمح  هب  ناسنا   » و یلوا » لمح  هب  ناسنا   » لثم دنا ، هیضق  عوضوم  زا  ریغ  يرگید  درفم  ای  عوضوم  دیق  یهاگ  فلا )
نآ ای  عوضوم  قادـصم  هک  تسا  نیا  عیاش  لمح  يانعم  دوش و  ظاحل  دـیاب  درفم  نآ  ای  عوضوم  موهفم  هک  تسا  نیا  یلوا  لـمح  ياـنعم 
نیا رد  ناسنا . قیداصم  ای  قادـصم  ینعی  عیاش  لمح  هب  ناسنا  ناـسنا و  موهفم  ینعی  یلّوا  لـمح  هب  ناـسنا  سپ  ددرگ . ظاـحل  دـیاب  درفم 

. دندرگ رکذ  رظندروم  درفم  ای  عوضوم  زا  سپ  هلصافالب  ود  نیا  دیاب  تلاح ،

رد نآ ؛ عوضوم  فصو  هن  دنا  هیـضق  لمح  فصو  رگید  ترابع  هب  دنا و  هیـضق  دوخ  يارب  يدـیق  هلزنم  هب  قوف  حالطـصا  ود  یهاگ  ب )
لمح هب  تسا  دیفـس  ناسنا   » و یلوا » لمح  هب  تسا  ناسنا  ناسنا   » لثم نآ ، لالخ  رد  هن  دنوش  رکذ  هیـضق  مامتا  زا  سپ  دیاب  تروص ، نیا 

.« عیاش

موهفم کی  نیع  دـناوت  یم  يزیچ  هک  تسا  حـضاو  تسا . لومحم  موهفم  دوخ  ناـمه  عوضوم  هک  تسا  نیا  یلوا  لـمح  هب  هیـضق  داـفم 
نآ دافم  تسا و  هجوت  دروم  نآ  موهفم  هشیمه  زین  عوضوم  هیحان  رد  یلوا  لمح  هب  هیـضق  رد  سپ  دـشاب ، موهفم  خنـس  زا  دوخ  هک  دـشاب 

. تسا موهفم  ود  نیب  داحتا  و  ینامه » نیا   » هب مکح  تسا ، لومحم  موهفم  دوخ  نامه  عوضوم  موهفم  هک  تسا  نیا 

. تسا قطان  ناویح  موهفم  نامه  ناسنا  موهفم  ینعی  یلوا » لمح  هب  تسا  قطان  ناویح  ناسنا  »

هیحان رد  عیاش  لمح  رد  سپ  لومحم . موهفم  دوخ  نامه  هن  تسا ، لومحم  موهفم  قادصم  عوضوم  هک  تسا  نیا  عیاش  لمح  هیـضق  دافم 
نکمم دشاب و  دارم  نآ  موهفم  تسا  نکمم  درادن ، دوجو  یصاخ  طرـش  عوضوم  هیحان  رد  اما  تسا  راک  رد  قادصم  ياپ  هشیمه  لومحم 

موهفم قادصم  عوضوم  موهفم  هک  تسا  نیا  عیاش  لمح  دافم  لوا ، تروص  رد  شقادصم . تسا 
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موهفم قادصم  ناسنا  موهفم  اریز  نآ ، قیداصم  هن  تسا  ناسنا  موهفم  ناسنا  زا  دوصقم  نآ  رد  هک  تسا » یلک  ناسنا   » لثم تسا ، لومحم 
لثم تسا ، لومحم  موهفم  قادـصم  عوـضوم  قادـصم  هک  تسا  نیا  عیاـش  لـمح  داـفم  مود ، تروـص  رد  و  نآ ؛ قیداـصم  هن  تسا  یلک 
نیا رد  دنتـسه . زین  يدیفـس  موهفم  قادصم  رکب ، ورمع و  دیز و  دـننام  ناسنا ، قیداصم  هک  تسا  نیا  نآ  يانعم  هک  تسا » دیفـس  ناسنا  »

. دنیوگ یم  نونعم »  » ار نآ  قیداصم  و  ناونع »  » ار عوضوم  موهفم  احالطصا  تلاح ،

مه یلّوا  لمح  هب  هیـضق  رد  هک  مییوگب  دـیاب  مینک ، هدافتـسا  قوف  بلطم  نایب  رد  دـش  رکذ  فلا  دـنب  رد  هک  یحالطـصا  زا  میهاوخب  رگا 
ام عیاش . لمح  هب  یهاگ  تسا و  یلوا  لمح  هب  عوضوم  یهاـگ  عیاـش ، لـمح  هب  هیـضق  رد  و  لومحم ؛ مه  تسا و  یلوا  لـمح  هب  عوضوم 
هب عوضوم  ینعی  تسا - دارم  عوضوم  موهفم  نآ  رد  هک  ار  یعیاـش  لـمح  هب  هیـضق  میهد  عاـجرا  یتـحارب  میناوـتب  سپ  نیا  زا  هکنیا  يارب 
هب عوضوم  ینعی  دـندارم - عوضوم  قیداصم  هک  ار  نآ  رگید  عون  میمان و  یم  لوا » عون  عیاش  لمح  هب  هیـضق  - » تسا عوضوم  یلوا  لـمح 

. میراذگ یم  مسا  مود » عون  عیاش  لمح  هب  هیضق  - » تسا عوضوم  عیاش  لمح 

نآ ّلح  و  مدع » مدعلا  مدع   » سکوداراپ : 4 - 2

مینک روصت  تسا  جراخ  رد  دوخ  قادصم  زا  یکاح  هک  ار  مدع  موهفم  مینک . بلـس  ار  مدع  قادصم  هک  تسا  نیا  مدعلا  مدع  زا  دوصقم 
ياج هب  جراخ  رد  هک  تسین  انعم  نیا  هب  زج  نآ  عفر  هک  تسا  حضاو  دوش ؛ عفر  یجراخ ، مدـع  ینعی  قادـصم ، نآ  مینک  ضرف  سپـس  و 

یم وس  کی  زا  هک  تسا  ریوصت  لباق  لکـش  نیا  هب  دراد  دوجو  مدـعلا  مدـع  دروم  رد  هک  یـضقانت  لاحره ، رد  دوش . ققحم  دوجو  مدـع 
ضیقن دوجو  مدـع  تسا ، نامـسآ  ضیقن  نامـسآ  مدـع  تسا ، ناسنا  ضیقن  ناـسنا  مدـع  تسا ، زیچ  نآ  ضیقن  يزیچره  مدـع  هک  میناد 

مدع ای  ناسنا  ال  الثم ، تسین ؛ یـش ء  نآ  دوخ  قادصم  یـش ء  کی  ضیقن  هک  تسادیپ  تسا و  مدـع  ضیقن  زین  مدـع  مدـع  تسا ، دوجو 
مدع ینعی  مدع ، ضیقن  سپ  تسین ، دوجو  قادصم  زین  مدع  ینعی  دوجو ، ضیقن  تسین ، ناسنا  قادـصم  تسا ، ناسنا  ضیقن  هک  ناسنالا ،
مدع ییانیب ، مدع  ورمع ، مدع  دیز ، مدع  هک  روط  نامه  رگید ، يوس  زا  تسین . مدع  مدـعلا  مدـع  سپ  تسین ، مدـع  قادـصم  مه  مدـعلا ،

مدعلا مدع  سپ  تسا ، مدع  زا  یمـسق  دوخ  فاضم  مدع  تسا و  فاضم  مدع  زین  مدعلا  مدع  دنا ؛ فاضم  مدع  همه  ینامز  مدع  ییاونش ،
رب وه  وه  لمح  هب  مسقم  موهفم  اریز  تسا - مدع  مدعلا  مدع  نیاربانب  تسا ، مدع  یعون 
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هیـضق نیا  و  دوش - یم  لمح  وه  وه  لمح  هب  تسا ، مدعلا  مدع  هک  دوخ ، مسق  رب  تسا  مسقم  هک  مدع  موهفم  سپ  دوش ، یم  لمح  ماسقا 
عون یش ء  ضیقن  تسین  نکمم  رگید ، ترابع  هب  دنا . قداص  ودره  هک  میا  هدیسر  ضقانتم  هیضق  ود  هب  سپ  تسا ، ضقانتم  یلوا  هیضق  اب 

. دشاب یش ء  نآ  زا  یمسق  و 

: میوش یم  یهتنم  ریز  ضقانتم  هیضق  ود  هب  قوف  سکوداراپ  رد  ام  هکنیا  مالک  ّبل  ّلح :

. تسین مدع  مدعلا  مدع 

. تسا مدع  مدعلا  مدع 

هیـضق رگا  سپ  دـنک . بلـس  تایـصوصخ  مامت  اب  ار  يرگید  یکی  هک  دـنا  ضقانتم  یتقو  هیـضق  ود  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  زیچره ، زا  لبق 
هبلاس هیـضق  تسا  عیاش  لمح  هب  هبجوم  هیـضق  رگا  تسا و  یلوا  لمح  نیا  بلـس  زین  نآ  ضیقن  هبلاـس  هیـضق  تسا  یلوا  لـمح  هب  هبجوم 

بلطم نیمه  نیع  تسا . ضقانت  طرش  لمح  تدحو  هک  تسا  هدش  هتفگ  لیلد  نیمه  هب  دوب . دهاوخ  عیاش  لمح  نیا  بلس  زین  نآ  ضیقن 
هب دیق  یلّوا  رگا  دنـشاب ، مه  نیع  دیاب  زین  هیـضق  ود  عوضوم  هیـضق ، ود  لمح  تدحو  رب  هوالع  ینعی ، تسا ؛ قداص  زین  عوضوم  هیحان  رد 

؛ دنا هدش  شومارف  طرـش  ود  نیا  اهـسکوداراپ  رثکا  رد  دشاب . دیق  نامه  دـجاو  دـیاب  انیع  زین  یمود  دراد  عیاش  لمح  هب  دـیق  ای  یلّوا  لمح 
تسا ظوحلم  یلوا  لمح  هب  یکی  رد  عوضوم  تسه ، لمح  تدحو  رگا  ای  دنرادن ، لمح  تدحو  هبلاس  هبجوم و  هیـضق  ود  دوخ  ای  ینعی ،

. دنرگیدکی ضیقن  هیضق  ود  هک  تسا  هدش  روصت  تسا و  هدشن  هجوت  توافت  نیا  هب  یلو  عیاش  لمح  هب  يرگید  رد  و 

ود یعقاو  هرهچ  ینعی ، تسا ؛ یلّوا  لمح  مود  هیضق  رد  تسا و  عیاش  لمح  لّوا  هیـضق  رد  لمح  تسین ، لمح  تدحو  قوف ، هیـضق  ود  رد 
: دنتسین ضقانتم  دوش  یم  هدید  هک  روط  نامه  هک  دنریز  لکش  هب  هیضق 

(. مود عون  زا  عیاش  لمح   ) عیاش لمح  هب  تسین  مدع  مدعلا  مدع 

. یلّوا لمح  هب  تسا  مدع  مدعلا  مدع 

، دـش هداد  حیـضوت  سکوداراپ  لّوا  رد  هکنانچ  اریز  تسا ، قداص  هک  تسین  مدـع  مدـعلا » مدـع   » قادـصم هک  تسا  نیا  لوا  هیـضق  دافم 
موهفم هب  رظن  هجو  چیه  هب  تسا و  مدعلا  مدع  قادصم  هب  رظان  لوا  هیـضق  سپ  تسین ، مدع  دوجو  تسا و  دوجو  مدـعلا » مدـع   » قادـصم

یم تسا ، میهافم  ملاع  هب  افرص  ام  رظن  هکلب  میرادن ، مدعلا » مدع   » قادصم اب  يراکورـس  چیه  ام  سکعلاب : مود ، هیـضق  رد  اما  درادن . نآ 
موهفم نیع  ایآ  تسا ؟ یموهفم  هچ  نیع  مدعلا » مدع   » موهفم مینادب  میهاوخ 
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، تسین يرگید  موهفم  چـیه  نیع  تسا و  مدـع  موهفم  نیع  هک  تسا  حـضاو  مدـع ؟ موهفم  نیع  ای  ناسنا  الثم  موهفم  نیع  ای  تسا  دوجو 
. دنا هدشن  رکذ  هیضق  دویق  هک  تسا  نیا  زا  یشان  دسر  یم  رظن  هب  یضقانت  رگا  تسین . راک  رد  یضقانت  هنوگ  چیه  سپ 

اریز دـنا ، ضقاـنت  رد  لومحم  اـب  عوضوم  مدـع » مدـعلا  مدـع   » هیـضق رد  هک  درک  حرطم  ناوـت  یم  زین  لکـش  نیا  هب  ار  قوـف  سکوداراـپ 
هیـضق نیا  رد  سپ  تسا ، مدع  نآ  لومحم  هک  یلاح  رد  تسا  دوجو  نامه  هیـضق ، عوضوم  ینعی  مدـعلا ،» مدـع  ، » تشذـگ هک  روطنامه 

«. تسا مدع  دوجو   » هکنیا هب  تسا  هدش  مکح 

هب میدرک ، مدعلا  مدع  قادصم  هب  رظن  رگا  سپ  مدع ؛ قادصم  هن  تسا ، مدـع  موهفم  مدـعلا  مدـع  زا  دوصقم  قوف  هیـضق  رد  هکنیا  باوج 
: مییوگب مینک و  لمح  مدعلا  مدع  رب  ار  مدع  موهفم  میناوت  یم  یتروص  رد  اهنت  مینک ؛ لمح  نآ  رب  ار  مدع  لومحم  میناوت  یمن  هجو  چیه 
« مدعلا مدع   » قادصم هک  یلاح  رد  هک  تسا  نیا  رد  هطلاغم  نیاربانب ، دـشاب . نآ  موهفم  مدـعلا » مدـع   » زا دوصقم  هک  مدـع » مدـعلا  مدـع  »

رگا رگید ، ترابع  هب  تسا . هدش  لمح  نآ  رب  مدـع  موهفم  زاب  نآ - موهفم  هن  تسا  مدـعلا  مدـع  قادـصم  دوجو  اریز  تسا - هدـش  دـصق 
: مییوگب دیاب  میدرک ، هدارا  ار  مدعلا » مدع   » قادصم

رد لکـشتسم  طلخ  و  دوجوب » سیل  مدع  مدعلا  مدع   » مییوگب دیاب  میدرک ، هدارا  ار  نآ  موهفم  رگا  و  دوجو » لب  مدـعب  سیل  مدـعلا  مدـع  »
نیب ضقانت  هب  دنک و  یم  راب  نآ  رب  ار  موهفم  مکح  رگید  فرط  زا  دنک و  یم  هدارا  ار  مدعلا » مدع   » قادـصم فرط  کی  زا  هک  تسا  نیا 

هدارا ار  موهفم  هک  يدروم  رد  دنک و  راب  ار  قادـصم  مکح  دـنک  یم  هدارا  ار  قادـصم  هک  يدروم  رد  رگا  دـسر . یم  عوضوم  لومحم و 
: دوش یمن  هجاوم  یضقانت  چیه  اب  ار ، موهفم  مکح  دنک  یم 

هیلا فاضملا  مدعلل  عفار  ّهنا  امب  وه  مدـعلا و  نم  عون  مدـعلا  یلا  فاضملا  مدـعلا  ّناب  مدـعلا » مدـع   » رابتعا یف  لاکـشالا  عفدـنی  کلذـب  و 
. هتبلا ناعمتجی  لباقتلا ال  هّیعونلا و  و  ضقانتلا ، لباقت  هلباقی 

مدعلا هیف  ذوخأم  مدـعلا  قلطم  نم  ّصخا  موهفم  ّهنا  امب  مدـعلا  مدـعف  فلتخم ، ههجلا  ّنا  هر -)  ) نیهلأتملا ردـص  هدافا  امک  عافدـنالا - هجو 
. فاضملا مدعلا  هلباقی  ضیقنلل  ضیقنلا  عفر  فاضملا  مدعلا  هعفری  اضورفم  اتوبث  هیلا  فاضملا  مدعلل  ّنا  امب  مدعلا و  نم  عون 

نآ لح  و  هنع » ربخی  قلطملا ال  مودعملا   » سکوداراپ : 4 - 3

هب هن  مه  نهذ  رد  نهذ ؛ رد  هن  تسا  دوجوم  جراخ  رد  هن  هک  تسا  يزیچ  قلطم  مودعم  زا  دوصقم 

نآ لح  و  هنع » ربخی  قلطملا ال  مودعملا   » سکوداراپ : 4 - 3www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 342زکرم  هحفص 224 

http://www.ghaemiyeh.com


197 ص :

مودعم قلطم  مودعم  لباقم  رد  تسا ؛ هدرکن  روطخ  ینهذ  هب  الـصا  هک  يزیچ  یلیـصفت ؛ هن  یلامجا و  هن  یلک ، هن  یلایخ و  هن  یـسح  وحن 
زا دوصقم  درادـن . ام  یلعف  ثحب  هب  یطبر  هک  دراد  رارق  جراخ  رد  دوجوم  نهذ و  رد  مودـعم  سکعلاب : اـی  نهذ  رد  دوجوم  جراـخ و  رد 
یم ربخ »  » تسا نآ  رب  ّلاد  هک  یظفل  رابتعا  هب  لومحم  هب  اـبدا ، فرع  رد  اریز  تسین . عوضوم  کـی  رب  لومحم  لـمح  زج  يزیچ  زین  ربخ 
چیه قلطم  مودعم  رب  هک  تسا  نیا  هنع » ربخی  قلطملا ال  مودعملا  : » دوش یم  هتفگ  هکنیا  زا  دوصقم  لاحره ، رد  دانسا .»  » لمح هب  دنیوگ و 

دناوت یمن  تسا  هدرکن  روطخ  صخـش  نهذ  رد  احنا  زا  يوحن  چیه  هب  هک  يزیچ  اریز  تسا . تایهیدب  زا  نیا  دوش و  یمن  لمح  یلومحم 
، رگید يوس  زا  تسا . نهذ  طقف  هیـضق  لمح و  لومحم و  عوضوم و  فرظ  اریز  دوش ، عقاو  یلومحم  يارب  عوضوم  صخـش  نآ  نهذ  رد 
ال  » دوخ سپ  هنع ، ربخی  نآ ال  لومحم  تسا و  قلطملا  مودعملا  نآ  عوضوم  هک  تسا  هیضق  کی  نیمه  دوخ  تسا  حضاو  هک  روط  نامه 

ربخ نآ  زا  ناوت  یمن   » هکنیا هب  میا  هداد  ربخ  قلطم  مودعم  زا  هیـضق  نیمه  اب  نیاربانب  قلطم ، مودعم  يارب  تسا  یلومحم  ربخ و  هنع » ربخی 
هیضق ود  اب  ام  اذل  تسا ، ضقانت  رد  یلـصا  هیـضق  اب  هیـضق  نیا  و  هنع » ربخی  هناب ال  هنع  ربخی  هناب ال  هنع  ربخی  قلطملا  مودعملا   » ینعی داد ،»

: میهجاوم ریز  ضقانتم 

. هنع ربخی  قلطملا ال  مودعملا 

(. هنع ربخی  هناب ال   ) هنع ربخی  قلطملا  مودعملا 

هیضق یلوا  هیضق  یلو  دنتسه  عیاش  لمح  هب  ود  ره  هیضق  ود  نیا  تسین . راک  رد  یضقانت  دوش ، هجوت  هیضق  دویق  هب  رگا  زین ، اجنیا  رد  لح :
عوضوم تسا و  ظوحلم  عیاش  لمح  هب  لّوا  هیضق  عوضوم  ینعی ، لّوا ؛ عون  زا  عیاش  لمح  هیضق  مود  هیضق  تسا و  مود  عون  زا  عیاش  لمح 

: تسا ریز  لکش  هب  هیضق  ود  یعقاو  هرهچ  سپ  یلّوا . لمح  هب  مود  هیضق 

. هنع ربخی  عیاشلا ال  لمحلاب  قلطملا  مودعملا 

.( هنع ربخی  هناب ال   ) هنع ربخی  یلّوالا  لمحلاب  قلطملا  مودعملا 

، تسا هدرک  روطخ  صخـش  نهذ  هب  هن  تسا و  دوـجوم  جراـخ  رد  هن  هچنآ  ینعی  قـلطم ، مودـعم  قادـصم  هک  تسا  نیا  لوا  هیـضق  داـفم 
تسا عوضوم  قلطم  مودعم   » موهفم هک  تسا  نیا  مود  هیضق  دافم  یهیدب و  تسا  یمکح  هک  دوش  یمن  عقاو  یلومحم  چیه  يارب  عوضوم 

ناوت یم  و 
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یـضقانت چیه  قوف  هیـضق  ود  سپ  تسا . قدصلا  یهیدب  زین  نیا  هک  درک  لمح  نآ  رب  ار  هنع - ربخی  لومحم ال  لثم  نآ - بسانم  لومحم 
:(1) درادن رگیدکی  اب 

نع رابخالا  مدـع  یلع  ّلدـت  اّهناف  اهـسفن ، ضقانت  هّیـضقلا  ّناب  هنع ،» ربخی  قلطملا ال  مودـعملا  : » مهلوق یلع  دروا  ام  عفدـنی  کلذ  لـثمب  و 
اّینهذ اّم  اتوبث  هموهفمل  ّنا  امب  هنع و  ربخ  عقاولا ال  یف  ضحم  نالطب  ّهنا  امب  مودعملا  ّناب  عفدـنی  و  هنع . ربخ  هنیعب  اذـه  قلطملا و  مودـعملا 

ّهناب هنع  ربخی  یلّوالا  لمحلاب  هنع و  ربخی  عیاشلا ال  لمحلاب  قلطملا  مودـعملا  رخآ  ریبعتب  ناتفلتخم و  ناتهجلاف  هنع ، ربخی  ّهناـب ال  هنع  ربخی 
. هنع ربخی  ال 

زا هدافتسا  هژیوب  دشابن ، یفاک  قوف  كدنا  تاحیضوت  تسا  نکمم  تسا و  قیقد  هنع » ربخی  قلطملا ال  مودعملا  هیضق « رد  لکـشم  لح  - 1
هار مه  لکـشم و  مه  حالطـصا  ود  نیا  زا  هدافتـسا  نودب  اجنیا ، رد  ام  دنک . یم  رتلکـشم  ار  بلطم  عیاش  لمح  لوا و  لمح  حالطـصا  ود 

دوجو جراخ  رد  هن  هک  تسا  يزیچ  قلطم » مودعم  زا « دوصقم  هک  تسا  نیا  لکـشم  دشاب . رتناسآ  نآ  كرد  دیاش  مینک ، یم  نایب  ار  ّلح 
نهذ رد  نآ  زا  یموهفم  عون  چیه  درادن ، نآ  زا  یکرد  عون  چیه  صخش  ینعی  تسا ، دوجوم  احنا  زا  يوحن  هب  صخش  نهذ  رد  هن  دراد و 

تـسا حضاو  تسا . هدش  كرد  یناونع  اب  هن  تسا و  هدـش  روصت  نآ  تاذ  هن  یلیـصفت ، هن  یلامجا  هن  یّلک ، هن  یئزج  موهفم  هن  تسین ، وا 
یلومحم و عون  ره  يربخ ، عون  ره  یفـصو ، عون  ره  یباـجیا . هن  یبلـس و  مکح  هن  درک ، مکح  ناوت  یمن  يزیچ  نینچ  رب  وحن  چـیه  هب  هک 
ار هیلع  موکحم  فوصوم و  هنع و  ربخم  عوضوم و  ادتبا  صخـش  هکنیا  رب  تسا  فقوتم  یباجیا ، یبلـس و  زا  معا  یمکح ، عون  ره  هصالخ 
رب فقوتم  زین  یلیصحت  بلـس  نوچ  تسا ، لاحم  زین  هلـصحم  هبلاس  هیـضق  بلاق  رد  قلطم  مودعم  زا  مکح  بلـس  یتح  دشاب . هدرک  روصت 
هب قلطم  مودعم  رب  هک  تسا  یهیدب  اذهل  تسا ، هدماین  صخش  نهذ  هب  يوحن  چیه  هب  عوضوم  هک  تسا  نیا  ضرف  تسا و  عوضوم  روصت 

یمکح درک » یمکح  ناوت  یمن  وحن  چیه  هب  قلطم  مودعم  رب  میئوگ «: یم  هکنیا  دوخ  رگید ، فرط  زا  درک . یمکح  ناوت  یمن  وحن  چـیه 
نیا هک  تسا  نآ  رب  هیکت  دـش  رکذ  نتم  رد  هک  یّلح  هار  رد  درک ». مکح  نآ  رب  ناوـت  یمن  هکنیا « هب  میا  هدرک  مکح  نآ  رب  نآ ؛ رب  تـسا 

قادصم هب  رظان  هنع » ربخی  قلطملا ال  مودعملا  هیـضق « هک  یلاح  رد  نآ ، قادصم  مکح  هن  تسا  قلطم  مودعم  موهفم  مکح  عقاو  رد  مکح 
تسا موهفم  مکح  مکح  نیا  هکنیا  نداد  ناشن  تسا . لکشم  نآ  نایب  تسا ، تسرد  دنچره  نخس  نیا  نآ . موهفم  هن  تسا  قلطم  مودعم 
هکنیا هک  میئوگب  هک  تسا  نآ  رتنـشور  باوج  تسا . رـصاق  نآ  زا  قوف  نایب  هک  دراد  یتاهج  کیکفت  دایز و  تقد  هب  جایتحا  قادصم  هن 

» ناونع ناونع - نیمه  اـب  ار  قلطم  مودـعم  هک  تسا  تهج  نآ  زا  درک » مکح  نآ  رب  ناوت  یمن  هکنیا « هب  میا  هدرک  مکح  قلطم  مودـعم  رب 
صخش یتح  تروص  نآ  رد  دشاب ، هتشادن  دوجو  صخـش  نهذ  رد  زین  ناونع  نیا  یتح  مینک  ضرف  رگا  میا . هدرک  روصت  قلطم -» مودعم 

هب قلطم  مودـعم  ناونع  نیمه  روصت  اب  اریز  تشاد . دـهاوخن  مه  ار  درک - مکح  قلطم  مودـعم  رب  ناوت  یمن  هکنیا  هب  مکح  مکح - نیمه 
اب یتح  هک  تسا  يزیچ  قلطم  مودعم  هک  میتفگ  نوچ  تسین ، قلطم  مودعم  رگید  يزیچ  نینچ  تسا و  هدش  روصت  ناونع  اب  لامجا و  وحن 

تسین و قلطم  مودعم  تقیقح  رد  میا  هدرک  روصت  ار  نآ  قلطم » مودـعم  ناونع « اب  هک  یقلطم  مودـعم  سپ  تسا . هدـشن  روصت  مه  ناونع 
مودـعم ناونع « اـب  یتـح  هک  تسا  نآ  یعقاو  قلطم  مودـعم  درک . مکح  نآ  رب  ناوت  یمن  هکنیا  هب  درک  مکح  نآ  رب  ناوت  یم  ور  نیمه  زا 

لاـحم نآ  رب  زین  دوش » یمن  نآ  رب  مکح  هکنیا « هب  مکح  اـی  هنع » ربـخی  ـال  هکنیا « هب  مکح  یتـح  تروص  نیا  رد  دوشن ، روصت  زین  قلطم »
ع. تسا .
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نآ لح  و  نهذلا » یف  تباث  نهذلا  یف  تباثاللا   » سکوداراپ : 4 - 4

: مینک مسق  ود  ار  ایشا  میناوت  یم  میسقت  کی  رد  ام  هک  تسا  لکش  نیا  هب  سکوداراپ  نیا  تروص 

ام رگید  يوس  زا  یلو  هیف  دوجومریغ  اّمإ  نهذلا و  یف  دوجوم  اّمإ  یشلا ء  رتتحار  ریبعت  هب  هیف و  تباث  اّمإ ال  نهذلا و  یف  تباث  اّمإ  یـشلا ء 
هک یئیـش  ناـمه  سپ  نهذ ، رد  ندـش  دوـجوم  ینعی  ندـش  روـصت  مـیا و  هدرک  روـصت  ار  نـهذ  رد  دوـجومریغ  یـش ء  میـسقت  نـیمه  اـب 

یـش ء هک  تسا  یهیدـب  رگید ، ترابع  هب  تسا . هدـش  روصت  اریز  تسا . دوجوم  نهذ  رد  نیح  ناـمه  رد  دوخ  تسا  نهذ  رد  دوجومریغ 
رد دوجومریغ  یش ء   » ندرک روصت  مزلتسم  هیضق  نیا  قیدصت  روصت و  سفن  رگید ، فرط  زا  تسین . دوجوم  نهذ  رد  نهذ  رد  دوجومریغ 

نهذ رد  دوجومریغ  یش ء   » هک هیـضق  نیا  هب  قیدصت  نیح  رد  سپ  تسا ، نهذ  رد  نآ  ندش  دوجوم  نیع  نآ  ندرک  روصت  تسا و  نهذ »
تـسرد نیا  تسا و  دوجوم  نهذ  رد  نهذ » رد  دوـجومریغ  یـش ء  ، » ینعی تسا ؛ دوـجوم  نهذ  رد  نآ  عوـضوم  تسین » دوـجوم  نهذ  رد 

: زا دنا  ترابع  سکوداراپ  نیا  ضقانتم  هیضق  ود  سپ  تسا . قوف  هیضق  ضیقن 

. تسا دوجومریغ  نهذ  رد  نهذ ، رد  دوجومریغ 

. تسا دوجوم  نهذ  رد  نهذ ، رد  دوجومریغ 

هیضق ود  هرهچ  سپ  لّوا ، عون  زا  عیاش  لمح  هیضق  کی  مود  هیـضق  تسا و  مود  عون  زا  عیاش  لمح  هیـضق  کی  لّوا  هیـضق  اجنیا ، رد  لح :
: تسا ریز  لکش  هب  قوف 

. تسا دوجومریغ  نهذ  رد  عیاش ، لمح  هب  نهذ  رد  دوجومریغ 

. تسا دوجوم  نهذ  رد  یلّوا ، لمح  هب  نهذ  رد  دوجومریغ 

نیا مود  هیـضق  داـفم  تسا و  نهذ » رد  دوجوم  ریغ   » موهفم قادـصم  تسین  دوجوم  نهذ  رد  اـتقیقح  هچنآ  هک  تسا  نیا  لوا  هیـضق  داـفم 
عوضوم اریز  تسین ، راک  رد  یضقانت  سپ  تسا ، دوجوم  نهذ  رد  میهافم و  زا  تسا  یموهفم  نهذ » رد  دوجومریغ   » موهفم دوخ  هک  تسا 

. شقیداصم هن  موهفم  نآ  دوخ  مود  هیضق  رد  تسا و  موهفم  نیا  قیداصم  لّوا  هیضق  رد 

: درک ضقانت  عفر  زین  ریز  لکش  هب  تسا  نکمم  ار  هیضق  ود  نیا 

. یلّوا لمح  هب  تسا  نهذ  رد  دوجومریغ  نهذ  رد  دوجومریغ 

(. لّوا عون  زا  عیاش  لمح   ) عیاش لمح  هب  تسا  دوجوم  نهذ  رد  نهذ  رد  دوجومریغ 
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دنچره موهفم  نیا  هک  تسا  نیا  لّوا  هیـضق  دافم  تسا و  ینهذ  تادوجوم  زا  نهذ » رد  دوجومریغ   » موهفم هک  تسا  نیا  مود  هیـضق  دافم 
. تسا هدش  هراشا  مّود  لح  هار  هب  باتک  رد  تسا . نهذ » رد  دوجومریغ   » موهفم دوخ  نامه  موهفم  رظن  زا  یلو  تسا  ینهذ  تادوجوم  زا 

«، تسا دوـجوم  نهذ  رد  نهذ ، رد  دوـجوم  ریغ   » هیـضق ینعی  مود ، هیـضق  رد  درک : حرطم  ناوـت  یم  زین  لکـش  نیا  هب  ار  سکوداراـپ  نـیا 
. میتخاس حرطم  لکش  نیمه  هب  مود  ریرقت  رد  زین  ار  لّوا  سکوداراپ  هک  روطنامه  دنا ، ضقانت  رد  مهاب  لومحم  عوضوم و 

عوضوم زا  دوصقم  هک  تسا  یتروص  نآ  دنا و  ضقانت  رد  مهاب  هیضق  نیا  لومحم  عوضوم و  تروص  کی  رد  اهنت  هک  تسا  نیا  نآ  لح 
هک تسا  نیا  نآ  دافم  هک  نهذ » رد  تسا  دوجوم  عیاش  لمح  هب  نهذ  رد  دوجوم  ریغ   » دشاب لکش  نیا  هب  هیضق  ینعی ، دشاب ؛ نآ  قیداصم 

نیا هیـضق  نیا  زا  دوصقم  هک  تسا  حـضاو  یلو  تسا  ینـشور  ضقانت  نیا  تسا و  دوجوم  نهذ  رد  تسین  دوجوم  نهذ  رد  اـتقیقح  هچنآ 
نهذ رد  تسا  دوجوم  یلّوا  لمح  هب  نهذ  رد  دوجومریغ  ینعی ، تسا ؛ عوضوم  یلّوا  لمح  هب  عوضوم  کش  نودـب  هیـضق  نیا  رد  تسین .
مکح رگید ، تراـبع  هب  تسا . دوـجوم  نهذ  رد  تسا و  میهاـفم  زا  یموـهفم  نهذ » رد  دوـجومریغ   » موـهفم هک  تسا  نـیا  نآ  داـفم  هـک 

تسا و نهذ  رد  هک  تسا  نیا  نهذ » رد  دوجومریغ   » موهفم مکح  دنتسین و  دوجوم  نهذ  رد  هک  تسا  نیا  نهذ » رد  دوجومریغ   » قیداصم
قادصم مکح  رگا  هک  یلاح  رد  تسا ، هدیسر  ضقانت  هب  هدرک و  راب  قیداصم  رب  ار  موهفم  مکح  تسا ، هدرک  طلخ  ود  نیا  نیب  لکشتسم 

. دمآ یمن  دوجو  هب  یلکشم  شدوخ ، رب  زین  ار  موهفم  مکح  درک و  یم  راب  قادصم  دوخ  رب  ار 

نآ لح  و  تسا » لاحم  نیضیقن  عامتجا   » سکوداراپ : 4 - 5

مینک و یم  نآ  قدـص  هب  مکح  هدرک  روصت  ار  تسا » لاحم  نیـضیقن  عامتجا   » هیـضق ام  هک  تسا  لکـش  نیا  هب  سکوداراـپ  نیا  تروص 
، نهذ رد  ندش  دوجوم  ینعی  روصت  تسا و  نیضیقن  عامتجا  روصت  مزلتسم  ینعی ، نآ ؛ عوضوم  رّوصت  مزلتـسم  نآ  روصت  هک  تسا  حضاو 

نکمم نیضیقن  عامتجا  سپ  عنتمم ، هن  تسا  نکمم  دوش  دوجوم  هک  یئیش  نهذ و  رد  نآ  ندش  دوجوم  ینعی  نیضیقن  عامتجا  روصت  سپ 
: زا دنا  ترابع  سکوداراپ  نیا  ضقانتم  هیضق  ود  سپ  میدرک ؛ نآ  ندوب  لاحم  هب  مکح  قوف  هیضق  رد  هکنیا  اب  تسین  لاحم  تسا و 
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. تسا لاحم  نیضیقن  عامتجا 

. تسین لاحم  نیضیقن  عامتجا 

هیضق مود  هیـضق  تسا و  مود  عون  زا  عیاش  لمح  هیـضق  لّوا  هیـضق  اریز  تسایاضق ، دویق  ندشن  رکذ  زا  یـشان  ضقانت  مّهوت  زین ، اجنیا  رد 
: تسا ریز  لکش  هب  هیضق  ود  یعقاو  هرهچ  سپ  لوا . عون  زا  عیاش  لمح 

. تسا لاحم  عیاش  لمح  هب  نیضیقن  عامتجا 

(. تسا نکمم  هکلب   ) تسین لاحم  یلّوا  لمح  هب  نیضیقن  عامتجا 

جراخ رد  تسین  نکمم  نیـضیقن  عامتجا  قادـصم  ینعی ، تسا ؛ لاحم  نیـضیقن  عامتجا  تیعقاو  تقیقح و  هک  تسا  نیا  لّوا  هیـضق  داـفم 
هیضق رد  سپ  تسین ، دوجولا  عنتمم  تسا ، ینهذ  میهافم  زا  یکی  هک  نیـضیقن  عامتجا  موهفم  هک  تسا  نیا  مود  هیـضق  دافم  دبای و  ققحت 

رد تسین و  یکی  هیـضق  ود  عوضوم  نیارباـنب  عوضوم ، موهفم  دوـخ  يور  مود  هیـضق  رد  تسا و  هتفر  عوـضوم  قیداـصم  يور  مکح  لّوا 
. تسین مه  یضقانت  هجیتن 

نآ لح  و  تسا » یلک  یئزج   » سکوداراپ : 4 - 6

یینهذ تروص  میناد  یم  رگید ، يوس  زا  تسا . لاحم  قادـصم  کـی  زا  شیب  رب  نآ  قدـص  ضرف  هک  تسا  یموهفم  یئزج  هک  میناد  یم 
 ... دوخ و هسردم  دوخ ، ردارب  دوخ ، ردام  دوخ ، ردپ  زا  هک 

، ینعی دراد ؛ دوجو  يدایز  قیداصم  یئزج  موهفم  يارب  سپ  تسا . لاحم  یکی  زا  شیب  رب  اهنآ  قدـص  ضرف  اریز  دـنا ، یئزج  همه  میراد 
: میهجاوم ریز  ضقانتم  هیضق  ود  اب  زین  اجنیا  رد  سپ  تسین . یئزج  تسا و  یّلک  یئزج  موهفم  دوخ 

. تسا یئزج  یئزج 

. تسین یئزج  یئزج 

زا عیاش  لمح  مود  هیـضق  رد  تسا و  یلّوا  لمح  لّوا  هیـضق  رد  لمح  تسا . هدـش  عقاو  هنع  لوفغم  هیـضق  ود  دویق  زین  سکوداراپ  نیا  رد 
: تسا ریز  لکش  هب  هیضق  ود  یعقاو  هرهچ  سپ  لّوا . عون 

. یلوا لمح  هب  تسا  یئزج  یئزج 

. عیاش لمح  هب  تسین  یئزج  یئزج 

نآ لح  و  تسا » یلک  یئزج   » سکوداراپ : 4 - 6www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 342زکرم  هحفص 229 

http://www.ghaemiyeh.com


202 ص :

یّلک موهفم  قادـصم  هکلب  تسین ، یئزج  موهفم  نیا  دوخ  سپ  تسا ، ناوارف  قیداصم  ياراد  یئزج  موهفم  هک  تسا  نیا  مود  هیـضق  دافم 
هک درک  لـح  ناوت  یم  زین  لکـش  نیا  هب  ار  سکوداراـپ  نیا  تسا . شدوخ  شدوخ  یئزج  موـهفم  هک  تسا  نیا  لوا  هیـضق  داـفم  تسا و 

روصت میتفگ  لّوا  لح  هار  رد  هک  لکـش  نامه  هب  ار  مود  هیـضق  میروآ و  باسح  هب  مود  عون  زا  عیاش  لـمح  هب  هیـضق  کـی  ار  لّوا  هیـضق 
: تشاد میهاوخ  ار  اریز  هیضق  ود  هجیتن  رد  هک  مینک 

. تسا یئزج  عیاش  لمح  هب  یئزج 

. تسین یئزج  یلّوا  لمح  هب  یئزج 

دوخ هک  تسا  نیا  مود  هیضق  دافم  دنتـسه و  یئزج  رکب و ،...  ورمع و  دیز و  موهفم  ینعی  یئزج ، قیداصم  هک  تسا  نیا  لّوا  هیـضق  دافم 
. دراد ناوارف  قیداصم  اریز  تسا ، یلک  قادصم  یئزج  موهفم 

لح هار  دـنا و  ضقانتم  لومحم  عوضوم و  تسا » یلک  یئزج   » هیـضق رد  هک  تخاس  حرطم  لکـش  نیا  هب  ناوت  یم  زین  ار  سکوداراـپ  نیا 
: دنتسه ضقانتم  ریز  تروص  ود  زا  یکی  رد  هیضق  نیا  لومحم  عوضوم و  هک  تسا  نیا  زین  نآ 

نوچ دشاب . یلوا  لمح  هیضق  لمح  هک  یتروص  رد  رگید ، ترابع  هب  دنشاب ؛ یلّوا  لمح  هب  لومحم  مه  عوضوم و  مه  هک  یتروص  رد  - 1
، یئزج موهفم  هک  دوب  دـهاوخ  نیا  هیـضق  داـفم  دـنوش و  یم  ظوحلم  یلّوا  لـمح  هب  ود  ره  لومحم  عوضوم و  هک  تسا  تروـص  نیا  رد 
. تسا نیریثک » یلع  هقدـص  ضرف  عنتمی  ـال  اـم   » موهفم نیع  ینعی  یلک ، موهفم  نیع  نیریثـک ،» یلع  هقدـص  ضرف  عنتمی  اـم   » موهفم ینعی 

. تسا نالطبلا  یّهیدب  نیا  دنا و  موهفم  کی  رب  لاد  فدارتم و  یلک »  » و یئزج »  » ظفل ود  هک  تسا  نیا  نخس  نیا  يانعم 

یلک موهفم  قیداصم  ناـمه  یئزج  موهفم  قیداـصم  هک  تسا  نیا  نآ  داـفم  هک  دـشاب  مود  عون  زا  عیاـش  لـمح  هیـضق  هک  یتروص  رد  - 2
، دنتـسه یکی  زا  شیب  رب  قدـص  لباق  هک  دنتـسه  یمیهافم  نامه  انیع  دنتـسین  یکی  زا  شیب  رب  قدـص  لـباق  هک  یمیهاـفم  ینعی ، دنتـسه ؛

لاحم نیا  دـشاب و  یکی  زا  شیب  رب  قدـص  لباق  مه  دـشابن و  یکی  زا  شیب  رب  قدـص  لباق  مه  موهفم  کی  هک  تسا  نیا  هتفگ  نیا  يانعم 
. تسا

هکلب تسین ، روظنم  قوف  تروص  ود  زا  کیچیه  تسا ،» یئزج  یلک  : » مییوگ یم  یتقو  لاح 
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هک تسا  نیا  نآ  دافم  هک  تسا  لّوا  عون  زا  عیاش  لـمح  هیـضق  ینعی  نآ ، قادـصم  لومحم  زا  تسا و  عوضوم  موهفم  عوضوم  زا  دوصقم 
ياراد دوخ  یئزج  موهفم  ینعی ، تسا ؛ یلک  موهفم  قادـصم  رکب - ورمع و  دـیز و  موـهفم  دـننام  نآ ، قیداـصم  هن  یئزج - موـهفم  دوـخ 

: تسا ددعتم  یقیداصم 

نیریثک و یلع  قدصی  ّیّلک  هنیعب  وه  ّیئزج و  ّیئزجلا  انلوقک : ضقانتلا ، مهوت  ایاضقلا  نم  هّدـع  نع  ههبـشلا  عفدـنی  اضیا  مّدـقت  ام  لثمب  و 
یف تباثاللا  هیف و  تباث  وا ال  نهذـلا  یف  تباث  اـّمإ  یـشلا ء  اـنلوق  نهذـلا و  یف  دوجوم  نکمم  هنیعب  وه  عنتمم و  نیـضیقنلا  عاـمتجا  اـنلوق 

. ّینهذ دوجوب  دوجوم  لوقعم  ّهنأل  هیف ، تباث  نهذلا 

لمحلاب عنتمم  ، (1) ّیلّوألا لمحلاب  نکمم  نیـضیقنلا  عامتجا  عیاشلا و  لمحلاب  نیریثک  یلع  قداص  ّیّلک  ّیلّوألا ، لمحلاب  ّیئزج  ّیئزجلاـف 
. عیاشلا لمحلاب  هیف  تباث  ّیلّوألا ، لمحلاب  هیف  تباث  نهذلا ال  یف  تباثاللا  (2) و  عیاشلا

. تسین تسرد  هیضق  دیق  تروص  هب  اهنآ  نتشون  دنا و  عوضوم  هب  طوبرم  دیق  ود  نیا  - 1

. تسین تسرد  هیضق  دیق  تروص  هب  اهنآ  نتشون  دنا و  عوضوم  هب  طوبرم  دیق  ود  نیا  - 2
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تسین یندشرارکت  دوجو  مجنپ  لصف 

هراشا
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زا دوخ  هک  هدیدرگ  حرطم  مودعملا » هداعا  عانتما  یف   » ای داعی » مودعملا ال  ّنأ  یف   » ناونع تحت  یلصف  الومعم ، هتـشذگ  یفـسلف  بتک  رد 
زا هک  تسا  هدش  حرطم  دوجولا » یف  رّرکت  ّهنأ ال  یف   » ناونع تحت  يرتعماج  ثحب  باتک  نیا  رد  تسا ، هدمآ  یم  باسح  هب  مدع  ماکحا 

. تسا مودعم » هداعا  عانتما   » هلئسم نآ ، قوقش  زا  یکی  تسا و  دوجو  ماکحا 

اعدم حرط  : 1

تیوه دـحاو ، صخـش  دـحاو ، یـش ء  رگید  ریبـعت  هب  و  دـحاو - دوجوم  تسین  نکمم  هک  تسا  نیا  تساـعدا  دروـم  لـصف  نیا  رد  هچنآ 
: تسا رّوصتم  لکش  ود  هب  دوجو  کی  زا  شیب  اب  دحاو  دوجوم  ققحت  ددرگ . دوجوم  دوجو  کی  زا  شیب  اب  دحاو -

. ددرگ دوجوم  دوجو  ود  اب  دحاو  نامز  رد  دحاو  دوجوم  . 1

ددرگ مودعم  یلکب  سپـس  دشاب ، دوجوم  دوجو  کی  اب  ادتبا  هک  بیترت  نیا  هب  ددرگ ، دوجوم  دوجو  ود  اب  نامز  ود  رد  دـحاو  دوجوم  . 2
اعدم ددرگ . للختم  یـش ء  دوجو  نیب  مدع  امکح  حالطـصاب  دوش و  دوجوم  يرگید  دوجواب  دوجوم  نامه  دوخ  هرابود  یتدـم  زا  سپ  و 
رگید ترابع  هب  دوجو و  کی  اب  نامز  ود  رد  دحاو  دوجوم  ققحت  هلاحتسا  ینعی ، ثحب ؛ نیا  مود  تمسق  تسا . لاحم  ودره  هک  تسا  نیا 

. تسا مودعم » هداعا  هلاحتسا   » روهشم هلئسم  نامه  یش ، دوجو  نیب  مدع  للخت  هلاحتسا 

ثحب حرط  هزیگنا  : 2

اب ناسنا  تسا . مادـعنا  یعون  توم  نیملکتم ، زا  یخرب  هدـیقع  هب  درک . وجتـسج  یمالک  بتک  رد  دـیاب  ثحب  نیا  هزیگنا  هب  یبایتسد  يارب 
رد ناسنا  هرابود  ندـش  هدـنز  داعم و  هب  داقتعا  سپ  تسا ، مودـعم  هداعا  تمایق  رد  ناسنا  ندـش  هدـنز  نیارباـنب  دوش و  یم  مودـعم  ندرم 

. تسا مودعم  هداعا  ناکما  هب  داقتعا  مزلتسم  تمایق 

هب ناسنا  تیوه  تیصخش و  انامه  هک  ناسنا  حور  اریز  تسین ، مادعنا  توم  هفسالف ، رظن  زا 
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هئـشن هب  يا  هئـشن  زا  نآ  لاقتنا  ندـب و  زا  تسا  حور  ییادـج  تقرافم و  اـهنت  توم  تسا و  یقاـب  رگید  یناـهج  رد  توم  زا  سپ  تسوا ،
سپ ندب ، هرابود  ندـش  هدـنز  ندـب و  هب  تسا  حور  نتـشگرب  اهنت  هکلب  تسین ، مودـعم  هداعا  سفن و  دـیدج  دوجو  زین  داعم  اعبط  رگید .

: تسا هدـش  لقن  نینچ  هیلع - هّللا  تاولـص  یلع - نینمؤملا  ریما  ترـضح  زا  تسین . مودـعم  هداعا  ناکما  هب  داقتعا  مزلتـسم  داعم  هب  داقتعا 
هداعا نامه  داـعم  دـش ، یم  قلخ  اددـجم  تماـیق  رد  تشگ و  یم  دوباـن  ناـسنا  حور  ندرم  اـب  رگا  يرآ ، راد .» یلا  راد  نم  نولقتنت  اـمنا  »
ناکما هب  نیملکتم  داقتعا  لاطبا  یفـسلف  بتک  رد  تسا و  داعم  هلئـسم  یمـالک  بتک  رد  ثحب  نیا  حرط  هزیگنا  لاـحره ، رد  دوب . مودـعم 

. مودعم هداعا 

امکح نیهارب  : 3

هراشا

هلدا امکح  زا  يا  هراپ  حیرصت  هب  ور ، نیا  زا  تسا ، نآ  تّحـص  هب  قیدصت  ناعذا و  بجوم  هلئـسم  رّوصت  تسا . یهیدب  لصف  نیا  ياعّدم 
تایهلا رد  خیـش  دـنا . یهیدـب  رما  رب  هیبنت  هکلب  دنتـسین ، ناـهرب  تقیقح  رد  تسا  هدـش  هماـقا  مودـعم  هداـعا  هلاحتـسا  يارب  هک  ینیهارب  و 

نیا زا  دوصقم  میلعتلا ». قیرط  نع  جورخ  وهف  هیف  لاقی  ام  ّلک  نایب و  یلا  هیف  جاتحی  اـعفد ال  اذـه  عفدـی  لـقعلا  نا  : » تسا هدومرف   (1) افش
دنک و یم  کیکـشت  يا  هلئـسم  ره  رد  هک  يزار ، ماما  ناهرب . هن  تسا  هیبنت  دراد  دوجو  هنیمز  نیا  رد  هک  یتانایب  مامت  هک  تسا  نیا  هلمج 

هتفگ  (2) هیقرـشملا ثحابملا  باتک  رد  يو  تسا . هدرک  دـییأت  ار  خیـش  رظن  هتـسناد و  یهیدـب  ار  هلئـسم  نیا  زین  دـشک ، یم  دـقن  هب  ار  نآ 
: تسا

مودـعملا هداعا  ّنأب  حیرـصلا  هلقع  دهـش  هّیبصعلا  لیملا و  هسفن  نع  ضفر  همیلـسلا و  هترطف  یلا  عجر  نم  ّلک  ّنأ  نم  خیـشلا  لاق  اـم  معن  »
نم عناومل  ّیهیدب  ریغ  هنأ  یهیدبلا  یف  مّهوتی  دق  کلذکف  هجراخ ، بابـسال  یهیدب  هنأ  ّیهیدبلا  ریغ  یف  مّهوتی  دـق  ّهنأ  امک  اعطق و  عنتمم 

عانتما رب  یناهرب  تبـسانمب  سپـس  تسا و  هدـش  رکذ  دوجو  رّرکت  لاطبا  تهج  یلک  یناـهرب  ادـتبا ، باـتک  نیا  رد  لاـحره ، رد  جراـخ ».
هدـش هتخادرپ  هدـش  هماقا  مودـعم  هداعا  عانتما  باب  رد  هک  یـصاخ  نیهارب  هب  تیاهن  رد  هدـیدرگ و  هماقا  تاـهجلا  عیمج  نم  نیلثم  ققحت 

. تسا

دوجو رد  رّرکت  لاطبا  ناهرب  : 3 - 1

هراشا

: تسا هدش  لیکشت  ریز  تامدقم  زا  ناهرب  نیا 

ص 36. - 1
ص 48. ج 1 ، - 2
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ود تسا  دوجوم  کـی  هکنیا  نیع  رد  هک  تسا  نیا  مزلتـسم  دوش ، دوجوم  ناـمز - ود  رد  وـلو  دوـجو - ود  اـب  يدوـجوم  رگا  لوا : همدـقم 
. دوش ددعلاب  ریثک  ددعلاب  دحاو  هک  تسا  نیا  مزلتسم  رگید  ترابع  هب  دشاب و  دوجوم 

. ددرگ ددعلاب  ریثک  ددعلاب  دحاو  تسا  لاحم  اریز  تسا ، لطاب  یلات  مود : همدقم 

هک یئیـش  تسا  لاـحم  سپ  ددرگ ، دوجوم  ناـمز - ود  رد  ولو  دوجو - ود  اـب  يدوجوم  تسا  لاـحم  ینعی ، تسا ؛ لـطاب  زین  مّدـقم  هجیتن :
. ددرگ دوجوم  هرابود  هدش  مودعم 

تسا یکیکشت  تدحو  تسا  ترثک  نیع  الصا  تسا و  راگزاس  ترثک  اب  هک  یتدحو  اهنت  اریز  تسا ، یهیدب  یلات  نالطب  قوف ، سایق  رد 
عمج لباقریغ  ضقانتم و  يددع  ترثک  اب  يددع  تدـحو  دنتـسین ؛ راگزاس  ترثک  اب  اهتدـحو  ریاس  یلو  تسا  یکیکـشت  ترثک  نیع  هک 

. تسین لیلد  هب  جایتحا  یلات  نالطب  يارب  سپ  دوخ ، لباقم  ترثک  اب  اهتدحو  ریاس  تسا  نینچمه  تسا و 

. تسا ناهرب  دنمزاین  تسین و  یهیدب  یلات  مدقم و  نیب  همزالم  یلو 

: تسا هدش  لیکشت  ریز  همدقم  ود  زا  ناهرب  نیا  همزالم : ناهرب 

. تسا تیجراخ  نیع  دوجو  فلا )

همدـقم نیا  نآ . تیهام  هن  تسا  یـش ء  دوجو  نامه  یجراخ  تیعقاو  تسا ، یجراخ  تیعقاو  تیدوجوم و  نیع  دوجو  رگید ، تراـبع  هب 
. دش تباث  هلحرم  نیا  مود  لصف  رد  هک  تسا  تیهام  تیرابتعا  دوجو و  تلاصا  ياعّدم  نامه 

. تسا صخشت  نیع  تیجراخ  ب )

ندش نشور  يارب  یلو  دـش  تباث   6 - 2 - 3 مود / لصف  رد  همدـقم  نیا  تسا . صخـشت  نیع  یجراخ  تیعقاو  جراخ و  رگید ، تراـبع  هب 
. مینک یم  هراشا  نآ  هب  هرابود  بلطم 

هکنیا ینعی  صخـشت  میا  هدرک  رکذ  زین  البق  هک  يریبعت  هب  دـشاب و  هتـشاد  ابا  یکی  زا  شیب  رب  قدـص  زا  اتاذ  یـش ء  هکنیا  ینعی  صخـشت 
رب قدـص  تیلباق  تکرـش و  زا  يابا  اتاذ  دـنک  لولح  نهذ  رد  دـناوتب  هک  يزیچره  یلو  دـشاب . هتـشاد  تکرـش  زا  يابا  اتاذ  یـش ء  تیثیح 

دنچره اریز  دـنراد ، نیریثک  رب  قدـص  تیلباق  اتاذ  زین  میهافم  نیا  دنتـسین ، ینثتـسم  هدـعاق  نیا  زا  زین  یئزج  میهافم  یتح  درادـن ، نیریثک 
موهفم تسا و  نیریثک  رب  قدص  لباق  هک  تسا  یموهفم  یلک  موهفم  مییوگ  یم  مینک و  یم  میـسقت  یئزج  یلک و  هتـسد  ود  هب  ار  میهافم 

دوخ زا  یشان  یئزج  میهافم  رد  نیریثک  رب  قدص  تیلباق  مدع  نیا  همهنیا  اب  تسین ، نیریثک  رب  قدص  لباق  هک  تسا  یموهفم  یئزج 
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قادصم دوب  نکمم  رگا  ّالا  دشاب و  یکی  زا  شیب  تسا  لاحم  موهفم  قادصم  ینعی ، تساهنآ ؛ قادصم  زا  یـشان  هکلب  تسین ، موهفم  تاذ 
یم رظن  رد  ار  دـیز ، لثم  صاخ ، صخـش  کی  یـسح  تروص  الثم  تشادـن . اـبا  اـهنآ  ماـمت  رب  قدـص  زا  موهفم  نیا  دوخ  دـشاب ، ددـعتم 

نامز و صاخ و  ردام  ردـپ و  صاخ ، نزو  دـق و  صوصخم ، لکـش  صوصخم ، گـنر  اـب  تسا  یـصخش  زا  یکاـح  تروص  نیا  میریگ .
صخش مینک  ضرف  رگا  یلو  درادن  دوجو  دشاب  تایصوصخ  نیا  مامت  دجاو  هک  يرگید  یـصخش  هک  تسا  حضاو  صاخ . عضو  ناکم و 

رد دشاب ، دیز  عضو  ناکم و  نامز و  نامه  زین  وا  عضو  ناکم و  نامز و  یتح  هک  يروط  هب  دوش  دوجوم  تایصوصخ  نیا  مامت  اب  يرگید 
یکی زا  شیب  رب  قدـص  لـباق  دـیز  یـسح  تروص  دوخ  سپ  دوب ، دـهاوخ  قبطنم  صخـش  ودره  نیا  رب  دـیز  یـسح  تروص  تروص  نآ 
تـسا یتیثیح  تینهذ  تیثیح  اساسا  درادـن . ابا  یکی  زا  شیب  رب  قدـص  زا  اـتاذ  دـنک  لولح  نهذ  رد  دـناوتب  هک  يزیچره  نیارباـنب ، تسا .

نیع هک  دراد  تکرـش  زا  ياـبا  اـتاذ  يزیچ  ینعی  تسا ، تکرـش  زا  ياـبا  تیثـیح  هک  تـسا  تیجراـخ  تیثـیح  اـهنت  سپ  ریذـپ . تـکرش 
. تسا صخشت  نیع  تیجراخ  هکنیا  هجیتن  دنک . لولح  نهذ  رد  دشاب  لاحم  دشاب و  تیجراخ 

نیع دوجو  هک  تسا  نیا  نآ  هجیتن  هک  دوش  یم  لیکـشت  لوا  لکـش  سایق  کـی  فلا و ب - همدـقم  قوف - همدـقم  ود  مامـضنا  اـب  نونکا 
رارکت و اب  دوش و  یم  ضوع  زین  صخـشت  دوجو  ندـش  ضوع  اـب  هک  تسا  نیا  تسا  صخـشت  نیع  دوجو  هکنیا  ياـنعم  تسا . صخـشت 
ترثک و تدحو و  رادمرئاد  دوجوم  کی  رارکت  مدع  رارکت و  ترثک و  تدـحو و  ددرگ . یم  ددـعتم  هدـش  رارکت  زین  صخـش  نآ  ددـعت 
دش و مودـعم  داد و  تسد  زا  ار  دوجو  نیا  میدرک  ضرف  دراد و  دوجو  يدوجوم  رگا  سپ  تسا . دوجوم  نآ  دوجو  رارکت  مدـع  رارکت و 

نیا تسا ، يرگید  صخش  یلعف  دوجوم  دوب و  يرگید  صخش  لوا  دوجوم  هک  تسانعم  نیا  هب  اقیقد  دش ، دوجوم  يرگید  دوجواب  سپس 
دوجو ود  اب  نامز - ود  رد  ولو  دوجوم - کی  رگا  نیارباـنب ، دـندوجوم . ود  صخـش و  ود  هکلب  دنتـسین ، صخـش  کـی  دوجوم و  کـی  ود 

: دشاب دوجوم  ود  تسا  دوجوم  کی  هکنیا  نیع  رد  دوجوم  کی  هک  تسا  نیا  مزلتسم  دوش ، دوجوم 

وه و  نیریثک ، یلع  قدصلا  هتاذب  یبأت  هّینیعلا  هّیوهلا  و  دوجولا ، هلاصا  نم  مّدقت  ام  یلع  هدوجو ، هّینیعلا  هتّیوه  ّناف  نایعالا  یف  دوجوم  ّلک 
. لاحم اذه  هدحاو ، یه  هریثک و  هدحاولا  هّینیعلا  هتّیوه  تناک  نادوجو ، دوجومل  ضرف  ولف  هتاذب ؛ دوجولل  هّیصخشلاف  صّخشتلا ،
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نآ باوج  امکح و  ياعدم  رب  لوا  لاکشا  : 3 - 1 - 1

هراشا

، تسا دوجو  یتاذ  صخـشت  هک  دوب  نیا  رب  ناهرب  نیا  هاگ  هیکت  دنا . هدمآرب  روکذـم  ناهرب  هب  باوج  ددـصرد  امکح  نیفلاخم  لاکـشا :
صخـش یـش ء  دوخ  یلو  دشاب  ددعتم  یـش ء  دوجو  تسین  نکمم  دندوجو و  رادمرئاد  همه  رارکت  مدـع  رارکت و  ددـعت ، تدـحو و  سپ 

. دوجوم ود  ینعی  صخش  ود  صخش و  ود  ینعی  دوجو  ود  دوش . یم  ددعتم  زین  یش ء  دش ، ددعتم  دوجو  رگا  دشاب ، يدحاو 

کلذ عم  دنناد ، یم  دوجو  تدحو  دّدعت و  رادمرئاد  ار  دوجوم  تدحو  ددعت و  زین  اهنآ  دنا ، هتفریذپ  ار  هاگ  هیکت  نیا  زین  امکح  نیفلاخم 
تاذـلاب اتقیقح و  هک  دنتـسه  يدوجو  ود  دـنا  لئاق  اـهنآ  هک  يدوجو  ود  اریز  دـننیب ، یمن  شیوخ  ياعدـم  یفاـنم  ار  بلطم  نیا  شریذـپ 

اتاذ هک  يدوجو  ود  نینچ  اب  دحاو  دوجوم  ققحت  هجیتن  رد  تسا ؛ زاجملا  ضرعلاب و  تسه ، اهنآ  نیب  یتینینثا  یئود و  رگا  دنراد و  تینیع 
، يرآ دشاب . ریثک  لاح  نیع  رد  دحاو  دوجوم  هک  تسین  نیا  مزلتـسم  اذهل  تسین و  دوجوم  ود  صخـش و  ود  ققحت  مزلتـسم  دنراد  تینیع 
؛ زاجملا ضرعلاب و  هن  دشاب ، تاذـلاب  اهنآ  تینینثا  یئود و  دنـشاب و  هتـشادن  تینیع  دوجو  ود  هک  دـیآ  یم  مزال  روذـحم  نیا  یتروص  رد 
ار دوخ  ياعّدم  زاب  روکذم  ناهرب  تحـص  هب  ناعذا  اب  ناشیا  سپ  دنـشاب . اتود  هدوب  زیامتم  رگیدکی  زا  تاذلاب  اتقیقح و  دوجو  ود  ینعی ،

. دنناد یمن  لطاب 

اب یتدـم  زا  سپ  دوش و  یم  مودـعم  سپـس  تسا ، دوجوم  يدوجو  اب  هک  میریگ  یم  رظن  رد  ار  يدوجوم  ام  ناشیا ، نخـس  حیـضوت  يارب 
، دـنرادن یتواـفت  چـیه  دنتـسه ، مه  نیع  تهج  همه  زا  دوجو  ود  نیا  ناـشیا ، رظن  هب  ددرگ . یم  دوـجوم  لوا  دوـجو  نیع  يرگید  دوـجو 

. تساهنآ هقباس  تساهنآ - یئود  بجوم  توافت  نیمه  هک  دنراد - هک  یتوافت  اهنت  دنا و  تاهجلا  عیمج  نم  نیلثم 

يرگید دوجو  هب  قوبسم  مدع  نآ  دوخ  هک  تسا  یینامز  مدع  هب  قوبـسم  مود  دوجو  اّما  تسا  فرـص  ینامز  مدع  هب  قوبـسم  لّوا  دوجو 
ود هب  تبـسن  دنچره  توافت ، نیا  تساهنیا . زا  لبق  هک  یمدع  ود  توافت  هب  ددرگ  یم  رب  اهنت  مود  دوجو  لّوا و  دوجو  توافت  سپ  تسا .

دنا و توافتم  هک  دنا  مدع  ود  تقیقح  رد  دور . یم  رامـش  هب  ضرعلاب  يزاجم و  یتوافت  دوجو  ود  هب  تبـسن  تسا ، تاذلاب  یتوافت  مدـع 
زیم و چـیه  دـنا ، مه  نیع  ثحب  دروم  دوجو  ود  سپ  میهد . یم  تبـسن  دـنراد  رارق  اهنآ  زا  دـعب  هک  يدوجو  ود  هب  ار  اهنآ  توافت  ازاـجم 

رگا دنرادن و  یتهج  چیه  زا  یتوافت 

نآ باوج  امکح و  ياعدم  رب  لوا  لاکشا  : 3 - 1 - 1www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 342زکرم  هحفص 239 

http://www.ghaemiyeh.com


212 ص :

یفاک يزاـجم  زیم  تواـفت و  نیمه  تنینثا  یئود و  ققحت  يارب  یقیقح و  هن  تسا  يزاـجم  ناـشزیم  یئود و  نیا  دوجو ،» ود  : » مییوگ یم 
: تسین رضم  زین  تینیع  يارب  هکنیا  نیع  رد  تسا ،

، هّینیعلاب ّرـضم  ریغ  هّینینثالا و  حیحـصت  یف  فاک  اذه  لّوالا و  فالخب  دوجولا ، دعب  مدعلاب  قوبـسم  ّهناب  لّوالا  نم  ّزیمتم  یناثلا  دوجولا  ّنا 
. مدعب ّزیمت  ّهنال 

تساهمدع و رد  تسه  یتوافت  رگا  دنا ؛ مه  نیع  دـنرادن و  يزیم  توافت و  هسفن  دـح  یف  اهدوجو  لوق ، نیا  هب  نیدـقتعم  رظن  هب  باوج :
يزیم رگا  درادن ، زیم  هتاذ  دح  یف  مدع  هک  دش  تباث   3 مراهچ / لصف  رد  هکنیا  اب  دوش ، یم  هداد  تبسن  زین  اهدوجو  هب  توافت  نیا  ازاجم 

زا ریغ  دیز  مدع  : » مییوگ یم  رگا  تساهنآ . هیلا  فاضم  هک  تسا  يدوجو  ضرع  هب  مه  نآ  تسا ، یفاضا  مادعا  رد  اهنت  تسه ، مدع  رد 
ییانیب و ورمع و  دیز و  زا  رظن  فرـص  مادعا  نیا  دوخ  هک  تسین  انعم  نیا  هب  تسا ،» ییاونـش  مدع  زا  ریغ  ییانیب  مدع  ای  تسا  ورمع  مدع 
. سب میراد و  زیم  نودب  مدع  کی  میرادن ، اهمدع  الـصا  يدوجو  روما  نیا  زا  رظن  فرـص  دـنزیامتم . دـنا - يدوجو  يروما  هک  ییاونش -
هب قلطم  دحاو  مدع  نآ  یضرف  قادصم  هک  تسا  تلع  نیا  هب  دنزیامتم ، رگیدکی  زا  اهمدع  نیا  دوش و  یم  اهمدع  مدع  نیا  مینیب  یم  رگا 

. دوش یم  زیامتم  يدوجو  روما  نیا  هلیسو 

تبـسن مدـع  ود  هب  ازاجم  تسا و  دوجو  ود  تفـص  توافت  هکنیا  هن  ددرگ ، یمرب  اهدوجو  توافت  هب  مادـعا  توافت  هکنیا  مـالک  ّبل  سپ 
ار ریز  تلاح  هس  زا  یکی  تروص  نیا  رد  درک ، دوجو  هجوتم  اهنت  ار  رظن  دـیاب  دروآ ، نایم  هب  ار  مدـع  ياپ  دـیابن  نیاربانب ، دوش . یم  هداد 

: تفریذپ دیاب 

اقیقد تلاح  نیا  دـندوجو . ود  اتقیقح  لاـح  نیع  رد  تسین ، ود  نآ  نیب  یتواـفت  چـیه  یتهج  چـیه  زا  دنتـسه و  مه  نیع  دوجو  ود  نیا  . 1
. دمآ دهاوخ   3 رد 2 - نآ  نالطب  هک  تسا  تاهجلا  عیمج  نم  نیلثم  ققحت  نامه 

ود نآ  یقیقح  زیمت  ببـس  یمهو  زیمت  تسا و  فرـص  يرادـنپ  یمهو و  دـنراد  زیاـمت  رگا  دنتـسه و  مه  نیع  اـتقیقح  دوـجو  ود  نـیا  . 2
دوجوم کی  هن  دوجو  کی  اب  تسا  دوجوم  کی  جراخ  رد  نآ  ساسارب  اریز  تسامکح ، عفن  هب  تسا ، حیحص  دنچره  تلاح ، نیا  تسین .

. دوجو ود  اب  تسا  دوجوم  کی  میا  هدرک  ضرف  دوخ  رادنپ  فرظ  رد  افرص  ام  دوجو و  ود  و 

زا ود  نیا  یقیقح  زیامت  ببـس  دوخ  يرادنپ  زیامت  یلو  تسا  يرادـنپ  یمهو و  زین  اهنآ  زیامت  دنتـسه و  مه  نیع  اتقیقح  دوجو  ود  نیا  . 3
یف هکنیا  زا  هتشذگ  تلاح ، نیا  تسا . رگیدکی 
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تنونیب بجوـم  هدـش  لـصاح  یمهو  زیاـمت  رثا  رد  هک  یقیقح  زیاـمت  نیمه  اریز  دـنک ، یمن  نآ  لـئاق  هب  یکمک  تسا ، لـطاب  هسفن  دـح 
ود صخـش و  ود  اعبط  نیابتم و  زیامتم  دوجو  ود  مینام و  یم  ام  هجیتن  رد  دزاس و  یم  لطاب  ار  اـهنآ  تینیع  ددرگ و  یم  دوجو  ود  یقیقح 

: دوجو ود  اب  صخش  کی  دوجوم و  کی  هن  زیامتم  دوجوم 

رضم ریغ  هّینینثالا و  حیحصت  یف  فاک  اذه  و  لّوالا ، فالخب  دوجولا ، دعب  مدعلاب  قوبـسم  ّهناب  لوالا  نم  ّزیمتم  یناثلا  دوجولا  ّناب  لوقلا  و 
عافترا دعب  دوجو  اهقحلی  مدعلاب  هفـصّتم  تاذ  هیف  سیل  ّزیمت و  هیف و ال  هرثک  ضحم ال  نالطب  مدـعلا  ّناب  دودرم  مدـعب ؛ ّزیمت  ّهنال  هّینیعلاب ،

و تاکلملا ....  ّرثکتب  ّرثکتی  مدعلا و  دّدعتیف  هکلملا ، یلا  مدعلا  فیـضی  يذلا  مهولا  هنوعمب  ّیلقع  رابتعا  هّلک  کلذ  ّنا  مّدقت  دـقف  هفـصو ؛
. هّینیعلا تلطب  نیدوجولا و  نیب  هنونیبلا  بجوا  کلذ  بجوا  ول  اّیقیقح و  اّزیمت  بجوی  ّیمهو ال  ّزیمت  یناثلا  دوجولا  ّزیمت  ّنا  لصاحلا 

تسا دودحم  دوجو  یلیصحت  بلس  مدع  تقیقح  : 3 - 1 - 1 - 1

رد نهذ  درکلمع  هب  هرابود  تسا ، قحـال  دوجو  زیمت  بجوم  قباـس  مدـع  هک  تسا  یعدـم  لکـشتسم  هکنیا  تبـسانم  هب  تمـسق ، نیا  رد 
دوجو اب  دودـحم  دوجو  هسیاقم  اب  هک  تسا  نیا  نهذ  ياهراک  زا  یکی  هک  دـش  هتفگ  ارّرکم  البق  تسا . هدـش  هراشا  مدـع  موهفم  نتخاس 
ضرف یقادصم  جراخ  رد  مدع  يارب  سپس  دنک ؛ یم  ضرف  تیاهن  یب  یئلخ  میتشاد  البق  هک  يریبعت  هب  تیاهن و  یب  یفرظ  ادتبا  دودحمان 

هدودـحم هدـشرکذ  ألخ  رد  تیاهن  رد  دزاس و  یم  رپ  ار  دوجو  یلاخ  ياج  دراد و  توبث  تیئیـش و  ضرفلا  یلع  هک  یقادـصم  دـنک ، یم 
مودعم دسر و  یم  رس  هب  يدوجوم  رمع  هک  یهاگ  مدع و  زا  ار  نآ  هیقب  دزاس و  یم  رپ  دوجو  زا  ار  نآ  هتخاس  صخـشم  ار  یـش ء  دوجو 

رد تسا  نهذ  راک  زرط  نیا  تسا . هتـسشن  نآ  ياج  هب  دوخ  هتـشادرب و  ار  یـش ء  نیا  دوجو  مدع  هک  دنک  یم  رابتعا  نینچ  نهذ  دوش  یم 
هتفرگ و ربرد  ار  يدوجو  هن  یفرظ ، هن  یتوبث و  هن  دراد  یتیئیـش  هن  مدـع  هک  میا  هداد  رکذـت  هتـشون  نیا  ياـج  ياـج  رد  یلو  مدـع  دروـم 
رد تسا  یتیعقاو  دوخ  مدع  دـشاب  نینچ  رگا  دنیـشنب . نآ  ياج  هب  دوخ  درادرب و  شیاج  زا  ار  يدوجو  دـناوت  یم  هن  تسا و  هدرک  هطاحا 

دوجو مه  مدـع  هک  تسا  نیا  نخـس  نیا  يانعم  دوجو و  لـباقم  رد  لیـصا  تسا  يرما  دوخ  هجیتن  رد  دراد و  تاذـلاب  يازاـب  اـم  جراـخ ،
هک لاح  نیع  رد  اریز  تسا ، نیـضیقن  عامتجا  نآ  همزال  تسه  مه  دوجو  ضیقن  لاـح  نیع  رد  هک  میوش  لـئاق  رگا  نآ و  ضیقن  هن  تسا ،

( دوجو بلس  ضیقن و   ) مدع
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نیا هک  تسا  نیا  تسا  مودعم  نآ  زا  دـعب  لبق و  دراد و  یـصخشم  رمع  هک  دودـحم  دوجو  کی  دروم  رد  رما  تقیقح  دراد . دوجو  تسا 
تـسانعم نیا  هب  ار  دوجو  کی  مدع  نتفرگ  ربرد  هطاحا و  دراد . صاصتخا  بتارم  زا  یـصاخ  هبترم  فورظ و  زا  یـصاخ  فرظ  هب  دوجو 

رارکت اهراب  نونکات  هک  یترابع  هب  دـشاب و  هدرتسگ  طسبنم و  یتسه  روصتم  فورظ  همه  رب  هک  يروط  هب  تسین  دودـحمان  دوجو  نیا  هک 
یمرب یماکحا  هب  ددرگ  یم  رکذ  نآ  يارب  هک  ییتوبث  ماکحا  زین  دودحم و  دوجو  یلیصحت  بلـس  هب  ددرگ  یمرب  مدع  تقیقح  میا  هدرک 
یلودع باجیا  نیمه  دنادرگ و  یمرب  یلودع  باجیا  هب  ار  یلیصحت  بولـس  نیا  نهذ  اهتنم  دندودحم ، دوجو  یلیـصحت  بلـس  هک  ددرگ 

: دنک یم  هیجوت  ار  مدع  یتوبث  ماکحا  زین  مدع و  توبث  تیئیش و  هک  تسا 

فرظب هدوجو  صاصتخا  دعب ، نم  لبق و  نم  هب  مدعلا  هطاحا  هلمجلاب  و  هب ، دوجولا  قوحلم  مدعب و  دوجولا  قوبسم  یشلا ء  نوک  هقیقح  و 
عقاولا و فورظ  نم  فرظ  یف  اـّیعقاو  ادوجو  یـشلل ء  ّنا  ـال  ناـیعالا ، نم  فورظلا  ریاـس  یلع  طاـسبنالا  نع  هروصق  عـقاولا و  فورظ  نم 
مدـعلل و هلاصالا  ءاطعا  هیف  ّناف  هیف ، وه  ّرقتـسا  هّرقتـسم و  نع  هعفدـف  دوجولا ، یلع  درو  امبر  فورظلا  ریاس  یلع  طسبنم  عقاو  رّرقت  مدـعلل 

. نیضیقنلا عامتجا 

نآ باوج  امکح و  ياعّدم  رب  مود  لاکشا  : 3 - 1 - 2

تـسا نیا  امکح  ناهرب  هاگ  هیکت  هک  میتفگ  زین  دنا و  هدمآرب  امکح  هب  باوج  ددصرد  امکح  نیفلاخم  هک  میتفگ  ، 3 - 1 رد 1 - لاکشا :
ياهدوجو دحاو و  دوجوم  دحاو و  صخـش  ینعی  دحاو  دوجو  سپ  تسا ، دوجو  ددعت  تدحو و  رادم  رئاد  دوجوم  ددـعت  تدـحو و  هک 

نیا رب  اهنآ  یعس  مامت  دنتفریذپ و  ار  هاگ  هیکت  نیا  زین  امکح  نیفلاخم  میدید ، هکنانچ  ددعتم . تادوجوم  ددعتم و  صاخـشا  ینعی  ددعتم 
زا دوجو  ود  نیا  هک  بیترت  نیا  هب  دنزاس ، رارقرب  تینیع  يوحن  هب  دوجو  ود  نیب  ینعی  دنهد . رارق  نآ  قادصم  زین  ار  دوخ  ياعدم  هک  دوب 

، ات ود  دوجو  تسا و  یکی  دوجوم  هکنیا  نیع  رد  سپ  تسا ؛ دوجوم  کی  صخـش و  کی  مزلتـسم  دوجو  کی  دـندوجو و  کی  رظن  کی 
يرگید قیرط  زا  نونکا  دوبن ، تسرد  دوجو ، ود  هب  ندیـشخب  تینیع  تهج  اهنآ ، یلبق  لح  هار  هک  میدید  دیآ و  یمن  مزال  مه  يروذحم 

. دنا هتخادرپ  بلطم  نیا  هب 

یش نیا  دنوادخ  رگا  لاح  تسه . هیلاع  يدابم  ای  دنوادخ  دزن  رد  وا  صخـش  زا  یئزج  یتروص  دوش  یم  قلخ  هک  یئیـش  ناشیا ، هدیقع  هب 
قلخ يرگید  یش ء  یتّدم  زا  سپ  دنک و  مودعم  ار  ء 
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نیا قادـصم  یلّوا  دوجو  مه  اریز  تشاد ، دـنهاوخ  تینیع  یـش ء  ود  نیا  دوجو  تسوا ، دزن  لبق  زا  هک  یتروص  نامه  قباطم  اـنیع  دـیامن 
کی زا  شیب  نآ  يارب  تـسا و  یئزج  تروـص  نـیا  یفرط  زا  دـنا و  تروـص  نآ  قادـصم  ودره  سپ  یمود ، دوـجو  مـه  تـسا  تروـص 

نیع یلّوا  دوجو  هک  تسا  نآ  مزلتـسم  نیا  یئزج و  تروص  کـی  يارب  دـنا  قادـصم  کـی  دوـجو  ود  نیا  سپ  تسین ، روـصتم  قادـصم 
دنتسه و یکی  هتـشاد  تینیع  ندوب  ات  ود  نیع  رد  دوجو  ود  نیا  بیترت ، نیا  هب  دنـشاب . هتـشاد  تینیع  دوجو  ود  ینعی ، دشاب ؛ یمود  دوجو 

تسا هدش  ققحم  دوجو  ود  اب  دوجوم  کی  صخش و  کی  سپ  تسا ، دوجوم  کی  صخش و  کی  ققحت  مزلتسم  اهنآ  ققحت  ور  نیمه  زا 
: تسا هدماین  مزال  زین  يروذحم  و 

یلع ایناث  دجوی  ّمث  هیلاعلا  يدابملا  ضعب  دنع  وا  هدنع  هّیملع  هروص  هصخشب  هل  مدعی و  ّمث  ائیش  دجوملا  دجوی  نا  زوجی  مل ال  ّهناب  لوقلا  و 
. هّیملعلا هروصلاب  نیدوجولا  نیب  هّینیعلا  هدحولا و  ظفحتسیف  ملع ، ام 

دوجو زا  دـعب  دوجو  هک  تسا  یگژیو  نیا  ياراد  مود  دوجو  اریز  دـنرگیدکی ، زا  ریغ  دوجو  ود  نیا  هرورـضلاب  هکنیا  باوج  ّبل  باوج :
راگزاس مهاب  تینیع  تیریغ و  دنرگیدکی و  زا  ریغ  اترورض  دوجو  ود  نیا  سپ  تسین ، تیـصوصخ  نیا  ياراد  لّوا  دوجو  یلو  تسا  لّوا 

. دنتسین

: دنتسین مه  نیع  دوجو  ود  نیا  اترورض  سپ 

هّیریغلا هّینیعلا و  عمتجت  ّيرورض و ال  هدعب  ّهنا  امب  لّوالا  دوجولل  هتنونیب  هتّیریغ و  دوجو و  دعب  دوجو  ضرف  امفیک  یناثلا  دوجولا  ّنا  هعفدی 
. هتبلا

، تسا لّوا  دوجو  یئزج  تروص  تروص  نیا  رگا  هک  تفگ  دـیاب  دنتـشاد  ناـیب  یئزج  تروص  تدـحو  دروم  رد  هک  یبلطم  هب  عجار  اـما 
هک دنا  توافتم  تهج  نیا  زا  مک  تسد  دنا ، مه  لثم  دوجو  ود  نیا  تایـصوصخ  مامت  ولو  نوچ  دنک ، قیبطت  مود  دوجو  رب  تسین  نکمم 

ماـمت هب  اـعقاو  یئزج  تروـص  نیا  رگا  لاـح  تسین . نینچ  یلّوا  دوـجو  یلو  تسا  یلّوا  دوـجو  زا  دـعب  دوـجو  یمود  دوـجو  ضرف  رباـنب 
تروص نیا  هک  تسا  نیا  نخـس  نیا  يانعم  دـشاب ، یم  زین  وا  دوجو  تیـصوصخ  نیا  زا  یکاح  راچان  تسا ، قبطنم  لّوا  صخـش  بناوج 

دوجو هک  تسا  حضاو  ددرگ و  یم  قبطنم  تسا  تاصخشم  ریاس  دجاو  تسین و  لّوا  دوجو  زا  دعب  هک  يدوجو  رب  اهنت  هک  تسا  یتروص 
نیا اذهل  تسا . لّوا  دوجو  زا  دعب  دوجو  تسا ، لّوا  دوجو  تاصخشم  مامت  دجاو  دنچره  مود ،
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راـک رد  زین  دوجو  ود  نیب  یتینیع  یناـمه و  نیا  هجیتنرد  تسین و  نآ  قادـصم  مود  دوجو  سپ  ددرگ ، یمن  قبطنم  مود  دوجو  رب  تروص 
. تسین

تاهجلا عیمج  نم  نیلثم  لاطبا  ناهرب  : 3 - 2

دوجوم کی  تسا  نکمم  ایآ   » هک دوب  نیا  رد  ثحب  هکنیا  حیضوت  تسا . تاهجلا » عیمج  نم  نیلثم   » قادصم یتهج  زا  ثحب  دروم  هلئسم 
دوجو ود  ققحت  سپ  تسا ، هتاذب  صخشتم  دوجو  هک  میدرک  ریـس  قیرط  نیا  زا  بلطم ، نیا  لاطبا  يارب  هن »؟ ای  دوش  دوجوم  دوجو  ود  اب 
مزلتسم نیا  دراد و  دوجو  ود  هک  تسا  دوجوم  کی  هک  میدوب  هدرک  ضرف  هک  یلاح  رد  تسا ، دوجوم  ود  صخـش و  ود  ققحت  يانعم  هب 

لثم تاهج  عیمج  زا  دوجو  ود  نیا  هک  دنا  هدش  لئاق  ناهرب  نیا  باوج  رد  امکح  نیفلاخم  لاحم . تسا و  ضقانت  هک  تسا  دـحاو  ترثک 
دوجو ود  نیا  اـب  دوجوم  کـی  ققحت  سپ  تسا ، یـضرع  تسه  اـهنآ  نیب  يزیم  رگا  دـنرادن ، رگیدـکی  اـب  يزیم  چـیه  اـتاذ  دـنرگیدکی ،

، نآ ناهرب  ّدر  دوجو و  ررکت  عانتما  راکنا  يارب  ناشیا ، سپ  دیآ . یمن  مزال  یضقانت  اذل  تسین و  دوجوم  ود  صخـش و  ود  ققحت  مزلتـسم 
، نیا رب  هوالع  دـنزادرپ . یم  زین  هلئـسم  نیا  لاطبا  هب  اـج  نیمه  رد  ور  نیازا  دـنا ، هدـش  تاـهجلا » عیمج  نم  نیلثم   » هلئـسم نماد  هب  تسد 

. تسا تینینثا  لاح  رد  ّتینیع  عانتما  ودره  عانتما  كالم 

: تسا ریز  همدقم  ود  رب  ینتبم  ناهرب  نیا 

لاح رد  تینیع  مزلتـسم  رگید  ترابع  هب  تسا و  زیاـمت  ققحت  مدـع  زیاـمت و  ققحت  مزلتـسم  تاـهجلا  عیمج  نم  نیلثم  ققحت  لوا : همدـقم 
. تسا تینینثا 

. تسا لطاب  اتهادب  یلات  مود : همدقم 

. تسا لاحم  تاهجلا  عیمج  نم  نیلثم  ققحت  ینعی ، تسا ، لطاب  زین  مدقم  هجیتن :

عیمج نم  نیلثم  زا  دوصقم  هکنیا  یلات  مدقم و  نیب  همزالم  لیلد  اما  تسا  یهیدب  تشذـگ ،  3 رد 1 - هکنانچ  یلات ، نالطب  قوف  ساـیق  رد 
يزیچ ود  نینچ  ققحت  هک  تسا  حضاو  دنـشاب . مه  لثم  یتهج  ره  زا  دننکن و  یتوافت  چیه  یتهج  چیه  زا  هک  تسا  يدوجوم  ود  تاهجلا 

لثم تهج  نآ  زا  دـشاب ، هتـشاد  دوجو  يزیم  تاـهج  زا  یتـهج  زا  رگا  اـّلا  دـشابن و  دوجوم  ود  نآ  نیب  يزیم  چـیه  هک  تسا  نیا  مزلتـسم 
زا ینعی  ندوب  ات  ود  دوجوم و  کی  هن  دندوجوم  ود  رگید ، يوس  زا  دوب . دـنهاوخن  تاهجلا  عیمج  نم  نیلثم  هجیتن  رد  دنتـسین و  رگیدـکی 

یئود ندوب ، زیامتم  رگیدکی 
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ثیح نآ  زا  دنزیم و  مدع  مزلتـسم  دنرگیدکی  لثم  تاهج  عیمج  زا  هک  ثیح  نآ  زا  تاهجلا  عیمج  نم  نیلثم  نیاربانب ، تسا . زیم  مزلتـسم 
تسا و ضقاـنت  نیا  تسا و  زیم  ققحت  مدـع  زیم و  ققحت  مزلتـسم  تاـهجلا  عیمج  نم  نیلثم  ققحت  سپ  دـنزیم . مزلتـسم  دـندوجوم  ود  هک 

: لاحم

لثامتلا ضرف  مزال  هرورـضلاب و  امهنیب  زیامتلا  نینثا  نیلثم  ضرف  مزال  ّنال  تاهجلا ، عیمج  نم  نیلثم  دوجو  هلاحتـسا  نّیبتی  ناـیبلا  لـثمب  و 
. لاحم اذه  نیضیقنلا ؛ عامتجا  کلذ  یف  امهنیب و  زیامتلا  مدع  ههج  ّلک  نم 

ار دوجو  ود  اب  دحاو  دوجوم  ققحت  هک  یلک  تسا  یلیلد  دـش  هماقا  دوجو  رّرکت  عانتما  تهج  هک  یلیلد  دـیدرگ ، هدـهاشم  هک  روط  نامه 
کی زا  شیب  اب  يدوجوم  تسا  لاـحم  یلک ، روط  هب  سپ  ناـمزمه . ریغ  هچ  دنـشاب و  ناـمزمه  دوجو  ود  نیا  هچ  دـنک ، یم  لاـطبا  اـقلطم 

دوشن و هلـصاف  ینامز  مدع  اهنآ  نیب  دنـشاب و  نامزمه  اهدوجو  نیا  هاوخ  رتشیب ، هاوخ  ات و  هس  هاوخ  دوجو و  ود  هاوخ  دـبای ، ققحت  دوجو 
هاوخ دوش و  للختم  اهدوجو  نیا  نیب  مدع  هاوخ  یفسلف  نابز  هب  دوش و  هلصاف  ینامز  یمدع  يدوجو  ودره  نیب  دنشاب و  نامزمهریغ  هاوخ 
ماـمت رد  تینینثا  لاـح  رد  تینیع  روذـحم  اریز  ددرگ ، دوجوم  دوجو  کـی  زا  شیب  اـب  يدوجوم  تسا  لاـحم  اـقلطم  لاـحره ، رد  دوـشن .

: دیآ یم  مزال  روکذم  ضورف 

لّلخت ریغ  نم  دـحاو  نامز  یف  نیعقاو  الثم  نادوجولا  ناک  ءاوس  دـحاو ، دوجو  نم  رثکاب  دـحاو  دوجوم  دـجوی  نا  عنتمملا  نم  هلمجلاب ، و 
. ءاوس نیتروصلا  یف  هّینینثالا ، ضرف  عم  هّینیعلا  موزل  وه  و  روذحملاف ، امهنیب ؛ مدعلا  لّلختی  نیلصفنم  وا  امهنیب  مدعلا 

مودعم هداعا  هلاحتسا  نیهارب  : 3 - 3

هراشا

: تسا شخب  ود  لماش  لصف  نیا  ياعدم  دش  هتفگ  هکنانچ 

. تسا لاحم  نامز  کی  رد  دوجو  ررکت  - 1

زا سپ  ددرگ و  مودـعم  سپـس  دوش ، ققحم  يدوجو  اب  يدوجوم  تسا  لاحم  هک  انعم  نیا  هب  تسا ، لاـحم  ناـمز  ود  رد  دوجو  ررکت  - 2
« مودعم هداعا  هلاحتسا   » ای شدوخ  یش ء و  نیب  مدع  لّلخت  هلاحتـسا   » نآ هب  حالطـصا  رد  هک  دوش  دوجوم  يرگید  دوجواب  شدوخ  یتدم 

. دنیوگ یم  زین 
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، مودـعم هداعا  هلاحتـسا  ینعی  اعدـم ، مود  شخب  يارب  هکنیا  هب  رظن  دوب ، اعدـم  ودره  تابثا  لماش  دـش  نایب   3 رد 1 - هک  یناهرب  دـنچره 
یم رکذ  ار  نآ  صاخ  نیهارب  هتخادرپ  اعدم  زا  شخب  نیا  تابثا  هب  هناگادج  اجنیا  رد  تسا ، هدـش  رکذ  یفـسلف  بتک  رد  یـصاخ  نیهارب 

: دننک

خیشلا ّدع  دق  و  عنتمم » هنیعب  مودعملا  هداعا  ّنا  : » مهلوقب دارملا  وه  مدعلا ، لّلخت  عم  یـشل ء  دوجولا  رّرکت  هلاحتـسا  نم  رّرقت ، يذلا  اذه  و 
. هلأسملا هّیرورض  یلع  ءانب  تاهیبنت  یه  اججح  کلذ  یلع  اوماقا  دق  اّیرورض و  هنیعب  مودعملا  هداعا  عانتما 

لّوا ناهرب  : 3 - 3 - 1

: تسا ریز  همدقم  ود  رب  ینتبم  ناهرب  نیا 

زیاج مودعم  هداعا  رگا  ددرگ - دوجوم  هرابود  وا  صخـش  دوخ  هنیعب  سپـس  دوش و  مودعم  ینامز  رد  دوجوم  دشاب  زیاج  رگا  لّوا : همدقم 
. ددرگ لّلختم  مدع  شدوخ  یش ء و  نیب  دیآ  یم  مزال  دشاب -

. تسا لطاب  یلات  مود : همدقم 

. تسا لاحم  مودعم  هداعا  ینعی ، تسا ؛ لطاب  زین  مدقم  هجیتن :

زا دعب  هک  تسا  يدوجوم  صخـش  نامه  تسا  ققحم  مدع  زا  لبق  هک  يدوجوم  ضرفلا  یلع  اریز  تسا ، نشور  یلات  مدقم و  نیب  همزالم 
نیب سپ  دناء ، یش  دوخ  ودره  مدع ، زا  دعب  دوجوم  مه  تسا و  یـش ء  دوخ  مدع  زا  لبق  دوجوم  مه  دندحاو ، صخـش  تسا ، ققحم  مدع 

. تسا هدش  هلصاف  مدع  شدوخ  یش ء و 

مدع ندش  هلـصاف  للخت و  سپ  مدعریغ ، هاوخ  مدـع  للخت  هاوخ  تسا ، تیریغ  بجوم  هلـصاف  للخت و  اریز  تسا ، نشور  زین  یلات  نالطب 
بلس مزلتسم  رگید  ترابع  هب  دشابن و  شدوخ  شدوخ  دشاب ، شدوخ  ریغ  شدوخ  یـش ء  هک  تسا  نیا  بجوم  زین  شدوخ  یـش ء و  نیب 

: تسا تایهیدب  زا  نآ  نالطب  هک  تسا  شدوخ  زا  یش ء 

، لاحم وه  هسفن و  یـشلا ء و  نیب  مدـعلا  لّلخت  مزل  رخآ ، ناـمز  یف  هنیعب  دـجوی  مث  اـنامز ، مدـعنی  نا  ناـمز  یف  دوجوملل  زاـجول  ّهنا  اـهنم 
. لّلختم مدع  امهنیب  نینامز  یف  یشلا ء  دوجو  همازلتسال 
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مود ناهرب  : 3 - 3 - 2

: تسا ریز  همدقم  ود  رب  ینتبم  ناهرب  نیا 

نم نیلثم  داجیا  دشاب - دوجولا  نکمم  هدش ) هداعا  رما   ) داعم هکنیا  ضرف  رب  رگید  ترابع  هب  دشاب - زیاج  مودـعم  هداعا  رگا  لّوا : همدـقم 
. تسا نکمم  زیاج و  زین  ادتبا  زا  تاهجلا  عیمج 

. تسا لطاب  یلات  مود : همدقم 

. تسا لاحم  مودعم  هداعا  هجیتن :

: تسا ریز  تامدقم  رب  فقوتم  دوخ  لّوا  همدقم  رد  یلات  مدقم و  نیب  همزالم  تابثا  همزالم : تابثا 

. دنتسه نالثم  تسا  یش ء  نآ  لثم  تاهج  عیمج  زا  هک  یئدتبم  یش ء و  کی  داعم  فلا )

هن تسا ، هدش  داجیا  راب  نیلوا  يارب  هک  تسا  يدوجوم  أدتبم »  » زا دوصقم  میوش . انـشآ  أدـتبم »  » و داعم »  » حالطـصا ود  اب  ادـتبا  تسا  رتهب 
يارب ضرفلا  یلع  هدـش و  مودـعم  هک  تسا  يدوجوم  هک  داعم »  » فالخرب دـشاب ، هدـش  داـجیا  هنیعب  هراـبود  دـشاب و  هدـش  مودـعم  هکنیا 

یم داعم »  » تسا هدـش  داجیا  هنیعب  هرابود  مادـعنا  زا  سپ  هک  تهج  نآ  زا  دوجوم  نیا  هب  دوش ، یم  داـجیا  هنیعب  راـب ... ، نیموس  اـی  نیمود 
هک تهج  نآ  زا  تسا  هدـش  هداعا  مودـعم  نامه  داعم  رگید ، ترابع  هب  تسوا . هرابود  تیدوجوم  ناـمه  شندوب  داـعم  عقاورد ، دـنیوگ .

ضرف نونکا  داعم . مادعنا  زا  دعب  تسا و  أدتبم  مادعنا  زا  لبق  دش ، دوجوم  هنیعب  هرابود  دش و  مودعم  يدوجوم  رگا  سپ  تسا . هدش  هداعا 
تسا أدتبم  یئیـش  یـش ء ب  مینک  یم  ضرف  زین  دش و  دوجوم  هرابود  هنیعب  دعب  دش و  مودعم  سپـس  دش و  دوجوم  فلا  یـش ء  مینک  یم 

دوخ اب  فلا  داعم  اریز  دنتـسه ، نالثم  فلا  داعم  اب  یـش ء ب  هک  تسا  حـضاو  لاح  دـنا . تاـهجلا  عیمج  نم  نـالثم  فلا  یـش ء  اـب  یلو 
، تسا هدش  دوجوم  هرابود  يرگید  نامز  رد  هک  تسا  فلا  دوخ  هنیعب  فلا  داعم  نوچ  دـنا ، تاهجلا  عیمج  نم  نالثم  فلا - أدـتبم  فلا -

. دنتسه نالثم  فلا  داعم  سپ ب و  تسا . فلا  لثم  زین ب  تسا و  فلا  لثم  سپ 

. دندحاو مکح  ياراد  نالثم  ب )

، ینعی دـحاو ؛» زوجی  ام ال  زوجی و  ام  یف  لاثمالا  مکح   » هک دوش  یم  نایب  ریبعت  نیا  اب  ـالومعم  هک  دراد  دوجو  هفـسلف  رد  یلک  يا  هدـعاق 
زا یکی  رب  هک  یبلـس  ای  یباجیا  مکح  ره  دنا  مه  لثم  یتهج  زا  هک  یئایـشا  سپ  دـنا ، كرتشم  یبلـس  یباجیا و  ماکحا  رد  مه  لثم  ءایـشا 

ودره دنتسه ، مه  دننام  تیناسنا  رد  ورمع  دیز و  دوش . یم  راب  اهنآ  مامت  رب  دوش  راب  تسا  لثم  هک  تهج  نآ  زا  اهنآ 
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دیز زا  هچره  زین  دوش و  یم  راب  زین  ورمع  رب  تسا  ناسنا  هک  تهج  نآ  زا  دوش  یم  راب  دیز  رب  هک  یمکح  ره  قوف  هدعاق  قبط  دـنا ، ناسنا 
. دوش یم  بلس  زین  ورمع  زا  تسا  ناسنا  هک  تهج  نآ  زا  دوش  یم  بلس 

لثم تاهج  عیمج  زا  هک  یئدتبم  دراد  یـش ء  کی  داعم  هک  یمکح  ره  هک  دیآ  یم  تسد  هب  هجیتن  نیا  همدـقم  ود  نیا  ندرک  همیمـض  زا 
هک ب »  » سپ تسا ) ناکما  نآ  مکح   ) تسا دوجولا  نکمم  فلا  داـعم  مینک  ضرف  رگا  نونکا  دراد . ار  مکح  ناـمه  زین  تسا  یـش ء  نآ 

ینعی ب و تاهجلا - عیمج  نم  نیلثم  عامتجا  ناکما  نآ  همزال  تشاد و  دهاوخ  ناکما  تسا  فلا »  » داعم لثم  مه  و  فلا »  » أدتبم لثم  مه 
. تسا نکمم  زین  ادتبا  زا  تاهجلا  عیمج  نم  لثامم  داجیا  دشاب ، نکمم  داعم  داجیا  رگا  سپ  تسا . دحاو  نامز  رد  فلا - أدتبم 

: تسین رارکت  هب  يزاین  دیسر و  تابثا  هب  نآ  نالطب  دش  رکذ   3 رد 2 - هک  یناهرب  رد  تسا و  نشور  یلات  نالطب  اّما 

یـشلا ء ّنألف  همزالملا ، اّما  لاحم . وه  ءادـتبا و  هوجولا  عیمج  نم  هلثامی  ام  داجیا  زاج  همادـعنا ، دـعب  هنیعب  یـشلا ء  هداعا  زاجول  ّهنا  اهنم  و 
وحنب ایناث  هنیعب  هداجیا  زاج  ولف  دـحاو ؛ زوجی  ام ال  یف  زوجی و  ام  یف  لاـثمالا  مکح  نـالثم و  هوجولا  عیمج  نم  هلثاـمی  اـم  هنیعب و  داـعملا 

. نازیامتم نانثا  امه  امهنیب و  ّزیمتلا  مدع  دوجولا  یف  نیلثملا  عامتجا  مازلتسالف  مزاللا ، هلاحتسا  اّما  و  ءادتبا . هلثم  داجیا  زاج  هداعالا ،

موس ناهرب  : 3 - 3 - 3

ماـمت اـب  هنیعب  شدوخ  صخـش  تسا ، هدـش  مودـعم  سپـس  هدوب و  دوجوم  هک  یئیـش  هک  تسا  نیا  مودـعم  هداـعا  زا  دوـصقم  هک  میتـفگ 
داعم تاذ  الوا ، هک  تسا  نیا  مزلتـسم  تینیع  ضرف  و  دـشاب . أدـتبم  دوخ  نامه  انیع  دـیاب  داـعم  ینعی ، دوش ؛ دوجوم  هراـبود  تایـصوصخ 
أدتبم نامه  أدتبم  تایـصوصخ  زا  یکی  لاح  دشاب ، أدتبم  تیـصوصخ  نامه  هنیعب  داعم  تایـصوصخ  مامت  ایناث ، دشاب و  أدتبم  تاذ  نامه 

مه نیع  دـیاب  زین  تیـصوصخ  نیا  رد  أدـتبم  داـعم و  سپ  تسا . نآ  ندوب  داـعم  ناـمه  زین  داـعم  تایـصوصخ  زا  یکی  تسا و  نآ  ندوـب 
اریز تسا ، لاحم  نیا  دشاب و  ادتبا  تیثیح  نیع  هداعا  تیثیح  دیاب  یفـسلف  نابز  هب  دشاب و  ندوب  أدتبم  نیع  ندوب  داعم  دـیاب  ینعی  دنـشاب ،

: ندوبن أدتبم  ینعی  ندوب  داعم  دنرگیدکی . ضیقن  ود  نیا 
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عیمج یف  اـتاذ و  أدـتبملا  وه  داـعملا  نوک  بجوـی  هّینیعلا  ضرف  ّنـال  أدـتبملا ، وـه  داـعملا  نوـک  بجوـت  هنیعب  مودـعملا  هداـعا  ّنا  اـهنم  و 
. ءادتبالا هّیثیح  نیع  هداعالا  هّیثیح  ءدتبم و  داعملا  دوعیف  نامزلا ، یّتح  هصّخشملا  تاّیصوصخلا 

مراهچ ناهرب  : 3 - 3 - 4

: تسا راوتسا  ریز  همدقم  ود  رب  ناهرب  نیا 

. داد تبسن  ناوت  یمن  داعم  هب  یصاخ  ددع  دشاب ، زیاج  مودعم  هداعا  رگا  لّوا : همدقم 

. دشاب هتشاد  یصاخ  ددع  هک  تسا  نیا  داعم  ندوب  دوجوم  همزال  تسا و  لطاب  یلات  مود : همدقم 

. تسا لاحم  مودعم  هداعا  ینعی ، تسا ؛ لطاب  زین  مدقم  هجیتن :

يارب درک و  مودعم  ار  نآ  ادّدـجم  ناوت  یم  دوش ، دوجوم  هنیعب  شدوخ  مود  راب  يارب  دـشاب  زیاج  دوش و  مودـعم  یئیـش  رگا  مزالت : لیلد 
یلّوا رگا  سپ  دنا ، مه  لثم  اهدوع  نیا  همه  لقع ، رظن  زا  هیاهنلا . ریغ  یلا  مجنپ  مراهچ و  راب  تسا  سایق  نیمه  هب  درک و  دوجوم  موس  راب 

اهدوـع نیا  همه  هک  تسین  لاـحم  دـنا و  نکمم  همه  هیاـهنلا ، ریغ  یلا  یمراـهچ  یموـس و  اذـکه  تسا و  نکمم  زین  یمود  دـشاب ، نکمم 
. رگید فرط  زا  دش . دهاوخ  ققحم  دوع  تیاهن  یب  نیاربانب  دنوشب ، ققحم 

چیه رد  یتوافت  چـیه  دنـشاب و  یم  أدـتبم  نیع  مه و  نیع  اهداعم  تیاهن  یب  همه  سپ  تسا ، أدـتبم  نامه  هنیعب  داـعم  هک  تسا  نیا  ضرف 
تسا و لوا  دوع  نیا  مییوگب  هک  يروط  هب  درک  ادـج  مود  دوع  زا  ار  لوا  دوع  ناوتن  هک  تسا  نیا  تینیع  وحن  نیا  همزـال  دـنرادن . یتهج 

بیترت نیمه  هب  تسا . لماک  تینیع  ياضتقم  فالخ  نیا  دـنوش و  یم  توافتم  ددـع  رد  اهداعم  تروص  نیا  رد  اریز  مود ، دوع  یکی  نآ 
چیه هب  سپ  ددرگ ؛ زاتمم  دوخ  هب  صاخ  يددع  اب  رگید  دوع  زا  تسین  نکمم  يدوع  چـیه  هرخألاب  دنتـسین و  زیامتم  موس  دوع  زا  ود  نیا 

زیامتم نیریاس  زا  ددع  نیمه  اب  میهد  تبسن  صخـشم  يددع  یکی  هب  هکنیا  ضحم  هب  اریز  داد ، تبـسن  یـصخشم  ددع  ناوت  یمن  يداعم 
. تسا تینیع  ضرف  فالخ  نیا  ددرگ و  یم 

. تسا ندوب  صخشتم  نیع  ندوب  دوجوم  هک  تسا  نیا  یلات  نالطب  لیلد  یلات : نالطب  لیلد 

، دشاب دوجوم  داعم  رگا  سپ  تسا . صخشم  زین  نآ  ددع  هلمج  زا  تسین و  نآ  رد  یماهبا  چیه  تسا و  صخـشتم  تسا  دوجوم  هک  یئیش 
: هریغ ای  موس  ای  مود  ای  تسا  لوا  داعم  نیا  هک  دشاب  صخشم  ینعی ، دشاب ؛ صخشم  زین  نآ  ددع  دیاب 
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ام ال یلا  اذـکه  هثلاثلا و  هیناثلا و  یلوالا و  هدوعلا  نیب  قرف  ذا ال  هیلع ، فقی  انیعم  ادـح  اغلاب  دوعلا  نکی  مل  هداـعالا ، تزاـج  ول  ّهنا  اـهنم  و 
. صّخشتملا یشلا ء  دوجو  مزاول  نم  ددعلا  نّیعت  أدتبملا و  داعملا و  نیب  قرف  نکی  مل  امک  هل ، هیاهن 

نآ باوج  امکح و  نیفلاخم  ناهرب  : 4

هراشا

باوج حرطم و  زین  نیفلاخم  تالاکـشا  دش و  نایب  زین  مودعم  هداعا  عانتما  صاخ  نیهارب  دوجو و  ررکت  یفن  رب  دش  هماقا  یناهرب  اجنیا ، ات 
. میزادرپب مودعم  هداعا  ناکما  رب  امکح  نیفلاخم  لیلد  یسررب  هب  دیاب  نونکا  دش . هداد 

مودعم هداعا  ناکما  لیلد  : 4 - 1

دوجوم هنیعب  مادعنا  زا  دعب  تسا  لاحم  یش ء  کی  هک  تسا  ینعم  نیدب  نآ  عانتما  هنیعب و  تسا  یش ء  هرابود  ندش  دوجوم  مودعم  هداعا 
عاـنتما نیا  أـشنم  هک  تسا  حرطم  لاؤس  نیا  نونکا  مدـع . زا  دـعب  تسا  یـش ء  ندوب  دوـجولا  عـنتمم  نآ  ياـنعم  رگید ، تراـبع  هب  دوـش .

ای تسا  تیهام  مزال  یـضرع  رما  ای  تسین : جراخ  لاح  ود  زا  مه  تیهام  ریغ  تیهاـم . ریغ  اـی  تسا  نآ  تیهاـم  اـی  عاـنتما  أـشنم  تسیچ ؟
. قرافم رما  ای  تیهام  مزال  ای  تسا  تیهام  زا  یشان  ای  دوجو  عانتما  سپ  قرافم ، یضرع 

مادـعنا زا  سپ  دوش و  دوجوم  رابکی  هکنیا  هن  دوشن ، دوجوم  ءادـتبا  زا  یـش ء  نیا  دـیاب  دـشاب ، تیهام  مزـال  رما  اـی  تیهاـم  نآ  أـشنم  رگا 
ببـس تیهام  مزالم  ای  تیهام  رگا  سپ  تسا . یکی  ود  نیا  تیهام  مزاول  اعبط  أدـتبم و  داعم و  تیهاـم  اریز  دوش ؛ دوجوم  دـناوتن  هراـبود 
عانتما أشنم  اذل  تسا ، هدش  دوجوم  أدتبم  هک  تسا  نیا  ضرف  هکنیا  اب  دنشاب ، زین  أدتبم  دوجو  عانتما  ببـس  دیاب  دنـشاب ، داعم  دوجو  عانتما 

. دنتسین ود  نیا  زا  کیچیه 

یش ء، هرابود  ندش  دوجوم  هجیتن  رد  دور و  یم  نیب  زا  عانتما  نیا  نآ  لاوز  تقرافم و  اب  دشاب ، قرافم  یضرع  رما  عانتما  نیا  أشنم  رگا  و 
رد تسین و  لاـحم  هتاذ  دـح  یف  مودـعم  هداـعا  هک  تسا  نیا  ضرف  نـیا  ياـنعم  رگید ، تراـبع  هـب  ددرگ . یم  نـکمم  لّوا ، هـبترم  دـننام 
وه تسا و  نکمم  مودـعم  هداـعا  ینعی ، تشاد ؛ دـهاوخ  دوجو  ناـکما  عناـم  عـفر  اـب  دـشاب  نآ  ندـش  دوـجوم  يارب  یعناـم  هک  یتروـص 

: بولطملا
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ول ّهناب  هیلع  اّولدتـسا  هداعالا و  زاوج  یلا  مودعملا ، هداعا  هّقحلا  عیارـشلا  هب  تقطن  يذـلا  داعملا  ّنا  یلا  ارظن  نیمّلکتملا ، نم  عمج  بهذ  و 
عانتمالا لوزیف  قرافم ، رمأل  وا  ءادـتبا ، دـجوی  مل  کلذـک ، ناک  ولو  مزال  رمأل  وا  هتّیهامل  اّما  کـلذ  ناـکل  هنیعب ، مودـعملا  هداـعا  تعنتما 

. هلاوزب

قوف لیلد  ّدر  : 4 - 2

مزال رما  نآ  أشنم  هکلب  قرافم ، یـضرع  رما  هن  تیهام و  مزال  هن  تسا  تیهام  هن  عاـنتما  نیا  أـشنم  هک  دـنا  هتفگ  لالدتـسا ، نیا  باوج  رد 
ضقانت نیا  اب  یناث  دوجو  جراخ ، رد  تسا  ضقانت  ققحت  مزلتـسم  یناـث  دوجو  ققحت  ینعی ، تسا ؛ یناـث  دوجو  دوصقم  هتبلا  تسا ، دوجو 

. تسا لاحم  زین  یناث ، دوجو  ققحت  ینعی  نآ ، موزلم  سپ  تسا ، لاحم  ضقانت  ققحت  نوچ  دنا و  موزلم  مزال و 

زا لاقتنا  عقاورد  داعم  اّما  تشذـگ . هکنانچ  دـشابن ، مه  دـشاب  لّوا  دوجوم  نیع  مه  دـیاب  یناث  دوجوم  هک  تسا  نیا  ضقانت  نیا  زا  روظنم 
: مودعم هداعا  هن  تسا  ترخآ )  ) رگید يا  هئشن  هب  ایند )  ) هئشن کی 

سیل يرخا و  هأشن  یلا  هأشن  نم  لاقتنا  داعملا  رـشحلاف و  هّقحلا  عیارـشلا  هب  تقطن  ام  اّما  و  هتّیهامل . هدوجول ال  مزال  رمأل  عانتمالا  ّناب  ّدر  و 
. مادعالا دعب  اداجیا 

***
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طبار لقتسم و  دوجو  مود  هلحرم 

هراشا

طبار لقتسم و  هب  دوجو  ماسقنا 

لقتسم طبار و  دوجو  فالتخا  یگنوگچ 

هریغل دوجو  هسفنل و  دوجو 
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طبار لقتسم و  هب  دوجو  ماسقنا  ّلوا  لصف 

هراشا
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هوقلاب و لعفلاب و  نکمم ، بجاو و  ینهذ ، یجراخ و  طـبار ، لقتـسم و  هب  دوجو  میـسقت  دوش : یم  عورـش  دوجو  تامیـسقت  شخب  نیا  زا 
. دراد طبار  لقتسم و  دوجو  هب  صاصتخا  هلحرم  نیا  هریغ .

اعدم حیضوت  : 1

: تسا ییاسانش  لباق  تیثیح  ود  یلولعم  ره  رد  نیهلأتملا ، ردص  زا  لبق  يامکح  هدیقع  هب 

ای تلع  هب  لولعم  هفاـضا  طاـبترا و  تیثـیح  تسین و  تلع  اـب  طـبترم  لولعم  ثیح  نیا  زا  هک  يو  هسفن  یف  دوجو  اـی  لوـلعم  تاذ  تیثـیح 
تهج و ود  زا  بکرم  جراـخ  رد  لولعم  دوجو  هک  تسین  نیا  دوصقم  هتبلا  تسا . طـبترم  تلع  اـب  لولعم  ثیح  نیا  زا  هک  نآ  ریغلل  دوجو 

یف دوجو  دـنرگیدکی ، نیع  تیثـیح  ود  نیا  جراـخ  رد  زگره ، تلع ؛ هب  شباـستنا  يرگید  يو و  هسفن  یف  دوجو  یکی  تسا : تیثـیح  ود 
جراخ رد  لولعم  دوجو  سپ  هّلعلل ». هدوجو  هنیعب  هسفن  یف  هدوجو   » امکح ریبعت  هب  تسا و  تلع  هب  نآ  باستنا  هفاـضا و  نیع  لولعم  هسفن 

: دنک لیلحت  تیثیح  ود  هب  ار  نآ  دوخ  فرظ  رد  دناوت  یم  ناسنا  نهذ  هک  تسا  يروط  تلع  اب  نآ  طابترا  هوحن  یلو  تسا  طیسب 

اب طابترا  تیثیح  انامه  هک  يزیچ  يرگید  تسا و  نآ  هسفن  یف  دوجو  ای  تاذ  تیثیح  نامه  هک  تسا  تلع  اب  طابترا  یب  هک  یتیثیح  یکی 
طبترم لقتسم  دوجو  نیا  هکنیا  ّالا  تسا ، تلع  دوجو  زا  لقتسم  ریاغم و  لولعم  دوجو  شنیب ، نیا  رد  نیهلأتملا ، ردص  ریبعت  هب  تسا . تلع 

یطاـبترا لولعم  دوجو  دـنچره  رظن ، نیارباـنب  سپ  تسین . لولعم  دوجو  زا  ریذـپ  كاـکفنا  هک  تسا  يروـط  طاـبترا  نیا  تسا و  تلع  اـب 
دوجو رظن  نیا  قبط  امکح  حالطصاب  و  طبرلا ) هل  تبث  تاذ   ) طابترا ياراد  تسا  يدوجو  تسوا ، زا  لقتسم  دراد ، تلع  اب  ریذپان  ییادج 

. تسا  (1) یطبار دوجو  تلع  هب  تبسن  لولعم 

طابترا لولعم و  دوجو  هوحن  رد  هک  یقیمع  تاقیقحت  اب  لولعم ، تلع و  ثحب  رد  يو  دـشن . عقاو  نیهلأتملا  ردـص  لوبق  دروم  هدـیقع  نیا 
لولعم دوجو  هک  درک  تباث  دروآ ، لمع  هب  شتلع  اب  نآ 

ص 329 و 330. ج 1 ، هعبرالا ، رافسالا  ك . ر . - 1
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دریگ رظن  رد  یتیثیح  نآ  يارب  دناوتب  نهذ  هک  تسین  نینچ  تسا . تلع  اب  طبترم  همامتب  لولعم  دوجو  درادن . تلع  زا  یلالقتـسا  وحن  چیه 
طبترم تلع  اـب  تاـیثیح  ماـمت  زا  لولعم  تسا ، تلع  اـب  نآ  طاـبترا  تیثیح  هک  يرگید  تیثیح  تسا و  تلع  اـب  طاـبترا  یب  لقتـسم و  هک 

ندوب و تلع  هب  طبر  هفاضا و  باستنا و  ینعی  ندوب  لولعم  تسا ، تلع  اب  طابترا  تیثیح  نامه  لولعم  دوجو  تیثیح و  ماـمت  الـصا  تسا ،
یتاذ لولعم  تفگ  ناوت  یمن  رظن ، نیا  قبط  دشاب . لقتـسم  هسفن و  یف  دوجو  عازتنا  أشنم  دـناوت  یمن  تسا  لولعم  هک  تهج  نآ  زا  لولعم 

هل تبث  تاذ  هّلعلا ال  یلا  طبرلا  وه  تاذ  لولعملا   ) تسا تلع  هب  طبر  نامه  لولعم  تاذ  تفگ  دـیاب  هکلب  دراد ، طابترا  تلع  اـب  هک  تسا 
. تسا تلع  هب  هفاضا  تسین ، تلع  هب  فاضم  تسا ، طبر  تسین ، طبترم  لولعم  هّلعلا ،) یلا  طبرلا 

نآ تیثیح  هک  ار  تلع  دوجو  لباقم  رد  داهن و  مان  يرقف » دوجو   » ای یقارـشا » هفاضا   » ای طبار » دوجو   » ار دوجو  وحن  نیا  نیهلأـتملا  ردـص 
نآ و   ) تسا طبار  ای  دوجو  تسویپ : روهظ  هب  دوجو  رد  يدیدج  میـسقت  بیترت ، نیدب  دـیمان . لقتـسم » دوجو   » تسین ریغ  هب  طبر  تیثیح 

يرگید هب  طـبر  تیثـیح  نآ  تیثـیح  هک  تسا  يدوجو  نآ  و   ) لقتـسم اـی  تسا ) يرگید  هب  طـبر  تیثـیح  نآ  تیثـیح  هک  تسا  يدوجو 
تابثا تساعدا  دروم  لصف  نیا  رد  هچنآ  لاح  تسا . طـبار  هکلب  تسین ، یطبار  تلع  هب  تبـسن  لولعم  دوجو  رظن ، نیا  رباـنب  سپ  تسین .)

. لقتسم طبار و  هب  تسا  یجراخ  دوجو  میسقت 

، تسین دوجو  موهفم  هب  رظن  طبار  لقتـسم و  هب  دوجو  میـسقت  رد  تسادـیپ ، قوف  تاحیـضوت  زا  هک  روط  نامه  الوا ، هک  تسا  رکذ  نایاش 
هک طبار  یلومحم و  هب  دوجو  میـسقت  فالخرب  طبار ، ای  تسا  لقتـسم  ای  جراخ  رد  دوجو  تقیقح  تسا . دوجو  یجراـخ  تقیقح  هب  رظن 

دوـجو  » لقتـسم دوـجو  هب  یهاـگ  اـیناث ، دوـجو و  یجراـخ  تقیقح  هن  تـسا  دوـجو  موـهفم  هـب  رظن  نآ  رد  درک و  میهاوـخ  رکذ  يدوزب 
ود نیب  یظفل  كرتشم  یلومحم  دوجو  یقالطا  نینچ  اب  اتجیتن  و  تسا - هدـش  هتفگ  زین  باتک  نیا  رد  هکناـنچ  دـنیوگ - یم  زین  یلومحم »
یم هتفگ  دوجو  موهفم  رد  هک  ییانعم  هب  یلومحم  دوجو  يرگید  لقتسم و  یجراخ  دوجو  يانعم  هب  یلومحم  دوجو  یکی  دوش : یم  انعم 

: ددرگن هابتشا  ببس  یظفل  كارتشا  نیا  هک  تشاد  هجوت  دیاب  دمآ . دهاوخ  نآ  حیضوت  يدوزب  هک  دوش 

دوجولا  » هیّمـسن هریغ و  یف  هدوجو  اـم  و  یـسفنلا » وا  یلومحملا  ّلقتـسملا و  دوجولا   » هیّمـسن هسفن و  یف  هدوـجو  اـم  یلا  دوـجوملا  مسقنی 
«. طبارلا
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باتک نیا  رد  طبار  دوجو  تابثا  شور  : 2

دوجو هوحن  رد  قیقحت  قیرط  زا  طبار  لقتـسم و  هب  دوجو  میـسقت  جراخ و  رد  طبار  دوجو  تابثا  يارب  نیهلأتملا  ردص  دش ، هراشا  هکنانچ 
زا هدافتسا  اب  سپس  تسا و  هدش  تباث  یلومحم ) دوجو  لباقم  رد   ) هیضق رد  طبار  دوجو  ادتبا  باتک  نیا  رد  یلو  تسا  هدرک  ریـس  لولعم 

. دمآ دهاوخ  نآ  رتشیب  حیضوت  هک  تسا  هدش  تباث  جراخ  رد  طبار  دوجو  نآ ،

تابثا يارب  تسا  يا  هلیـسو  هیـضق  رد  طبار  دوجو  تابثا  هکنیا  رد  تسین  حیرـص  تسا  هدمآ  باتک  رد  هک  یناهرب  هک  تشاد  هجوت  دیاب 
میهاوخ هراشا  نادـب  دوخ  ياـج  رد  تسا و  بلطم  نیا  رب  هاوگ  هک  دراد  دوجو  يدـهاوش  مـالک  يـالبال  رد  یلو  جراـخ  رد  طـبار  دوجو 

. درک

طبار یلومحم و  دوجو  : 3

هراشا

تـسا مزال  دوجو ، یمـسا  موهفم  ناـمه  زین  یلومحم  دوجو  تسا و  دوجو  یفرح  موهفم  ناـمه  هیـضق  رد  طـبار  دوجو  هکنیا  هب  هجوت  اـب 
. میزادرپب بلطم  لصا  هب  سپس  میهد و  حیضوت  یفرح  یمسا و  میهافم  هرابرد  اتمدقم 

یفرح یمسا و  میهافم  : 3 - 1

طبار و میهافم   » ای هیمسا » هیفرح و  یناعم   » اهنآ هب  هک  یمسا  یفرح و  میهافم  هب  تساهنآ  میـسقت  تسا  هدش  میهافم  رد  هک  یتامیـسقت  زا 
. دنیوگ یم  زین  لقتسم »

لباق اهنت ، لقتـسم و  روط  هب  هصالخ  و  رگید ، میهافم  هب  جایتحا  نودـب  دوخ و  يدوخ  هب  هک  دنتـسه  یمیهافم  لقتـسم  اـی  یمـسا  میهاـفم 
یتروص رد  هک  دنامن  هتفگان  هتبلا  مینک . روصت  يرگید  موهفم  چیه  نودب  ییاهنتب و  ار  نآ  میناوت  یم  ام  هک  ناسنا  موهفم  دننام  دنروصت ،

سنج و قطان  ناویح و  رگا  الثم ، مینک ؛ یم  روصت  زین  ار  شلصف  سنج و  نآ  روصت  نمضرد  دشاب  لصف  سنج و  زا  بکرم  یموهفم  هک 
زا دوصقم  سپ  قطان ، ناویح  روصت  ینعی  ناسنا  روصت  الـصا  تسه و  زین  قطان  ناویح و  روصت  مزلتـسم  ناسنا  روصت  دنـشاب ، ناسنا  لصف 

دوخ نیع  يرابتعا  هب  لوصف  سانجا و  لثم  تاذ  رد  لخاد  میهافم  ّالا  تسا و  تاذ  رد  لـخادریغ  میهاـفم  زا  لالقتـسا  روصت  رد  لالقتـسا 
سنج و  ) ریغ روصت  هب  جاـتحم  شروصت  تسا  لـصف  سنج و  ياراد  هک  یموـهفم  ره  دوـش  هتفگ  اـت  دنتـسین  ریغ  عـقاورد  دنتـسه و  تاذ 

میهافم هنوگ  نیا  هک  میریگب  هجیتن  تسا و  لصف )
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قطاـن ناویح و  تهج  نیا  زا  تسا و  قطاـن  نیع  ناویح و  نیع  تسا  قطاـن  ناویح  هک  تهج  نآ  زا  ناـسنا  دـنا ، لقتـسمریغ  هدوـبن  یمـسا 
. دنیآ یمن  باسح  هب  ناسنا  موهفم  لابق  رد  يرگید  موهفم 

، تیلع جایتحا ، مدـع ، دوجو ، موهفم  دـننام  دنتـسه ، طیـسب  میهافم  تسا  یلاخ  زین  قوف  ماهبا  زا  هک  لقتـسم  میهاـفم  يارب  رتنـشور  لاـثم 
رتقیقد درک و  روصت  ییاهنتب  ار  اهنآ  ناوت  یمن  هک  دنتـسه  یمیهافم  یفرح  میهافم  لباقم ، رد  اهنآ . دـننام  ناـکما و  ترورـض ، تیلولعم ،

کی رد  نتفر  راک  هب  ماـگنه  يارب » «، » رب  » و زا »  » ظـفل زا  هک  یموهفم  دـننام  دنتـسین ، لقتـسم  تیموهفم  رد  هک  دنتـسه  یمیهاـفم  مییوگب 
. دنک یم  روطخ  نهذ  هب  هلمج 

دوجو هب  هفاضا  طابترا و  زج  يزیچ  لولعم  یجراخ  دوجو  نیهلأتملا  ردـص  رظن  هب  هک  روط  نامه  مییوگ  یم  بلطم ، ندـش  رتنـشور  يارب 
. تسا یمـسا  میهافم  تیوکاح  تیموهفم و  هب  هفاضا  طابترا و  نیع  میهافم  نیا  تیوکاح  تیموهفم و  زین  یفرح  میهافم  رد  تسین ، تلع 
رد تسین . يزیچ  زا  یکاح  یمـسا  ياـنعم  نودـب  یفرح  موهفم  یلو  تسا  دوخ  زا  جراـخ  زا  یکاـح  ییاـهنتب  دوخبدوخ و  یمـسا  موهفم 

میهافم هک  تفگ  ناوت  یم  نیاربانب  تسا ؛ جراخ  زا  تیوکاـح  تیثیح  ناـمه  ینهذ  دوجو  تیثیح  هک  تفگ  میهاوخ  ینهذ  دوجو  هلحرم 
لباق هصالخ  نهذ و  رد  ندـش  روصتم  ندـش و  میـسرت  لباق  ییاهنتب  میهافم  نیا  سپ  دـنرادن ، ینهذ  دوجو  یمـسا  میهاـفم  نودـب  یفرح 

دوجوم ییاهنتب  نهذ  رد  ناشروصت  دنوش و  یم  دوجوم  لقتسم  ینهذ  دوجو  اب  نهذ و  رد  هکنیا  هن  دنتـسین ، ینهذ  دوجو  اب  ندش  دوجوم 
میهافم نیا  ققحت  تسا . لطاب  ینامگ  نینچ  دننک ، یم  تیاکح  یمـسا  یناعم  کمک  اب  دـننک و  یمن  تیاکح  دوخ  یکحم  زا  یلو  تسا 

انعم و هلمج  زا  جراخ  رد  يارب ،»  » و هب »  » و زا »  » ظفل لثم  فورح ، ظافلا  يارب  ور ، نیازا  تسا . لاحم  هیمـسا  یناعم  ققحت  نودـب  نهذ  رد 
. دنروصت لباق  هلمج  فرظ  رد  اهنت  ظافلا  نیا  موهفم  انعم و  تسین ، روصت  لباق  یموهفم 

تسا نیا  یفرح  میهافم  یگژیو  دنتسه و  ادج  هدیرب و  مه  زا  دنرادن ، رگیدکی  اب  یطابترا  وحن  چیه  هک  تسا  نیا  لقتسم  میهافم  یگژیو 
داحتا و تیثیح  نامه  یفرح  میهافم  رثکا  تیثیح  الـصا  رتقیقد ، ترابع  هب  دـنروآ ، یم  دوجو  هب  داـحتا  طاـبترا و  یمـسا  میهاـفم  نیب  هک 
سایق و هیضق و  لیکشت  هب  رداق  ناسنا  هجو  چیه  هب  تفای ، یمن  ققحت  یفرح  میهافم  ناسنا  نهذ  رد  رگا  تسا . یمسا  میهافم  نیب  طابترا 

رانک رد  یمسا  موهفم  نارازه  رگا  دوبن . لوهجم  هب  مولعم  زا  ندرب  یپ 
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یمسا لقتـسم  موهفم  ود  دیفـس  مسج و  میهافم  دوش . یمن  هتخاس  يا  هلمج  هیـضق و  دیاین ، نایم  هب  یفرح  میهافم  ياپ  ات  دنریگ ، رارق  مه 
یم طبترم  رگیدکی  هب  دریگ  یم  رارق  اهنآ  نیب  تسا ، یفرح  میهافم  زا  هک  تسا ،»  » موهفم هک  یماگنه  اما  دـناطابترا  یب  مهاب  هک  دنتـسه 

.(1) دنیآ یمرد  تسا » دیفس  مسج   » هلمج تروص  هب  دنوش و 

طبار یلومحم و  دوجو  زا  دوصقم  : 3 - 2

تسا و لقتـسم  یمـسا و  موهفم  اـهنآ  زا  یکی  هک  دراد  دوجو  موهفم  اـنعم و  ود  ناـسنا ، نهذ  رد  دوـجو »  » ظـفل يارب  اـمکح ، هدـیقع  هب 
لباقم رد   ) طبار دوجو  زا  دوصقم  تسا و  دوجو  لقتـسم  یمـسا و  موهفم  نامه  یلومحم  دوجو  زا  دوصقم  لقتـسمریغ . یفرح و  يرگید 

. تسا دوجو  لقتسمریغ  یفرح و  موهفم  نامه  لقتسم ) دوجو  لباقم  رد  هن  یلومحم  دوجو 

تسین و روصت  لـباق  القتـسم  تسا ، لومحم  عوضوم و  نیب  طـبر  تیثیح  نآ  تیثیح  هک  یفرح  تسا  یموهفم  هکنیا  هب  رظن  طـبار ، دوجو 
دوجو اـما  دـشاب ) روصت  لـباق  القتـسم  دوخ  دـیاب  دوش  یم  عقاو  لومحم  هک  یموهفم  اریز  ، ) درک لـمح  يزیچ  رب  ار  نآ  ناوـت  یمن  اذـهل 

ار نآ  مان  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  درک و  لمح  عوضوم  رب  داد و  رارق  لومحم  ار  نآ  ناوت  یم  تسا ، روصت  لباق  ییاهنتب  نوچ  یلومحم ،
. هبکرم تایله  هب  ایاضق  ریاس  دنروهـشم و  هطیـسب  تاـیله  هب  تسا  یلومحم  دوجو  ناـشلومحم  هک  ییاـیاضق  دـنا . هداـهن  یلومحم  دوجو 
دننک و یم  ریبعت  نآ  زا  تسه »  » ظفل اب  یسراف  تایبدا  رد  هّمات و  ناک »  » ظفل اب  برع  تایبدا  رد  هک  تسا  یموهفم  نامه  یلومحم  دوجو 
. دوش یم  تلالد  نآ  رب  تسا »  » ظفل اب  یـسراف  تایبدا  رد  هصقان و  ناک »  » ظفل اب  برع  تاـیبدا  رد  هک  تسا  یموهفم  ناـمه  طـبار  دوجو 

دای یـشلا ء » توبث  یـشلا ء ، دوجو   » یهاگ و  هسفن » یف  دوجو  قلطم ، دوجو  توبث ، دوجو ،  » ریبعت اب  یلومحم  دوجو  زا  اـمکح ، فرع  رد 
.« یشل ء یش ء  توبث  یشل ء و  یش ء  دوجو  هسفن ، یف  دوجو ال  هریغ ، یف  دوجو  دّیقم ، دوجو   » ریبعت اب  طبار  دوجو  زا  دننک و  یم 

؟ يونعم ای  دنا  یظفل  كرتشم  یلومحم  طبار و  دوجو  : 3 - 3

یلومحم و دوجو  رب  دوجو »  » ظفل قالطا  هک  تسا  لئاق  یطبار  دوجو  ثحب  رد  نیهلأتملا  ردص 

. تخانش تمسق  موس ، دلج  هموظنم ، طوسبم  حرش  ك . ر . - 1
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تسا نیا  وا  دوصقم   (1) .« ظفللا درجم  یف  امهنیب  قاـفتالا  نا  ّقحلا  : » دـیوگ یم  يو  يونعم . هن  تسا  یظفل  كارتشا  وحن  هب  طـبار  دوجو 
تـسا دوجو »  » ظفل رد  اهنت  اهنآ  كارتشا  دنرادن و  رگیدـکی  اب  یموهفم  كارتشا  وحن  چـیه  نآ  یمـسا  موهفم  دوجو و  یفرح  موهفم  هک 

نیب یکارتشا  چیه  دوجو ،»  » ظفل زا  رظن  فرـص  سپ  یمـسا . موهفم  يارب  مسا  مه  تسا و  هدش  هداد  رارق  یفرح  موهفم  يارب  مسا  مه  هک 
. دنا موهفم  خنس  ود  اهنیا  درادن ، دوجو  موهفم  ود  نیا 

دیکأت دوجو  يونعم  كارتشا  رب  وس  کی  زا  يو  اریز  دنا ، هدش  راتفرگ  یبیجع  صیب  صیح و  رد  اجنیا  رد  نیهلأتملا  ردص  مالک  نیحراش 
یفن دوجو و  یظفل  كارتـشا  هب  اـجنیا  رد  رگید  يوس  زا  (2) و  تسا هداد  صاصتخا  هلئسم  نیدب  رافسا  يادتبا  رد  لقتـسم  یلـصف  دراد و 

. تسا هدروآ  راب  هب  يراوشد  يو  مالک  ناحراش  يارب  لوق  ود  نیا  هیجوت  دنک ، یم  حیرصت  نآ  يونعم  كارتشا 

دوجو يو  دوصقم  هدـش  دوجو  يوـنعم  كارتـشا  هب  لـئاق  هک  ییاـج  رد  اریز  دنتـسین ، یفاـنم  رگیدـکی  اـب  هتفگ  ود  نیا  دـسر  یم  رظن  هب 
هب دراوم  همه  رد  دوش  یم  لمح  فلتخم  تاعوضوم  رب  هک  دوجو  موهفم  ایآ  هک  تسا  نیا  اـجنآ  رد  ثحب  لـحم  الـصا  تسا و  یلومحم 

تـسا نشور  رگید و  دروم  زا  ریغ  دراد  یموهفم  انعم و  دوش  یم  لمح  هک  يدروم  ره  رد  هکلب  هن ، ای  دوش  یم  لمح  اـنعم  موهفم و  کـی 
. طبار دوجو  هن  تسا  یلومحم  دوجو  نامه  دوش  یم  عقاو  لومحم  هک  يدوجو  هک 

طبار دوجو  هب  رظان  الـصا  دوجو  يونعم  كارتشا  لصف  رد  يو  مالک  تسا و  جراـخ  ثحب  نیا  زا  اصّـصخت  حالطـصاب  طـبار  دوجو  سپ 
یمـسا موهفم  هسیاقم  هب  رظان  شمـالک  تسا ، یظفل  كارتشا  هب  لـئاق  اـهنت  دـنک و  یم  یفن  ار  يونعم  كارتشا  هک  ییاـج  رد  اـما  تسین .
دیاـمن یم  یفن  ار  يونعم  كارتـشا  هک  ییاـج  رد  سپ  تسا . طـبار ، دوجو  ینعی  دوجو ، یفرح  موهفم  اـب  یلومحم ، دوجو  ینعی  دوـجو ،

شدوصقم دـیامن  یم  تابثا  ار  يونعم  كارتشا  هک  ییاج  رد  تسا و  یلومحم  دوجو  طـبار و  دوجو  نیب  يونعم  كارتشا  یفن  شدوصقم 
تاـبثا یفن و  نیا  نیب  یتاـفانم  دوش و  یم  لـمح  اـهنآ  رب  یلومحم  دوجو  هک  یفلتخم  دراوم  نیب  تسا  یلومحم  دوجو  يوـنعم  كارتـشا 
يونعم كرتشم  دراوم  نآ  رد  حالطـصاب  تسا و  یکی  دور  یم  راـک  هب  هک  يدراوم  ماـمت  رد  ادـتبا »  » ياـنعم هکنیا  دـننام  تسرد  تسین .

هک زا ،»  » يانعم و  تسا ، یمسا  يانعم  هک  ادتبا ،»  » يانعم نیب  لاح  نیع  رد  تسا و 

ص 79. ج 1 ، هعبرالا ، رافسا  - 1
لصف 2. ص 35 ، ج 1 ، - 2
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قالطا یفرح  يادـتبا  رب  مه  یمـسا و  يادـتبا  رب  مه  ار  ادـتبا »  » ظفل رگا  نونکا  درادـن . دوجو  ییونعم  كارتشا  چـیه  تسا ، یفرح  يانعم 
. دوب دهاوخ  ود  نآ  نیب  یظفل  كرتشم  دور ، یم  راک  هب  طبار  دوجو  یلومحم و  دوجو  دروم  رد  هک  دوجو »  » ظفل دننام  مینک ،

هیضق رد  طبار  دوجو  تابثا  : 3 - 4

هراشا

تابثا ددصرد  ایاضق  زا  هتسد  مادک  رد  دوش  نشور  ات  میهد ، حیضوت  ار  ایاضق  عاونا  دیاب  ایاضق ، رد  طبار  دوجو  تابثا  هب  نتخادرپ  زا  لبق 
. میتسه طبار  دوجو 

ایاضق ماسقا  : 3 - 4 - 1

هچ هیلمح ، يایاضق  دنوش . یم  میـسقت  هبلاس  هبجوم و  هب  زین  هتـسد  ره  هیلمح و  هیطرـش و  هتـسد  ود  هب  ایاضق  یلّوا ، يدنب  میـسقت  کی  رد 
توبث اهنآ  دافم  هک  تسا  ییاـیاضق  هطیـسب  تاـیله  زا  روظنم  دـندرگ . یم  میـسقت  هبکرم  هیله  هطیـسب و  هیله  هب  دوخ  هبلاـس ، هچ  هبجوم و 

یش ء توبث  ناشدافم  هک  تسا  ییایاضق  هبکرم  تایله  زا  دوصقم  و  تسین ،» غرمیس   » و تسه » ناسنا   » لثم تسا ، یشلا ء  یفن  ای  یـشلا ء 
«. تسین قطان  گنس   » و تسا » بتاک  ناسنا   » دننام تسا ، یش ء  نع  یش ء  یفن  ای  یشل ء 

عوضوم دوجو  نیع  جراـخ  رد  لومحم  دوجو  هک  دنتـسه  يا  هبکرم  تاـیله  لوا  هتـسد  دـنوش : یم  مسقنم  هتـسد  ود  هب  زین  هبکرم  تاـیله 
کی زا  شیب  جراـخ  رد  سپ  لوـمحم ، قادـصم  مه  تسا و  عوـضوم  قادـصم  مه  هنیعب  هک  تـسا  یجراـخ  تـیعقاو  کـی  ینعی ، تـسا ؛

ار يرگید  دـهد و  یم  رارق  عوضوم  ار  یکی  دـنک و  یم  لـیلحت  موهفم  ود  هب  ار  دـحاو  تیعقاو  ناـمه  ناـسنا  یلو  تسین  ققحتم  تیعقاو 
، تسین تیعقاو  ود  جراخ  رد  درادـن ، ناسنا  تیعقاو  زا  ریغ  یتیعقاو  جراخ  رد  ناسنا  تدـحو  تسا ». دـحاو  ناسنا   » هیـضق دـننام  لومحم ،
هب هک  تسا  دـحاو  تیعقاو  دوجوم و  کی  هکلب  دنـشاب ، هدـش  دـحتم  مهاب  يوحن  هب  هک  تدـحو ، تیعقاو  يرگید  ناـسنا و  تیعقاو  یکی 

دوجو هک  دنتـسه  يا  هبکرم  تایله  مود  هتـسد  اما  تسا . هدـش  عازتنا  نآ  زا  تدـحو  موهفم  يرابتعا  هب  تسا و  ناـسنا  قادـصم  يراـبتعا 
یتـیعقاو دوجو و  لومحم  عوضوم و  زا  کـیره  هتـسد  نیا  رد  لوا  هتـسد  فـالخرب  سپ  تسا ، عوضوم  دوجو  زا  ریغ  جراـخ  رد  لومحم 

يدوجو کیره  تسا ، مسج  تیعقاو  زا  ریغ  يدیفس  تیعقاو  جراخ ، رد  تسا .» دیفس  مسج   » دننام دراد ، دوخ  هب  صاخ 
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ام هک  تسا  داـحتا  نیمه  ظاـحل  هب  تسا و  رارقرب  دوجو  ود  نیا  نیب  داـحتا  یعوـن  هک  تسا  نیا  رما  تیاـهن  دـنراد ، دوـخ  هب  صوـصخم 
. دوش یم  لیکشت  نامنهذ  رد  هبکرم  هیله  هیضق  کی  مینک و  یم  لمح  مسج  رب  ار  يدیفس 

ادـتبا لصف  نیا  رد  ینعی ، ناـش ؛ هبلاـس  هن  اـهنآ  هبجوم  عون  مه  نآ  دـنریخا ، هتـسد  نیمه  دنتـسه  ثحب  دروم  لـصف  نیا  رد  هک  ییاـیاضق 
جراـخ رد  اـهنآ  لومحم  عوضوم و  زا  کـیره  هک  يا  هبجوم  هبکرم  تاـیله  لومحم  عوضوم و  نیب  دنتـسه  طـبار  دوجو  تاـبثا  ددـصرد 
دوصقم یلو  هیضق » رد  طبار  دوجو  تابثا   » میا هتفگ  قلطم  تروص  هب   3 - 4 ناونع 2 - رد  ام  دنچره  نیاربانب ، دراد . دوخ  هب  صاخ  دوجو 

ناشلومحم عوضوم و  اب  هک  يا  هیجراخ  ياـیاضق   » ماـن اـب  اـیاضق  عون  نیا  زا  باـتک ، رد  . (1) اهنآ همه  هن  تسایاضق  زا  هتـسد  نیمه  اـهنت 
: تسا هدش  دای  دنتسه » جراخ  رب  قبطنم 

.« کحاض ناسنالا  مئاق و  دیز  : » انلوقک جراخلا ، یلع  اهتالومحم  اهتاعوضومب و  قبطنت  هّیجراخ  ایاضق  كانه  ّنا  کلذ  و 

ار هیضق  نآ  رد  دوجوم  تبـسن  لومحم و  عوضوم و  تسا  رداق  نهذ  دش ، ققحتم  ناسنا  نهذ  رد  يا  هیـضق  هکنیا  زا  سپ  يدییقت : بکرم 
نامه تروص  زین  يدییقت  بکرم  روصت  نیا  دزاسب . يدـییقت  بکرم  روصت  کی  بیترت  نیدـب  دـنک و  فذـح  ار  نآ  مکح  هدرک و  ذـخا 

اب يدییقت  بکرم  روصت  نیا  قرف  دیز .» مایق   » و مسج » يدیفس  «، » ناسنا تدحو   » دننام درک ، یم  تیاکح  نآ  زا  هیـضق  هک  تسا  یتیعقاو 
نیب تبـسن  ققحت  هب  نعذم  فرتعم و  دوخبدوخ  سفن  هیـضق  رد  هک  تسا  تهج  نیا  رد  تسا  هدـش  ذـخا  نآ  زا  روصت  نیا  هک  يا  هیـضق 
نیا هکلب  درادـن ، دوجو  جراـخ  رد  تبـسن  توبث  هب  فارتعا  ناـعذا و  يدـییقت  بکرم  روصت  رد  یلو  تسا  جراـخ  رد  لومحم  عوضوم و 

دوخبدوخ یلو  تسا  جراـخ  زا  یکاـح  فشاـک و  اـتاذ  دـنچره  روصت  سپ  تسا . لومحم  عوـضوم و  نیب  تبـسن  زا  یکاـح  اـهنت  روـصت 
عوضوم و هک  يا  هبجوم  هبکرم  تاـیله  هک  روط  ناـمه  اذـه ، یلع  هیـضق . فـالخرب  تسین ، قباـطم  دوـجو  هب  فارتـعا  ناـعذا و  مزلتـسم 

تاروصت ینعی  هبکرم ، تایله  نیا  زا  هدـشذخا  يدـییقت  تابکرم  دنتـسه ، لصف  نیا  ثحب  دروم  دـنراد  دوخ  هب  صاخ  دوجو  ناشلومحم 
سپ دنا . ثحب  دروم  زین  دنا ، یجراخ  تیعقاو  داحتا و  زا  یکاح  هک  ییدییقت  بکرم 

یف اجنیا  رد  دـش . دـهاوخ  هراشا  نآ  هب  لصف  عورف  رد  هک  تسا  یثحب  هتـسد  نیا  اهنت  ای  دـناطبار  دوجو  ياراد  اـیاضق  همه  اـیآ  هکنیا  - 1
. دنتسین ایاضق  ماسقا  ریاس  زا  طبار  دوجو  یفن  ماقم  رد  العف  دنتسه و  ایاضق  زا  هتسد  نیا  رد  طبار  تابثا  ددصرد  هلمجلا ،
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هدشذخا يدـیقت  تابکرم  ای  میهد  رارق  ثحب  دروم  ار  قوف  هبکرم  تایله  ام  هک  تسین  یقرف  تهج  نیا  زا  لصف  نیا  ياعدـم  تابثا  يارب 
. ار اهنآ  زا 

. ناسنالا کحض  دیز و  مایقک  ایاضقلا ، هذه  نم  هذوخأم  هّیدییقت  تابّکرم  اضیا  و 

ناهرب : 3 - 4 - 2

هراشا

تایله رد  هک  تسا  نیا  تساعدا  دروم  تمـسق  نیا  رد  هچنآ  هک  دش  نشور  میداد ،  3 - 4 3 و 1 - 3 و 3 - هک 2 - یتاحیـضوت  هب  هجوت  اب 
يزیچ دنوش  یم  ذخا  ایاضق  نیا  زا  هک  ییدـییقت  تابکرم  رد  زین  دـنراد و  هدـح  یلع  تیعقاو  جراخ  رد  اهنآ  نیفرط  هک  يا  هبجوم  هبکرم 

«، طبار دوجو   » تبـسن نیا  هب  نهذ . رد  تسا  لومحم  عوضوم و  نیب  طـبار  تسا و  هیفرح  یناـعم  خنـس  زا  هک  تبـسن »  » ماـن هب  دراد  دوجو 
. دنیوگ یم  زین  هیمکح » تبسن   » ای و  هصقان » ناک  «، » عوضوملل لومحملا  توبث  »

: دوش تابثا  دیاب  هناگادج  کیره  هک  دوش  یم  ّلحنم  اعّدا  ود  هب  دوخ  عقاورد  اعدا  نیا 

؛ دراد دوجو  طبر » تبسن و   » مان هب  يرگید  یش ء  لومحم ، موهفم  عوضوم و  موهفم  رب  هوالع  قوف ، يایاضق  رد  - 1

. یمسا هن  یفرح  تسا  یموهفم  طبر  تبسن و  نیا  - 2

هیجراخ هبکرم  هیله  رد  طبار  تابثا  : 3 - 4 - 2 - 1

. تسا هدش  هداد  عاجرا  يروضح  ملع  نادجو و  هب  باتک  رد  اعدم ، نیا  تابثا  يارب 

رد زا  دوصقم  میریگ . یم  رظن  رد  ار  نآ  لومحم  عوضوم و  هداد  رارق  هجوت  دروم  ار  تسا » مئاق  دیز   » دننام بکرم  هیله  کی  ام  حیـضوت :
تـسا هیـضق  لومحم  هک  یلاـح  رد  ار  ماـیق  زین  تسا و  هیـضق  عوضوم  هک  یلاـح  رد  ار  دـیز  هک  تسا  نیا  لومحم  عوضوم و  نتفرگ  رظن 

. مینک یم  ظاحل 

یم میهافم  ریاـس  اـب  میتفرگ - رظن  رد  هک  تروص  ناـمه  هب  ار - ود  نیا  زا  کـیره  رگید  راـب  میجنـس و  یم  مهاـب  ار  ود  نیا  راـبکی  لاـح 
مان اب  نآ  زا  هک  دراد  دوجو  يزیچ  موهفم  ود  نیا  نیب  لوا  شجنـس  رد  هک  میباـی  یم  دوخ  رد  انادـجو  اروضح و  تروص  نیا  رد  میجنس ،

. درادن دوجو  میجنس ، یم  میهافم  ریاس  اب  ار  ود  نیا  زا  کیره  هک  مود ، شجنس  رد  هک  مینک  یم  دای  تبسن »  » ای طبر » »

ار یلاح  نامه  تسا  هیـضق  عوضوم  هک  یتقو  دـیز  موهفم  دـیاب  تشادـن ، دوجو  تبـسن  طبر و  لومحم  عوضوم و  نیب  رگا  نیارب ، هوـالع 
؛ تسین هیضق  عوضوم  تساهنت و  یتقو  هک  دشاب  هتشاد 
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هک میبای  یم  انادجو  هکنآ  لاح  دنکن و  یتوافت  چیه  تسین  لومحم  هک  یلاح  رد  تسا و  لومحم  هک  یلاح  رد  مایق  موهفم  دیاب  نینچمه 
لومحم ای  عوضوم  تروص  هب  هیـضق و  رد  هک  یماگنه  زا  تسا  توافتم  ناـشلاح  دـنوش  ظاـحل  ییاـهنتب  هک  یماـگنه  ود  نیا  زا  کـیره 

. لّوا تلاح  فالخرب  میبای ، یم  مهاب  طبترم  ار  اهنآ  زا  کیره  مود ، تلاح  رد  دنوش . هظحالم 

رد دراد . دوجو  راکشآ  یتوافت  تسا » هداتسیا  دیز   » هیضق و  هداتسیا » دیز ،  » هعومجم نیب  هک  مینک  یم  كرد  انادجو  ام  رت ، هداس  ریبعت  هب 
لوا تلاح  رد  اما  تسا  هدروآ  دوجو  هب  هیـضق »  » مان هب  دـحاو  کی  اهنآ  عومجم  دنتـسه و  مهب  هتـسویپ  طبترم و  میهافم  نیا  مود ، تلاـح 
یئیش هک  دوش  یم  مولعم  اجنیا ، زا  تسا . هدادن  لیکشت  ار  دحاو  لک  کی  اهنآ  عومجم  دنراد و  دوجو  طابترا  یب  هتـسسگ و  موهفم  دنچ 

یـش ء نیا  تسا ؛ هدروآ  دوجو  هب  ار  دـحاو  لک  کی  هدرک و  مجـسنم  ار  اهنآ  تسا و  هدـش  ققحم  ناـشنایم  رد  میهاـفم  نیا  دوخ  زا  ریغ 
. تسا دوقفم  لوا  هعومجم  رد  یئیش  نینچ  دشاب و  یم  تسا »  » موهفم انامه 

: تسا يراج  زین  دیز » مایق   » يدییقت بکرم  هرابرد  لالدتسا  نیمه  نیع  دوب ، هبکرم  هیله  هرابرد  لالدتسا  نیا 

فاضملا و نیب  هروکذملا و  ایاضقلا  یف  لومحملا  عوضوملا و  نیب  يا   ] اهفارطا نیب  هّیدییقتلا ] تابکرملا  ایاضقلا و  هذه  یف  يا   ] اهیف دجن 
لومحملا یف  هدحو و ال  عوضوملا  یف  هدجن  ام ال  اطبر  هبـسن و  هّیمـسن  يذلا  رمالا  نم  هروکذـملا ] هّیدـییقتلا  تابکرملا  یف  هیلا  فاضملا 

. لومحملا عوضوملا و  ءارو  دوجوم  رما  كانهف  عوضوملا ، ریغ  لومحملا و  نیب  لومحملا و ال  ریغ  عوضوملا و  نیب  هدحو و ال 

تسا یفرح  موهفم  هیضق  رد  طبار  : 3 - 4 - 2 - 2

ضرف لقتـسم  موهفم  ضرف  اریز  دـشابن ، طبار  هک  تسا  نیا  مزلتـسم  دـشاب ، لقتـسم  یمـسا و  یموهفم  لومحم  عوضوم و  نیب  طـبار  رگا 
تسا یطبار  ضرف  ینعی ، میهافم ؛ ریاس  اب  طابترا  یب  تسا  یطبار  ضرف  لقتسم  طبار  ضرف  سپ  تسا ، میهافم  ریاس  اب  طابترا  یب  موهفم 

رگا تسا ، میهافم  ریاس  اب  طابترا  یب  یلقتـسم  یمـسا و  موهفم  ره  نوچ  رگید ، ترابع  هب  لاـحم . تسا و  ضقاـنت  نیا  تسین و  طـبار  هک 
هیـضق هکنیا  ياج  هب  اتجیتن  دوب و  دهاوخ  طابترا  یب  اهنآ  اب  لومحم و  عوضوم و  زا  لقتـسم  دـشاب ، یمـسا  میهافم  خنـس  زا  مه  طبار  نیا 

هب هک  دشاب  لقتسم  موهفم  ود  لماش 
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بکرم ای  هیـضق  ضرف  نوچ  دوب و  دـهاوخ  مه  زا  هدـیرب  طابترا و  نودـب  لقتـسم  موهفم  هس  لماش  دـنا ، هدـش  طبترم  مه  هب  طبار  هلیـسو 
ود هب  جایتحا  طبار ، لومحم و  عوضوم و  ینعی  لقتـسم ، موهفم  هس  نیا  طابترا  يارب  تسا ، طبترم  هتـسویپ و  مه  هب  میهافم  ضرف  يدییقت 

. میراد رگید  طبار 

دنتـسین و روکذـم  موهفم  هس  دـنویپ  بجوم  دنـشاب ، لقتـسم  یمـسا و  میهافم  رگا  زین  طبار  ود  نیا  مینک ، یم  طبار  ود  نیا  رد  مالک  لقن 
لقن زاب  میدنمزاین . رگید  طبار  راهچ  هب  اهنآ  طابترا  يارب  هک  تشاد  میهاوخ  طابترا  یب  لقتسم و  موهفم  جنپ  هیـضق  کی  ياج  هب  اددجم 

یم هجیتنرد  میهد ، یم  همادا  بیترت  نیمه  هب  دوب و  میهاوخ  وربور  لقتـسم  موهفم  هن  اـب  مینیب  یم  مینک و  یم  طـبار  راـهچ  نیا  رد  مـالک 
بکرم ای  هیـضق  کی  لیکـشت  لومحم و  موهفم  عوضوم و  موهفم  نیب  طابترا  يارب  دنـشاب ، لقتـسم  یمـسا و  یمیهاـفم  طـباور  رگا  مینیب 
روصت ار  يدییقت  بکرم  ای  هیضق  کی  ام  یتقو  هک  تسا  ینعم  نیا  هب  اریز  تسا ، لاحم  نیا  تسا و  مزال  رگید  موهفم  تیاهن  یب  يدییقت 

مینک و یم  روصت  لعفلاب  اج و  کی  دنتـسه - ود  نآ  نیب  هک  رگید - موهفم  تیاـهن  یب  اـب  هارمه  ار  لومحم  عوضوم و  عقاورد  مینک ، یم 
دودحم لومحم ) عوضوم و   ) رگید ینهذ  یـش ء  ود  هلیـسو  هب  فرط  ود  زا  هک  یلاح  رد  تسا  لعفلاب  ینهذ  يایـشا  تیاهن  یب  ققحت  نیا 

دودـحمان ضرف  تقیقح  رد  ینیع ) هاوخ  دنـشاب و  ینهذ  ایـشا  نآ  هاوخ   ) دـح ود  هب  دودـحم  تیاهن  یب  لعفلاب  يایـشا  ضرف  دـنا و  هدـش 
ضرف تسا و  دودحم  تسا  دح  ود  نیب  روصحم  هک  تهج  نآ  زا  تسا و  دودحمان  تسا  تیاهن  یب  هک  تهج  نآ  زا  اریز  تسا ، دودحم 

دای نیرصاح » نیب  روصحم  یهانتمریغ  هلاحتسا   » ریبعت اب  یفـسلف ، بتک  رد  بلطم ، نیا  زا  لاحم . تسا و  ضقانت  ضرف  دودحم ، دودحمان 
. دننک یم 

زا يدییقت  بکرم  ای  هیـضق  هک  تسین  لاحم  هک  مینک  لوبق  دشابن و  لاحم  نیرـصاح  نیب  روصحم  تیاهن  یب  هکنیا  ضرف  هب  نیارب ، هوالع 
یب نیا  ضرف  قبط  اریز  تسا ، یقاـب  دوخ  ياـج  رب  لومحم  عوضوم و  موهفم  یطاـبترا  یب  لکـشم  زاـب  دوش ، لیکـشت  موـهفم  تیاـهن  یب 

رد هکنآ  لاح  و  دنرادن ، یتدحو  طابترا و  چیه  هک  دنتـسه  یموهفم  تیاهن  یب  ینعی ، دنا ؛ لقتـسم  یمـسا و  همه  روصحم  موهفم  تیاهن 
دنهد یم  يدـییقت » بکرم   » ای هیـضق »  » مان هب  دـحاو  لک  کی  لیکـشت  هک  مهب  طبترم  میهافم  زا  يا  هعومجم  اب  يدـییقت  بکرم  ای  هیـضق 
کی زاب  دنتـسه ، طابترا  یب  نوچ  دنریذپ ، ققحت  تشذگ  هک  يوحن  هب  روبزم  میهافم  تیاهن  یب  ضرفلا  یلع  دنچره  سپ  میتسه . وربور 

نیفرط نیب  طبار  هکنیا  ضرف  نیاربانب ، دنروآ  یمن  دوجو  هب  يدییقت  بکرم  کی  ای  هیضق و 
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، میشاب هتشادن  يدییقت  بکرم  ای  هیضق  دوخ  نهذ  رد  هاگچیه  ام  هک  تسا  نیا  مزلتسم  دشاب  لقتسم  یمسا  موهفم  يدییقت  بکرم  ای  هیضق 
نیب اـی  لومحم  عوضوم و  نیب  طـبار  هک  دوـش  یم  موـلعم  اـجنیا  زا  يدـییقت ، بکرم  مه  دراد  دوـجو  هیـضق  مه  ناـسنا  نهذ  رد  هکنیا  اـب 

: تسا یفرح  میهافم  زا  تسین و  یمسا  میهافم  زا  هیلا  فاضم  فاضم و 

عوضوملاب و هطبری  طبار  یلا  جاتحا  ّالا  رخالا و  امهدـحا  هقرافمک  امهل  اقرافم  امهثلاث و  نوکی  ثیحب  نیفرطلا  نع  تاذـلا  لصفنم  سیل  و 
لـسلستف ارج  مّله  هعـست و  تراص  رخا و  طباور  هعبرا  یلا  هسمخلا  جاتحا  هسمخ و  هثـالث  ضورفملا  ناـکف  لومحملاـب ، هطبری  رخا  طـبار 

. لاحم اذه  نیرصاح ، نیب  هروصحم  یه  هیاهنلا و  ریغ  یلا  بّکرملا  وا  هیضقلا  ءازجا 

هب نآ  فرط  ود  ضرع  رد  ثلاث  يدوجوم  ناوت  یمن  درادـن ، دوخ  نیفرط  لـباقم  رد  یلالقتـسا  وحن  چـیه  هک  رظن  نیا  زا  ار ، طـبار  دوجو 
زا ندوبن  جراخ  هک  تشاد  هجوت  دیاب  هتبلا  تسین . دوخ  نیفرط  زا  جراخ  طبار  دوجو  تسا  هدـمآ  باتک  رد  هک  يریبعت  هب  دروآ و  باسح 
ود زا  یکی  ءزج  اـی  فرط  ود  ءزج  هک  تساـنعم  نیا  هب  هن  تسا و  فرط  ود  زا  یکی  نیع  اـی  فرط  ود  نیع  هک  تساـنعم  نیا  هب  هن  نیفرط 
زا کیچیه  اب  طبار  دوجو  دنراد  رگیدـمه  اب  لومحم  عوضوم و  زا  کیره  هک  یتّینینثا  یئود و  نآ  هک  تسانعم  نیا  هب  طقف  تسا ، فرط 

: درادن اهنآ 

نا هءزج و ال  وا  امهدحا  ریغ  وا  امه  ءزج  وا  امهنیع  نوکی  نا  ریغ  نم  امهنم  جراخب  سیل  ام  ینعمب  امهب  مئاق  نیفرطلا  یف  دوجوم  نذا  وهف 
. هفالخب امهیف  هدوجو  ناذّللا  نافرطلا  امهنم و  لصفنی 

طبار لقتسم و  دوجو  تابثا  : 4

هراشا

دوجو تابثا  هب  دـیاب  نونکا  دوب ، نهذ  فرظ  رد  طبار  دوجو  هرابرد  ینعی ، هیـضق ؛ فرظ  رد  طبار  دوجو  هرابرد  دـش  هتفگ  نونکات  هچنآ 
: دش هتفگ  هچنآ  لصاح  میزادرپب ، جراخ  رد  طبار 

هب صاخ  يدوجو  قادـصم و  دـنا و  جراخ  رب  قبطنم  اهنآ  لومحم  عوضوم و  زا  کیره  هک  میراد  یقداـص  هیجراـخ  هبکرم  تاـیله  فلا )
. دراد دوخ 

هک تسا  یموهفم  ینعی ، تسا ؛ هیفرح  یناعم  خنـس  زا  هک  تبـسن »  » اـی طـبار » دوجو   » ماـن هب  تسه  يزیچ  روکذـم  هبکرم  تاـیله  رد  ب )
. درادن لومحم  موهفم  عوضوم و  موهفم  نیب  طبر  تیثیح  زج  یتیثیح 
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: مینک یم  هفاضا  قوف  همدقم  ود  هب  يرگید  همدقم  تسا . جراخ  رد  طبار  دوجو  تابثا  ناهرب  مود  لوا و  همدقم  مکح  رد  قوف  بلطم  ود 

لومحم عوضوم و  زا  کیره  هک  روط  نامه  ایاضق  نیا  رد  ینعی ، دنتـسه ؛ جراخ  رب  قبطنم  ازجا  مامت  اب  قداص  هیجراخ  هبکرم  تایله  ج )
جراخ رب  قبطنم  زین  تسا ) هیـضق  رگید  ءزج  هک   ) لومحم عوضوم و  نیب  تبـسن  دـنراد ، دوخ  هب  صاخ  یقادـصم  دـنا و  جراـخ  رب  قبطنم 
تیثیح زج  نآ  تیثیح  هک  تسه  یتبسن  طبار و  دوجو  نهذ  هیـضق و  فرظ  رد  هک  روط  نامه  سپ  دراد . دوخ  هب  صاخ  یقادصم  تسا و 

نآ تیثیح  هک  تسه  یتبسن  طبار و  دوجو  زین  جراخ ، فرظ  رد  ینعی  هیـضق ، قباطم  رد  تسین ، لومحم  عوضوم و  ینهذ  دوجو  نیب  طبر 
رب هیـضق  ندوب  قبطنم  ندوب و  یجراخ  هک  روط  ناـمه  رگید ، تراـبع  هب  تسین . لومحم  عوضوم و  یجراـخ  دوجو  نیب  طـبر  تیثیح  زج 

هتـشاد لقتـسم  يدوجو  قادصم و  جراخ  رد  دنا ، لقتـسم  یمـسا و  یموهفم  هک  لومحم ، عوضوم و  زا  کیره  هک  دنک  یم  اضتقا  جراخ 
قادصم و جراخ  رد  لومحم ، عوضوم و  موهفم  هب  طبرلا  نیع  یفرح و  تسا  یموهفم  هک  هیمکح ، تبـسن  هک  دـنک  یم  اضتقا  زین  دنـشاب ،

. دشاب هتشاد  لومحم  عوضوم و  دوجو  هب  طبرلا  نیع  يدوجو 

ود لماش  هک  روط  نامه  تاـیله ، نیا  مود  همدـقم  رباـنب  میراد و  قداـص  هیجراـخ  هبکرم  تاـیله  لّوا  همدـقم  رباـنب  هک  مییوگ  یم  نونکا 
نیا موس  همدـقم  ربانب  دنتـسه و  زین  تسا ، لومحم  عوضوم و  نیب  طبار  هک  یفرح ، یموهفم  لماش  دـنا ، لومحم  عوضوم و  یمـسا  موهفم 

. دراد دوخ  هب  صاخ  دوجو  جراخ  رد  اهنآ  زا  کیره  تسا و  جراخ  رب  قبطنم  ناشیازجا  مامت  دنا ، هیجراخ  نوچ  تایله ،

عوضوم و نیب  تبـسن  ینعی  ود ، نآ  نیب  دوجوم  یفرح  موهفم  دنراد ، دوخ  هب  صاخ  دوجو  جراخ  رد  ناشلومحم  عوضوم و  هکنانچ  سپ 
يدوجو جراخ  رد  نیاربانب ، تسا . لومحم  عوضوم و  یجراخ  دوجو  هب  طـبرلا  نیع  شدوجو  هک  دراد  یقادـصم  جراـخ  رد  زین  لومحم ،

نیا زج  لقتـسم ) دوجو  لـباقم  رد   ) جراـخ رد  طـبار  دوجو  زا  دوصقم  درادـن و  رگید  دوجو  ود  نیب  طـبر  تیثـیح  زج  یتـیثیح  هک  میراد 
. تسین

تـسا يرما  هکلب  تسین ، لیلد  ناهرب و  هب  جایتحا  جراخ  رد  لقتـسم  دوجو  تابثا  يارب  یلو  دـش  تباث  جراـخ  رد  طـبار  دوجو  اـجنیا ، اـت 
هب لئاق  دوشب و  جراخ  دوجو  رکنم  یلکب  ای  دریذپب : ار  قش  ود  زا  یکی  دیاب  دشاب ، جراخ  رد  لقتسم  دوجو  رکنم  یـسک  رگا  اریز  یهیدب .

طبار دوجو  خنس  زا  ار  اهنآ  همه  دیاب  میراد ، یئاهدوجو  جراخ  رد  هک  دوشب  لئاق  رگا  ای  دشابن ، يدوجو  چیه 
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لوصا نیرت  یهیدب  نیلوا و  زا  یکی  میا ، هدرک  هراشا  البق  هکنانچ  تسا و ، هطسفس  بادرگ  رد  طوقس  لوا ، قش  نتفریذپ  ریغ . دنادب و ال 
مزلتـسم زین  مود  قش  نتفریذـپ  تسین ؛ چوپو  چـیه  ناهج  تسه و  یتیعقاو  هلمجلا  یف  هک  تسا  بلطم  نیا  لوبق  یمالـسا  هفـسلف  فراعتم 

رما نیا  نالطب  دـشاب و  دوجوم  يرگید  نآ  هکنیا  نودـب  تسا  يرگید  هب  طـبرلا  نیع  هک  تسا  يدوجو  ققحت  مزلتـسم  اریز  تسا ، لاـحم 
رب سپ  تسا . طبار  دوجو  لالقتـسا  ضرف  دوش  ققحم  شطوبرم  نیفرط  ای  فرط  نودـب  طـبار  دوجو  هکنیا  ضرف  هوـالعب ، تسا . یهیدـب 

هتفای ققحت  طوبرم  فرط  نودب  یطبار  تادوجو  هک  مینک  لوبق  میرذگب و  طوبرم  فرط  نودـب  طبار  دوجو  ققحت  عانتما  زا  هکنیا  ضرف 
نوچ دنا ؛ لقتـسم  اتقیقح  اما  دناطبار  امـسا  یئاهدوجو  نینچ  اریز  میا ، هتفاین  تسد  تسا  لقتـسم  دوجو  یفن  هک  دوخ  بولطم  هب  زاب  دنا ،
هدرک ضرف  طبر  ار  هچنآ  عقاورد  تسین  دوجوم  يرگید  دراد و  ققحت  طبر  مینک  ضرف  رگا  سپ  ندوب ، يرگید  هب  طبر  ینعی  ندوب  طبر 

: میراد لقتسم  دوجو  جراخ  رد  هک  تفریذپ  دیاب  ریزگان  نیاربانب ، طبر . هن  تسا  لقتسم  میا 

. طبارلا وه  هریغ و  یف  هدوجو  ام  هنم  ّلقتسملا و  وه  هسفن و  یف  هدوجو  ام  دوجوملا  نم  ّنا  تبثف 

. امهنیب اطبار  نیفرطلاب  امئاق  اهدوجو  نوک  نیفرطلا  نیب  هبسنلا  طّسوت  ینعم  ّنا  مّدقت  امم  رهظ  دق  و 

قوف ریرقت  رب  يدهاوش  باتک و  رد  دوجوم  ناهرب  تاماهبا  : 4 - 1

هدش افتکا  فلا و ب ) همدقم   ) لوا همدقم  ود  رکذ  هب  اهنت  باتک  رد  یلو  میدرک  رکذ  ج ) ب ، فلا ،  ) همدقم هس  ناهرب  ریرقت  رد  رد 4  ام 
تابثا هب  سپـس  تسا و  هدش  هتفریذپ  هیجراخ  هبکرم  تایله  دوجو  ادتبا  ینعی ، تسا ؛ هدشن  يا  هراشا  همدقم ج )  ) موس همدـقم  هب  تسا و 

: تسا هدش  هتفرگ  هجیتن  نینچ  يرگید  همدقم  رکذ  نودب  تسا و  هدش  هتخادرپ  ایاضق  نیا  رد  لومحم  عوضوم و  نیب  طبار  دوجو 

. طبارلا وه  هریغ و  یف  هدوجو  ام  هنم  ّلقتسملا و  وه  هسفن و  یف  دوجو  ام  دوجوملا  نم  ّنا  تبثف 

. تسا موس  همدقم  ندوبن  روکذم  نیمه  ناهرب  نیا  ماهبا  نیتسخن 

رد هک  تسا  نیا  تفرگ  ناوت  یم  هک  يا  هجیتن  اهنت  مینک ، افتکا  لوا  همدقم  ود  هب  طقف  مینک و  رظن  فرـص  موس  همدـقم  زا  رگا  حیـضوت :
، هیجراخ هبکرم  تایله  لومحم  عوضوم و  نیب  رد  ناسنا ، نهذ 
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رد طبار  دوجو  زج  قوف  همدـقم  ود  رگید  ترابع  هب  تسا و  لومحم  موهفم  عوضوم و  موهفم  نیب  طـبار  هک  تسا  ققحم  یفرح  یموهفم 
ای تفریذـپ : ار  قش  ود  زا  یکی  دـیاب  نیاربانب ، دـنزجاع . نآ  تابثا  زا  میراد  طبار  دوجو  زین  جراخ  رد  هکنیا  اما  دـننک  یمن  تابثا  ار  نهذ 

مامتان ناهرب  تروص  نیا  رد  هک  تسا ، لقتـسم ) دوجو  لباقم  رد   ) جراخ رد  طبار  دوجو  تاـبثا  لـصف  نیا  زا  دوصقم  هک  تفریذـپ  دـیاب 
رد طبار  دوجو  ققحت  هب  نهذ  رد  طبار  دوجو  ققحت  زا  نآ  هلیـسو  هب  ات  درک  هفاضا  زین  ار  موس  همدـقم  دـیاب  نآ  ندـش  مامت  يارب  تسا و 

تابثا ینعی ، یلومحم ؛) دوجو  لباقم  رد   ) تسا نهذ  رد  طبار  دوجو  تاـبثا  لـصف  نیا  زا  دوصقم  هک  تفریذـپ  دـیاب  اـی  میـسرب و  جراـخ 
. تسین موس  همدقم  هب  جایتحا  تسا و  مامت  ناهرب  تروص  نیا  رد  هک  هیضق ، رد  لومحم  عوضوم و  نیب  طبار  یفرح  موهفم 

: دش هتفگ  اعدا  حرط  رد  لصف  يادتبا  رد  الوا ، اریز  تسا ، لوا  قش  اب  حیجرت  دسر  یم  رظن  هب 

دوجوم و دوجو »  » و دوجوم »  » زا روظنم  هک  تسا  نیا  ترابع  نیا  رهاظ  هریغ .» یف  هدوجو  اـم  هسفن و  یف  هدوجو  اـم  یلا  دوجوملا  مسقنی  »
لیلد ینهذ . دوجوم  هن  تسا  طبار  لقتسم و  هب  یجراخ  دوجوم  میـسقت  جراخ و  رد  طبار  دوجو  تابثا  اعدم  ینعی ، تسا ؛ یجراخ  دوجو 
لابند هب  ار  ینهذ  دیق  دـشاب ، ینهذ  دوجوم  ای  دوجو  دوجوم  ای  دوجو  زا  دوصقم  هاگره  یفـسلف  بتک  رد  الومعم  هک  تسا  نیا  روهظ  نیا 
قلطم تروص  هب  هاگ  دنروآ و  یم  نآ  لابند  هب  ار  یجراخ  دیق  هاگ  دشاب ، یجراخ  دوجوم  ای  دوجو  دوصقم  رگا  یلو  دـننک  یم  رکذ  نآ 

ای دوجو  رد  روهظ  ظفل  ود  نیا  ددرگن ، رکذ  دوجوم »  » ای دوجو »  » هملک لابند  هب  ینهذ  دـیق  هاگره  سپ  دوجوم ،»  » ای دوجو » : » دـنیوگ یم 
هب ینهذ  دوجوم  میـسقت  روظنم  هک  یتروص  رد  نیا ، رب  نوزفا  تسا . هدشن  هدروآ  ینهذ  دیق  زین  قوف  ترابع  رد  دنراد و  یجراخ  دوجوم 

. دوجو هن  دنهد  رارق  موهفم  ار  مسقم  هک  دوب  نیا  بسانم  دوب ، طبار  لقتسم و 

هیمکح تبـسن  اـی  طـبار  دوجو  اریز  تسا ، دروم  یب  هیـضق  ندوب  یجراـخ  رب  هیکت  تساـیاضق ، رد  طـبار  دوجو  تاـبثا  روظنم  رگا  اـیناث ،
یخرب هدیقع  هب  دناطبار و  دوجو  تبسن و  ياراد  ایاضق  ماسقا  مامت  امکح  زا  يرایسب  هدیقع  هب  هکلب  درادن ، هیجراخ  يایاضق  هب  صاصتخا 

هلمج زا  و  امکح - مامت  لوبق  دروم  بلطم  نیا  لقادح ، سپ  دنا . تبـسن  ياراد  هیجراخ ) ریغ  هچ  هیجراخ  هچ   ) هبجوم هبکرم  تایله  طقف 
یجراخ عون  رب  اهنت  ناهرب  رد  هکنیا  نیاربانب ، دنا . تبسن  ياراد  زین  هیجراخ  ریغ  هبکرم  تایله  هک  تسا  هّللا - همحر  همالع  داتسا  ترضح 

هیکت ایاضق  نیا 
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تـسا روظنم  نیدب  روبزم  ناهرب  رد  هیـضق  ندوب  یجراخ  رب  دیکأت  هک  تفگ  ناوت  یم  بلطم ، نیا  هب  هجوت  اب  تسا . دروم  یب  تسا  هدـش 
دوجوم یتبسن  رب  تسا  قبطنم  زین  ایاضق  نیا  رد  دوجوم  تبسن  هک  دنریگب  هجیتن  هدرک  هدافتسا  جراخ  رب  ایاضق  نیا  قابطنا  تیصاخ  زا  هک 

. دننک تابثا  ار  جراخ  رد  طبار  دوجو  تبسن و  هلیسو  نیا  هب  جراخ و  رد 

، طبار دوجو  تابثا  زا  سپ  نآ ، رد  تسا و  هدـمآ  زین   (1) همکحلا هیادب  رد  ظافلا  رد  یتوافت  كدـنا  اب  ناهرب  نیمه  اب  اعدـم  نیمه  اثلاث ،
: تسا هدش  هتفگ  نینچ  لصف  عورف  زا  موس  عرف  رد 

توبث ّالا  نّمضتت  یتلا ال  هطیسبلا  تایلهلا  اّما  یـشل ء و  یـش ء  توبث  نّمـضتت  یتلا  هبّکرملا  تایلهلا  قباطم  یف  قّقحتی  اّمنا  طبارلا  ّنا  اثلاث ،
اهیلا هتبسن  هسفنب و  یشلا ء  طابترإل  ینعم  ذا ال  اهقباطم ، یف  طبار  الف  اهعوضوم  توبث  وه  یشلا ء و 

. نهذ هیـضق و  فرظ  رد  هن  تسا  هیـضق  قباطم  جراخ و  فرظ  رد  طبار  دوجو  طبار  دوجو  زا  دوصقم  هکنیا  رد  تسا  حیرـص  ترابع  نیا 
رد تسه و  هبکرم  هیله  قباطم  رد  طـبار  دوجو  نیا  هک  تسا  هدـش  هتفگ  احیرـص  تسا  هدـش  تاـبثا  هک  طـبار  دوجو  ناـمه  هراـبرد  اریز 

ینعی هیضق ، دوخ  فرظ  هن  تسا  جراخ ، ینعی  هیـضق ، قباطم  تسا  هدش  تابثا  هک  طبار  دوجو  نیا  فرظ  سپ  تسین ، هطیـسب  هیله  قباطم 
. نهذ

قوف ناهرب  رب  لاکشا  : 4 - 2

هک نآ ، عوضوم  مه  تسا . جراخ  رب  قبطنم  شئازجا  مامت  اب  هیجراـخ  هیـضق  هک  دوب  نیا  نآ  تسا و  موس  همدـقم  رد  ناـهرب  نیا  لاکـشا 
، طـبار یفرح و  تسا  یموهفم  هک  شتبـسن ، مه  نآ و  لومحم  مه  تسا  لقتـسم  یجراـخ  دوجو  کـی  رب  قبطنم  لقتـسم ، تسا  یموـهفم 

مامت هک  تسا  نیا  جراخ  رب  هیضق  قابطنا  كالم  هک  هدش  ضرف  نینچ  همدقم ، نیا  رد  طبار . لقتـسمریغ و  یجراخ  دوجو  رب  تسا  قبطنم 
. تسین نینچ  یلو  دنشاب  هتشاد  دوخ  هب  صاخ  یقباطم  جراخ  رد  هیضق  ءازجا 

صاخ يدوجو  رب  جراخ  رد  تبـسن ، لومحم و  عوضوم و  زا  معا  نآ ، ءازجا  زا  کیره  هک  تسین  نیا  مزلتـسم  جراخ  رب  يا  هیـضق  قابطنا 
هاوخ تسا ، یفاک  جراخ  رد  اهنآ  داحتا  جراخ و  رب  لومحم  عوضوم و  قابطنا  نامه  هیضق  ندوب  یجراخ  رد  هکلب  دنـشاب ، قبطنم  دوخ  هب 

نیع داحتا  نیا 

ص 40. - 1
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دوخ داحتا  نیا  هاوخ  دـشاب و  عوضوم  يارب  شدوجو  نیع  لومحم  هسفن  یف  دوجو  هک  تروص  نیا  هب  دـشاب ، فرط  کی  هسفن  یف  دوجو 
لکـش هب  یتـقو  همدـقم  نیا  سپ  تسا . طـبار  دوجو  خنـس  زا  هک  لومحم  عوضوم و  دوجو  زا  ریغ  دـشاب  هتـشاد  دوخ  هب  صاـخ  يدوـجو 

هب ای  دندحتم : مهاب  يوحن  هب  هک  میراد  لقتـسم  دوجو  ود  جراخ  رد  ام  هک  تسین  نیا  زا  شیب  ناهرب  هجیتن  دوش  هتفرگ  رظن  رد  شحیحص 
هلیـسو هب  هک  دـنا  هسفن  یف  دوجو  ود  هک  وحن  نیا  هب  اـی  تسا و  يرگید  هب  طاـبترا  هفاـضا و  نیع  دوخ  یکی  هسفن  یف  دوجو  هک  وحن  نیا 

طبار دوجو  کی  هلیسو  هب  لقتـسم  دوجو  ود  داحتا  ینعی ، مود ؛ قش  صوصخ  ناهرب  نیا  نیاربانب ، دنا . هدش  دحتم  مهاب  طبار  دوجو  کی 
. تساعدم زا  معا  لیلد  حالطصاب  دنک و  یمن  تابثا  تسین ، فرط  ود  زا  کیچیه  دوجو  نیع  هک  ار 

مـسج : » تفگ الثم  داد و  لیکـشت  هیجراخ  هیـضق  کی  ناوت  یم  تسا  رهوج  نآ  رد  ّلاح  هک  یـضرع  رهوج و  ره  هرابرد  هکنیا  رب  هوالع 
، دـشاب مامت  قوف  ناهرب  رگا  کلذ . لاثما  و  تسا » ملاع  ناسنا   » ای تسا » ملع  ياراد  ناسنا  «، » تسا دیفـس  مسج   » ای تسا » يدیفـس  ياراد 

دوجو کی  تسا  نآ  رد  ّلاح  هک  یـضرع  رهوج و  ره  دوجو  نیب  یلکروط  هب  ملع و  ناسنا و  ای  ضاـیب  مسج و  یجراـخ  دوجو  نیب  دـیاب 
رهوج و یجراخ  دوجو  نیب  هّللا  همحر  همالع  داتسا  دوخ  هکنیا  اب  تسا ، هدش  ضرع  رهوج و  نیا  داحتا  ببس  ومه  هک  دشاب  هطساو  طبار 

دهاوخ هلحرم  نیمه  موس  لصف  رد  هکنانچ  هکلب  دنتـسین ؛ دـشاب  ود  نآ  داحتا  ببـس  هک  طـبار » دوجو   » ماـن هب  يا  هطـساو  هب  لـئاق  ضرع 
یف دوجو  یفـسلف  ریبعت  هب  تسا و  رهوج  هب  مئاق  هک  تسا  يروط  دوخ  ضرع  لقتـسم  هسفن و  یف  دوجو  هوحن  ناـمه  هک  دـندقتعم  دـمآ ،

ضرع هسفن  یف  دوجو  هکنیا  هن  تسا ، ضرع  دوجو  نیع  رهوج  هب  ضرع  طاـبترا  هفاـضا و  تسا ، رهوج  يارب  شدوجو  نیع  ضرع  هسفن 
. تسین وا  دوجو  نیع  هک  تسا  يرگید  زیچ  رهوج  هب  نآ  طابترا  هفاضا و  تسا و  يزیچ 

لصف نیا  رد  حرطم  تاحالطصا  رب  يرذگ  : 5

هراشا

یهارمگ بجوم  تسا  نکمم  انایحا  دوب و  كرتشم  انعم  دنچ  نیب  اهنآ  زا  يا  هراپ  هک  میدرب  راک  هب  یفلتخم  تاحالطصا  لصف  نیا  رد  ام 
، میوش روآدای  اجکی  ار  اهنآ  هعومجم  هدرک و  تاحالطصا  رب  يرورم  لصف ، عورف  هب  نتخادرپ  زا  لبق  تسا  رتهب  نیاربانب ، دوشب . هدنناوخ 
اب هک  تسا  طبار » دوجو   » حالطـصا تسا  هابتـشا  أشنم  همه  زا  شیب  تاحالطـصا  نیا  نایم  رد  هچنآ  ددرگ . زیهرپ  یهابتـشا  هنوگره  زا  اـت 

دروم ره  رد  نآ  لباقتم  یناعم  يروآدای  نآ و  فلتخم  یناعم  رکذ 
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زا لبق  هک  يرگید  يانعم  هب  هجوت  اب  میدرک و  رکذ  طـبار  دوجو  هژاو  يارب  اـنعم  ود  اـجنیا  اـت  اـم  دوش . یم  نشور  تاحالطـصا  هعومجم 
: دراد دوجو  ظفل  نیا  يارب  انعم  هس  اعومجم  تسا  هدوب  جیار  هژاو  نیا  يارب  هّللا  همحر  دامادریم 

رگید دوجو  هب  طبرلا  نیع  یجراخ  دوجو  يانعم  هب  طبار  دوجو  : 5 - 1

یم زین  يرقف » دوجو   » يدوجو نینچ  هب  دـیدرگ ، جـیار  سپ  نآ  زا  درک و  عـضو  اـنعم  نیا  يارب  ار  طـبار » دوـجو   » هژاو نیهلأـتملا  ردـص 
. تسا هدش  هتفگ  مه  هریغ » یف  دوجو   » نآ هب  باتک  نیا  رد  دنیوگ و 

یف دوجو   » لقتسم دوجو  هب  باتک  نیا  رد  یجراخ ، تسا  يدوجو  زین  نآ  هک  دراد  رارق  لقتـسم  دوجو  انعم  نیا  هب  طبار  دوجو  لباقم  رد 
. تسا هدش  قالطا  مه  یلومحم » دوجو   » و هسفن »

دوجو یفرح  موهفم  يانعم  هب  طبار  دوجو  : 5 - 2

بکرم رد   ) هیلا فاضم  فاضم و  موهفم  هب  ای  هیضق ) رد   ) لومحم عوضوم و  موهفم  هب  طبرلا  نیع  تسا  یموهفم  انعم  نیا  هب  طبار  دوجو 
هریغ یف  دوجو  هیمکح ، تبسن  دیقم ، دوجو  یشل ء ، یش ء  دوجو  یشل ء ، یش ء  توبث  هصقان ، ناک   » انعم نیا  هب  طبار  دوجو  هب  يدییقت ،)

یلومحم دوجو  طبار ، دوجو  زا  انعم  نیا  لباقم  رد  دننک . یم  ریبعت  تسا »  » ظفل اب  نآ  زا  یـسراف  رد  دنیوگ ، یم  زین  هسفن » یف  دوجو ال  و 
یشلا ء، توبث  همات ، ناک   » نآ هب  دوش و  یم  عقاو  لومحم  هطیسب  تایله  رد  هک  تسا  دوجو  لقتـسم  یمـسا و  موهفم  نامه  هک  دراد  رارق 

. دننک یم  دای  یتسه »  » ظفل اب  نآ  زا  یسراف  رد  دنیوگ و  یم  زین  هسفن » یف  دوجو  قلطم و  دوجو  توبث ، دوجو ، یشلا ء ، دوجو 

تعان لقتسم  یجراخ  دوجو  يانعم  هب  طبار  دوجو  : 5 - 3

هفاضا هک  تسا  یلقتسم  دوجو  مییوگب ، رتقیقد  تساسران ؛ ریبعت  نیا  هتبلا  تسا ، نآ  تعان  رگید و  دوجو  رد  ّلاح  انعم  نیا  هب  طبار  دوجو 
هک تسا  يا  هسفن  یف  دوجو  یفـسلف  نابز  هب  تسا و  لقتـسم  دوجو  نیمه  دوخ  نیع  ریغ  هب  طابترا  هفاـضا و  نیا  دراد و  ریغ  هب  طاـبترا  و 

دامادریم زا  لبق  طبار  دوجو  يارب  انعم  نیا  امدق .) رظن  هب   ) لولعم دوجو  تروص و  دوجو  ضرع ، دوجو  دننام  تسه ، زین  ریغلل  دوجو  نیع 
درک عضو  ار  یطبار » دوجو   » حالطصا انعم  نیا  يارب  مود ، يانعم  اب  نآ  هابتشا  زا  يریگولج  يارب  يو ، یلو  تسا  هتـشاد  جاور  هّللا  همحر 

زین هّللا  همحر  نیهلأتملا  ردص  و 
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دوجو نیا  هب  دـش . كورتم  ییانعم  نینچ  يارب  طـبار » دوجو   » حالطـصا دـیدرگ و  جـیار  حالطـصا  نیا  ناـشیا  زا  سپ  تفریذـپ و  ار  نآ 
. دمآ دهاوخ  هلحرم  نیمه  موس  لصف  رد  نآ  هب  طوبرم  ثحب  دنیوگ . یم  زین  یتعان » ای  هریغل  دوجو  »

عورف : 6

هراشا

: عورف هیلع  عّرفتی  و 

طبار دوجو  فرظ  لوا - عرف  : 6 - 1

یجراخ و تسا  يدوجو  زین  طبار  دوجو  دنـشاب ، یجراخ  دوجو  ود  طـبار  دوجو  نیفرط  رگا  تسا . نآ  نیفرط  فرظ  طـبار  دوجو  فرظ 
نیا ناهرب  تسا . یفرح ، میهافم  خنس  زا  ینعی  ینهذ ، يرما  دوخ  زین  طبار  دوجو  دنشاب ، موهفم  ود  ینعی  ینهذ ، دوجو  ود  نآ  نیفرط  رگا 

: تسا ریز  همدقم  ود  رب  ینتبم  بلطم 

تسا و یهیدب  همدـقم  نیا  شنیفرط . زا  تسا  طبار  كاکفنا  مزلتـسم  دوخ  نیفرط  فرظ  زا  ریغ  یفرظ  رد  طبار  دوجو  ققحت  لّوا : همدـقم 
. درادن حیضوت  هب  جایتحا 

. تسا لاحم  دوخ  نیفرط  زا  طبار  كاکفنا  مود : همدقم 

طابترا و هک  تسا  یطبار  ضرف  نیفرط  زا  کفنم  طبار  دوجو  ضرف  سپ  تسا . نیفرط  هب  لاصتا  طابترا و  مایق و  نیع  طبار  هک  دش  هتفگ 
ود نیب  یجراخ  طبر  تبـسن و  سپ  لاحم . تسا و  ضقانت  هک  تسین  طبار  هک  تسا  یطبار  ضرف  ینعی ، درادـن ؛ نیفرط  هب  ماـیق  لاـصتا و 

ینهذ و تهج  زا  دوخ  نیفرط  اـب  طـبار  دوجو  مـالک  کـی  رد  دوـش و  یم  قـقحم  ینهذ  رما  ود  نیب  ینهذ  طـبر  تبـسن و  یجراـخ و  رما 
: دراد تیخنس  ندوب  یجراخ 

وا جراخلا  وه  روکذـملا  ءاعولا  ناک  ءاوس  هیفرط ، دوجو  هیف  قّقحتی  يذـلا  ءاـعولا  وه  طـبارلا  دوجولا  هیف  قّقحتی  يذـلا  ءاـعولا  ّنا  لّوـالا ،
هبـسنلاف هدوجو ، ءاعو  هنیعب  وه  اهنم  ّلک  دوجو  ءاعوف  هیفرط . دوجو  نم  جراخ  ریغ  هنوک  نم  طبارلا  دوجولا  عابط  یف  امل  کلذ  و  نهذـلا .

هبـسنلا دوجول  خـناسم  نیفرطلا  دوجو  ّنا  طباضلا  و  نیّینهذ . نیفرط  نیب  اّمنا  هّینهذـلا  هبـسنلا  نیّیجراخ و  نیفرط  نیب  قّقحت  اـّمنا  هّیجراـخلا 
. سکعلاب امهنیب و  هرئادلا 

، دوجو یفرح  موهفم  ینعی  نهذ ،» رد  طبار  دوجو   » ای تبسن »  » مان هب  يزیچ  هکنیا  رد  هتبلا 
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دوجو هکنیا  اما  تسین  یکش  دوش  دوجوم  یجراخ  دوجو  ود  نیب  تسا  لاحم  ینهذ  تبسن  طبار و  دوجو  نیا  هکنیا  رد  زین  تسا و  ققحم 
هدـش هماقا  ناهرب  اب  هک  تسا  يرما  دوش  دوجوم  یجراخ  دوجو  ود  نیب  هشیمه  یجراخ  طبار  دوجو  نیا  دـشاب و  ققحم  جراـخ  رد  طـبار 

، اجنیا رد  نیاربانب ، مینک . هماقا  نآ  رب  یناهرب  یفـسلف  ثحابم  رگید  رد  میناوتب  هک  تسا  نیا  رب  فوقوم  تسین و  تابثا  لباق  لصف  نیا  رد 
نینچ تسا  لاحم  دـشاب ، ققحم  جراخ  رد  طبار  دوجو  رگا  هک  تفریذـپ  ناوت  یم  ینعی ، تفریذـپ ؛ ار  نآ  ناوت  یم  طورـشم  وحن  هب  طقف 

. دبای یم  ققحت  جراخ  رد  هراومه  یطبار  نینچ  دوش ، ققحم  ینهذ  دوجو  ود  نیب  یطبار 
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هراشا

: تسا هدش  هدافتسا  ریز  همدقم  ود  زا  قوف  بلطم  تابثا  يارب 

. تسین دوخ  نیفرط  دوجو  زا  جراخ  طبار  دوجو  لّوا : همدقم 

. تسا یصخش  دحاو  دوجو  کی  طبار  دوجو  مود : همدقم 

. دنوش یم  دحتم  ود  نآ  یش ء  ود  نیب  طبار  دوجو  ققحت  اب  هجیتن :

تسا و نآ  هب  طابترا  نیع  تسین ، نآ  زا  لقتـسم  يرما  مینیب  یم  مینک  ظاحل  نآ  نیفرط  زا  کیره  اب  ار  طبار  دوجو  ام  لوا ، همدـقم  رباـنب 
اب طبار  دوجو  هک  تسین  انعم  نیا  هب  زج  نیا  تسین و  مه  نآ  زا  جراـخ  تسین ، نآ  نیع  اـی  فرط  نآ  ءزج  هکنیا  نیع  رد  باـتک ، ریبعت  هب 

. تسا دحتم  فرط  نآ 

دوجو هک  تسین  انعم  نیا  هب  تسا  دـحتم  نیفرط  زا  کیره  اـب  طـبار  دوجو  مییوگ  یم  یتقو  هک  تسا  نیا  تشاد  هجوت  دـیاب  هک  يا  هتکن 
طبار داحتا  ضورع  زا  لبق  هک  يروط  هب  تسا  هدـش  نآ  رب  ضراع  هک  تسا  يرگید  زیچ  نیفرط  زا  کیره  اب  داحتا  تسا و  يزیچ  طـبار 
جراخ رد  تسین ، نینچ  تسا ؛ هدـش  دـحتم  اهنآ  زا  کیره  اب  داحتا  ضورع  زا  دـعب  دوبن و  دـحتم  فرط  ود  زا  کیچیه  اب  اما  دوب  ققحتم 

تیعقاو کی  رگید ، ترابع  هب  داحتا . يراـبتعا  هب  تسا و  طـبر  يراـبتعا  هب  هک  تسا  تیعقاو  کـی  تسین ، راـک  رد  یـضورعم  ضراـع و 
زا کی  ره  اب  ار  طبار  دوجو  نیاربانب  تسا و  داحتا  تیثیح  نامه  طـبر  تیثیح  سپ  داـحتا . تیثیح  مه  تسا و  طـبر  تیثیح  مه  هک  تسا 

نخـس قیقد  میهاوخب  رگا  سپ  تسه ، زین  فرط  نآ  اب  داحتا  نیع  تسا  فرط  نآ  هب  طبر  نیع  هک  روط  نامه  مینک  ظاحل  هک  شفرط  ود 
ره اب  داحتا  نیع  طبار  دوجو  هک  میئوگب  دیاب  مییوگ ،
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طوبرم نیفرط  زا  کـیره  اـب  طـبار  دوجو  هک  میتفگ  یم  یتقو  هک  روط  ناـمه  تسرد  تسا . نآ  اـب  دـحتم  هکنیا  هن  تسا  نیفرط  زا  کـی 
اهل تبث  تاذ  طبرلا ال  یه  تاذ   ) تسا طبر  ياراد  هک  يزیچ  هن  تساهنآ  زا  کیره  هب  طبر  نیع  هک  دوب  نیا  يانعم  هب  دراد  طبر  تسا و 

زا کیره  اب  داحتا  نیع  هک  تسا  نیا  يانعم  هب  تسا  نیفرط  زا  کیره  اـب  دـحتم  طـبار  دوجو  هک  مییوگ  یم  یتقو  زین  اـجنیا  رد  طـبرلا ؛)
فرط اب  ار  طبار  دوجو  هک  یماگنه  سپ  داحتالا .) اهل  تبث  تاذ  داـحتالا ال  یه  تاذ   ) تسا داـحتا  ياراد  هک  تسا  يزیچ  هن  تساـهنآ ،

زاب میجنـس  یم  نآ  رگید  فرط  اب  ار  نآ  هک  یماگنه  تسا و  لّوا  فرط  اب  داـحتا  تیثیح  ناـمه  اـنیع  دوخ  مینیب  یم  میجنـس  یم  نآ  لّوا 
. تسا مود  فرط  اب  داحتا  تیثیح  نامه  انیع  دوخ  مینیب  یم 

صاخـشا هن  تسا  ققحم  نیفرط  نیب  هک  تسا  دـحاو  طبار  صخـش  کی  ینعی ، دراد ؛ یـصخش  تدـحو  طـبار  دوجو  مود ، همدـقم  رباـنب 
نامه زین  لّوا  فرط  اب  داحتا  تیثیح  نیاربانب  رگید و  فرط  طبار  زا  ریغ  دـشاب  هتـشاد  یطبار  فرط  ره  هک  يروط  هب  طـباور  زا  يددـعتم 

سپ تسا ، هدـش  ققحم  مود  لّوا و  فرط  نیب  هک  تسا  داحتا  دـحاو  صخـش  کـی  ینعی ، نآ ؛ ریغ  هن  تسا  مود  فرط  اـب  داـحتا  تیثیح 
. اهنآ نیب  داحتا  یعون  ققحت  ینعی  فرط  ود  نیب  طبار  دوجو  ققحت 

صخـش ود  مود  همدـقم  ساسارب  تسا و  نیفرط  زا  کیره  اب  داحتا  تیثیح  نامه  دوخ  طبار  دوجو  لوا ، همدـقم  ساسارب  راـصتخاب ، سپ 
تـسا هدش  ققحم  نیفرط  نیب  داحتا  صخـش  کی  هکلب  مود ، فرط  اب  داحتا  يرگید  لوا و  فرط  اب  داحتا  یکی  تسا : هدشن  ققحم  داحتا 

: دیآ یم  دوجو  هب  ود  نآ  نیب  زین  داحتا  یعون  اترورض  یش ء  ود  نیب  طبار  دوجو  ققحت  اب  هکنیا  هجیتن  و 

امهنم تاذلا  ّزیمتم  ریغ  امهیف  قّقحتم  ّهنا  امل  کلذ  امهنیب و  ّيدوجولا  داّحتالا  نم  اوحن  بجوی  نیفرط  نیب  طبارلا  دوجولا  قّقحت  ّنا  یناثلا ،
نم اهریغک  نکی ، مل  وا  ایاضقلا ، یف  امک  لمح ، كانه  ناک  ءاوس  امهنیب ؛ داّحتالا  نم  وحنب  یـضقت  هّیـصخشلا  هتدحوف  امهنم ، جراخ  و ال 

. داّحتالا نم  برض  نم  ولخی  دراوملا ال  هذه  عیمجف  تابکرملا ؛

هتفگ بلطم  ناونع  رد  زین  ام  تسا و  داحتا  بجوم  طبار  دوجو  هک  تسا  نیا  تسا  هدـمآ  باـتک  رد  هک  يریبعت  دوش ، یم  هدـید  هکناـنچ 
يرما طبار  دوجو  هک  دوشب  نامگ  نیا  ببـس  دیابن  تاریبعت  نیا  هک  میوش  یم  روآدای  اددجم  یلو  تسا  داحتا  ببـس  طبار  دوجو  هک  میا 

اب ریاغم  تسا 
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رد تسه و  زین  نیفرط  نیب  داـحتا  وـمه  تسا  نیفرط  نیب  طـبار  طـبر و  هک  یتـیعقاو  ناـمه  زگره ، تسا ، نآ  ببـس  بجوـم و  هک  داـحتا 
. یجراخ تایعقاو  نیب  هن  تسا  یلقع  یناعم  نیب  روکذم  ّتیببس  تقیقح 

لمح تروص  هب  هشیمه  موهفم  ود  داـحتا  هک  دوش  ناـمگ  دـیابن  هک  تسا  نیا  تسا  هدـش  هراـشا  نآ  هب  قوـف  عرف  ناـیاپ  رد  هک  يا  هتکن 
هب یکی  هک  یموهفم  ود  دـننام  دنـشاب ، دـحتم  رگیدـکی  اب  لاـح  نیع  رد  دریگن و  تروص  یلمح  موهفم  ود  نیب  تسا  نکمم  هکلب  تسا ،

نیب داحتا  ره  یلو  دـیآ  یم  دوجو  هب  موهفم  ود  نیب  داحتا  یعون  یلمحره  رد  دـنچره  سپ  يدـییقت .) بکرم   ) تسا هدـش  هفاضا  يرگید 
. تسین رگیدکی  رب  ود  نآ  لمح  مزلتسم  موهفم  ود 

یضقن لاکشا  کی  : 6 - 2 - 1

عرف رد  هچنآ  هب  هجوت  اب  تسا ؛ ود  نآ  نیب  داحتا  یعون  ققحت  مزلتـسم  یـش ء  ود  نیب  تبـسن  طبار و  دوجو  ققحت  هکنیا  مود  عرف  لصاح 
طبار دوجو  دوخ  فرظ  طـبار  دوجو  نیفرط  فرظ  سکعلاـب : تسا و  نآ  نیفرط  فرظ  طـبار  دوجو  فرظ  هکنیا  رب  ینبم  دـش ، هتفگ  لّوا 

نآ نیب  داحتا  یعون  فرظ  نامه  رد  دوش  ققحم  تبسن  ای  طبار  دوجو  یـش ء  ود  نیب  یفرظ  ره  رد  هک  دیآ  یم  تسد  هب  هجیتن  نیا  تسا ،
داحتا یعون  جراخ  رد  دوجو  ود  نآ  دشاب ، یجراخ  دوجو  ود  نیب  جراخ  رد  طبار  دوجو  تبسن و  رگا  سپ  دیآ . یم  دوجو  هب  یـش ء  ود 

یئایـشا هب  ام  هّللا  همحر  همالع  داتـسا  ترـضح  هلمج  زا  امکح و  زا  يرایـسب  ینابم  قبط  هک  تسا  نیا  ضقن  دروم  نونکا  دـننک . یم  ادـیپ 
هلمج زا  هک  دـنرادن  رگیدـکی  اب  يداحتا  وحن  چـیه  هکنیا  اب  تسا  ققحم  طبار  دوجو  تبـسن و  یعون  اهنآ  نیب  هک  میروخ  یمرب  یجراـخ 

يدوجو اب  جراخ  رد  اتجیتن  تسا و  تالوقم  زا  هفاضا  هّللا ، همحر  همالع  داتـسا  ترـضح  هدـیقع  هب  تسا . تّونب  تّوبا و  هفاضا  دراوم  نیا 
رد ناسنا  رفن  ود  نیب  هک  دنتـسه  یجراـخ  تبـسن  هفاـضا و  ود  زین  ناـسنا  ود  نیب  تّونب  تّوبا و  هفاـضا  سپ  تسا ، ققحم  دوخ  هب  صاـخ 

هفاضا تسا  نینچمه  درادـن ، دوجو  دـنزرف  ردـپ و  نیب  یجراخ  داحتا  وحن  چـیه  هکنیا  اب  دـنزرف ، ردـپ و  دـننام  دـنوش ، یم  ققحم  جراخ 
رگا هک  تفگ  ناوت  یم  ضقن  نیا  هب  هجوت  اب  دـنا . لیبق  نیمه  زا  هک  میروخ  یمرب  یجراخ  تافاضا  زا  يرایـسب  هب  یلک  روط  هب  تّوخا و 
نامه انیع  هکلب  تسین ، دشاب  یلبق  بلاطم  هجیتن  هک  يدیدج  بلطم  تسا ، حیحـص  دنچره  تسا ، دنویپ  طابترا و  نامه  داحتا  زا  دوصقم 

هکلب تسین ، طابترا  دنویپ و  داحتا  زا  دوصقم  رگا  تسا و  لبق  بلاطم 
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نینچ هیـضق  رد  هکناـنچ  دوش ، یم  لـصاح  نیفرط  زا  ریغ  یثلاـث  دـیدج  یـش ء  نآ  رثا  رد  هک  يروط  هب  تسا  نیفرط  یگناـگی  وحن  کـی 
. دراد ضقن  دروم  نوچ  تسین ، مّلسم  تسا ، يدیدج  بلطم  دنچره  تروص  نیا  رد  تسا ،

هیضق ءازجا  دادعت  موس - عرف  : 6 - 3

هراشا

: دراد دوجو  یفلتخم  لاوقا  هیضق  ءازجا  دادعت  هرابرد 

. مکح هیمکح و  تبسن  لومحم ، عوضوم ، دناءزج : راهچ  رب  لمتشم  ایاضق  مامت  - 1

، عوضوم دناءزج : هس  رب  لمتشم  هبلاس  يایاضق  مکح و  هیمکح و  تبسن  لومحم ، عوضوم ، دناءزج : راهچ  رب  لمتـشم  هبجوم  يایاضق  - 2
. درادن دوجو  مکح  هبلاس  يایاضق  رد  لوق  نیا  ربانب  هیمکح . تبسن  لومحم و 

هـس ياراد  هبجوم  هطیـسب  هیله  يایاضق  مکح ؛ هیمکح و  تبـسن  لومحم ، عوضوم ، دـناءزج : راهچ  ياراد  هبجوم  هبکرم  هیله  يایاضق  - 3
. لومحم عوضوم و  دناءزج : ود  ياراد  هبلاس  هطیسب  هیله  يایاضق  هیمکح و  تبسن  لومحم و  عوضوم ، دناءزج :

و طیـسب ، هاوخ  دشاب  بکرم  هاوخ  تسا ، مکح  دجاو  هبجوم  هیـضق  تسا . بلـس  باجیا و  رادـم  رئاد  مکح  مدـع  دوجو و  لوق ، نیا  قبط 
. تسا هیـضق  ندوب  طیـسب  ای  بکرم  رادم  رئاد  هیمکح  تبـسن  مدع  دوجو و  و  طیـسب . هچ  دشاب  بکرم  هچ  تسا ، مکح  دقاف  هبلاس  هیـضق 

رگا سپ  تسا . هیمکح  تبسن  دقاف  هبلاس ، ای  دشاب  هبجوم  هطیسب ، هیله  تسا و  هیمکح  تبـسن  ياراد  هبلاس ، هچ  هبجوم و  هچ  هبکرم ، هیله 
دشاب و هبجوم  هنرگا  هیمکح و  تبسن  دجاو  مه  تسا و  مکح  دجاو  مه  هبجوم ،) هبکرم  تایله   ) بکرم مه  دشاب و  هبجوم  مه  يا  هیـضق 

هطیـسب تایله   ) دشابن بکرم  یلو  دـشاب  هبجوم  رگا  هیمکح و  تبـسن  دـقاف  مه  تسا و  مکح  دـقاف  مه  هبلاس ،) هطیـسب  تایله   ) بکرم هن 
زا مکح . دقاف  تسا و  تبـسن  دجاو  هبلاس ،) هبکرم  تایله   ) بکرم دشاب و  هبلاس  رگا  هیمکح و  تبـسن  دقاف  تسا و  مکح  دجاو  هبجوم ،)

. دیآ یم  تسد  هب  رظن  نیا  هّللا  همحر  نیهلأتملا  ردص  نانخس  زا  يا  هراپ 

ياراد هبکرم ، ای  دنشاب  هطیسب  هبلاس ، يایاضق  مکح و  لومحم و  عوضوم ، دناءزج : هس  ياراد  هبکرم ، ای  دنشاب  هطیسب  هبجوم ، يایاضق  - 4
. لومحم عوضوم و  دناءزج : ود 

هیمکح تبسن  شقن  اهنت  تسین و  يا  هیضق  عون  چیه  ءازجا  زا  هیمکح  تبسن  لوق ، نیا  قبط 
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تبـسن نیارباـنب ، هیمکح . تبـسن  روصت  هب  تسا  طورـشم  عوضوم  يارب  لوـمحم  توـبث  هب  مکح  هبجوـم  هبکرم  تاـیله  رد  هک  تسا  نیا 
تسا و مکح  ققحت  طرـش  اـهنت  هکلب  تسین ، هیـضق  ءازجا  زا  یکی  زین  اـهنیا  رد  یلو  دراد  تلاـخد  هبجوم  هبکرم  تاـیله  رد  اـهنت  هیمکح 

همالع داتسا  لوق  لوق  نیا  تسین . یش ء  نآ  ءازجا  زا  دوخ  یش ء  کی  زا  یئزج  ققحت  طرش  ای  یـش ء  کی  ققحت  طرـش  هک  تسا  نشور 
(1). رافسا یشاوح  رد  تسا  هّللا  همحر 

نامه هب  زین  باتک  نیا  رد  تفگ  ناوت  یم  نیاربانب  تسا و  هدشن  نآ  اب  مه  یتفلاخم  تسا ، هدشن  هراشا  لوق  نیا  هب  دـنچره  باتک  نیا  رد 
یلو تسا  هدشن  ثحب  هلودعم  يایاضق  هیلّوا و  هیلمح  يایاضق  هرابرد  اجنآ  رد  هک  توافت  نیا  اب  دندقتعم ، رافسا  یشاوح  رد  دوخ  هدیقع 

هتـسناد ءزج  هس  ياراد  هبجوم  هطیـسب  تایله  دننام  ار  هیلّوا  تایلمح  عرف  نیا  رد  دـنا ، هدـش  عقاو  هجوت  دروم  زین  ایاضق  نیا  باتک  نیا  رد 
. دنا هتسناد  ءزج  ود  ياراد  بلاوس  دننام  ار  هلودعم  هبجوم  يایاضق  مراهچ  عرف  رد  دنا و 

رب ار  موهفم  کی  سپ  دنتسه ، یکی  اموهفم  لومحم  عوضوم و  هیلّوا  تایلمح  رد  هک  تسا  نیا  تسا  هدش  هماقا  قوف  بلطم  رب  هک  یناهرب 
زا ریغ  يرما  یـشلا ء  توبث  مینک و  یم  لـمح  نآ  رب  ار  یـشلا ء  توبث  یـشلا ء و  دوجو  هطیـسب  تاـیله  رد  زین  مینک و  یم  لـمح  شدوخ 

ایاضق نیا  رد  نیاربانب  دوش و  یم  لمح  شدوخ  رب  یـش ء  دوخ  هطیـسب ، تایله  رد  هچ  هیلوا و  تاـیلمح  رد  هچ  سپ ، تسین ؛ یـش ء  دوخ 
طبار دوجو  ققحت  هجیتنرد  تسا و  هدش  عقاو  لومحم  ومه  زین  تسا  عوضوم  هک  یئیش  نامه  یش ء ، ود  هن  تسا  راک  رد  یش ء  کی  ياپ 

یـش ء و نیب  طبار  ققحت  هک  تسا  نشور  دشاب و  یم  شدوخ  یـش ء و  کی  نیب  طبار  ققحت  يانعم  هب  ایاضق  نیا  لومحم  عوضوم و  نیب 
: تسانعم یب  شدوخ 

تایلهلا اذـک  طقف . یّنهذـلا  رابتعالا  بسحب  ّالا  اهیف  طبار  ال  ناسنا ،» ناسنالا  : » انلوقک یلّوالا ، لمحلا  یلع  هلمتـشملا  اـیاضقلا  ّنا  ثلاـثلا ،
. هسفن یشلا ء و  نیب  هطبارلا  هبسنلا  قّقحتل  ینعم  ذا ال  دوجوم ،» ناسنالا  : » انلوقک هطیسبلا ،

لیصفت لاکشا و  : 6 - 3 - 1

یفن هیلوا  هیلمح  هطیسب و  هیله  رد  طبار  دوجو  یفن  زا  دوصقم  هک  دراد  نیا  رد  روهظ  باتک  ترابع 

. یئابطابط همالع  هقیلعت  ص 365 و 366 ، ج 1 ، - 1
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یم لامتحا  ود  اعومجم  دوب  ترابع  رهاظ  هک  لوا  يانعم  اب  هک  تسه  زین  يرگید  يانعم  لامتحا  یلو  اـیاضق  نیا  رد  تسا  هیمکح  تبـسن 
. دوش نشور  الماک  لاکشا  لحم  ات  مینک  یم  هراشا  ودره  هب  الیذ  هک  دنوش 

هک تسا  نیا  عرف  لصاح  لامتحا ، نیاربانب  تسا . هیمکح ، تبسن  ینعی  دوجو ، یفرح  يانعم  نامه  طبار » دوجو   » زا دوصقم  لّوا : لامتحا 
. دنا هیمکح  تبسن  دقاف  نهذ  فرظ  رد  هیلوا  تایلمح  هطیسب و  تایله 

(. لقتسم دوجو  لباقم  رد   ) جراخ رد  تسا  طبار  دوجو  طبار » دوجو   » زا دوصقم  مود : لامتحا 

. تسین ققحم  طبار  دوجو  ایاضق  نیا  قباطم  ّیکحم و  رد  هک  تسا  نیا  عرف  لصاح  لامتحا ، نیاربانب 

قوف يایاضق  رد  دنا  هیمکح  تبـسن  یفن  ددصرد  عرف  نیا  رد  رگا  ینعی ، تسا ؛ لوا  لامتحا  دوصقم  رگا  هک  تسا  نیا  رد  لاکـشا  نونکا 
دوجو یفن  ددصرد  هک  ینعم  نیدب  تسا ، مود  لامتحا  دوصقم  رگا  يرآ ، تسین . یفاک  اعّدم  نیا  تابثا  يارب  هدـش  هماقا  لیلد  نهذ ، رد 

لومحم عوـضوم و  نیب  یجراـخ  طـبار  دوـجو  مه  اـیاضق  ریاـس  رد  یلو  حیحـص  تسا  یبـلطم  اـیاضق ، نیا  قباـطم  ّیکحم و  رد  دـناطبار 
. تسین تابثا  لباق  یجراخ 

: دوب ریز  همدقم  ود  رب  ینتبم  دوب  هدش  هماقا  هیلّوا  هیلمح  هطیسب و  هیله  رد  طبار  دوجو  یفن  رب  هک  یلیلد  هکنیا  حیضوت 

نیاربانب زیچ ، ود  هن  دـنزیچ  کی  لومحم  عوضوم و  سپ  تسا ، عوضوم  دوخ  ناـمه  لومحم  هیلّوا ، هیلمح  هطیـسب و  هیله  رد  لّوا : همدـقم 
. تسا ققحم  طبار  دوجو  شدوخ  یش ء و  کی  نیب  هک  تسانعم  نیدب  دشاب ، ققحم  طبار  دوجو  ایاضق  نیا  عوضوم  نیب  رگا 

. تسا لطاب  انعم و  یب  شدوخ  یش ء و  کی  نیب  هیمکح  تبسن  ققحت  مود : همدقم 

ناـیم هب  يرکذ  تسارغـص ، هلزنم  هب  هک  لوا ، همدـقم  زا  تسا و  هدـش  هراـشا  تساربک ، هلزنم  هب  هک  مود ، همدـقم  هب  طـقف  باـتک  رد  هتبلا 
ینعی مود ، همدـقم  قوف ، همدـقم  ود  زا  تسا . مامتان  ناـهرب  نآ  نودـب  تسا و  يوطم  زین  همدـقم  نیا  هک  تسا  حـضاو  یلو  تسا  هدـماین 

: بیترت نیدب  دوش  هداد  لیصفت  دیاب  لّوا  همدقم  یلو  تسین  نآ  رد  یثحب  تسا و  حیحص  کش  نودب  يربک ،

نهذ فرظ  رد  اریز  تسا ، مامتان  ارغص  نیا  نآ ، قباطم  هن  نهذ  فرظ  رد  تسا  هیضق  دوخ  هیلّوا  هیلمح  هطیسب و  هیله  هیضق  زا  روظنم  رگا 
نیع هن  تسا ، يوهاـم  میهاـفم  زا  ریغ  دوجو  موهفم  تسا و  يوهاـم  موهفم  کـی  نآ  عوضوم  تسا و  دوجو  موهفم  هطیـسب  هیله  لوـمحم 

موهفم چیه 
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عوضوم و نهذ  فرظ  رد  سپ  (1) ؛ تـسا هدـش  ثحب  نآ  هرابرد  تیهام  رب  دوجو  تدایز  ثحبم  رد  هکنانچ  نآ ، ءزج  هن  تسا و  يوهام 
. دنزیچ ود  هکلب  دنتسین ، زیچ  کی  هطیسب  تایله  لومحم 

ینهذ دوجو  رظن  زا  دنتـسه ، یکی  اموهفم  لومحم  عوضوم و  دـنچره  زین ، هیلّوا  هیلمح  رد  اّما  هطیـسب ، هیله  لومحم  عوضوم و  هرابرد  نیا 
. لومحم رد  رگید  ینهذ  دوجو  اب  تسا و  هدـش  دوجوم  عوضوم  رد  ینهذ  دوجو  کی  اب  هک  تسا  موهفم  کی  ینعی ، دـنریاغتم ؛ ددـعتم و 
هچ هطیسب و  هیله  يایاضق  رد  هچ  هکنیا  هجیتن  یش ء ، کی  هن  دناء  یـش  ود  ینهذ و  تیعقاو  ود  لومحم  عوضوم و  زین ، ایاضق  نیا  رد  سپ 

عوـضوم و تروـص  نیا  رد  هیـضق ، قباـطم  جراـخ و  فرظ  هن  تسا ، رظندروـم  هیـضق  دوـخ  نهذ و  فرظ  رگا  هیلوا ، هـیلمح  ياـیاضق  رد 
، شدوخ یش ء و  نیب  طبار  ققحت  هن  ریاغتم  یـش ء  ود  نیب  تسا  طبار  ققحت  اهنآ  نیب  طبار  دوجو  ققحت  نیاربانب  دناء و  یـش  ود  لومحم 

. تسین يروذحم  مزلتسم  ایاضق  نیا  رد  هیمکح  تبسن  ققحت  سپ 

قوف يارغـص  تروص  نیا  رد  نهذ ، رد  اهنآ  دوخ  هن  جراخ  رد  تسایاضق  نیا  قباطم  هیلوا  هیلمح  هطیـسب و  هیله  هیـضق  زا  دوصقم  رگا  اما 
نامه هک   ) یـش ء کی  تیهام  جراخ ، رد  ینعی  هطیـسب ، هیله  قباطم  رد  هک  دـیآ  یم  تسد  هب  هجیتن  نیا  اربک  مامـضنا  اب  تسا و  حـیحص 
کی قادصم و  کی  جراخ  رد  ودره  هکلب  دنتسین ، تیعقاو  ود  تسا ) هیضق  لومحم  نامه  هک   ) یـش ء نآ  دوجو  و  تسا ) هیـضق  عوضوم 

لومحم عوضوم و  هطیـسب  هیله  قباطم  رد  سپ  (2) ؛ تـسا نآ  اب  دحتم  دوجو و  نیع  جراخ  رد  تیهام  امکح  حالطـصاب  دنراد و  تیعقاو 
یـش ء و کـی  نیب  تسا  طـبار  ققحت  ضرف  اـهنآ  نیب  طـبار  دوجو  قـقحت  ضرف  تسین و  راـک  رد  يریاـغت  ددـعت و  دـنا و  تیعقاو  کـی 
رد طبار  دوجو  ققحت  مدـع  اـی  ققحت  هب  تبون  اـت  تسین  لومحم  عوضوم و  موهفم  يارو  یقباـطم  ياراد  الـصا  هیلوا  هلیمح  اـما  شدوخ ،
زا دوصقم  الـصا  هک  تسا  نیا  بلطم  نیا  لیلد  عوضوم . ءافتنا  هب  تسا  یفتنم  ایاضق  نیا  قباـطم  رد  طـبار  دوجو  سپ  دـسرب . نآ  قباـطم 

تهج نآ  زا  دـنوش  یم  عقاو  ایاضق  نیا  لومحم  عوضوم و  هک  یموهفم  ود  دوجو ، رد  هن  تیموهفم  رد  تسا  موهفم  ود  داحتا  یلّوا  لمح 
عوضوم و دنا  موهفم  ود  هک  تهج  نآ  زا  افرـص  اهنآ و  ّیکحم  هب  هجوت  نودب  هکلب  دنتـسین ، لومحم  عوضوم و  دـنا  جراخ  زا  یکاح  هک 

ودره رد  اتجیتن  دنا و  قباطم  ّیکحم و  ياراد  میهافم  همه  دنچره  رگید ، ترابع  هب  تسا . هدش  اهنآ  داحتا  هب  مکح  هدش  عقاو  لومحم 

لصف 13. ص 37 ، ج 1 ، هعبرالا ، رافسالا  - 1
لصف 22. ص 245 ، ج 1 ، هعبرالا ، رافسالا  - 2
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هب ار  ود  نآ  داحتا  مه  تفرگ و  رظن  رد  ناشقباطم  ّیکحم و  ظاـحل  هب  ار  ود  نآ  داـحتا  ناوت  یم  مه  دـنا  لومحم  عوضوم و  هک  یموهفم 
ظاحل هب  هن  موهفم  ود  داحتا  هک  دور  یم  راک  هب  يا  هیضق  رد  افرص  یلّوا  لمح  حالطـصا  یلو  ناشّیکحم ، هب  هجوت  نودب  ناشدوخ  ظاحل 
یجراخ یـش ء  توبث  هک  يروط  هب  دوش  هداد  میمعت  یلّوا  لمح  حالطـصا  رگا  يرآ ، دـشاب . رظنّدـم  ناشدوخ  ظاـحل  هب  هکلب  ناـشقباطم 

هاوخ دشاب و  یجراخ  یـش ء  نیا  هاوخ  دشاب ، هسفنل  یـش ء  توبث  نامه  یلّوا  لمح  زا  دوصقم  هک  ینعم  نیدـب  ددرگ ، لماش  زین  ار  هسفنل 
عوضوم و يارو  یقباطم  دجاو  هک  تسا  يا  هیلوا  هیلمح  هیـضق  شدوخ ، رب  یجراخ  یـش ء  لمح  ینعی  لوا ، مسق  تروص  نیا  رد  ینهذ ،

دوجو ققحت  دـنزیچ و  کـی  جراـخ  رد  لومحم  عوضوم و  نوچ  تسین ، ققحم  طـبار  دوجو  زین  هیـضق  نیا  قباـطم  رد  یلو  تسا  لومحم 
. شدوخ یش ء و  نیب  تسا  طبار  ققحت  مزلتسم  اهنآ  نیب  طبار 

نآ ناهرب  طبار و  مدع  یفن  مراهچ - عرف  : 6 - 4

هراشا

لقتسم و مسق  ود  هب  ناوت  یم  دوجو  دننام  زین  ار  مدع  ایآ  : » تسا نیا  لاؤس  نونکا  طبار ، ای  تسا  لقتـسم  ای  دوجو  هک  دش  هتفگ  اجنیا ، ات 
اعبط نیفرط ، هب  مئاق  تسا  يزیچ  طبار  اریز  تسین ، طبار  لقتـسم و  هب  ماسقنا  لباق  مدـع  تسا . یفنم  باوج  ریخ »؟ اـی  درک  میـسقت  طـبار 

نکیل دشاب و  هتـشاد  دوجو  تیئیـش و  مدع  هک  تسا  نیا  مزلتـسم  تسا ) مدع  خنـس  زا  هک  یطبار  ینعی  یمدع ، طبار  ای   ) طبار مدع  ققحت 
زا هتشذگ  دشابن . ای  دشاب  نیفرط  هب  مئاق  ات  تسین  روصتم  نآ  يارب  دوجو  درادن ، یتیئیـش  تسین ، يزیچ  مدع  هک  دش  هتفگ  لّوا  هلحرم  رد 
هب نیا  دنشاب و  زیامتم  رگیدکی  زا  طبار و  مدع  زا  ریغ  لقتسم  مدع  هک  تسا  نیا  مزلتـسم  دوشب ، لقتـسم  طبار و  هب  میـسقت  مدع  رگا  نیا ،

: تسین يزیامت  مادعا  رد  هکنآ  لاح  تسا و  مادعا  رد  زیامت  يانعم 

. هیف زیامت  هل و ال  هّیئیش  ذا ال  طبار ، هنم  قّقحتی  مدعلا ال  ّنا  عبارلا ،

طبار مدع  یفن  رد  یلیصفت  : 6 - 4 - 1

: دوب ریز  همدقم  ود  رب  ینتبم  راصتخاب  دش  هماقا  طبار  مدع  یفن  رب  هک  یلیلد 

. تسا زیامت  تیئیش و  دوجو و  مزلتسم  یطبار  ره  لّوا : همدقم 

. درادن زیامت  تیئیش و  دوجو و  یمدع  چیه  مود : همدقم 

. میرادن یمدع  طبار  ای  طبار  مدع  رگید  ترابع  هب  تسین و  مدع  خنس  زا  یطبار  چیه  هجیتن :
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مدع دنچره  هکنیا ، حیـضوت  دوش . هداد  لیـصفت  دـیاب  دراد و  لّمأت  ياج  نآ  مود  همدـقم  تیلک  یلو  تسا  تسرد  سایق  نیا  لوا  همدـقم 
نیا هک  يدوجو  عبت  هب  تسا  رداق  ناسنا  نهذ  دسرب ، نآ  ندوب  طبار  ای  لقتسم  هب  تبون  ات  درادن  يزیامت  دوجو و  تسین و  يزیچ  یقیقح 

رابتعا لقتـسم  ای  طبار  ار  نآ  دوجو  نیمه  عبت  هب  ضرف  نیا  زا  دـعب  دـنک و  ضرف  نآ  يارب  زیامت  تیئیـش و  دوجو و  تسا  نآ  مدـع  مدـع 
ندش نشور  يارب  تسا . لقتـسم  زین  نآ  مدع  تسا ، لقتـسم  دوجو  نآ  رگا  تسا و  طبار  زین  نآ  مدع  تسا ، طبار  دوجو  نآ  رگا  دـیامن ،

تیلع و هطبار  رگا  تسا و  لولعم  دوجو  تلع و  دوجو  اـهنت  تسا  ققحم  جراـخ  رد  هچنآ  میریگ . یم  رظن  رد  ار  لولعم  تلع و  دوـصقم ،
ياج هک  دنک  یم  ضرف  یئیش  زین  ار  تلع  مدع  ناسنا  نهذ  یلو  ریغ  تسا و ال  دوجو  ود  نیمه  نیب  اتقیقح  دشاب ، هتـشاد  دوجو  یتیلولعم 
تسا نآ  زا  زیامتم  لولعم و  مدع  زا  ریغ  تلع  مدع  یـضرف  نینچ  اب  لولعم . مدع  رد  تسا  نینچمه  تسا و  هدرک  رپ  ار  تلع  دوجو  یلاخ 

تیئیـش و دوجو و  لولعم  مدع  تلع و  مدع  يارب  ضرف  نیا  اب  ناسنا  نهذ  سپ  دنتـسه . دوجو  تیئیـش و  ياراد  ود  نیا  زا  مادـکره  زین  و 
، جراخ رد  مدع  ود  نیا  نیب  يرورـض  تنراقم  لیلد  هب  ضرف ، نیا  زا  سپ  تسا و  هدرک  ضرف  لولعم  دوجو  تلع و  دوجو  عبت  هب  يزیامت 

ریثأت هن  لولعم و  مدع  هن  تسه  تلع  مدع  هن  جراخ  رد  هکنیا  مغر  یلع  بیترت ، نیدب  دـنک ، یم  رابتعا  لولعم  ار  يرگید  ّتلع و  ار  یکی 
مدـع نونکا  میناد . یم  قداـص  ار  مکح  نیا  زین  اـم  تسا و  لوـلعم  مدـع  تلع  تلع  مدـع  هکنیا  هب  دـنک  یم  مکح  ود ، نیا  نیب  يرثأـت  و 
هیضق نهذ  هک  تسا  لکـش  نیا  هب  نهذ  درکلمع  طبار  دوجو  رابتعا  يارب  الثم ، دنریوصت . لباق  تروص  نیمه  هب  زین  طبار  مدع  لقتـسم و 

عوـضوم و نیب  ینعی  هیـضق ، نیا  قباـطم  رد  ادـتبا  دریگ . یم  رظن  رد  تسین  یطاـبترا  جراـخ  رد  نآ  لوـمحم  عوـضوم و  نیب  هک  ار  هبلاـس 
عوضوم و نیا  نیب  جراخ  رد  هکنیا  هب  دـنک  یم  مکح  هجیتنرد  دـنیب و  یم  یلاخ  ار  نآ  ياـج  هتفاـین  طـبار  دوجو  جراـخ ، رد  نآ  لومحم 

یم ضرف  سپـس  یلو  تسا  هدرکن  ضرف  يدوجو  تیئیـش و  مدع  يارب  اجنیا  ات  تسا . مودـعم  طبار  دوجو  ای  تسین  طبار  دوجو  لومحم 
تیئیش و زین  نآ  مدع  يارب  طبار  دوجو  عبت  هب  یضرف  نینچ  اب  تسا ، هدرک  رپ  ار  دوجو  نآ  یلاخ  ياج  هک  تسا  يزیچ  مدع  نیا  هک  دنک 

نیا هب  دـنک  یم  يرگید  رابتعا  تسا  هدرک  ادـیپ  دوجو  تیئیـش و  قوف  رابتعا  اب  هک  مدـع  نیا  يارب  نونکا  دـنک . یم  رابتعا  زیامت  دوجو و 
مهاـب هک  یماـگنه  تسا  لومحم  عوضوم و  یجراـخ  دوـجو  نیب  يدوـجو  طـبار  کـی  طـبار  دوـجو  دوـخ  هک  روـط  ناـمه  هک  تروـص 

لومحم عوضوم و  یجراخ  دوجو  نیب  یمدع  هطبار  کی  زین  نآ  مدع  دناطبترم ،
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« یمدع طبار   » کی هب  لومحم  عوضوم و  یجراخ  دوجو  نیب  طبار  دوجو  مدع  زا  بیترت  نیا  هب  و  دنتـسین ؛ طبترم  مهاب  هک  یماگنه  تسا 
لومحم عوضوم و  داحتا  طابترا و  ببـس  طبار  دوجو  هک  روط  ناـمه  دـسر و  یم  ود  نیا  نیب  طـبار » مدـع   » کـی هب  باـتک  حالطـصاب  و 

لولعم و مدع  تلع و  مدـع  روصت  هک  هنوگ  نامه  تسا و  ود  نآ  كاکفنا  یطابترا و  یب  ببـس  يرابتعا  نینچ  اب  زین  یمدـع  طبار  تسا ،
رد لقتـسم  مدـع  زا  نآ  زیامت  تیئیـش و  طبار و  مدـع  روصت  تسا ، لوقعم  نهذ ) تارابتعا  هب  هجوت  اب   ) جراخ رد  ود  نآ  زیاـمت  تیئیش و 

تاراـبتعا هب  هجوت  اـب  لولعملا » مدـعل  هّلع  هّلعلا  مدـع   » هیـضق هک  ناـس  ناـمه  زاـب  و  تسا ، لوقعم  نهذ  تاراـبتعا  هب  هجوت  اـب  زین  جراـخ 
، تسا رمألا  سفن  اب  نآ  تقباطم  ببـس  هب  نآ  قدص  و  قداص ، انعم و  اب  تسا  يا  هیـضق  دـنک  یم  نآ  لیکـشت  يارب  نهذ  هک  ینوگانوگ 

تارابتعا هب  هجوت  اب  زین  جراخ » رد  تسا  لومحم  عوضوم و  دوجو  كاکفنا  یگتسسگ و  ببس  یمدع ) هطبار   ) طبار مدع   » هک هیـضق  نیا 
ریوصت لباق  لکـش  نیمه  هب  زین  لقتـسم  مدـع  رابتعا  تسا . رمألا  سفن  اب  تقباطم  هب  نآ  قدـص  و  قداص ، انعم و  اب  تسا  يا  هیـضق  نهذ 

. تسا

یـشوپ مشچ  نهذ  تارابتعا  مامت  زا  ام  رگا  هک  دوش  هداد  لیـصفت  دـیاب  هنوگ  نیا  روبزم  سایق  مود  همدـقم  قوف ، تاحیـضوت  هب  هجوت  اـب 
تسا و حیحـص  همدـقم  نیا  مینک ، هجوت  دوشب  نآ  يارب  يرابتعا  چـیه  هکنیا  نودـب  تسه و  هک  روط  نآ  تقیقح  عقاو و  دوخ  هب  مینک و 

تسرد همدقم  نیا  مینکن ، رظن  فرص  یمدع  روما  رد  نهذ  نوگانوگ  تارابتعا  زا  رگا  یلو  تسانعم  یب  طبار  مدع  جتنم و  روکذم  سایق 
اقوف هک  تروص  نامه  هب  ناوت  یم  عبتلاب  دراد و  اهریغ  ّتیلع و  زیامت و  دوجو و  تیئیـش و  زین  مدع  تارابتعا ، نیا  هب  هجوت  اب  اریز  تسین ،

زا دوصقم  اسب  هچ  دومن و  هیجوت  ار  طبار  لقتـسم و  هب  یجراخ  مدع  میـسقت  درک و  روصت  لقتـسم  مدـع  طبار و  مدـع  دـش  هداد  حیـضوت 
. دشاب قوف  لیصفت  هب  هراشا  تسا  هدمآ  ینهذلا » رابتعالا  بسحب  ّالا  : » ترابع اب  عرف  ياج  ود  رد  هک  ییانثتسا 

تسا هیمکح  تبسن  دقاف  هلودعم  هبجوم  هیضق  : 6 - 4 - 2

هراشا

يودره ای  لومحم  ای  عوضوم  هک  هلودـعم ، هبجوم  يایاضق  رد  هک  تسا  نیا  تسا  هدـش  هتفرگ  طبار  مدـع  نالطب  زا  هک  یجیاـتن  زا  یکی 
نیا ققحت  ریغال و  طبار و  مدع  ای  تسا  طبار  دوجو  ای  هیمکح  تبسن  اریز  درادن ، دوجو  یطبار  هیمکح و  تبـسن  تسا ، یمدع  روما  اهنآ 

. تسا لاحم  هلودعم  هبجوم  رد  ودره 
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هلودعم هبجوم  رد  طبار  دوجو  عانتما  ناهرب 

: تسا ریز  همدقم  هس  رب  ینتبم  ناهرب  نیا 

نیفرط هب  ماـیق  نیع  هک  تسا  يدوجو  طـبار  دوجو  مییوگب  رتـقیقد  تسا و  نیفرط  هب  مئاـق  هدوب  دوجو  خنـس  زا  طـبار  دوجو  لّوا : همدـقم 
. تسا

. دنا مدع  نآ  زا  یکی  ای  ودره  نآ ، لومحم  عوضوم و  ینعی  هلودعم ، هبجوم  هیضق  نیفرط  مود : همدقم 

مدع ود  هب  مئاق  تسا  يدوجو  ققحت  يانعم  هب  هلودـعم  هبجوم  رد  لومحم  عوضوم و  نیب  طبار  دوجو  ققحت  هکنیا  قوف  همدـقم  ود  هجیتن 
. تسا مدع  هب  دوجو  مایق  مزلتسم  لاحره  رد  سپ  دوجو ، کی  مدع و  کی  هب  مئاق  يدوجو  ای 

. تسا لاحم  مدع  هب  دوجو  مایق  موس : همدقم 

. تسا لاحم  هلودعم  هبجوم  رد  طبار  دوجو  ققحت  هجیتن :

هلودعم هبجوم  رد  طبار  مدع  عانتما  نیهارب 

ای مدع  ود  ای  دنـشاب  دوجو  ود  شنیفرط  هاوخ  تسا ، لاحم  هسفن  یف  هک  تسا  يرما  طبار  مدـع  هک  دـش  هتفگ  عرف  يادـتبا  رد  لوا : ناهرب 
. تسا لاحم  زین  هلودعم  هبجوم  رد  نآ  ققحت  نیاربانب ، تسا . لطاب  انعم و  یب  مدع  خنس  زا  طبار  یلک ، روط  هب  مدع . کی  دوجو و  کی 

رد نآ  قـقحت  زاـب  تسین ، لاـحم  هسفن  یف  طـبار  مدـع  قـقحت  هک  میریذـپب  میـشوپب و  مـشچ  لّوا  ناـهرب  زا  هـکنیا  ضرف  هـب  مود : ناـهرب 
: تسا ریز  همدقم  ود  رب  ینتبم  ناهرب  نیا  تسا . لاحم  يرگید  ناهرب  بجوم  هب  هلودعم  هبجوم  صوصخ 

هب مایق  نیع  تسا  یمدـع  مییوگب  رتقیقد  نیفرط و  هب  مئاـق  یمدـع و  تسا  يرما  دـشابن ) لاـحم  هکنیا  ضرف  هب   ) طـبار مدـع  لّوا : همدـقم 
. نیفرط

. اهنآ زا  یکی  ای  دنا  مدع  ودره  ای  لومحم ) عوضوم و   ) هلودعم هبجوم  هیضق  نیفرط  مود : همدقم 

کی مدـع و  کی  هب  مئاـق  تسا  یمدـع  ياـنعم  هب  هلودـعم  هبجوم  لومحم  عوضوم و  نیب  طـبار  مدـع  ققحت  هکنیا  قوف  همدـقم  ود  هجیتن 
. مدع ود  هب  مئاق  ای  دوجو 

مزلتسم الوا ، اریز  تسا ، لاحم  ودره ، دوجو ، هب  مدع  مایق  ای  مدع  هب  مدع  مایق  موس : همدقم 
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یب رگید  زیچ  هب  شمایق  دشاب ، هتشادن  یتیئیش  دشابن و  يزیچ  ات  سپ  تسا ، مئاق  هک  یئیـش  يزیچ و  ینعی  مئاق »  » نوچ تسا ، مدع  تیئیش 
مدـع زا  ریغ  مئاق  مدـع  هک  تسا  نیا  ضرف  تسا  يرگید  هب  مئاق  یکی  هک  مدـع  ود  ضرف  ایناث ، درادـن و  تئیـش  مدـع  هکنیا  اب  تسانعم ،

. تسین يزیامت  مادعا  رد  هک  دش  هتفگ  تسا و  نآ  زا  زیامتم  تسا و  مّوقم 

. تسا لاحم  هلودعم  هبجوم  رد  طبار  مدع  ققحت  هجیتن :

هب دوجو  مایق  مزلتـسم  اریز  تسا . لاحم  هلودعم  هبجوم  رد  طبار - مدـع  هچ  طبار و  دوجو  هچ  هیمکح - تبـسن  ققحت  هکنیا  مالک  لصاح 
هب يرکذ  هلودعم  هبجوم  رد  طبار  دوجو  عانتما  زا  باتک ، رد  دنا . لاحم  یگمه  هک  تسا  مدع  هب  مدع  مایق  ای  دوجو  هب  مدـع  مایق  ای  مدـع 

دروم تسا و  نالطبلا  یهیدب  یلّوا  هک  تسا  نیا  ضیعبت  نیا  لیلد  دیاش  تسا . هدـش  هراشا  طبار  مدـع  عانتما  هب  اهنت  تسا و  هدـماین  نایم 
: دوش یمن  عقاو  مّهوت 

ذا ال امهیف ، اطبار  مدع  ال  مودعم ،» يرابلا  کیرش  مودعم و  دیز  : » انلوقک مدعلا ، امهالک  وا  اهیفرط  دحا  یتلا  هبجوملا  ایاضقلا  ّنا  همزال  و 
. ّزیمت هل و ال  هّیئیش  مدع و ال  دوجوب و  وا  نیمدعب  مدع  مایقل  ینعم 

6 - 4 رد 1 - هک  روط  نامه  دـشاب ، یعقاو  مدـع  هلودـعم  هبجوم  لومحم  عوضوم و  نیب  طبار  هک  تسا  لاحم  قوف  لئالد  هب  دـنچره  هتبلا 
هک هلودعم  هبجوم  رد  لومحم  عوضوم و  ياج  هب  دوخ  رابتعا  ضرف و  فرظ  رد  ناسنا  نهذ  هکنیا  اب  درادـن  تافانم  بلطم  نیا  دـش ، نایب 

نیا يارب  بیترت  نیا  هب  دنک و  رابتعا  طبار  مدع  تسین ) ققحم  زین  نآ  هک   ) ود نآ  نیب  طبار  دوجو  ياج  هب  لقتـسم و  مدع  دـنرادن  ققحت 
نینچ اریز  دنادب ، لقتـسم  مدع  کی  دوجو و  کی  ای  لقتـسم  مدع  ود  هب  مئاق  ار  طبار  مدع  هتفرگ  رظن  رد  زیامت  دوجو و  تیئیـش و  مادعا 
هدرک ادیپ  يرابتعا  دوجو  تیئیـش و  يوحن  دوجو  عبت  هب  نهذ  رابتعا  اب  هک  دنتـسه  ییاهمدع  هکلب  دنتـسین ، یقیقح  مدع  کیچیه  یمادعا 

: تسا یقیقح  مدع  رد  ام  نخس  دنا و 

. ّینهذلا رابتعالا  بسحب  ّالا  ّمهّللا 

لاکشا لیصفت و  : 6 - 4 - 2 - 1

هطیسب هیله  هیلّوا و  هیلمح  رد  هیمکح  تبسن  هلاحتسا  مدع  رب  ینبم   6 - 3 رد 1 - هک  یتاحیضوت  زا 
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ود نامه  زین  دش  نایب  هلودعم  هبجوم  رد  طبار  یفن  تهج  هک  یبلاطم  رد  دوش . یم  نشور  زین  هلودـعم  هبجوم  يایاضق  فیلکت  دـش ، هداد 
هیمکح تبسن  یفن  هلودعم  هبجوم  رد  طبار  یفن  زا  دوصقم  رگا  ینعی  دراد . دوجو  لاکشا  لیصفت و  نامه  موس و  عرف  رد  روکذم  لامتحا 

ّهلدا هک  دراد  دوجو  لاکـشا  نیا  تروص  نیا  رد  دراد ،) انعم  نیمه  رد  روهظ  باتک  ترابع  هکنانچ   ) نهذ فرظ  رد  هیـضق  دوخ  رد  تسا 
هکنانچ یلو  باوص  تسا  ینخـس  جراخ ، رد  ایاضق  نیا  قباطم  رد  تسا  طبار  یفن  روظنم  رگا  دنتـسین و  دوصقم  نیا  هب  یفاو  هدـش  هماـقا 

. درادن ایاضق  نیا  هب  صاصتخا  جراخ  رد  یقیقح  طبار  دوجو  یفن  دش  هتفگ 

: دنوش یم  هصالخ  ریز  همدقم  ود  رد  لامجاب  دش  رکذ  هلودعم  هبجوم  رد  طبار  عانتما  تهج  هک  يا  ّهلدا  هکنیا  حیضوت 

هب دوجو  مایق  مزلتسم  اهنآ  نیب  طبار  دوجو  ققحت  دنتـسه و  مدع  اهنآ  ودره  ای  لومحم  ای  عوضوم  هلودعم  هبجوم  يایاضق  رد  لّوا : همدقم 
. تسا مدع  هب  مدع  ای  دوجو  هب  مدع  مایق  مزلتسم  اهنآ  نیب  طبار  مدع  ققحت  تسا و  مدع 

. تسا لاحم  مدع  هب  مدع  ای  دوجو  هب  مدع  مایق  زین  مدع و  هب  دوجو  مایق  مود : همدقم 

رگا هک  بیترت  نیدـب  دوش ، هداد  لیـصفت  دـیاب  لّوا  همدـقم  رد  یلو  تسین  نآ  رد  یثحب  تسا و  حیحـص  مود  همدـقم  قوف ، همدـقم  ود  زا 
عوضوم و هلودـعم  هبجوم  قباطم  رد  اریز  تسا ، تسرد  همدـقم  نیا  جراخ ، رد  تسا  هیـضق  نیا  قباـطم  هلودـعم  هبجوم  هیـضق  زا  دوصقم 
رد ود  نآ  زا  یکی  قادـصم  ای  لومحم  عوضوم و  قادـصم  هلودـعم  هبجوم  رد  رتاسر ، ترابع  هب  دنتـسه ؛ مدـع  اـهنآ  زا  یکی  اـی  لومحم 
هب مدع  ای  دوجو  هب  مدـع  ای  مدـع  هب  دوجو  مایق  مزلتـسم  اهنآ  نیب  طبار  مدـع  ای  طبار  دوجو  ققحت  هجیتنرد  دنتـسه و  مدـع  اتقیقح  جراخ 

طبار یجراخ  مدع  کی  نهذ  دش  هتفگ  طبار  مدع  رد  هک  يوحن  نامه  هب  هکنیا  رگم  لاحم ، تسا  يرما  مود  همدقم  ربانب  هک  تسا  مدـع 
هکلب تسین ، جراخ  رد  نآ  یکحم  قباطم و  هلودـعم  هبجوم  هیـضق  زا  روظنم  رگا  اما  تسین . لاحم  يرابتعا  نینچ  دـنک ، رابتعا  ود  نآ  نیب 

، دنتـسین مدع  هلودعم  هبجوم  لومحم  عوضوم و  زا  کیچیه  نهذ  فرظ  رد  تسین ، تسرد  همدقم  نیا  نهذ ، فرظ  رد  تسا  هیـضق  دوخ 
دوجوم ینعی  ندوب  موهفم  اساسا  تسا و  دوجوم  نهذ  رد  یموهفم  ره  دـنا و  موهفم  ود  نهذ  رد  نآ  لومحم  عوضوم و  کش  نودـب  اریز 

ود نیا  هک  تسا  نیا  رد  دـنوش  یم  عقاو  هلـصحم  هبجوم  لومحم  عوضوم و  هک  یمیهافم  اب  موهفم  ود  نیا  قرف  اهنت  يرآ  نهذ . رد  ندوب 
یجراخ مدع  زا  یکاح  اهنآ ) زا  یکی  ای  )
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هب هلودعم  هبجوم  رد  هک  یمیهافم  رگا  سپ  دنتسین . مدع  زا  یکاح  دنور  یم  راک  هب  هلّصحم  هبجوم  رد  هک  یمیهافم  یلو  دنتـسه  یقیقح 
نیا قباطم  جراخ و  قادـصم و  هیحان  رد  اهنت  دنـشاب ، هتـشاد  یتوافت  دـنور  یم  راک  هب  هلّـصحم  هبجوم  رد  هک  یمیهافم  اب  دـنور  یم  راـک 

دوجو هب  دـندوجوم  همه  دـنا و  موهفم  همه  دـنراد ، مکح  کی  همه  نهذ  هیحان  رد  میهاـفم . نیا  دوخ  نهذ و  هیحاـن  رد  هن  تسا  میهاـفم 
یفرح موهفم  ققحت  ینعی  نهذ - فرظ  رد  هلودـعم  لومحم  عوضوم و  نیب  طـبار  دوجو  ققحت  هجیتنرد  دنتـسین و  مدـع  کـیچیه  ینهذ ،
عانتما تابثا  هب  رداق  روکذـم  ّهلدا  سپ  تسین . يروذـحم  چـیه  مزلتـسم  هلودـعم - هبجوم  رد  لومحم  موهفم  عوضوم و  موهفم  نیب  دوجو 

. تسین هلودعم  هبجوم  رد  هیمکح  تبسن 

تسا هیمکح  تبسن  دقاف  هبلاس  هیضق  : 6 - 4 - 3

هراشا

هیمکح تبسن  اریز  درادن . دوجو  هیمکح  تبـسن  هبلاس  يایاضق  رد  هک  تسا  نیا  تسا  هدش  هتفرگ  طبار  مدع  نالطب  زا  هک  يرگید  هجیتن 
. تسا لاحم  هبلاس  رد  ودره  نیا  ققحت  ریغال و  طبار و  مدع  ای  تسا  طبار  دوجو  ای 

رب ود  نآ  لـمح  لومحم و  عوضوم و  طـبر  بجوم  هیـضق  کـی  رد  طـبار  دوجو  ققحت  هک  تسا  لـیلد  نیا  هب  طـبار  دوجو  ققحت  عاـنتما 
نیا رد  سپ  تسا  رگیدـکی  رب  ود  نآ  لمح  بلـس  لومحم و  عوضوم و  نیب  طـبر  عطق  هبلاـس  هیـضق  داـفم  هک  یلاـح  رد  تسا ، رگیدـکی 

. تسین ققحم  طبار  دوجو  ایاضق 

، تسا لاحم  هسفن  یف  هک  تسا  يرما  طبار  مدـع  دـش ، هتفگ  عرف  يادـتبا  رد  هک  روط  نامه  الوا ، هک  تسا  لیلد  نیا  هب  طبار  مدـع  عانتما 
ققحت نیاربانب  تسا و  لطاب  انعم و  یب  مدع  خنس  زا  طبار  اساسا  هیضق . ریغ  ای  دشاب  هیضق  رد  هاوخ  هبلاس و  رد  هاوخ  دشاب  هبجوم  رد  هاوخ 

مایق هلودعم ، ای  دشاب  هلّصحم  هبلاس  هّیضق  هکنیا  بسح  هب  بلطم ، نیا  زا  یشوپ  مشچ  ضرف  هب  ایناث ، تسا و  لاحم  زین  هبلاس  هّیـضق  رد  نآ 
لاحم ودره  مدع  هب  مدع  ای  دوجو  هب  مدع  مایق  و  تشذگ ، هلودـعم  هبجوم  رد  هچنآ  هیبش  دـیآ ، یم  مزال  مدـع  هب  مدـع  ای  دوجو  هب  مدـع 

لومحم عوضوم و  نیب  طبر  عطق  ببـس  هک  طبار ، مدع  طبار  دوجو  ندوبن  زا  نهذ  تسا  نکمم  يرآ ، دش . هتفگ  البق  هک  یلیلد  هب  تسا ،
هکنانچ درادـن ، دـش  هتفگ  اقوف  هک  طبار  مدـع  عانتما  اب  یتاـفانم  تسین و  لاـحم  یطبار  مدـع  نینچ  دـنک ، راـبتعا  تسا ، جراـخ  رد  هبلاـس 

: تشذگ زین  هلودعم  هبجوم  رد  عرف و  يادتبا  رد  نآ  حیضوت 
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. ّینهذلا رابتعالا  بسحب  ّالا  اهیف  طبار  مدع  الف  رجحب ،» ناسنالا  سیل  : » انلوقک هبلاسلا ، ایاضقلا  اهتریظن  و 

لاکشا لیصفت و  : 6 - 4 - 3 - 1

هیضق قباطم  دروم  رد  قوف  هلدا  ینعی ، دراد ؛ دوجو  زین  اجنیا  رد  تشذگ  هلودعم  هبجوم  موس و  عرف  رد  هک  یلاکشا  لیـصفت و  نامه  نیع 
لومحم عوضوم و  نیب  طبار  دوجو  مدـع  هدـننک  تابثا  ّهلدا  نیا  سپ  تسین ، مامت  نهذ  رد  هیـضق  دوخ  هرابرد  یلو  تسا  مامت  جراـخ  رد 

دافم اریز  دنتـسین . هبلاس  رد  لومحم  موهفم  عوضوم و  موهفم  نیب  هیمکح  تبـسن  عانتما  تابثا  هب  رداق  اما  دنتـسه  جراـخ  فرظ  رد  هبلاـس 
تبـسن ققحت  نیاربانب ، اـهنآ . موهفم  ینهذ و  دوجو  نیب  هن  تسا  لومحم  عوضوم و  یجراـخ  دوجو  نیب  لـمح  بلـس  طـبر و  عطق  هبلاـس 

نیع رد  دشاب و  هبلاس  يا  هیـضق  تسا  نکمم  تسین ، هیـضق  نآ  ندوب  هبجوم  مزلتـسم  نهذ  رد  هیـضق  کی  لومحم  عوضوم و  نیب  هیمکح 
لومحم و موهفم  عوضوم و  موهفم  ادـتبا  نهذ  هک  انعم  نیدـب  دـشاب ، ققحم  طبار  دوجو  نهذ  رد  نآ  لومحم  عوضوم و  موهفم  نیب  لاح 
قباطم و رد  تبسن  نیا  ققحت  مدع  هب  دنک  مکح  سپس  دریگ و  رظن  رد  تسا ، طبار  دوجو  نامه  هک  ار ، عوضوملل  لومحملا  توبث  سپس 

. هیضق جراخ 

دنا هیمکح  تبسن  دجاو  ایاضق  مامت  : 6 - 5

هجیتن نیا  هب  میدرک و  هشقانم  اهنآ  رد  ام  دـش و  هماقا  اـیاضق  زا  يا  هراـپ  رد  هیمکح  تبـسن  عاـنتما  رب  يا  ّهلدا  ریخا ، عرف  ود  رد  باـتک  رد 
ققحت تابثا  يانعم  هب  ندوب  عنامالب  تابثا  یلو  تسین  يروذحم  مزلتسم  تسا و  عنامالب  ایاضق  همه  رد  هیمکح  تبسن  ققحت  هک  میدیـسر 

رثکادـح باتک  هلدا  ندوب  مامتان  تروص  رد  دوب و  هدـش  هیمکح  تبـسن  عانتما  تاـبثا  رب  یعـس  باـتک ، رد  رگید ، تراـبع  هب  تسین . نآ 
رد هیمکح  تبـسن  دوجو  تابثا  ددـصرد  نونکا  تسا . زیچ  نآ  دوجو  تابثا  زا  ریغ  يزیچ  ناکما  تابثا  یلو  تسا  لوبق  لـباق  نآ  ناـکما 

. میتسه ایاضق  مامت 

لماش تسین و  یـصاخ  هیـضق  هب  صتخم  دش  هماقا  اجنآ  رد  هک  یناهرب  تشذـگ . اطوسبم   3 - 4 رد 2 - هک  تسا  یبلطم  ناـمه  نآ  لـیلد 
ود نیا  لومحم و  موهفم  عوضوم و  موهفم  تسا : موـهفم  ود  دـجاو  هرورـضلاب  نهذ  فرظ  رد  يا  هیـضق  ره  اریز  دوـش . یم  اـیاضق  ماـمت 

یتدحو دنویپ و  طابترا و  چیه  دنرگیدکی ، زا  يادج  هدیرب و  مه  زا  اتجیتن  دنا و  لقتسم  یمسا و  اترورض  موهفم 
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رما هدرک  ادـیپ  داحتا  يوحن  هب  هدروخ  دـنویپ  مه  هب  ود  نآ  هک  تسا  ود  نآ  نایم  یفرح  ياـنعم  کـی  ققحت  اـب  اـهنت  تسین و  ود  نآ  نیب 
ادج رّوصت  ود  اب  اهنت  ام  هیمکح ، تبسن  نودب  نیاربانب ، دوش . یم  داجیا  نهذ  رد  هّیـضق »  » مان هب  هتـشذگ  موهفم  ود  زا  ریغ  يدیدج  دحاو 

نکمم تسا ، مکح ) زین  و   ) هیمکح تبسن  هب  هیـضق  ماوق  رگید ، ترابع  هب  هّیـضق .»  » مان هب  دیدج  دحاو  رما  کی  اب  هن  میتسه  وربور  مه  زا 
هبجوم هطیسب ، هیله  هیلّوا ، هیلمح  هیـضق  هک  درک  روصت  ناوت  یمن  سپ  دشاب . هتـشادن  مکح  ای  هیمکح  تبـسن  دشاب و  هیـضق  يزیچ  تسین 
تبـسن دجاو  رگا  دنا و  هیمکح  تبـسن  دجاو  اترورـض  دنا  هیـضق  رگا  هیمکح . تبـسن  دقاف  لاح  نیع  رد  دنـشاب و  هیـضق  هبلاس  هلودـعم و 

. تسا هدش  هداهن  نآ  رب  هیضق »  » مان هک  دنتسه  مه  زا  لقتسم  ادج و  روصت  ود  افرص  هکلب  دنتسین ، هیضق  الصا  دنتسین ، هیمکح 

مامت تسا . يرگید  هب  یکی  مکح  ياطعا  قادـصم و  موهفم و  نیب  طـلخ  دوش  هظحـالم  دـیاب  ریخا  عرف  ود  ناـهرب و  نتم  رد  هک  يا  هتکن 
هیله هیلّوا ، هیلمح  قباطم  رد  طبار  دوجو  عانتما  اهنآ  هلیـسو  هب  تسا . ماـمت  هیـضق  قباـطم  قادـصم و  هراـبرد  عرف  ود  نیا  رد  روکذـم  هلدا 
یفن هب  رداق  هدوبن  يراج  نهذ  فرظ  رد  هیـضق  دوخ  رد  هلدا  نیا  زا  کیچیه  یلو  ددرگ  یم  تابثا  هبلاس  هیـضق  هلودعم و  هبجوم  هطیـسب ،
دوخ رد  دـنوش ، هتفرگ  راک  هب  هیـضق  قباطم  قادـصم و  رد  هکنیا  ياج  هب  هلدا  نیا  باتک  رد  ارهاظ  دنتـسین . ایاضق  نیا  رد  هیمکح  تبـسن 

موهفم نیب  طلخ  نامه  نیا  دنا و  هیمکح  تبسن  دقاف  قوف  يایاضق  هک  دنا  هدروآ  دوجو  هب  ار  مهوت  نیا  دنا و  هتفر  راک  هب  نهذ  رد  هیـضق 
. درک ادج  مه  زا  ار  جراخ  نهذ و  باسح  نآ و  قباطم  هیضق و  باسح  قادصم ، موهفم و  باسح  دیاب  یلکروط  هب  سپ  تسا . قادصم  و 
زا هکلب  تسین ، تاهج  مامت  زا  هبناج و  همه  قباطت  نیا  دنا ، قباطتم  دنچره  جراخ ، اب  نهذ  دوخ و  قباطم  اب  هیضق  دوخ ، قادصم  اب  موهفم 
زا نآ  بجوم  هب  ات  دنشاب ، مه  هب  هیبش  ناسکی و  ثیح  ره  زا  قباطم  قباطم و  هک  تسین  نیا  قباطت  نیا  همزال  سپ  دنا . فلتخم  زین  یتاهج 

: سکعلاب ای  میورب ، شقباطم  رد  طبار  تبسن و  دوجو  غارس  هب  هبکرم  هیله  رد  هیمکح  تبسن  دوجو 

. میرامشب هیضق  دوخ  رد  هیمکح  تبسن  نادقف  نامه  ار  قوف  يایاضق  قباطم  رد  طبار  دوجو  نادقف 

درادن تیهام  طبار  دوجو  مجنپ - عرف  : 6 - 6

رب ینتبم  طبار  دوجو  نتـشادن  تیهام  تابثا  نهذ . رد  طبار  دوجو  هن  تسا  یجراـخ  طـبار  دوجو  قوف  ناونع  رد  طـبار » دوجو   » زا روظنم 
: تسا ریز  همدقم  ود 
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. تسا یفرح  موهفم  ياراد  طبار  دوجو  لّوا : همدقم 

لقتـسم یمـسا و  یموهفم  تروص  هب  نهذ  رد  دنتـسه  هسفن  یف  لقتـسم و  دوجو  ياراد  جراخ  رد  هک  یئایـشا  ساکعنا  همدـقم ، نیا  قبط 
سپ تسا . لقتـسمریغ  یفرح و  یموهفم  تروص  هب  اـهنآ  ساـکعنا  دنتـسه  هریغ  یف  طـبار و  دوجو  ياراد  جراـخ  رد  هک  یئایـشا  تسا و 

یموهفم زین  دراد  نآ  زا  نهذ  هک  یموهفم  تسا ، رگید  دوجو  هب  مایق  نیع  لقتـسمریغ و  جراـخ  رد  شدوخ  هک  روط  ناـمه  طـبار ، دوجو 
. دمآ دهاوخ  هدنیآ  لصف  رد  بلطم  نیا  هرابرد  رتشیب  حیضوت  تسا . رگید  موهفم  ود  هب  مایق  نیع  هک  تسا  یفرح 

. تسین تیهام  ییفرح  موهفم  چیه  مود : همدقم 

. تسین تیهام  ياراد  طبار  دوجو  هجیتن :

: تسا رگید  همدقم  ود  رب  ینتبم  دوخ  مود  همدقم  لیلد 

. دوش یم  عقاو  نآ »؟ تسیچ   » باوج رد  هک  تسا  یموهفم  تیهام  فلا )

موهفم ینعی ، وه ؛» ام  باوج  یف  لاقی  اـم  هیهاـملا  : » دـنا هتفگ  تیهاـم  فیرعت  رد  تسا . هدـش  ذـخا  ّتیهاـم  فیرعت  زا  اـقیقد  همدـقم  نیا 
زا وجتـسج  ماـقم  رد  مینک  یم  هدـهاشم  ار  دـیز  هک  یماـگنه  ـالثم  دوش . یم  عـقاو  نآ »؟ تسیچ   » باوـج رد  هک  تسا  یموـهفم  يوهاـم 
یم ار  یبسا  یتقو  ای  و  تسا » قطان  ناویح  دیز   » ای تسا ،» ناسنا  دیز  : » دوش یم  هتفگ  باوج  رد  تسیچ »؟ دیز  : » میـسرپ یم  نآ  تقیقح 

، بسا قطان ، ناویح  ناسنا ، موهفم  تسا .» لهاص  ناویح   » اـی تسا » بسا   » دوش یم  هتفگ  باوج  رد  تسیچ »؟ نیا  : » مینک یم  لاؤس  مینیب 
دنا و هدش  عقاو  ایشا  یتسیچ  زا  لاؤس  باوج  رد  همه  اریز  دنتسه ، يوهام  میهافم  همه  لهاص  قطان و  ناویح ، میهافم  زین  لهاص و  ناویح 
تسا و هدـش  هتفگ  نآ »؟ تسیچ   » لاؤـس زا  باوـج  ماـقم  رد  هک  دـنا  هدـش  عـقاو  يا  هیـضق  لوـمحم  میهاـفم  نیا  همه  رتـقیقد  تراـبع  هب 

. تسا يوهام  موهفم  فیرعت ، ربانب  دوش ، عقاو  يا  هیضق  نینچ  لومحم  هک  یموهفم 

روط نامه  اریز  نشور ؛ تسا  يرما  بلطم  نیا  لقتسم . یمـسا و  تسا  یموهفم  دوش  هتفگ  نآ »؟ تسیچ   » باوج رد  هک  یموهفم  ره  ب )
نآ لومحم  هشیمه  يوهام  موهفم  هک  تسا  هیـضق  کی  هرورـضلاب  نآ »؟ تسیچ   » لاؤس زا  باوج  تشذگ ، فلا  همدـقم  حیـضوت  رد  هک 

یمیهافم دنوش  یم  عقاو  هیـضق  کی  لومحم  عوضوم و  هک  یمیهافم  دـش ، هتفگ  لصف  نیا  تاحیـضوت  رد  اررک  هکنانچ  دوش و  یم  عقاو 
اریز دوش ، عقاو  لومحم  ای  عوضوم  تسا  لاحم  یفرح  موهفم  دنتسه و  یمسا 
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یمن شدوخ  تسا و  نیفرط  نیب  طبار  هطـساو و  سپ  تسا ، هیلا  فاضم  فاـضم و  اـی  لومحم  عوضوم و  نیب  طـبار  هشیمه  یفرح  موهفم 
، تسا روصت  لباق  تسا  یمسا  موهفم  ود  نیب  طبار  هطـساو و  هک  یلاح  رد  هشیمه  یفرح  موهفم  رگید ، ترابع  هب  دوش . عقاو  فرط  دناوت 

دوش یم  عقاو  لومحم  هک  یموهفم  هکنیا  اـب  تسین ، روـصت  لـباق  ییاـهنتب  هاـگچیه  سپ  درادـن ، ندوـب  طـبار  هطـساو و  زج  یتـیثیح  اریز 
. تسا روصت  لباق  القتسم  ییاهنتب و 

یفرح و موـهفم  چـیه  هـک  تـسا  هیـضق  نـیا  ضیقن  سکع  تـسا و  لقتـسم  یمــسا و  يوهاـم  موـهفم  ره  فـلا و ب : همدـقم  ود  هجیتـن 
. تسین يوهام  یلقتسمریغ 

تادوجولا هّیموهفملاـب و  هّلقتـسم  یهف  وه ،»؟ اـم   » باوج یف  هلوقملا  یه  تاـّیهاملا  ّنـال  اـهل ، هّیهاـم  ـال  هطبارلا  تادوجولا  ّنا  سماـخلا ،
. هّیموهفملاب الّقتسم  اهل  موهفم  هطبارلا ال 

***
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لقتسم طبار و  دوجو  فالتخا  یگنوگچ  مود  لصف 

هراشا
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فالتخا هوحن  هرابرد  ثحب  نونکا  طبار . دوجو  لقتسم و  دوجو  تسا : مسق  ود  جراخ  رد  دوجو  تقیقح  هک  دش  هتفگ  هتـشذگ  لصف  رد 
زا لبقام  تسا . هدـش  هتفریذـپ  یعونریغ  فـالتخا  باـتک ، نیا  رد  یعونریغ ؟ اـی  تسا  یعون  فـالتخا  نیا  اـیآ  تسا . دوجو  مسق  ود  نیا 

مهف رد  هک  همدقم  هس  رکذ  هب  تسیچ ، یعونریغ  یعون و  فالتخا  زا  دوصقم  هک  بلطم  نیا  نتخاس  نشور  اعّدـم و  حیـضوت  هب  نتخادرپ 
یلصا ثحب  هب  سپـس  هتـشذگ و  یفـسلف  بتک  رد  ثحب  نیا  حرط  رب  تشاد  میهاوخ  يرورم  نآ  زا  سپ  میزادرپ و  یم  دنا  لیخد  بلطم 

. دوش یم  يریگولج  دیآ  شیپ  تسا  نکمم  هک  یتاهابتشا  زا  مه  دوش و  یم  رتناسآ  بلاطم  مهف  مه  بیترت  نیا  هب  میدرگ ، یمزاب 

تامدقم : 1

میهافم هب  یلالقتسا  یلآ و  رظن  : 1 - 1

دوصقم هلمج ، زا  دش و  هداد  یفاک  تاحیضوت  درک  رظن  موهفم  کی  هب  ناوت  یم  هک  ینوگانوگ  تاهج  هرابرد  هتشذگ ، ثحابم  نمضرد 
رظن ناوت  یم  فلتخم  تهج  ود  زا  موهفم  کـی  هب  هک  مییوگ  یم  راـصتخاب  يروآداـی  تهج  یلو  دـیدرگ  ناـیب  یلالقتـسا  یلآ و  رظن  زا 

نآ جراخ  دنک  یم  هجوت  نآ  هب  سفن  یتقو  هک  يروط  هب  دریگ ، یم  رارق  نآ  يارب  تآرم  دوخ و  زا  جراخ  زا  یکاح  موهفم  یهاگ  درک :
تسا یلالقتسا  هجوت  دروم  نآ  جراخ  قادصم و  هکلب  تسین ، هجوت  دروم  القتـسم  موهفم  دوخ  يرظن  نینچ  رد  ار ؛ شدوخ  هن  دنیب  یم  ار 

رد دنیوگ . یم  یلآ » رظن   » يرظن نینچ  هب  تسا ، هدـش  تافتلا  دوخ  زا  جراخ  يارب  تسا  یهار  هلیـسو و  هک  تهج  نآ  زا  اهنت  موهفم  هب  و 
نآ قادـصم  تیـصاخ  مکح و  هدـننک  نایب  عقاو  رد  لومحم  نیا  ددرگ ، لـمح  نآ  رب  یلومحم  دوش و  عقاو  عوضوم  موهفم  رگا  رظن ، نیا 

مـسج تسا ، دیفـس  راوید  لثم  دـنوش ، یم  لامعتـسا  هنوگ  نیمه  میهافم  ماـمت  هرمزور ، یفرع و  تارواـحم  رد  نآ . دوخ  هن  تسا  موهفم 
جراخ و قادصم و  هب  یهجوت  چیه  موهفم ، هب  یلالقتسا  رظن  رد  دراد . رارق  یلالقتسا  رظن  رظن ، نیا  لباقم  رد  کلذ . ریغ  دراد و  نزو 
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فشک يارب  يا  هلیسو  موهفم  هکنیا  هن  تسا ، هدش  رظن  القتسم  نآ  هب  تسا ، موهفم  دوخ  هب  ناسنا  هجوت  مامت  هکلب  تسین ، موهفم  ّیکحم 
نآ رب  یلومحم  دوش و  عقاو  عوضوم  موهفم  رگا  یـشرگن  نینچ  اب  دنیوگ . یم  یلالقتـسا » رظن  ، » يرظن نینچ  هب  دـشاب . هتفرگ  رارق  جراخ 

ناسنا  » و تسا » یلک  ناسنا   » لثم نآ ، ّیکحم  قادصم و  هن  تسا ، موهفم  نیا  دوخ  تیـصاخ  مکح و  هدننک  نایب  لومحم  نیا  دوش ، لمح 
زا ناسنا  موهفم  لاـثم  ود  نیا  رد  سپ  نآ . یجراـخ  دارفا  قیداـصم و  هن  تسا ، ناـسنا  موهفم  یگژیو  ندوب  عون  ندوب و  یلک  تسا ،» عون 

تـسا موـهفم  هک  تهج  نآ  زا  موـهفم  دوـخ  هکلب  تسا ، هدـشن  عـقاو  عوـضوم  تسا  یجراـخ  دارفا  قیداـصم و  زا  یکاـح  هک  تهج  نآ 
. دشاب یم  هیضق  عوضوم 

« تسا هب  رظنی  ام  هک  یماگنه  موهفم   » ای تسا » جراخ  زا  یکاح  هک  تهج  نآ  زا  موهفم   » حالطصا زا  یلآ » رظن   » حالطصا ياج  هب  یهاگ 
هیف رظنی  اـم  هک  یماـگنه  موهفم   » اـی تسا » موهفم  هک  تهج  نآ  زا  موهفم   » حالطـصا یلالقتـسا » رظن   » هژاو ياـج  هب  دوش و  یم  هدافتـسا 

. دور یم  راک  هب  تسا »

میهافم نیابت  كارتشا و  : 1 - 2

لباـق دـنا  موهفم  هک  تهج  نآ  زا  موهفم  ود  نیا  رب  هک  دـشاب  هتـشاد  دوجو  يرگید  موهفم  هک  تسا  نیا  موهفم  ود  كارتـشا  زا  دوـصقم 
لباق دنا  موهفم  هک  تهج  نآ  زا  موهفم  ود  نیا  رب  هک  دشاب  هتـشادن  دوجو  یموهفم  هک  تسا  نیا  موهفم  ود  نیابت  زا  روظنم  دشاب و  لمح 

یلالقتـسا و رظن  اب  دوخ  نهذ  رد  ار  ود  نیا  دیاب  كرتشم ، ای  دنا  نیابتم  موهفم  ود  هک  دوش  مولعم  هکنیا  يارب  رگید ، ریبعت  هب  دشاب . لمح 
لباـق عوضوم  ود  نیا  رب  اـکرتشم  هک  درک  ادـیپ  يرگید  موهفم  ناوتب  رگا  لاـح  نیا  رد  میهد ، رارق  عوضوم  دـنا  موـهفم  هک  تهج  نآ  زا 

لمح لباق  ودره  رب  هک  تسا  یموهفم  نامه  اهنآ  كارتشالا  هب  اـم  دـنا و  كرتشم  دـنا  هدـش  عقاو  عوضوم  هک  یموهفم  ود  دـشاب ، لـمح 
. دنرادن یکارتشالا  هب  ام  چیه  دنا و  نیابتم  موهفم  ود  نآ  تفای ، تسد  یموهفم  نینچ  هب  ناوتن  رگا  تسا و 

ودره یتاذ  كارتشالا ) هب  ام   ) كرتشم لومحم  نیا  ای  تسین : جراخ  لاح  ود  زا  یکی  زا  دوخ  زین  دنا ) كرتشم  موهفم  ود  هک   ) لّوا تلاح 
ریغ رد  دـنیوگ و  یم  موهفم  نآ  یتاذ » كارتشالا  هب  ام   » نآ هب  دـشاب ، عوضوم  ودره  یتاذ  هک  یتروص  رد  تسین . یتاذ  اـی  تسا  عوضوم 

ات ود  زا  شیب  اهنآ  دادعت  ولو  میهافم ، نیابت  كارتشا و  كالم  دنیوگ . یم  یضرع » كارتشالا  هب  ام   » ود نآ  هب  تروص  نیا 
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ود زا  یکی  دنوش ، هسیاقم  مهاب  موهفم  دنچ  هاگره  تفگ : ناوت  یم  یلقع ، يدنب  میـسقت  کی  رد  یلک ، روط  هب  سپ  تسا . نیمه  دـشاب ،
: دنراد ار  ریز  تلاح 

. دنراد كارتشالا  هب  ام  لوا : تلاح 

. دنرادن كارتشالا  هب  ام  مود : تلاح 

كارتشالا هب  ام  اعبط  هک  دـنرادن  یتاذ  كارتشالا  هب  ام  ای  دـنراد و  یتاذ  كارتشالا  هب  ام  ای  دـنراد ) كارتشـالا  هب  اـم  هک   ) لوا تلاـح  رد 
. دنیوگ یم  یضرع »  » نآ هب  هک  یتاذریغ  رد  دوش  یم  رصحنم  اهنآ 

رد تسا ، ضرف  لباق  قوف  یلقع  میسقت  رد  دنچره  یضرع ، هن  یتاذ و  هن  دنرادن ، یکارتشالا  هب  ام  چیه  موهفم  دنچ  ای  ود  هک  مود ، تلاح 
مک تسد  ینعی ، دنا ؛ موهفم  یلک - یئزج و  یمـسا ، یفرح و  زا  ّمعا  نهذ - رد  دوجوم  تارّوصت  میهافم و  مامت  اریز  درادـن ، ققحت  عقاو 

، دـنا موهفم  یفـسلف  هیناث  تالوقعم  دـنا ، موهفم  هیلّوا ) تالوقعم   ) نهذ رد  ایـشا  تایهام  تسا ، لـمح  لـباق  اـهنآ  همه  رب  موهفم  لومحم 
ندوب موهفم  دـنا . موهفم  همهو  همه  دـنا ، موهفم  هیفرح  یناعم  دـنا ، موهفم  یلایخ  یّـسح و  تارّوصت  دـنا ، موهفم  یقطنم  هیناث  تـالوقعم 
موهفم ندوب و  موهفم  ینعی  ندوب  نهذ  رد  دـشابن ، موـهفم  دـشاب و  نهذ  رد  يزیچ  تسا  لاـحم  تسا ، ینهذ  تادوـجوم  ماـمت  تیـصاخ 

ماـمت نیارباـنب ، تسا ، لـمح  لـباق  دـنا  موهفم  هک  تهج  نآ  زا  ینهذ  تارّوصت  ماـمت  رب  موهفم  لومحم  سپ  ندوب ، نهذ  رد  ینعی  ندوب 
تسد موهفم  دنچ  ای  ود  هب  ناوت  یمن  اذه  یلع  تساهنآ . همه  كارتشالا  هب  ام  ندوب  موهفم  سپ  دنا . كرتشم  موهفم  لومحم  رد  میهافم 

عقاو هچنآ  یـضرف و  تسا  يرما  قلطم  نیابت  سپ  دنـشاب . نیابتم  اقلطم  دنـشاب و  هتـشادن  یـضرع  ای  یتاذ  كارتشالا  هب  ام  چـیه  هک  تفای 
ای لومحم  هب  تبسن  ود  نیمه  یلو  دنا  نیابتم  یـصاخ  تالومحم  ای  لومحم  هب  تبـسن  موهفم  ود  هک  ینعم  نیدب  تسا ، یبسن  نیابت  تسا 

تلاح لاحره ، رد  دیآ . یم  راک  هب  يونعم  یظفل و  كارتشا  رد  هک  تسا  يا  هتکن  نیا  دنشاب و  كرتشم  تسا  نکمم  يرگید  تالومحم 
زا یکی  هب  رگیدـکی  اب  موهفم  ود  هسیاقم  ماگنه  رد  عبتلاب  تسا و  قادـصم  یب  یلقع و  ضرف  کی  افرـص  اریز  تسا ، جراخ  ثحب  زا  مود 

: میروخ یم  رب  ریز  تلاح  ود 

. دنسته یضرع  كارتشالا  هب  ام  ياراد  اهنت  موهفم  ود  فلا : تلاح 

. دنتسه زین  یتاذ  كارتشالا  هب  ام  ياراد  یضرع ، كارتشالا  هب  ام  رب  هوالع  موهفم ، ود  تلاح ب :

یلالقتسا و رظن  اب  موهفم  دنچ  ای  ود  هاگره  اریز  تسین ، لکشم  یضرع  كارتشالا  هب  ام  روصت 
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عقاو عوضوم  دنا  موهفم  هک  تهج  نآ  زا  موهفم  ود  هاگره  رگید  ترابع  هب  دنـشاب و  يرگید  موهفم  قادصم  دنا  موهفم  هک  تهج  نآ  زا 
یموهفم ود  يارب  یـضرع  عماج  ای  كارتشالا  هب  ام  موس ) موهفم   ) لومحم نیا  ددرگ ، لمح  اهنآ  رب  عیاش  لمح  هب  یموس  موهفم  دـنوش و 

ناسنا نهذ  تشذگ ، نهذ  بتارم  حیـضوت  رد  هکنانچ  هک ، میوش  یم  روآدای  ماهبا ، هنوگره  عفر  يارب  دـنا . هدـش  عقاو  عوضوم  هک  تسا 
نهذ یلو  دـنا  نهذ  زا  جراخ  زا  یکاح  میهافم  نیا  دـنک ، یم  بسک  یلک ) یئزج و   ) یمیهافم ادـتبا  ساوح  قیرط  زا  جراخ  اب  سامت  رد 
دروم ار  اهنآ  هلیسو  نیدب  دنک و  تیاکح  اهنآ  زا  يرگید  میهافم  اب  هتسیرگن  یجراخ  یئیش  هلزنم  هب  یلّوا  میهافم  نیمه  هب  هک  تسا  رداق 
هیلّوا میهافم  هب  رظان  دیدج  میهافم  نیا  دنا و  جراخ  هب  رظان  هیلّوا  میهافم  سپ  دروآ . تسد  هب  ار  ناشصاوخ  ماکحا و  هداد  رارق  ییاسانش 

نیا رد  هک  دنک  ییاسانـش  ار  اهنآ  یموس  هتـسد  هلیـسو  هب  هداد  رارق  يرگنزاب  دروم  ار  میهافم  زا  مود  هتـسد  هک  تسا  نهذ  ناوت  رد  زاب  و 
یمن فقوتم  يدح  چیه  رد  یلوط  شرگن  نیا  اذکه . دنتسه و  اهنآ  زا  یکاح  هدوب  مود  هتسد  میهافم  هب  رظان  موس  هتـسد  میهافم  تروص 

. دنیوگ یم  نهذ » زا  يا  هبترم   » میهافم نیا  زا  هتسد  ره  هب  احالطصا  دوش .

، دنتسه لّوا  هتسد  میهافم  هب  رظان  هک  مود ، هتسد  میهافم  دنتسه و  نهذ  هبترم  نیرتنییاپ  دنا ، نهذ  زا  جراخ  هب  رظان  هک  هیلّوا ، میهافم  سپ 
نهذ رتنییاـپ  هبترم  ره  هک  تفگ  ناوـت  یم  سپ  رخآ . یلا  بیترت  نیمه  هب  دـنا و  نهذ  موـس  هبترم  موـس  هتـسد  میهاـفم  نهذ و  مود  هبترم 

دنا و موهفم  هک  تهج  نآ  زا  تسا  رتالاب  هتسد  زا  یمیهافم  ای  موهفم  يارب  یقادصم  دراد و  ار  جراخ  نیع و  مکح  رتالاب  هبترم  هب  تبـسن 
دش نشور  انمـض  رتنییاپ . هبترم  زا  یمیهافم  يارب  تسا  یـضرع  كارتشالا  هب  ام  عماج و  کی  رتالاب  هبترم  میهافم  زا  یموهفم  ره  هجیتنرد 

. تسا یقطنم  هیناث  تالوقعم  زا  موهفم  دنچ  نیب  یضرع  عماج  ینعی  جراخ ، هن  تسا  نهذ  موهفم  دنچ  نیب  یضرع  عماج  قدص  فرظ  هک 

تهج نآ  زا  موهفم  ود  نآ  رب  هک  تسا  یلومحم  موهفم  ود  یتاذ  كارتشالا  هب  ام  تسا . رتلکشم  یتاذ  عماج  ای  كارتشالا  هب  ام  روصت  اّما 
دنا موهفم  هک  تهج  نآ  زا  یلالقتـسا و  رظن  اـب  موهفم  دـنچ  اـی  ود  هاـگره  رگید ، تراـبع  هب  دوش . لـمح  یلّوا  لـمح  هب  دـنا  موـهفم  هک 

یمیهافم یتاذ  كارتشالا  هب  ام  عماج و  لومحم  نیا  دوش ، لمح  تاـعوضوم  نیا  رب  یلّوا  لـمح  هب  يرگید  موهفم  دـنوش و  عقاو  عوضوم 
حیحـص روصت  تسین و  روسیم  یئاهنتب  تسه ، هکنانچنآ  نآ ، روصت  هک  مهبم  تسا  یموهفم  یتاذ  عماج  دنا . هدش  عقاو  عوضوم  هک  تسا 

موهفم نیا  هک  یمیهافم  زا  یکی  نمض  رد  اهنت  نآ 
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انیع نآ  ینهذ  دوجو  هکلب  درادن ، دوخ  يارب  لقتسم  زاحنم و  يدوجو  نهذ  رد  الصا  رگید ، ترابع  هب  تسا ؛ روسیم  تساهنآ  یتاذ  عماج 
ناویح عاونا  یتاذ  عماج  هک  یـسنج  ناویح  حیحـص  روصت  الثم ، تساهنآ ؛ یتاذ  عماج  موهفم  نیا  هک  تسا  یمیهافم  ینهذ  دوجو  ناـمه 
بسا موهفم  یتقو  دوش و  یم  روصت  زین  نآ  دوش  روصت  ناسنا  موهفم  یتقو  هک  یّماع  موهفم  نامه  مییوگب  هک  تسا  تروص  نیا  هب  تسا 

مینک و یم  ءاـفتکا  هزادـنا  نیمه  هب  اـجنیا  رد  دوش . یم  رّوصت  زین  نآ  دوش  روصت  واـگ  موهفم  یتقو  دوش و  یم  روصت  زین  نآ  دوش  روصت 
. دمآ دهاوخ  ّتیهام  ثحابم  رد  نآ  لماک  ثحب  تشاد و  میهاوخ  دروم  نیا  رد  يرتلصفم  ثحب   2 رد 2 -

یظفل يونعم و  كارتشا  : 1 - 3

هب قالطا  یقالطا  نینچ  دوش ، قالطا  میهافم  نآ  رب  تسا  موهفم  دـنچ  كارتشالا  هب  ام  عماج و  رب  ّلاد  هک  یظفل  هاگره  هصـالخ ، روط  هب 
عماج و هک  یلک  موهفم  کی  ياپ  هشیمه  يونعم ، كرتشم  وحن  هب  موهفم  دـنچ  رب  ظفل  کـی  قـالطا  رد  سپ  تسا . يونعم  كرتشم  وحن 
رب رگا  تسا و  نآ  رب  ّلاد  هدوب  یلک  موهفم  نآ  مسا  تقیقح  رد  ظفل  نیا  هک  يروط  هب  تسا ، راک  رد  تسا  میهافم  نآ  كارتشـالا  هب  اـم 
رب تسا  ظفل  يامسم  لولدم و  هک  ییلک  موهفم  هک  تسور  نآ  زا  دوش ، یم  قالطا  زین  دنا  یلک  موهفم  نیا   (1) قادصم هک  یمیهافم  نآ 
رب ظفل  نآ  قالطا  رد  تسا  هطـساو  تسا ، میهافم  نآ  كارتشالا  هب  ام  عماج و  هک  یلک ، موهفم  نیا  عقاو  رد  سپ  دـنک . یم  قدـص  اـهنآ 
نآ رب  عماج  قدـص  عبت  هب  تسا ، قداص  میهافم  نآ  رب  عماج  نوچ  دوش و  یم  قالطا  عماج  نآ  رب  تاذـلاب  الّوا و  ظفل  ینعی ، میهافم ؛ نآ 
یلو دوش  یم  قالطا  گنـس  موهفم  تخرد ، موهفم  ناسنا ، موهفم  رب  عون »  » ظفل الثم  دوش . یم  قالطا  ضرعلاب  ایناث و  زین  اهنآ  رب  میهاـفم 
یلک موهفم  کـی  عون  موهفم  نوـچ  تسا و  نآ  رب  ّلاد  تسا و  عوـن  موـهفم  مسا  تقیقح  رد  ظـفل  نیا  هک  تسا  تلع  نیا  هب  قـالطا  نیا 

. ددرگ یم  قالطا  هدـش  رکذ  میهافم  رب  عون  موهفم  عبت  هب  زین  عون »  » ظفل دـنک ، یم  قدـص  گنـس  تخرد و  ناـسنا و  موهفم  رب  هک  تسا 
رگا لاح  تسا . يونعم  كارتشا  وحن  هب  قالطا  نیا  اذـهل  میهاـفم ، نآ  رب  عون »  » ظـفل قـالطا  رد  تسا  هطـساو  عون  یّلک  موهفم  نیارباـنب ،

نآ كارتشالا  هب  ام  عماج و  ظفل و  نآ  ياّمسم  لولدم و  هک  ییلک  موهفم  کی  ینعی  دشن ، قالطا  وحن  نیا  هب  میهافم  زا  يدادعت  رب  یظفل 
تسا میهافم 

رب لمح  لباق  یلک  موهفم  نآ  هک  تسا  نیا  دوصقم  تسا و  هتفر  راکب  زیمآ  هحماـسم  روط  هب  تراـبع  نیا  رد  قدـص  قادـصم و  ظـفل  - 1
. یلّوا لمح  هب  هاوخ  عیاش و  لمح  هب  هاوخ  دشاب ، میهافم  نآ 
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عماج رب  ّلاد  هک  یظفل  هکنیا  بلطم  لصاح  سپ  تسا . یظفل  كارتشا  وحن  هب  یقالطا  نینچ  دوبن ، میهافم  نآ  رب  ظفل  نآ  قالطا  هطـساو 
ایآ هکنیا  صیخـشت  يارب  سکعلاب : دوش و  یم  قالطا  يونعم  كرتشم  وحن  هب  میهافم  نآ  رب  هشیمه  تسا  موهفم  دـنچ  كارتشالا  هب  ام  و 

ییلک موهفم  کی  ظفل  نیا  يازا  هب  دید  دیاب  یظفل ، كارتشا  وحن  هب  ای  دوش  یم  قالطا  يونعم  كارتشا  وحن  هب  موهفم  دـنچ  رب  ظفل  کی 
، دـشاب هتـشاد  دوجو  رگا  هن ؛ ای  دـشاب  میهافم  نآ  رب  ظفل  نیا  قالطا  رد  هطـساو  میهاـفم و  نآ  كارتشـالا  هب  اـم  عماـج و  هک  دراد  دوجو 

. تسا یظفل  كرتشم  وحن  هب  ّالا  تسا و  يونعم  كرتشم  وحن  هب  قالطا 

. تسا قداص  زین  یجراخ ، يایشا  رب  ینعی  میهافم ، ریغ  رب  ظفل  قالطا  رد  بلطم  نیمه  نیع 

هب قالطا  دشاب ، قالطا  رد  هطـساو  ایـشا  نآ  رب  قدص  لباق  یلک  موهفم  کی  رگا  زین  یجراخ ، يایـشا  زا  يدادـعت  رب  ظفل  کی  قالطا  رد 
. تسا یظفل  كارتشا  وحن  هب  ّالا  تسا و  يونعم  كارتشا  وحن 

طبار لقتسم و  دوجو  یعونریغ  یعون و  فالتخا  : 2

رافسا رد  طبار  لقتسم و  دوجو  یعونریغ  یعون و  فالتخا  : 2 - 1

یفّرعم هب  ادتبا  ، (1) رافسا رد  یطبار  دوجو  ثحب  رد  يو  تشاد . میهاوخ  باب  نیا  رد  نیهلأتملا  ردص  نانخـس  رب  يرذگ  اهنت  اجنیا  رد  ام 
. یعونریغ ای  تسا  یعون  دوجو  مسق  ود  نیا  فالتخا  ایآ  هک  تسا  هدومرف  حرطم  ار  لاؤس  نیا  سپـس  هتخادرپ و  طـبار  یلومحم و  دوجو 
، ـالّوا هک  تشاد  هّجوت  دـیاب  یلو  تسا  هدـش  طـبار  یلومحم و  دوجو  یعون  فـالتخا  هب  دـقتعم  هدرک و  راـیتخا  ار  لوا  قش  باوج  رد  وا 

تسا دوجو  یفرح  يانعم  یمسا و  يانعم  هکلب  تسین ، یجراخ  طبار  لقتـسم و  دوجو  طبار  یلومحم و  دوجو  زا  نیهلأتملا  ردص  دوصقم 
. تسا یموهفم  عماج  كارتشالا و  هب  ام  کی  مدع  ای  دوجو  یعونریغ  یعون و  فالتخا  زا  يو  روظنم  ایناث ، و 

كارتشالا هب  ام  عماج و  ياراد  نآ  یفرح  موهفم  اب  دوجو  یمـسا  موهفم  ایآ  : » تسا نیا  هب  يو  لاؤس  تشگزاب  قوف ، هتکن  ود  هب  هجوت  اب 
رب تشذـگ ) هکنانچ   ) موهفم لومحم  يرآ ، دوش : هتفگ  تسا  نکمم  اریز  تسین ، يو  لاؤس  نّیبم  اـقیقد  تراـبع  نیا  هتبلا  هن »؟ اـی  دنتـسه 

هب هجوت  اب  ، ) رتقیقد ترابع  هب  نیاربانب ، دنا ، كارتشالا  هب  ام  عماج و  ياراد  سپ  تسا ، لمح  لباق  انعم  ودره  نیا 

ص 79 و 80. ج 1 ، - 1
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: مییوگ یم  هدرک  قالطا  دوجو  یفرح  يانعم  رب  مه  ار  دوجو  ظـفل  اـم  هک  تسا  نیا  يو  دوصقم  تشذـگ )  1 1 و 3 - رد 2 - هک  یبلاطم 
موهفم ظـفل ، نیا  يازا  هب  اـیآ  نونکا  دوجو ،» یمـسا  موهفم  : » مییوگ یم  هدرک  قـالطا  نآ  یمـسا  ياـنعم  رب  مه  دوجو » یفرح  یموهفم  »

مه ام  رگید ، ریبعت  هب  هن ؟ ای  دـشاب  موهفم  ود  نیا  رب  دوجو »  » ظفل قـالطا  رد  هطـساو  یمـسا و  یفرح و  موهفم  عماـج  هک  تسه  يدـحاو 
رد هک  تسا  يدـحاو  موهفم  دوجو  موهفم  نیا  ایآ  لاـح  میناد ؛ یم  دوجو  موهفم  ار ، ودره  نآ ، یمـسا  موهفم  مه  دوجو و  یفرح  موهفم 

دحاو موـهفم  هن ، اـی  یمـسا  تلاـح  هب  رگید  ياـج  رد  هدـشدوجوم و  نهذ  رد  یفرح  تلاـح  هب  اـج  کـی  رد  تسا و  كرتـشم  ودره  نیا 
قالطا ایآ  مالک  کی  رد  دـنا و  كرتشم  دوجو »  » ظفل رد  اـهنت  دـنا و  نیاـبتم  تهج  نیا  زا  موهفم  ود  نیا  هکلب  تسین ، راـک  رد  یکرتشم 

وحن هب  انعم  ود  نیا  رب  دوجو  ظفل  قالطا  نیهلأتملا ، ردـص  رظن  زا  یظفل ؟ ای  تسا  يونعم  كارتشا  يوحن  هب  انعم  ود  نیا  رب  دوجو »  » ظـفل
. تسین راک  رد  اهنآ  نیب  یعماج  موهفم  سپ  يونعم ، هن  تسا  یظفل  كارتشا 

، طبار یلومحم و  دوجو  یظفل  كارتشا  رب  ینبم  نیهلأتملا ، ردص  ياعّدم  مهف  تهج  قوف  تاحیـضوت  دش ، رکذ  هک  یتامدـقم  هب  هجوت  اب 
تسا يروط  هلئسم  نیا  رد  هّللا  همحر  همالع  داتسا  راتخم  هکنیا  هب  رظن  یلو  دوش  یم  نشور  یبوخب  وا  رظن  رصتخم  نیمه  اب  تسا و  یفاک 

ّقـش هب  تسا ، هدامآ  زیزع  هدنناوخ  نهذ  هک  اج ، نیمه  رد  ام  دـماجنا ، یم  دوجو  یفرح  یمـسا و  موهفم  یظفل  كارتشا  راکنا  هب  الآم  هک 
كارتشالا و هب  ام  زا  يریوصت  مینک  یم  یعس  هتخادرپ  زین  دوجو ، یفرح  یمـسا و  موهفم  يونعم  كارتشا  حیـضوت  هب  ینعی  هلئـسم ، رگید 

. میهد تسد  هب  یمسا  یفرح و  موهفم  کی  نیب  عماج 

یفرح یمسا و  يانعم  نیب  یموهفم  عماج  ریوصت  : 2 - 2

رگا یلو  تسا  ناسآ  دوجو ، یفرح  یمـسا و  موهفم  یظفل  كارتشا  رب  ینبم  يو ، باوج  نیهلأـتملا و  ردـص  لاؤس  مهف  هک  دـش  هدـهاشم 
نیا اـعبط  دـشاب ، دوجو  یفرح  یمـسا و  ياـنعم  نیب  يونعم  كارتشا  هب  لـئاق  یظفل و  كارتشا  رکنم  نیهلأـتملا ، ردـص  فـالخرب  یـسک ،

تسا دوجو  یفرح  یمسا و  موهفم  كارتشالا  هب  ام  عماج و  هک  يدحاو  موهفم  دوجو  ظفل  يازا  هب  دیاب  هک  دراد  دوجو  يو  يارب  لکشم 
. دنک ریوصت 

عماج دش ، هتفگ  هکنانچ  اریز  تسین ، یضرع  عماج  نیا  هک  دوش  یم  نشور  یتّقد ، كدنا  اب 
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دوخ نهذ  هب  هعجارم  اب  ام  تسا و  نهذ  اهنآ  فاصّتا  قدـص و  فرظ  هک  تسا  یقطنم  هیناث  تـالوقعم  زا  اـمتح  موهفم  دـنچ  نیب  یـضرع 
هتـشاد دوجو  یعماج  نینچ  رگا  هکنیا  رب  هوالع  میبای ، یمن  یئازاب  ام  یقطنم  هیناث  تالوقعم  میهافم و  ناـیم  رد  دوجو  ظـفل  يارب  انادـجو 

یلّوا لمح  هب  هک  یعماج  ره  تشذگ ، مود  همدقم  رد  هکنانچ  عیاش و ، هن  تسا  یلّوا  لمح  اعطق  دوجو  یمـسا  موهفم  رب  نآ  لمح  دشاب ،
رتهب نیاربانب  یـضرع ، هن  تسا  یتاذ  اعطق  دـشاب ، هتـشاد  دوجو  یعماـج  نینچ  رگا  هکنیا  هجیتن  یـضرع ؛ هن  تسا  یتاذ  عماـج  دوش  لـمح 

يانعم یفرح و  يانعم  نیب  یتاذ  عماج  ریوصت  ددصرد  یلک  روط  هب  هکلب  مینکن ، دوجو  یفرح  یمسا و  موهفم  رد  رـصحنم  ار  ثحب  تسا 
. مییآرب یمسا 

فرص دوخ و  يدوخ  هب  هک  میشاب  هتشاد  دحاو  یموهفم  هک  تسانعم  نیا  هب  اهنت  یفرح  موهفم  یمـسا و  موهفم  نیب  یتاذ  یعماج  ریوصت 
ره هکنیا  هب  هجوت  اب  سب و  دشاب و  هتـشاد  تیموهفم  طقف  یفرح ، تلاح  هن  دـشاب و  هتـشاد  یمـسا  تلاح  هن  دـشاب ، مهبم  يریغ  ره  زا  رظن 

، یفرح ای  یمسا  ای  دراد ، یصاخ  نیعتم و  تلاح  امتح  دراد  دوخ  هب  صاخ  ینهذ  دوجو  تسا و  روصت  لباق  القتسم  نهذ  رد  هک  یموهفم 
یتاذ عماج  نیا  هک  دوش  یم  مولعم  تسین ، ندش  دوجوم  لباق  نهذ  رد  دوخ  هب  ّصاخ  ینهذ  دوجواب  القتسم و  نیعتمریغ  مهبم و  موهفم  و 

دوجواـب اـی  تسا و  دوجوم  نهذ  رد  یفرح  وحن  هب  یفرح و  میهاـفم  دوجواـب  اـی  هشیمه  هکلب  دوش ، دوـجوم  یئاـهنتب  نهذ  رد  دـناوت  یمن 
فصو و رگا  تسا . ّتیمسا  ّتیفرح و  هب  نآ  لّصحت  تسا و  لّصحتمریغ  یموهفم  نینچ  یفسلف  ریبعت  هب  یمسا و  وحن  هب  یمسا و  میهافم 
اب ینهذ و  دوجو  کی  اـب  ینعی ، تسا ؛ یفرح  موهفم  دوجو  ناـمه  شدوجو  یتاذ ) عماـج   ) موهفم نیا  دوشب ، نآ  ضراـع  تیفرح  تلاـح 

تسا و یمسا  موهفم  دوجو  نامه  شدوجو  زین  ددرگ ، نآ  ضراع  ّتیمسا  تلاح  فصو و  رگا  دنوش و  یم  دوجوم  نهذ  رد  روصت  کی 
یمن تسین و  يوهام  یموهفم  دنچره  یموهفم ، نینچ  رگید ، ترابع  هب  دـنوش . یم  دوجوم  نهذ  رد  روصت  کی  اب  ینهذ و  دوجو  کی  اب 
عماج یسنج  موهفم  هک  توافت  نیا  اب  تسا ، یسنج  موهفم  ياهیگژیو  دننامه  اقیقد  نآ  ياهیگژیو  زا  يرایسب  دیمان ، سنج »  » ار نآ  ناوت 

. یفرح یمسا و  موهفم  نیب  یتاذ  عماج  ثحب  دروم  موهفم  تسا و  یمسا  میهافم  نیب  یتاذ 

. مینک یم  هسیاقم  لصف  سنج و  اب  هتفرگ  رظن  رد  ار  دوجو  یفرح  یمـسا و  موهفم  ود  نامه  لاثم ، باب  نم  نآ ، رتهب  روصت  يارب  ام  اذـهل 
باتک بلطم  مهف  هب  رداق  یبوخب  دشاب ، هتشاد  یعون  یلصف و  میهافم  اب  نآ  طابترا  یـسنج و  موهفم  زا  یتسرد  كرد  زیزع  هدنناوخ  رگا 

. دوب دهاوخ  یمسا  یفرح و  موهفم  نیب  عماج  مهبم  موهفم  روصت  و 
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یـسنج موهفم  هلزنم  هب  تسا  دوجو  یفرح  یمـسا و  موهفم  نیب  یتاذ  عماج  و  دوجو »  » ظفل يازاب  ام  هک  دوجو  مهبم  موهفم  لاثم ، نیا  رد 
هنوگ نامه  دراد و  دوجو  عاونا  میهافم  نمـضرد  سنج  موهفم  هک  روط  نامه  نآ . لوصف  هلزنم  هب  ّتیمـسا  ّتیفرح و  فصو  ود  تسا و 
نامه هک  يدیدج ، موهفم  نهذ  رد  اهنآ  بیکرت  زا  هتشگ  لصحتم  یلصف  موهفم  مامضنا  اب  تسا و  لّصحتمریغ  مهبم و  یسنج  موهفم  هک 

ّتیمـسا ّتیفرح و  فصو  ود  مامـضنا  اب  هک  لصحتمریغ  مهبم و  تسا  یموهفم  زین  دوجو  موهفم  دـیآ ، یم  دوجو  هب  تسا ، یعون  موهفم 
دوجو هب  دنتسه  عون  ود  هلزنم  هب  هک  نآ ) یفرح  موهفم  دوجو و  یمسا  موهفم   ) دیدج موهفم  ود  نهذ  رد  اهنآ  بیکرت  زا  هتـشگ  لّصحتم 
دوجو زا  ریغ  سنج  یجراخ  دوجو  هن  ینعی  تسین ، یجراـخ  رما  مامـضنا  عون  رد  سنج  هب  لـصف  مامـضنا  هک  وحن  ناـمه  هب  و  دـیآ ؛ یم 
دوجو کی  اب  نهذ ، رد  هچ  جراـخ و  رد  هچ  هس ، ره  عون ، لـصف و  ینهذ  دوجو  زا  ریغ  نآ  ینهذ  دوجو  هن  تسا و  عون  لـصف و  یجراـخ 
دوجو مهبم  موهفم  نهذ  رد  ینعی ، تسین ؛ یجراخ  رما  مامـضنا  زین  دوجو  مهبم  موهفم  هب  تیمـسا  ای  تیفرح  فصو  مامـضنا  دـندوجوم ،

هظحالم دوخ  يدوخ  هب  یتقو  دـحاو  یتیهام  هک  روط  نامه  و  درادـن ؛ تیمـسا  اـی  تیفرح  تیعقاو  زا  لقتـسم  زاـحنم و  ینهذ  تیعقاو  زین 
نیمه زاب  تسا و  یسنج  موهفم  دوش  ظاحل  تسا  مهبم  هک  تهج  نآ  زا  مهبم و  تروص  هب  یتقو  موهفم  نیمه  تسا و  یعون  موهفم  دوش 

یموهفم زین  ثحب  دروم  هلئـسم  رد  تسا ، یلـصف  موهفم  دوش  ظاـحل  تسا  لـصحتم  هک  ثیح  نآ  زا  لـصحتم و  تروص  هب  یتقو  موهفم 
نیمه تسا و  دوجو  یمـسا  موهفم  ددرگ  هظحالم  دوخ  يدوخ  هب  یتقو  هک  دـیریگب ) رظن  رد  ار  دوجو  یمـسا  موهفم  ـالثم   ) تسا دـحاو 

زاـب یفرح و  هن  تسا و  یمـسا  هن  هک  تسا  یتاذ  عماـج  ناـمه  دوش  ظاـحل  تسا  مهبم  هک  تهج  نآ  زا  مهبم و  تروص  هب  یتـقو  موـهفم 
تراـبع هب  تسا ؛ دوجو  موهفم  ّتیمـسا  فصو  دوش  ظاـحل  تسا  لـصحتم  هک  تهج  نآ  زا  لـصحتم و  تروص  هب  یتـقو  موـهفم  نیمه 

يروط هب  تسا  لّصحت  ماهبا و  هب  اهنت  اهنآ  توافت  دنا و  موهفم  کی  تقیقح  رد  یلـصف  یعون و  یـسنج و  موهفم  هک  هنوگ  نامه  رگید ،
یتاذ عماج  هک  دوجو  مهبم  موهفم  زین  اجنیا  رد  تسا ، عون  لّصحت  ّتیثیح  نامه  یلصف  موهفم  تسا و  مهبم  عون  نامه  یسنج  موهفم  هک 

موهفم کی  همه  تسا ؛ یکی  نآ  تیفرح ) ای   ) ّتیمسا فصو  اب  و  دوش ) هتفرگ  رظن  رد  هک  مادکره  یفرح  ای   ) یمسا موهفم  دوخ  اب  تسا 
نآ هب  هسفن  یف  یتقو  یلّـصحت . رابتعا  یماهبا و  رابتعا  هسفن ، یف  رابتعا  تسا : هدش  ظاحل  فلتخم  رابتعا  هس  هب  دحاو  موهفم  نیا  یلو  دنا 

هتسیرگن نادب  یماهبا  ظاحل  اب  یتقو  یفرح و  ای  یمسا  موهفم  مییوگ  یم  دوش ، رظن 
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موهفم زین  اجنیا  رد  تیفرح ، ای  ّتیمسا  فصو  مییوگ  یم  دوش ، رظن  نادب  یلّـصحت  ظاحل  اب  یتقو  دوجو و  مهبم  موهفم  مییوگ  یم  دوش ،
و تسا ؛ یفرح  ای  یمـسا  موهفم  لصحت  تیثیح  نامه  تیفرح  ای  تیمـسا  فصو  تسا و  مهبم  یفرح  ای  یمـسا  موهفم  نامه  دوجو  مهبم 

دحاو صخـش  کی  نهذ  رد  موهفم  نیا  هک  تسین  نینچ  ینعی   ) تسین یـصخش  تدـحو  نهذ  رد  یـسنج  موهفم  تدـحو  هک  روط  نامه 
رگید و لصف  مامـضنا  يارب  هک  يروط  هب  دوش  عون  کـی  نآ  هب  لـصف  کـی  مامـضنا  اـب  دـشاب و  هتـشاد  دوخ  هب  صاـخ  دوجو  هک  دـشاب 

ینعم نیدب   ) تسا یـسنج  نآ  تدحو  هکلب  دوش ) قحلم  نآ  هب  مود  لصف  دناوتب  ات  ددرگ  لئاز  نآ  زا  لّوا  لصف  دـیاب  رگید  عون  لیکـشت 
عون ینهذ  دوجو  صخش  اب  رگید  عون  نمضرد  تسا و  دوجوم  عون  نآ  ینهذ  دوجو  صخـش  اب  عون  کی  نمـضرد  دحاو  سنج  کی  هک 

. تسا یسنج  تدحو  هکلب  تسین ، یصخش  تدحو  نهذ  رد  دوجو  مهبم  موهفم  تدحو  زین  اجنیا  رد  رگید ،)

یلـصف موهفم  هکنیا  نآ  درک و  شومارف  دـیابن  ار  ّتیفرح  ای  ّتیمـسا  فصو  لصف و  نیب  یـساسا  توافت  کی  قوف  هباـشت  هوجو  ماـمت  اـب 
وحن ود  هکلب  دنتـسین ، میهافم  خنـس  زا  تیفرح  ای  ّتیمـسا  فصو  یلو  تسا  یموهفم  تیثیح  نآ  تیثیح  تسا ، میهاـفم  زا  یموهفم  دوخ 

لیکشت لصف و  سنج و  نیب  بیکرت  رد  هکنیا  حیضوت  دنتسه . یجراخ  طبار  دوجو  رد  لقع  ندرک  رظن  وحن  ود  زا  یـشان  هک  دنا  كاردا 
: میتسه وربور  ریز  موهفم  هس  اب  عون 

. ناویح دننام  یسنج ، لصحتمریغ  مهبم و  موهفم  - 1

. قطان دننام  تسه ، زین  یسنج  موهفم  شخب  لصحت  هک  یلصف  لصحتم  موهفم  - 2

. ناسنا دننام  دیآ ، یم  دوجو  هب  قوف  موهفم  ود  بیکرت  زا  هک  یعون  موهفم  - 3

، ینعی دـنا ؛ موهفم  ودره  تسا ، هدـنریگ  لّصحت  هک  سنج ، مه  میهافم  زا  تسا  یموهفم  تسا ، شخب  لـصحت  هک  لـصف ، مه  اـجنیا ، رد 
رما کـی  موهفم و  ود  اـب  اـم  هلئـسم  نیا  رد  تسین ، هنوگ  نیا  ثحب  دروم  هلئـسم  رد  یلو  تسا  هدرک  لـصحتم  ار  رگید  موـهفم  یموـهفم 

: میتسه وربور  ریز  بیترت  هب  یموهفمریغ 

. دوجو مهبم  موهفم  دننام  تسا ، سنج  هلزنم  هب  هک  عماج  مهبم  موهفم  - 1

دوجو هب  لـقع  ندرک  رظن  هوحن  زا  تسا  تراـبع  تسا و  عماـج  مهبم  موهفم  شخب  لّـصحت  هدوب  لـصف  هلزنم  هب  هک  یموـهفمریغ  رما  - 2
. تسه هک  روط  نامه  نآ  هب  ندرک  رظن  یجراخ و  طبار  دوجو  هب  ندرک  یلالقتسا  رظن  دننام  یجراخ ، طبار 
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. نآ یفرح  موهفم  ای  دوجو  یمسا  موهفم  دننام  تسا ، عون  هلزنم  هب  هک  یفرح  ای  یمسا  موهفم  - 3

یم بجوم  لقع  ندرک  رظن  شرگن و  هوحن  نیا  درگنب ، طـبار  ریغ  لقتـسم و  يرما  هلزنم  هب  یجراـخ  طـباور  هب  لـقع  رگا  هلئـسم ، نیا  رد 
نیا رگید  نابز  هب  دوش و  دوجوم  نهذ  رد  لقتسم  یمـسا و  لکـش  هب  دریگ و  دوخ  هب  یمـسا  لّصحت  نیعت و  دوجو  مهبم  موهفم  هک  دوش 

طباور هب  رگا  دوش و  دوجوم  نآ  ینهذ  دوجواـب  نآ و  یمـسا  موـهفم  نمـضرد  دوـجو  مهبم  موـهفم  هک  دوـش  یم  بجوـم  شرگن  هوـحن 
نآ و یفرح  موهفم  نمضرد  دوجو  مهبم  موهفم  هک  دوش  یم  بجوم  شرگن  هوحن  نیا  درگنب ، دنتـسه  عقاولا  یف  هک  هنوگ  نامه  یجراخ 

ودره هدنریگ  لصحت  مه  شخب و  لصحت  مه  هک  لصف  سنج و  فالخرب  سپ  دنک . ادـیپ  یفرح  لّصحت  هدـشدوجوم  نآ  ینهذ  دوجواب 
لقع شرگن  هوحن  هرابرد  رتشیب  حیضوت  تسین . موهفم  شخب  لصحت  یلو  تسا  موهفم  هدنریگ  لصحت  ثحب  دروم  هلئسم  رد  دنا ، موهفم 

. دمآ دهاوخ  یتآ  ثحابم  رد  یجراخ  طبار  هب 

تسرد و اتبـسن  ریبعت  لصف  سنج و  رد  قوحلای  مامـضنا  ای  بیکرت  ریبعت  دنچره  هک ، دـیآ  یم  تسد  هب  هجیتن  نیا  قوف  توافت  زا  الامجا 
دنتـسین و ینهذ  دوجو  هوـحن  زج  يزیچ  ّتیمـسا  تیفرح و  تقیقح  هکنآ  نخـس  هاـتوک  تساـسران . ثحب  دروـم  هلئـسم  رد  تسا ، یقیقد 
رتتسرد و ریباعت  زا  اه  هژاو  نیا  زا  هدافتسا  ياج  هب  میهاوخب  رگا  سپ  تسانعم ، یب  نآ  هوحن  دوجو و  کی  نیب  مامضنا  قوحل و  بیکرت و 
ود تسا  نکمم  تسا  يدـحاو  تیهام  انعم و  هک  یلاح  رد  تیهام  انعم و  کـی  هک  روط  ناـمه  هک  مییوگب  دـیاب  مینک ، هدافتـسا  يرتقیقد 

دوجو وحن  ود  اب  تسا  نکمم  دـحاو  تیهام  انعم و  نامه  زین  نهذ  رد  ینهذ ، دوجو  یجراخ و  دوجو  دـشاب : هتـشاد  تواـفتم  دوجو  وحن 
شرگن هوـحن  رگا   ) یقلعت ینهذ  دوـجو  و  دــشاب ) یلالقتــسا  شرگن  هوـحن  رگا   ) لقتــسم ینهذ  دوـجو  دوـش ، دوــجوم  فــلتخم  ینهذ 

رد هک  تسوا  مه  تسا  دوجوم  لقتسم  یمـسا و  وحن  هب  یلالقتـسا  شرگن  تلاح  رد  هک  یموهفم  انعم و  نامه  سپ  دشاب .) یلالقتـساریغ 
رگید یلاـح  رد  یمـسا و  یلاـح  رد  هک  تسا  موهفم  کـی  سپ  تسا . دوـجوم  لقتـسمریغ  یفرح و  وـحن  هب  یلالقتـساریغ  شرگن  تلاـح 

هب اـم  عماـج و  زا  دوـصقم  یفرح و  هن  تسا و  یمـسا  هن  جراـخ ) هـب  لـقع  شرگن  هوـحن  زا  رظن  فرـص  و   ) هـسفن دـح  یف  تـسا و  یفرح 
. تسین نیا  زا  شیب  زین  یفرح  یمسا و  موهفم  نیب  یتاذ  كارتشالا 

باتک نیا  رد  یعونریغ  یعون و  فالتخا  زا  دوصقم  : 2 - 3

هراشا

، طبار لقتسم و  دوجو  یعونریغ  یعون و  فالتخا  ثحب  رد  هتشذگ  یفسلف  بتک  رد  هک  دش  هتفگ 
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عماـج مدـع  اـی  دوجو  ود ، نآ  یعون  ریغ  یعون و  فـالتخا  زا  روظنم  دوجو و  یفرح  یمـسا و  موهفم  طـبار  لقتـسم و  دوجو  زا  دوـصقم 
موهفم هن  تسا  جراخ  رد  طبار  لقتـسم و  دوجو  طبار ، لّقتـسم و  دوجو  زا  دوصقم  باتک ، نیا  رد  تسا . روکذم  موهفم  ود  نیب  یموهفم 

ینهذ دوجو  ياضتقا  جراـخ ، رد  نآ  دوجو  عبت  هب  ییاـنعم ، ره  هک  تسا  نیا  یعون  فـالتخا  زا  روظنم  نهذ و  رد  دوجو  یفرح  یمـسا و 
زین نهذ  رد  دـشاب ، هتـشاد  لقتـسم  دوجو  جراخ  رد  انعم  نآ  رگا  دوش ، یمن  دوجوم  نهذ  رد  دوجو  هوحن  ناـمه  اـب  زج  هک  دراد  یـصاخ 
دراد یقلعت  ینهذ  دوجو  زین  نهذ  رد  دشاب ، هتشاد  طبار  دوجو  جراخ  رد  رگا  دبای و  یم  ققحت  یمسا  وحن  هب  دراد و  لقتسم  ینهذ  دوجو 

هب اترورـض  نهذ  رد  نآ  موهفم  هک  دراد  اضتقا  یجراخ  طبار  دوجو  یعون ، فـالتخا  رباـنب  سپ  دوش . یم  دوجوم  یفرح  موهفم  وحن  هب  و 
لباـقم رد  دوش و  دوجوم  یلالقتـسا  تروص  هب  يرگید  یلقع  رظن  اـب  هک  دـشاب  هتـشاد  عاـنتما  هک  يروط  هب  دوش  دوجوم  یفرح  تروـص 

دوجو ياضتقا  دوخ  يدوخ  هب  موهفم  نآ  هک  دوش  یمن  بجوم  موهفم  کـی  یجراـخ  دوجو  هک  تسا  نیا  یعونریغ  فـالتخا  زا  دوصقم 
رباـنب سپ  دوش . دوجوم  رگید  ینهذ  دوجو  وحن  اـب  يرگید  یلقع  رظن  اـب  دـناوتن  موهفم  نیمه  هک  يروـط  هب  دـشاب  هتـشاد  یـصاخ  ینهذ 
دوجو هوحن  هکلب  دوش ، دوجوم  یفرح  تروص  هب  اترورـض  نهذ  رد  نآ  موهفم  هک  درادـن  اضتقا  یجراخ  طبار  دوجو  یعونریغ ، فالتخا 
نامه طبار  دوجو  هب  لقع  رگا  دراد ، طبار  دوجو  نآ  هب  لـقع  رظن  هوحن  هب  یگتـسب  دوش  یم  سکعنم  نهذ  رد  نآ  زا  هک  یموهفم  ینهذ 

رظن اـب  نآ  هب  رگا  دوـش و  یم  دوـجوم  یفرح ، تروـص  هب  ینعی  یقلعت ، ینهذ  دوجواـب  نـهذ  رد  نآ  موـهفم  دـنک ، رظن  تـسه  هـک  روـط 
رظن نیا  رد  دوب ، هدـش  دوجوم  نهذ  رد  یفرح  تروص  هب  یلبق  رظن  رد  هک  یموهفم  نامه  درگنب ، لقتـسم  يدوجوم  هلزنم  هب  یلالقتـسا و 
طبار لقتـسم و  دوـجو  فـالتخا  هک  تسا  نیا  باـتک  نیا  ياعّدـم  دوـش . یم  دوـجوم  یمـسا ، تروـص  هب  ینعی  لقتـسم ، ینهذ  دوجواـب 

. تسا یعونریغ 

یجراخ ءایـشا  هب  ناسنا  يروضح  ملع  رد  هک  تسین  یکـش  هکنیا  حیـضوت  تسا . زیچ  ود  اجنیا  رد  اعدـم  تقیقح ، رد  رتنـشور ، یناـیب  هب 
هب ناسنا  یلوصح  ملع  رد  هک  تسین  یکـش  زین  دوش و  یم  كاردا  لقتـسم  وحن  هب  لقتـسم  دوجو  طبار و  وحن  هب  طـبار  دوجو  هرورـضلاب 
هب دوش ، یم  كرد  لقتسم  تروص  هب  لقتسم  دوجو  طبار و  تروص  هب  طبار  دوجو  دوش ، رظن  دنتسه  هک  وحن  نامه  هب  ایـشا  هب  رگا  ایـشا 

رگا یلوصح ، ملع  رد  سپ  یمـسا . ییاـنعم  لقتـسم  دوجو  زا  دوـش و  یم  سکعنم  نهذ  رد  یفرح  ییاـنعم  طـبار  دوـجو  زا  هک  ینعم  نیا 
تسا طبار  هک  رظن  نآ  زا  طبار  دوجو  هب  ناسنا 
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ییوگتفگ ثحب و  تسه و  يدیدرت  کش و  رگا  یمـسا ، هن  تسا  یفرح  یموهفم  نهذ  رد  نآ  یکاردا  تروص  دـیدرت  نودـب  دـنک ، رظن 
: تسا ریز  لاؤس  ود  هب  نداد  باوج  رد  دبلط  یم 

يدوجو هلزنم  هب  نآ  هب  هکلب  دـنکن ، رظن  تسا  طـبار  هک  ثیح  نآ  زا  طـبار  دوجو  هب  دـناوت  یم  ناـسنا  ایـشا  هب  یلوصح  ملع  رد  اـیآ  - 1
هب و  یفرح ؟ موـهفم  هن  دوـش  سکعنم  نهذ  رد  نآ  زا  یمـسا  یموـهفم  دـنک و  كرد  لقتـسم  تروـص  هب  ار  نآ  اـتجیتن  درگنب و  لقتـسم 

دنناوت یم  زین  یمـسا  میهافم  یـصاخ  رظن  اب  ای  دنـشاب  یجراخ  طبار  دوجو  زا  یکاح  دـنناوت  یم  یفرح  میهاـفم  اـهنت  اـیآ  رگید ، تراـبع 
؟ دنشاب اهدوجو  نیا  زا  یکاح 

اب دوش و  یم  سکعنم  نهذ  رد  نآ  زا  یمسا  موهفم  یجراخ  طبار  دوجو  هب  یلالقتسا  رظن  اب  ینعی  تسا ، تبثم  لّوا  لاؤس  باوج  رگا  - 2
ایآ تسا ؟ هنوگچ  دنا  هدش  ذـخا  یجراخ  دوجو  کی  زا  ودره  هک  موهفم  ود  نیا  هطبار  تروص  نیا  رد  یفرح ، موهفم  یلالقتـساریغ  رظن 

یجراخ طبار  دوجو  کی  زا  هک  یفرح  موهفم  کی  هدـش و  ذـخا  یجراخ  لقتـسم  دوجو  کی  زا  هک  یمـسا  موهفم  کـی  هک  روط  ناـمه 
موهفم ود  نیا  هن ، ای  دنراد ؟ نیابت  مهاب  وحن  نامه  هب  زین  موهفم  ود  نیا  زا ،)»  » و تخرد »  » ظفل ود  موهفم  لثم   ) دنا نیابتم  مهاب  هدش  ذخا 

؟ دنا عماج  كارتشالا و  هب  ام  ياراد  دنا  هدش  ذخا  فلتخم ، ظاحل  ود  اب  اهتنم  یجراخ ، دوجو  کی  زا  هکنیا  هب  رظن 

عقاو رد  ناشیا  ياعدم  سپ  تسا . تبثم  لاؤس  ودره  باوج  هّللا  همحر  همالع  داتـسا  رظن  زا  تسا و  حرطم  لاؤس  ودره  نیا  لصف ، نیا  رد 
: تسا بلطم  ود 

نهذ رد  دوـجو  نیا  زا  هک  یموـهفم  تروـص  نیا  رد  درگنب ، لقتـسم  يدوـجو  هلزنم  هب  یجراـخ  طـبار  دوـجو  هب  دـناوت  یم  ناـسنا  لّوا :
نهذ رد  نآ  زا  هک  یموهفم  تروص  نیا  رد  درگنب ، تسه  هک  هنوگ  ناـمه  نآ  هب  دـناوت  یم  یمـسا و  تسا  یموـهفم  دوـش  یم  سکعنم 

. تسا یفرح  دوش  یم  سکعنم 

موهفم نامه  هدـش ، لـصاح  طـبار  دوجو  هب  یلالقتـسا  رظن  اـب  هک  یمـسا  موهفم  نیا  ینعی ، تسا ؛ یناـمه  نیا  موهفم  ود  نیا  هطبار  مود :
دوجو وحن  فلتخم : ینهذ  دوجو  وحن  ود  اب  اهتنم  دـنا  موهفم  کـی  ودره  دوب . هدـش  لـصاح  نآ  هب  یلالقتـساریغ  رظن  اـب  هک  تسا  یفرح 

، موهفم اـنعم و  نآ  دوخ  سپ  دـنیوگ . یم  یفرح »  » نآ هب  هک  یقلعت  ینهذ  دوجو  وحن  دـنیوگ و  یم  یمـسا »  » نآ هب  هک  یلالقتـسا  ینهذ 
زا رظن  عطق  هسفن و  یف  رگا  نینچمه  ینهذ ، هن  تسا  یجراـخ  هن  دوش  ظاـحل  يریغ  ره  زا  رظن  عـطق  وـه و  ثیح  نم  رگا  هک  روـط  ناـمه 

دوجو هب  یلقع  رظن  زا  رظن  عطق  زین  یجراخ و  دوجو 
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رد هچنآ  هب  هجوت  اب  یفرح و  هن  تسا و  یمسا  هن  یقلعت ، ینهذ  دوجو  وحن  هن  دراد و  یلالقتسا  ینهذ  دوجو  وحن  هن  دوش ، ظاحل  یجراخ 
رد یفرح ، هن  تسا  یمـسا  هن  هسفن  دح  یف  هک  موهفم ، انعم و  نآ  تاذ  هک  مییوگب  دـیاب  میتشاد ، اجنآ  رد  هک  يریبعت  اب  تشذـگ و   2 - 2

(. دنا هدش  هتفرگ  یجراخ  طبار  دوجو  کی  زا  ودره  هک   ) تسا یفرح  یمسا و  موهفم  نیب  یتاذ  عماج  كارتشالا و  هب  ام  تقیقح 

مامت تسا و  نآ  باوج  مود و  لاؤس  روصت  رد  اهنت  تسه ، یلکـشم  رگا  و  درادن ؛ یتبوعـص  لّوا  باوج  لاؤس و  روصت  قوف  لاؤس  ود  زا 
رد دـشاب . هدـمآ  مهارف  لـبق  زا  باوج  لاؤس و  نیا  روصت  ینهذ  هنیمز  هک  دوب  روظنم  نیدـب  اـهنت  تشذـگ   2 رد 2 - هک  یلـصفم  بلاطم 

: تشذگ  2 رد 2 - هک  تسا  یفرح  یمسا و  موهفم  نیب  یتاذ  عماج  نامه  لوبق  انیع  مود  لاؤس  باوج  لاحره ،

خلسنی نا  زوجی  له  یقّلعت ، ینعم  وذ  وه  و  طبارلا ، دوجولا  ّنا  ینعمب  وا ال ؟ ّیعون  فالتخا  طبارلا  لّقتـسملا و  دوجولا  نیب  فالتخالا  له 
. یناثلا وه  ّقحلا  زوجی ؟ وا ال  ّیفرح  ینعم  اذ  ناک  ام  دعب  الّقتسم  هیلا  تافتلالا  هیجوتب  الّقتسم  ینعم  دوعیف  نأشلا  اذه  نع 

باوج لاکشا و  : 2 - 3 - 1

لاؤس ود  هکنیا  رد  تسین  حیرـص  تسا ، باتک  ياعدـم  هدـننک  نایب  هک  فـالتخالا ،)...  لـه   ) 2 ياهتنا 3 - رد  روکذـم  ترابع  لاکـشا :
مود لاؤس  اعبط  تسا و  قبطنم  لّوا  لاؤس  رب  اهنت  ترابع  نیا  هک  دوش  هتفگ  تسا  نکمم  اذهل  دنتسه و  اعّدا  دروم  ودره   2 رد 3 - روکذم 

. تسین اعدا  دروم 

: تسا دودرم  لیلد  ود  هب  نخس  نیا  باوج :

ینعم دوعیف   » ریبعت ترابع  لـیذ  رد  اریز  تساعدـم ، ءزج  زین  مود  لاؤس  هک  دزاـس  یم  نشور  باـتک  تاراـبع  ظاـفلا  رد  تقد  لّوا : لـیلد 
رد رتتـسم  ریمـض  دوب ، هتفر  راک  هب  یلالقتـسا » ینعم  اذ  دوعیف   » ریبعت رگا  یلالقتـسا .» ینعم  اذ  دوعیف   » ریبعت هن  تسا ، هتفر  راک  هب  القتـسم »

موهفم یلالقتـسا  یقلعت و  ياـنعم  زا  دوصقم  هکنیا  هب  هجوت  اـب  تشگ و  یمرب  طـبارلا » دوجولا   » هب تراـبع ، ریامـض  ریاـس  دـننام  دوـعیف » »
رظن اب  تسا  نکمم  تسا  یفرح  ياـنعم  ياراد  نهذ ) رد   ) هک طـبار  دوجو  اـیآ   » هک دوب  لاؤس  نیا  تراـبع  ياـنعم  تسا ، یمـسا  یفرح و 

لاؤس هک  هن »؟ ای  دوشب  یمسا  يانعم  ياراد  دهدب و  تسد  زا  ار  ندوب ) یفرح  يانعم  ياراد  ینعی   ) دوخ تفص  نیا  نآ  هب  یلالقتسا 
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دوعیف  » ریبـعت نونکا  یلو  تسا   2 رد 3 - روکذـم  لاؤس  ود  زا  لوا  لاؤس  رب  قبطنم  اهنت  تسین و  يروذـحم  چـیه  مزلتـسم  تسا و  یتسرد 
نیا ترابع  يانعم  ددرگرب ، طبارلا » دوجولا   » نامه هب  دوعیف »  » رد رتتـسم  ریمـض  رگا  زاب  يریبعت  نینچ  اب  تسا  هتفر  راک  هب  القتـسم » ینعم 

تسد زا  ار  دوخ  تفص  نیا  یلالقتسا  رظن  اب  تسا  نکمم  تسا ، یفرح  يانعم  ياراد  نهذ ) رد   ) هک طبار ، دوجو  ایآ   » هک دوش  یم  لاؤس 
يرما یمسا  موهفم  تسا و  یجراخ  يرما  طبار  دوجو  اریز  تسا ، یتسردان  لاؤس  هک  هن »؟ ای  دوشب  یمسا  موهفم  طبار  دوجو  نآ  دهدب و 

نالطبلا یهیدب  يرما  زا  لاؤس  یبلطم  نینچ  زا  لاؤس  تسین . ینهذ  يرما  هب  ندش  لیدبت  لباق  ییجراخ  رما  چیه  هک  تسا  یهیدب  ینهذ و 
دعب لبق و  ریامض  ریاس  فالخرب  دوعیف ،»  » رد رتتسم  ریمـض  هکنیا  رب  تسا  هنیرق  يریبعت  نینچ  دوجو  نیاربانب ، دشاب . یم  تسردان  تسا و 

رد هک  طبار ، دوجو  ایآ  : » تسا لاؤس  نیا  ترابع  يانعم  تروص  نیا  رد  و  طبارلا » دوجولا   » هب هن  ددرگ ، یم  رب  یقّلعت » ینعم   » هب ترابع ،
تـسد زا  ار  ندوـب ، یفرح  ياـنعم  ياراد  ینعی  دوـخ ، تفـص  نیا  نآ  هب  یلالقتـسا  رظن  اـب  تسا  نکمم  تسا ، یفرح  ياـنعم  ياراد  نهذ 

مه تسا و  تسرد  مه  لاؤس  نیا  و  هن » ای  دوشب ؟ یمـسا  ياـنعم  دوب ) هدـش  هتفرگ  نآ  زا  یلبق  ظاـحل  رد  هک   ) یفرح ياـنعم  نآ  دـهدب و 
. روکذم لاؤس  ودره  يواح 

هتوب رد  روکذم  ترابع  اتجیتن  ددرگ و  رظن  فرـص  نآ  زا  دوشن و  هتفریذپ  دش  هتفگ  لّوا  لیلد  رد  هک  يا  هنیرق  هکنیا  ضرف  هب  مود : لیلد 
لاؤس رد  مات  تحارـص  هک  يرگید  بلاق  رد  تاعرفتم ، نایب  زا  لبق  لالدتـسا و  مامتا  زا  دـعب  لصف ، نیا  ياعدـم  زاب  دـنامب ، یقاب  لاـمجا 
يذلا لّقتسملا  ریغ  موهفملا  لبقی  ناب ال  اّیعون  افالتخا  سیل  لقتـسملا  طبارلا و  دوجولا  فالتخا  ّنا  ررقتف  : » تسا هدش  رارکت  دراد  زین  مود 
ندوبن لیدـبت  لباق  هب  تحارـصب  یعون  فالتخا  تراـبع ، نیا  رد  ّلقتـسملا ». نم  عزتنملا  ّلقتـسملا  موهفملا  یلا  لّدـبتلا  طـبارلا  نم  عزتنی 

، تسا لصف  نیا  ياعدم  هک  یعونریغ ، فالتخا  الباقتم  هک  تسا  نیا  ریسفت  نیا  یقطنم  هجیتن  تسا و  هدش  ریسفت  یمسا  هب  یفرح  موهفم 
رگید یش ء  هب  یئیش  لیدبت  داد ، میهاوخ  حیضوت  مود  لاکشا  رد  يدوزب  هکنانچ  دشاب و ، یمسا  هب  یفرح  يانعم  ندوب  لیدبت  لباق  نامه 
تـسا یمـسا  موهفم  هب  لیدـبت  لباق  یفرح  موهفم  هکنیا  ياعدا  زین ، اجنیا  رد  سپ  تسا . یـش ء  ود  نآ  نیب  یناـمه » نیا   » يوحن مزلتـسم 
تـسد هب  یلالقتـسا  رظن  اب  هک  یمـسا  موهفم  نیا  دراد : دوجو  ینامه  نیا  يوحن  موهفم  ود  نیا  نیب  هک  تسا  بلطم  نیا  ياـعدا  مزلتـسم 

نیا سپ  تسا . یمسا  موهفم  نیمه  یفرح  موهفم  نآ  دوب و  هدمآ  تسد  هب  یلالقتـساریغ  رظن  اب  هک  تسا  یفرح  موهفم  نامه  تسا  هدمآ 
احیرص ترابع 
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نیا زا  شـسرپ  زین  مود  لاؤس  رد  دـنک و  یم  یفرعم  ینامه  نیا  هطبار  ار  هطبار  نیا  تسا و  یفرح  یمـسا و  موهفم  نیب  هطبار  هدـنهدناشن 
ینامه نیا  هطبار  ایآ  تسا ، هنوگچ  دـنا  هدـش  ذـخا  فلتخم  رظن  ود  اب  طبار  دوجو  کـی  زا  هک  یمـسا  یفرح و  موهفم  نیب  هطبار  هک  دوب 

. تسا نآ  زا  یئزج  اعدا و  نتم  رد  لاؤس  نیا  سپ  هن ، ای  تسا 

نآ باوج  يرگید و  لاکشا  : 2 - 3 - 2

همالع داتـسا  هلمج  زا  و  يو - عابتا  نیهلأتملا و  ردص  هدیقع  هب  هک  تسا  نیا  هن  رگم  تسانعم ؟ هچ  هب  میهافم  نیب  لدبت  لیدبت و  لاکـشا :
؟ یلک هن  یئزج و  هن  یمسا ، هن  یفرح و  هن  يروصت ، هن  یقیدصت و  تاکاردا  هن  دنتـسین - لوحت  رییغت و  لباق  ناسنا  تاکاردا  هّللا - همحر 

نیاربانب دوشب ، رگید  موهفم  هب  لیدبت  یموهفم  تسین  نکمم  سپ  تسا ؟ تابث  مدع  رییغت و  لّدبت  لیدـبت و  همزال  هک  تسا  نیا  هن  رگم  و 
؟ تسیچ تسا » یمسا  موهفم  هب  لیدبت  لباق  هدش  هتفرگ  نآ  هب  یلالقتسا  رظن  اب  طبار  دوجو  زا  هک  یفرح  موهفم   » هک نخس  نیا  يانعم 

لیدبت ایآ  هک  دوش  نشور  ات  میروآ  تسد  هب  ار  نآ  تامّوقم  هدرک  لیلحت  ار  لدبت  لیدـبت و  تقیقح  راصتخاب  تسا  مزال  تسخن  باوج :
هلاحتـسا رییغت و  هنوگ  چیه  نودب  لدبت  لیدبت و  تسا  نکمم  هکلب  هن ، ای  تسه  تابث  مدع  هلاحتـسا و  رییغت و  مزلتـسم  هرورـضلاب  لدبت  و 

. دوش ققحم  زین  يا 

ندیمهف يارب  دنتـسه  یکالم  تاموقم  نیا  مه  ددرگ و  یم  مولعم  نآ  يانعم  تقیقح  مه  لدـبت  لیدـبت و  تامّوقم  نتـشاد  اب  لاحره ، رد 
. هن ای  دراد  دوجو  لدبت  لیدبت و  تقیقح  ثحب  دروم  هلئسم  رد  ایآ  هکنیا 

؛ دراد دوجو  ینآریغ  نیا  کی  یناـمه و  نیا  کـی  یـش ء  ود  نآ  نیب  دوش ، لیدـبت  رگید  یـش ء  هب  یئیـش  هک  ییاـجره  رد  یلک ، روط  هب 
تـسا بآ  نیمه  هدش  بوذ  هک  یلبق  خی  نآ  ای  هدش و  بوذ  هک  تسا  یلبق  خی  نامه  بآ  نیا  هک  یظاحل  هب  بآ ، هب  خی  لیدبت  رد  الثم ،

. خی نآ  زا  ریغ  بآ  نیا  تسا و  بآ  نیا  زا  ریغ  خی  نآ  رگید  ظاحل  هب  یلو 

یلع تسا و  دوجوم  یمود  رد  مه  هدوب  دوجوم  یلّوا  رد  مه  هک  تسا  كرتشم  دـحاو  رما  کـی  دوجو  یـش ء  ود  نیب  یناـمه  نیا  همزـال 
ای تسین  یمود  رد  هک  دشاب  يزیچ  لّوا  یش ء  رد  هک  تسا  نیا  ینآریغ  نیا  همزال  دشاب و  تباث  دیاب  لوحت  رییغت و  نمض  رد  رما  نیا  اذه 

يزیچ مود  یـش ء  رد  مه  تسا و  نآ  دقاف  یمود  هک  دشاب  يزیچ  لّوا  یـش ء  رد  مه  ای  تسین و  یلّوا  رد  هک  دـشاب  يزیچ  مود  یـش ء  رد 
نیب لدبت  لیدبت و  هک  یئیش  ود  زا  کیره  سپ  تسین . نآ  دجاو  یلّوا  هک  دشاب 
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ینعی دشابن ، ینامه  نیا  لدبت  لیدـبت و  کی  رد  رگا  نونکا  صتخم . ءزج  كرتشم و  ءزج  دـناءزج : ود  زا  بکرم  دریگ  یم  تروص  اهنآ 
مود یش ء  اب  لّوا  یـش ء  هک  تسانعم  نیدب  دشاب ، هتـشاد  ققحت  ینآریغ  نیا  اهنت  دشابن و  دوجوم  یـش ء  ود  نیب  كرتشم  دحاو  رما  کی 

. دنراد دوجو  ملاع  رد  هک  یطابترا  یب  اّزجم و  یش ء  ودره  دننام  دناطابترا ، یب  اّزجم و  الماک  یش ء  ود  درادن ، یطابترا  چیه 

تـسا يرگید  زا  هتفای  لّدبت  یکی  هکنیا  نتفگ  تشاد  دنهاوخن  دنرادن و  هتـشادن و  مهاب  یطابترا  چیه  هک  یئیـش  ود  نیب  هک  تسا  حضاو 
یـش ء ود  ياپ  الـصا  هک  تسانعم  نیدب  دوش ، ققحم  ینامه  نیا  اهنت  دشابن و  ینآریغ  نیا  لّدبت  لیدـبت و  کی  رد  رگا  زین  تسانعم و  یب 

تـسا نشور  تسا و  ینآریغ  نیا  يوحن  مزلتـسم  سپ  تسا ، ّتیریغ  رب  عرف  دّدـعت  یئود و  اریز  تسا ، یـش ء  کـی  هکلب  تسین ، راـک  رد 
دحاو رما  کی  - 1 تسا : زیچ  ود  هب  یلدبت  لیدبت و  ره  ماوق  هکنیا  مالک  بل  سپ  تسانعم . یب  شدوخ  یـش ء و  کی  نیب  لدبت  لیدبت و 

. دنتسه ینآریغ  نیا  كالم  هک  صتخم  رما  ود  ای  کی  - 2 تسا ؛ ینامه  نیا  كالم  هک  كرتشم 

موهفم ود  نآ  نیب  لدبت  لیدبت و  نتفریذپ  يانعم  هب  دراد  دوجو  ینامه  نیا  ثحب  دروم  یفرح  یمـسا و  موهفم  نیب  هکنیا  نتفریذپ  نونکا 
لدـبت لیدـبت و  كالم  اهنآ  نیب  ینامه  نیا  لوبق  اـب  سپ  یهیدـب ، تسا  يرما  یفرح  یمـسا و  موهفم  نیب  ینآریغ  نیا  دوجو  اریز  تسا ،
اعّدـم مود  لاؤس  هرابرد  هک  یتاحیـضوت  نینچمه  دـش و  نایب  یتاذ  عماج  هرابرد  رد  هک  یبلاـطم  هب  هجوت  اـب  هکنیا  حیـضوت  تسا ، مهارف 

یکرتشم دحاو  رما  نآ  سپ  تسا ، یفرح  یمسا و  موهفم  نیب  كرتشم  یفرح  هن  تسا و  یمسا  هن  هسفن  یف  هک  موهفم  دوخ  دیدرگ ، هئارا 
دنتسه ینآریغ  نیا  كالم  هک  یصتخم  رما  ود  اّما  ّتیفرح  ّتیمسا و  زا  طرشب  تسا ال  موهفم  دوخ  تاذ  نامه  تسا  ینامه  نیا  طانم  هک 

. یقلعت دوجو  هوحن  یلالقتسا و  ینهذ  دوجو  هوحن  ینعی  ّتیفرح ، ّتیمسا و  زا  دنا  ترابع 

دوجو هوحن  ظاـحل  هب  تسا و  یفرح  موهفم  ناـمه  یمـسا  موهفم  نیا  تسا  كرتـشم  هک  یتاذ ) عماـج   ) طرـشب ـال  موهفم  تاذ  ظاـحل  هب 
نیا مه  موـهفم  ود  نیا  نیب  سپ  تسا ، نآ  زا  ریغ  موـهفم  نیا  یمـسا  یلالقتـسا و  يرگید  رد  تسا و  یفرح  یقلعت و  یکی  رد  هک  ینهذ 

. تسا قداص  اهنآ  نیب  لدـبت  لیدـبت و  تقیقح  اـعبط  دـندوجوم و  لدـبت  لیدـبت و  تاـمّوقم  سپ  ینآریغ ، نیا  مه  تسا و  رارقرب  یناـمه 
رظن اب  هک  یمـسا ، يانعم  نیا  هب  تسا  هدش  لیدبت  دوب ، هدـش  لصاح  طبار  دوجو  هب  یلالقتـساریغ  رظن  اب  هک  یفرح ، موهفم  نآ  هجیتنرد ،

. تسا هدیدرگ  لصاح  نآ  هب  یلالقتسا 

هک كرتشم ، رما  نآ  یجراخ  تالدبت  لیدبت و  رد  هک  تسین  زیاج  هتکن  نیا  زا  تلفغ  هتبلا 
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مود یش ء  رد  مه  تسا و  دوجوم  لّوا  یـش ء  رد  مه  هنیعب  هک  تسا  صخـش  کی  ینعی ، تسا ؛ یـصخش  دحاو  تسا ، ینامه  نیا  كالم 
عماج ریوصت  رد  نآ  حیضوت  هکنانچ   ) تسا یسنج  دحاو  تسین ، یـصخش  دحاو  كرتشم  رما  نآ  یمـسا  هب  یفرح  موهفم  لیدبت  رد  یلو 

رد هکلب  تسین ، دوجوم  دراد  یفرح  موهفم  نمـض  رد  هک  یینهذ  دوجو  صخـش  نامه  اب  یمـسا  موهفم  نمـض  رد  اذـل  و  تشذـگ ) یتاذ 
لیدبت رد  رگا  دش ، دهاوخ  هداد  حیضوت  دوخ  ياج  رد  هکنانچ  تسا . دوجوم  يرگید  زا  ریغ  ینهذ  دوجو  صخش  کی  اب  مادکره  نمض 
تـسا صتخم  رما  ود  داجیا  مادعنا و  لوحتورییغت و  مزلتـسم  لدبت  لیدبت و  تروص  نیا  رد  دشاب ، یـصخش  دـحاو  كرتشم  رما  یلدـبت  و 
ءایـشا لدبت  لیدبت و  هک  تسا  نیا  توافت  نیا  هجیتن  سپ  تسین . یمزاول  نینچ  مزلتـسم  دـشاب ، یـصخشریغ  دـحاو  كرتشم  رما  رگا  یلو 

یلو دوش  یمن  دوجوم  يرگید  دوشن ، مودـعم  یـش ء  ود  زا  یکی  ات  هک  يروط  هب  تسا  تاـبث  مدـع  هلاحتـسا و  رییغت و  مزلتـسم  یجراـخ 
یقاب دوخ  ياج  هب  یفرح  موهفم  هک  یلاح  رد  هکلب  تسین ، تابث  مدع  هلاحتـسا و  رییغت و  مزلتـسم  یمـسا  هب  یفرح  موهفم  لدبت  لیدـبت و 
ودره دـبای و  یم  ققحت  نآ  رانک  رد  زین  يرگید  یمـسا  موهفم  طبار  دوجو  هب  یلالقتـسا  رظن  اـب  تسا ، هدرکن  يرییغت  هنوگ  چـیه  تسا و 

هدش لیدبت  یمـسا  يانعم  نیا  هک  دنک  یم  قدص  لاح  نیع  رد  دنام و  دنهاوخ  یقاب  تباث  زین  نآ  زا  سپ  دندوجوم و  دـحاو  نآ  رد  مهاب 
نآ زا  و  تباث ، ءایـشا  نیب  رد  دـشاب  یفاک  ینآریغ  نیا  ینامه و  نیا  قلطم  لدـبت  لیدـبت و  ققحت  يارب  رگا  سپ  تسا . یفرح  ياـنعم  نآ 

موقم هک  ینآریغ ، نیا  میتـفگ  میتسنادـن و  یفاـک  ار  ینآریغ  نیا  قلطم  رگا  اـما  دومن  ریوصت  لدـبت  لیدـبت و  ناوت  یم  زین  میهاـفم ، هلمج 
میتسنادـن و موّقم  ار  ینامه  نیا  قلطم  ای  دوش  یم  لصاح  نآ  دـننام  هلاحتـسا و  رییغت و  اب  هک  تسا  ناـمه  تسا ، لدـبت  لیدـبت و  تقیقح 
تسین و نکمم  میهافم ، هلمج  زا  و  تباث ، روما  نیب  لدبت  لیدـبت و  ریوصت  تروص  نیا  رد  میتسناد ، مزال  ار  یـصخش  كرتشم  رما  دوجو 

. تسا زاجم  باب  زا  يدراوم  نینچ  رد  نآ  ندرب  راک  هب 

لحم رد  ینامه  نیا  یعون  دـیاب  دـشاب  مه  يزاجم  تروص  هب  ثحب  دروم  هلئـسم  رد  لّدـبت  لیدـبت و  هژاو  لامعتـسا  دـنچره  لاـحره ، رد 
. تسه زین  مود  لاؤس  لماش  باتک  ياعّدم  هک  دوش  یم  نشور  بیترت  نیدب  دوش و  روظنم  ثحب 

طبار لقتسم و  دوجو  یعونریغ  فالتخا  رب  ناهرب  : 3

: تسا ریز  تامدقم  رب  ینتبم  قوف  ياعّدم  تابثا 
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. دراد تیهام  یلولعم  ره  لوا : همدقم 

نینچمه تسا و  نکمم  یلولعم  ره  زین  تسا و  لولعم  ینکمم  ره  هک  تسناد  دیاب  الامجا  دمآ . دهاوخ  یتآ  ثحابم  رد  همدقم  نیا  تابثا 
. دراد تیهام  یلولعم  ره  اذهل  دراد و  تیهام  ینکمم  ره 

تشذگ  6 - 6 لوا / لصف  رد  همدقم  نیا  تابثا  یمسا . لقتسم و  تسا  یموهفم  یتیهام  ره  مود : همدقم 

. تسا لقتسم  یمسا و  موهفم  ياراد  یلولعم  ره  هکنیا  قوف  همدقم  ود  هجیتن 

. تسا طبار  دوجو  یلولعم  ره  موس : همدقم 

رد همدقم  نیا  هرابرد  هک  ییفاضا  بلطم  اهنت  تسین . دّدجم  نایب  هب  زاین  هدش و  هداد  یفاک  حیـضوت  ، 1 لوا / لصف  رد  همدقم ، نیا  هرابرد 
طبار تابثا  تهج  نیهلأتملا  ردـص  ناهرب  طسوّدـح  هب  هک  تسا  يا  هراشا  میدرواین  نایم  هب  نآ  زا  ینخـس  اجنآ  رد  ام  هدـشرکذ و  باتک 
ردـص تسا ، تاذـلاب  لولعم  ناـمه  یقیقح  لولعم  هک  تسا  نیا  تسا  ناـهرب  نیا  یـساسا  نکر  هچنآ  تسا . هدـش  لوـلعم  دوـجو  ندوـب 
طبار دوجو  دوخ  یقیقح  ّتلع  هب  تبـسن  یلولعم  ره  هک  دـسر  یم  هجیتـن  نیا  هب  نآ  ياـنعم  رد  لـیلحت  نکر و  نیا  رب  هیکت  اـب  نیهلأـتملا 

: لولعم تلع و  ثحابم  هب  تسا  لوکوم  روبزم  ناهرب  هرابرد  رتشیب  حیضوت  تسا .

تاذـلا مئاق  هجاـحلا و  نیع  نوکی  نا  کـلذ  مزـال  هتاذ و  یف  هّرقتـسم  هّلعلا  یلا  لولعملا  هجاـح  ّنا  لولعملا ، هّلعلا و  ثاـحبا  یف  یتأیـس  و 
اطبار هسفن  یف  ادوجوم  اضرع ، وا  ارهوج  ناک  ءاوس  لولعم ، ّلک  دوجو  نوکی  نا  کلذ  یضتقت  هجوب و  اهنود  هل  لالقتـسا  هّلعلا ال  دوجوب 

. هتّلع یلا  رظنلاب 

هک دش  هتفرگ  لوا  همدقم  ود  زا  هک  تسا  يا  هجیتن  نامه  نآ  ياربک  هک  تسا  موس  لکـش  سایق  کی  يارغـص  تقیقح ، رد  موس ، همدقم 
. تسا لقتسم  یمسا و  موهفم  ياراد  یلولعم  ره  هکنیا  زا  دوب  ترابع 

هک دنتسه  یطبار  تادوجو  رگید  ترابع  هب  دنا و  لقتسم  یمسا و  موهفم  ياراد  طبار  تادوجو  زا  یـضعب  هک  تسا  نیا  سایق  نیا  هجیتن 
. میراد لقتسم  یمسا و  موهفم  اهنآ  زا  ام 

هسفن و یف  رگا  یطبار ، دوـجو  ره  هـب  هـکنیا  رب  ینبم  دـش  هـتفگ   6 - 6 لوا / لــصف  رد  زین  2 و  رد 3 - هک  تسا  یبلطم  مراـهچ : همدـقم 
مکح رد  دوخ  عقاو  رد  همدقم  نیا  یمـسا . هن  دوش  یم  سکعنم  نهذ  رد  نآ  زا  یفرح  یموهفم  دیدرت ، نودـب  دوش ، رظن  تسه  هکنانچنآ 

: تسا ریز  همدقم  ود 
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هب دوش و  رظن  نآ  هب  تسه  هکنانچنآ  هکنآ  طرش  هب  میشاب  هتشاد  یفرح  یموهفم  طبار  دوجو  ره  زا  میناوت  یم  اعطق  ام  : 1 مراهچ / همدقم 
. دوش رظن  نآ  هب  لقتسمریغ  هکنآ  طرش  هب  رگید  ترابع 

یمـسا يانعم  ذخا  ناکما  رگا  سپ  تشاد ، میهاوخن  نآ  زا  یمـسا  ییانعم  اعطق  طبار  دوجو  هب  یلالقتـساریغ  رظن  اب  ام  : 2 مراهچ / همدقم 
. دشاب دناوت  یمن  یلالقتسا  رظن  زج  انامه  هک  تسا  رگید  يرظن  اب  امتح  دشاب ، هتشاد  دوجو 

زا ام   1 مراهچ / همدقم  ربانب  میراد و  لقتـسم  یمـسا و  موهفم  اهنآ  زا  ام  هک  دنتـسه  یطبار  ياهدوجو  لوا ، همدـقم  هس  هجیتن  ربانب  نونکا 
2 مراهچ / همدـقم  ربانب  دوش و  رظن  اهنآ  هب  لقتـسمریغ  هکنآ  طرـش  هب  میـشاب ، هتـشاد  زین  یفرح  موهفم  میناوت  یم  طبار  ياـهدوجو  نیمه 

. یلالقتساریغ رظن  اب  هن  هدوب  یلالقتسا  رظن  اب  تسا  هدش  هتفرگ  طبار  ياهدوجو  نیا  زا  هک  ییمسا  يانعم 

یم اهنآ  هب  یلالقتـساریغ  رظن  اب  مینک و  یم  ذـخا  اهنآ  زا  یمـسا  موهفم  اهنآ  هب  یلالقتـسا  رظن  اب  ام  هک  دنتـسه  یطبار  ياـهدوجو  هجیتن :
اب نآ  یمـسا  موهفم  هب  طبار  دوجو  یفرح  موهفم  لیدـبت  تسا  هدـمآ  باـتک  رد  هک  يریبعت  هب  مینک و  ذـخا  یفرح  موهفم  اـهنآ  زا  میناوت 

یعون فـالتخا  لاـطبا  يارب  رادـقم  نیمه  تسا و  هتفاـی  ققحت  طـبار  تادوجو  زا  يا  هراـپ  دروم  رد  طـبار  دوـجو  نآ  هب  رظن  ههجو  رییغت 
نیاربانب درادن ، ققحت  ناکما  مه  طبار  دوجو  کی  دروم  رد  یّتح  تسا و  لاحم  یلیدـبت  نینچ  یعون ، فالتخا  ساسارب  اریز  تسا . یفاک 

قـش کی  اهنت  نآ  نالطب  اب  تسا و  طبار  لقتـسم و  دوجو  یعون  فالتخا  نالطب  رب  لیلد  دش  تباث  اقوف  هک  يدراوم  رد  لیدبت  نیا  ققحت 
: تسام بولطم  نامه  هک  تسا  ود  نآ  یعونریغ  فالتخا  نامه  هک  دنام  یم  یقاب 

یلا لّدـبتلا  طبارلا  نم  عزتنی  يذـلا  ّلقتـسملا  ریغ  موهفملا  لبقی  ناب ال  اّیعون  اـفالتخا  سیل  ّلقتـسملا  طـبارلا و  دوجولا  فـالتخا  ّنا  رّرقتف 
. ّلقتسملا نم  عزتنملا  موهفملا 

: تسا هدش  هراشا  ریز  لمجم  ترابع  اب  باتک  رد  مود  لوا و  همدقم  هب  هدشرکذ ، تامدقم  زا 

. هسفن یف  ادوجوم  اضرع  وا  ارهوج  ضعب  یلا  هضعب  هسیاقمب  هسفن و  یلا  رظنلاب  لولعم ] ّلک  دوجو   ] ناک نا  و 

ناهرب نتم  رد  مراهچ  همدـقم  زا  اّمأ  دـش  رکذ  همدـقم  لیذ  رد  نآ  هب  طوبرم  ترابع  هک  تسا  هدـش  داـی  تحارـص  اـب  زین  موس  همّدـقم  زا 
. تسا ّيوطم  اعبط  تسا و  هدماین  نایم  هب  يرکذ 
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عورف : 4

هراشا

: روما مّدقت  ام  یلع  عّرفتی  و 

تسا مهبم  هسفن  دح  یف  یموهفم  ره  لوا - عرف  : 4 - 1

هن یجراـخ ، دوجو  نآ  هب  لـقع  شرگن  هوحن  زا  رظن  عطق  نآ و  یجراـخ  دوجو  زا  رظن  عـطق  یموـهفم ، ره  هک  تسا  هراـب  نیارد  عرف  نیا 
یجراـخ دوجو  هب  لـقع  شرگن  هوحن  تسا  موـهفم  ینهذ  دوـجو  هوـحن  هدـننک  نییعت  هچنآ  تسا و  مهبم  هکلب  یفرح ، هن  تسا و  یمـسا 

. تسین دّدجم  نایب  هب  جایتحا  میداد و  یفاک  لّصفم و  تاحیضوت  هراب  نیارد  ، 2 رد 2 - هژیوب  و  لصف ، نیا  لوط  رد  ام  تسا . موهفم 

یمسا هن  تسا ، مهبم  هسفن  دح  یف  يوهام  موهفم  هک  تسا  نیا  رب  هیکت  عرف  نیا  رد  هکنیا  نآ  تسا و  مزال  هتکن  کی  رکذ  اهنت  اجنیا ، رد 
نهذ رد  لقتسم  یمسا و  تروص  هب  مهبم  موهفم  نیا  دوش ، رظن  نآ  یجراخ  دوجو  هب  لقتـسم  رظن  اب  رگا  هک  يروط  هب  یفرح ، هن  تسا و 

موهفم نیا  دوش ، رظن  تسا  طـبار  دوخ  تلع  هب  تبـسن  هک  تهج  نآ  زا  دوجو  ناـمه  هب  رگا  و  تسا ، ّتیهاـم  ناـمه  هک  دوش ، یم  رهاـظ 
« ادتبا  » یفرح یمسا و  موهفم  دننام  نآ ، لاثما  دوجو و  یفرح  یمسا و  موهفم  نیب  ایآ  هکنیا  اما  تسا  یفرح  یموهفم  هکلب  تسین ، تیهام 

کی نیب  كرتشم  مهبم  موهفم  دوجو  رب  رگید ، تراـبع  هب  تسین . عرف  نیا  رظندروم  هن  اـی  دراد  دوجو  یکرتـشم  مهبم  موهفم  اـهتنا ،»  » اـی
یفرح يانعم  کی  تیهام و  کـی  نیب  كرتشم  مهبم  موهفم  کـی  رب  هیکت  هکلب  تسین ، هیکت  یفرح  موهفم  کـی  یفـسلف و  یناـث  لوقعم 
ترابع هک   (1) رافسا رب  ناشیا  هقیلعت  دننام  تسا ، رتحیرص  رتنـشور و  هّللا  همحر  همالع  داتـسا  ياه  هتـشون  زا  يا  هراپ  رد  هیکت  نیا  تسا .

: تسا نینچ  نآ 

نراقملا دوجولا  یف  رظنلا  رادـم  رودـی  رمألا  اّمنإ  و  همدـع ، لالقتـسالا و ال  ال  هوجولا ، نم  هجوب  اهل  مکح  یه ال  ثیح  نم  هّیهاملا  ّنإ  ... 
. اّیفرح ینعم  هّمات و  ریغ  رخآ  رظنب  تراص  امبر  اّیمسا و  ینعم  هّمات و  هّیهام  رظنب  تراص  امبر  اهنیعب  هدحاولا  هّیهاملاف  اهل ،

یهاگ تسا و  یمـسا  مات و  یهاگ  دـحاو  يوهاـم  موهفم  کـی  هک  تسا  نیا  رد  نخـس  دوش ، یم  هدـید  قوف  تراـبع  رد  هک  روط  ناـمه 
: درک میهاوخ  هراشا  بلطم  نیا  هب  ادّدجم  تالاکشا  نایب  رد  یفرح ، ماتریغ و 

هرامش 1. هقیلعت  ص 327 ، ج 1 ، - 1
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رهاوجلا دودحف  ماهبالا ، ّالا  هسفن  نم  هل  سیل  هنم و  عزتنی  يذلا  هدوجول  هعبات  هلالقتسا  مدع  هّیموهفملاب و  هلالقتسا  یف  موهفملا  ّنا  لّوالا ،
كرابت لّوالا - ءدبملا  یلا  اهسایقب  هّیدوجو  طباور  اهسفنا و  یلا  رظنلاب  ضعب و  یلا  اهضعب  سایقب  هّیـضرع  هّیرهوج و  تاّیهام  ضارعالا  و 

. هطبار هّلقتسم و ال  اهدوجو ال  نع  رظنلا  عطق  عم  اهسفنا  یف  یه  و  یلاعت - و 

هب رظن  رگا  : » تسا نینچ  ترابع  يانعم  ددرگ و  یمرب  ضارعألا » رهاوجلا و  دودح   » هب اهسفن » یلإ   » و اهضعب »  » رد ریمض  قوف ، ترابع  رد 
دنتسه یضرع  يرهوج و  تایهام  یمسا و  میهافم  دنوش ، هسیاقم  رگید  یضعب  اب  دودح  زا  یـضعب  ای  دوشب  ضارعا  رهاوج و  دودح  دوخ 

نتم رد  بلطم  نیمه  هک  یلاح  رد  دنا ،» يدوجو  طباور  دـنوش ، هتفرگ  رظن  رد  یلاعت - كرابت و  لوا - ءدـبم  هب  تبـسن  دودـح  نیا  رگا  و 
هـسیاقمب هسفن و  یلا  رظنلاب  ناک  نا  هتّلع و  یلا  رظنلاب  اطبار  لولعم  ّلک  دوجو  نوکی  نا  کلذ  یـضتقم  و  : » دوب هدـمآ  ریبعت  نیا  اب  ناـهرب 

يانعم ددرگ و  یمرب  لولعم » ّلک  دوجو   » هب ناک »  » رد رتتسم  ریمـض  ترابع ، نیا  رد  هسفن ». یف  ادوجوم  اضرع  وا  ارهوج  ضعب  یلا  هضعب 
اهدوجو نیا  زا  یـضعب  ای  دوشب  ضارعا  رهاوج و  دوجو  هب  رظن  رگا  ینعی  دوشب ، یلولعم  ره  دوجو  دوخ  هب  رظن  رگا  هک  تسا  نیا  تراـبع 

هک یتروص  رد  و  دنا ، یـضرع  يرهوج و  تیهام  یمـسا و  موهفم  ياراد  ینعی ، دنا ، ضرع  رهوج و  اهنیا  دـنوش ، هسیاقم  رگید  یـضعب  اب 
. دناطبار دوجو  یفرح و  يانعم  دنوش ، هظحالم  ناشتلع  اب  هسیاقم  رد  اهدوجو  نیا 

دودـح هب  دودـحم  یجراـخ  دوجو  مود  تراـبع  رد  تسا و  یـضرع  يرهوج و  دودـح  دوخ  هیلا  روظنم  زا  دوصقم  لوا ، تراـبع  رد  سپ 
هدـش هداد  تاحیـضوت  هب  هجوت  اب  هک ، دراد  دوجو  هحماسم  ترابع  ود  نیا  زا  یکی  رد  نیاربانب ، دودـح . نآ  دوخ  هن  یـضرع ، يرهوج و 

. زیمآ هحماسم  لوا  ترابع  تسا و  قیقد  مود  ترابع  هک  درب  یپ  ناوت  یم  اعّدم ، هرابرد 

طبار دوجو  ماسقا  مود - عرف  : 4 - 2

نیب هک  دـش  تباث  هتـشذگ  لصف  رد  زین  تسا و  طبار  دوجو  شیوخ  ّتلع  هب  تبـسن  لولعم  دوجو  هک  دـش  هراـشا  رد 3 ، موس  همدـقم  رد 
یجراـخ دوجو  نیب  طـبار  مه  تسا و  طـبار  دوجو  لولعم  دوجو  مه  سپ  تسا ، ققحم  طـبار  دوجو  لومحم  عوضوم و  یجراـخ  دوـجو 

رما تلع و  نیب  طـبار  لولعم  دوجو  هکنیا  نآ  دراد و  دوـجو  مهم  یتواـفت  ود  نیا  نیب  یلو  هیجراـخ . هبکرم  هیله  رد  لوـمحم  عوـضوم و 
، دوشب یثلاث  یش ء  اب  شیوخ  تلع  داّحتا  دنویپ و  بجوم  هک  يروط  هب  تسین  يرگید 
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دوجو نیا  دوخ  سپ  تلع ، شدوخ و  نیب  تسا  طبار  يزاجم  ریبعت  هب  تسا و  تلع  دوجو  هب  قلعت  نیع  هک  اـنعم  نیا  هب  تسا  طـبار  هکلب 
زیچ ود  نآ  هب  قلعت  نیع  تسا و  رگید  یـش ء  ود  نیب  طبار  هک  لومحم  عوضوم و  نیب  طبار  دوجو  فالخرب  طوبرم ، مه  تسا  طـبار  مه 

. تسین  (1) طـسو یلو  تسا  طـبر  اـهنت  لولعم  دوجو  هک  یلاـح  رد  طـسو ، مه  تسا  طـبر  مه  یطبار  دوجو  نینچ  رگید ، ناـبز  هب  تسا .
: تسا نیفرط  هب  مئاق  هک  یطبار  دوجو  تسا و  فرط  کی  هب  مئاق  هک  یطبار  دوجو  تسا : مسق  ود  طبار  دوجو  هکنیا  هجیتن 

تادوجوک نیفرطب ، موقی  ام  اـهنم  ّنا  اـمک  هتّلع ، یلا  ساـیقلاب  لولعملا  دوجوک  دـحاو ، فرطب  موقی  اـم  هطبارلا  تادوجولا  نم  ّنا  یناـثلا ،
. تافاضالا بسنلا و  ریاس 

تسه لقتسم  دوجو  کی  اهنت  دوجو  هئشن  رد  موس - عرف  : 4 - 3

لصف نیا  رد  تسایشا و  همه  تلع  یلاعت  بجاو  دنتسه ، یلاعت  بجاو  لولعم  ایشا  مامت  هک  دش  دهاوخ  تباث  باتک ، نیا  رگید  لوصف  رد 
يدوجو اهنت  دـناطبار و  دوجو  یلاعت  بجاو  زا  ریغ  ایـشا  مامت  هکنیا  بلطم  ود  نیا  هجیتن  تسا . طبار  دوجو  یلولعم  ره  هک  دـش  تباث  زین 

یلاعت بجاو  نامه  وا  تسه و  لقتسم  دوجو  کی  طقف  دوجو  هئشن  رد  سپ  تسا . دنوادخ  دوجو  تسین  مه  طبار  اتجیتن  هدوبن  لولعم  هک 
: دنا هفاضا  طبر و  یلاعت  بجاو  دوجو  هب  تبسن  همه  تادوجوم  ریاس  تسا و 

. تافاضا بسن و  طباور و  یقابلا  و  همسا - ّزع  بجاولا - وه  اّلقتسم  ادحاو  ادوجو  ّالا  نّمضت  دوجولا ال  هئشن  ّنا  ثلاثلا ،

. دوش هراشا  زین  دسر  یم  رظن  هب  لصف  نیا  بلاطم  دروم  رد  هک  یتالاکشا  هب  تسا  بسانم  دیسر ، نایاپ  هب  لصف  بلاطم  ریرقت  هک  نونکا 

تالاکشا : 5

تساعّدم زا  ّصخا  لیلد  : 5 - 1

حالطـصاب ار و  نآ  مامت  هن  دـنک  یم  تباث  ار  لصف  نیا  ياعدـم  زا  ییزج  اهنت  لصف  نیا  رد  هدـشرکذ  ناهرب  هک  تسا  نیا  لاکـشا  نیلوا 
ياعدم هک  دش  هداد  حیضوت  ، 2 رد 3 - تساعدم . زا  ّصخا  لیلد 

. درادن یلاکشا  يرگید  یناعم  هب  نآ  ندوب  طسو  ّالا  تسین و  نیفرط » هب  مایق  نیع  ینعی « تسین  طسو  - 1
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: تسا ءزج  ود  رب  لمتشم  تسا ، طبار  لقتسم و  دوجو  نیب  یعونریغ  فالتخا  انامه  هک  لصف ، نیا 

. دومن ذخا  یمسا  موهفم  ناوت  یم  نآ  هب  یلالقتسا  رظن  اب  تسا ، یفرح  يانعم  ياراد  هسفن  یف  هک  طبار ، دوجو  زا  - 1

زا هدشذخا  موهفم  هک  انعم  نیا  هب  تسا ؛ ینامه  نیا  دنا  هدش  ذـخا  طبار  دوجو  نیا  زا  هک  ییمـسا  موهفم  یفرح و  موهفم  نیا  تبـسن  - 2
هب لقتـسم  رظن  اـب  موهفم  نیا  یفرح . هن  تسا و  یمـسا  هن  تسا ، مهبم  طـبار  دوجو  نآ  هب  رظن  هوحن  زا  رظن  عطق  هسفن و  یف  طـبار  دوـجو 

. یفرح تروص  هب  لقتسمریغ  رظن  اب  دوش و  یم  دوجوم  نهذ  رد  یمسا  تروص 

اریز تسین ، مود  ءزج  تابثا  هب  رداق  هجو  چـیه  هب  تساعدـم و  نیا  لّوا  تمـسق  تاـبثا  هب  رداـق  اـهنت  دـش  رکذ  لـصف  نیا  رد  هک  یناـهرب 
یم اهنآ  هب  یلالقتـسا  رظن  اب  هک  دنتـسه  جراخ  رد  یطبار  ياـهدوجو  هک  دوب  نیا  درک  تاـبثا  ناـهرب  نیا  لوا  همدـقم  هس  هچنآ  لـصحام 
یم نآ  هب  یلالقتـساریغ  رظن  اب  یطبار  دوجو  ره  زا  هکنیا  رب  ینبم  نآ ، مراهچ  همدـقم  هب  هجوت  اب  درک و  ذـخا  يوهام  موهفم  اهنآ  زا  ناوت 
اهنآ هب  یلالقتـساریغ  رظن  اب  هک  دنتـسه  یطبار  ياهدوجو  هک  تسا  نیا  دوش  یم  هجیتن  هک  يزیچ  رثکادح  درک ، ذـخا  یفرح  موهفم  ناوت 

هجیتن نیا  دوش ، یم  هدهاشم  هک  روط  نامه  يوهام و  یمسا و  موهفم  یلالقتسا  رظن  اب  دوش و  یم  سکعنم  نهذ  رد  اهنآ  زا  یفرح  موهفم 
. دنام یم  یقاب  هدشن  تابثا  نآ  مود  ءزج  سپ  تسین ، نآ  مود  ءزج  هب  رظان  زگره  تساعدم و  لّوا  ءزج  رب  قبطنم  اهنت 

نآ لاطبا  اب  هدـش و  یعون  فالتخا  لاطبا  هب  تردابم  دـیدرگ  رکذ  اقوف  هک  يا  هجیتن  لوصح  اب  هدـشدای  ناهرب  ياهتنا  رد  رگید ، ناـیب  هب 
لوصح هک  تسا  هطقن  نیمه  رد  تسرد  ناـهرب  لاکـشا  تسا و  هدـش  هتفرگ  هجیتن  یعونریغ ، فـالتخا  تحـص  ینعی  رگید ، قش  تحص 

هک یعونریغ ، فالتخا  هک  دـش  هتفریذـپ  رگا  اریز  تسین . نینچ  هکنیا  اـب  تسا ، هدـش  یقلت  یعون  فـالتخا  لاـطبا  مکح  رد  روبزم  هجیتن 
هک نآ ، لباقم  هک  تفریذپ  دـیاب  تروص  نیا  رد  تسا ،  (1) هـصیصخ ودره  نیا  دجاو  هدوب  هدشدای  ءزج  ود  رب  لمتـشم  تساعدم ، نامه 

هب هاوخ  لاح  دنتسین ، هصیصخ  ودره  نیا  عومجم  دجاو  لقتسم  طبار و  دوجو  هک  تسانعم  نیا  هب  تسا ، یعون  فالتخا  نامه 

. دش هتفگ  اعدم  ءزج  ود  رد  هک  تسا  یبلطم  ود  زا  کیره  هصیصخ  زا  دوصقم  - 1
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لقتسم و دوجو  نیب  هطبار  رد  هک  نیمه  دنک ، یمن  یقرف  دنشاب ، يرگید  دجاو  یکی و  دقاف  اهنت  ای  دنـشاب  هصیـصخ  ودره  دقاف  یلک  روط 
مکح رد  ییاهنتب ، هصیـصخ  ود  نیا  زا  یکی  تابثا  ساسا ، نیا  رب  سپ  تسا . یعون  فالتخا  تشادـن  ققحت  مهاـب  هصیـصخ  ودره  طـبار 

فالتخا یفن  زا  مد  نوت  یم  یماگنه  طقف  دـشاب و  یمن  تسا ، یعونریغ  فالتخا  ناـمه  هک  نآ ، لـباقم  تاـبثا  یعون و  فـالتخا  لاـطبا 
. دنوش تباث  ودره ، دیدرگ ، رکذ  اعّدم  رد  هک  ییاه  هصیصخ  هک  دز  یعون 

ناهرب ممتم  : 5 - 2

هراشا

یفرح و موهفم  نیب  كرتشم  هک  يدـحاو  مهبم  موهفم  تابثا  ینعی ، اعدـم ؛ مود  ءزج  تاـبثا  بلطم و  میمتت  تهج  تسا  نکمم  اـجنیا  رد 
: تسا ریز  همدقم  ود  لماش  هک  دوش  هماقا  تسا  یلصا  ناهرب  ممتم  عقاو  رد  هک  يرگید  ناهرب  دشاب ، یمسا 

یفرح موهفم  هب  دوش  یم  میسقت  ادتبا  موهفم  زین  نآ و  یمسا  موهفم  دوجو و  یفرح  موهفم  هب  دوش  یم  میـسقت  دوجو  موهفم  لّوا : همدقم 
 ... نییاپ و الاب ، اهتنا ، موهفم  تسا  سایق  نیمه  رب  نآ و  یمسا  موهفم  ادتبا و 

لمح لباق  انعم  کی  هب  اهنآ  مامت  رب  كرتشم و  ماـسقا  ماـمت  نیب  مسقم  هک  اـنعم  نیدـب  تسا ، دـحاو  مسقم  یمیـسقت  ره  رد  مود : همدـقم 
. تسا

ره  » و تسا » دوجو  یمـسا  یفرح و  موهفم  مسقم  دوجو  موهفم  : » بیترت نیا  هب  دنهد  یم  لوا  لکـش  سایق  کی  لیکـشت  قوف  همدـقم  ود 
یفرح يانعم  نیب  كرتشم  دوجو  موهفم   » هکنیا هجیتن  دوش ،» یم  لمح  انعم  کی  هب  اهنآ  همه  رب  تسا و  كرتشم  ماسقا  مامت  نیب  یمسقم 

رب تسا  مسقم  هک  يدوجو  موهفم  لمح  هک  بلطم  نیا  ندرک  هفاضا  اب  تسا .» لمح  لباق  اـنعم  کـی  هب  ودره  رب  تسا و  دوجو  یمـسا  و 
ماهبا نآ  همزال  تسا و  یتاذ  كرتشم  دوجو  موهفم  هک  دوش  یم  لصاح  هجیتن  نیا  تسا ، یلّوا  لمح  تسا  مسق  هک  دوجو  یمـسا  موهفم 

زین يرگید  لکـش  هب  ناوت  یم  ار  مود  همدقم  دیدرگ . نایب  یتاذ  عماج  ریوصت  تهج   2 رد 2 - هک  یمزاول  ریاس  تسا و  یسنج  تدحو  و 
رد تسا و  مسقم  كارتشا  تدـحو و  نامه  هب  زین  نیا  تشگزاب  یلو  تسا » طرـشب  ـال  ماـسقا  هب  تبـسن  یمـسقم  ره   » هکنیا دـننام  دروآ ،

نیع میریگ . یم  یپ  ار  بلطم  هدـشرکذ  همدـقم  ود  نامه  اب  العف  ام  لاحره ، رد  دوش . یمن  لصاح  یتوافت  لالدتـسا  تلوهـس  رد  تیاـهن 
نامه ناوت  یم  زین  میهافم  نیا  يارب  تسا و  يراج  اهنآ  لاثما  اهتنا و  ادتبا و  دروم  رد  لالدتسا  نیا 
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. میسر یم  مهبم  میهافم  زا  يا  هتسد  هب  لالدتسا  نیا  اب  یلک  روط  هب  سپ  میتفرگ . دوجو  موهفم  يارب  هک  تفرگ  ار  يا  هجیتن 

. تسین ثحب  دروم  لکشم  ّلح  یلصا و  ناهرب  میمتت  هب  رداق  تسا و  یتالکشم  اب  هجاوم  دوخ  زین  قوف  ممتم  ناهرب  هک  تسناد  دیاب 

ممتم ناهرب  رب  دراو  تالاکشا  : 5 - 2 - 1

تسا نکمم  تسا  ود  نیا  نیب  موهفم  كارتشا  هنوگره  رکنم  تسا و  دوجو  یفرح  یمـسا و  موهفم  یظفل  كارتشا  هب  لئاق  هک  یـسک  - 1
مـسقم یـسک  نینچ  رظن  زا  دـنک . عنم  تسا ، دوجو  یفرح  یمـسا و  موهفم  مسقم  دوجو  موهفم  هکنیا  رب  ینبم  ار ، ناـهرب  نیا  لوا  همدـقم 

عیام هک  يریش  لوا  مسق  تسا ، مسق  ود  ریش  دوش : هتفگ  هکنیا  ریظن  دوجو . موهفم  هن  تسا  دوجولاب » یّمسملا   » موهفم میـسقت  نیا  یقیقح 
هچنآ  » موهفم زا  تسا  ترابع  یقیقح  مسقم  میسقت ، نیا  رد  تسا . لگنج  رد  تسا و  هدنرد  ناویح  هک  يریش  مود  مسق  تسا ، یندیـشون 
دوجو یظفل  كارتشا  هب  لئاق  رظن  زا  تسا . هدـش  ریبعت  نآ  زا  ریـش  ظفل  اب  طقف  اتحماسم  بطاخم  مهف  ياکتا  هب  هک  دوش » یم  هدـیمان  ریش 
هکلب درادـن ، دوجو  دوش  عقاو  مسقم  دـناوتب  دـشاب و  موهفم  ود  نیا  نیب  كرتـشم  هک  دـحاو  یموهفم  دوـجو ، ظـفل  ربارب  رد  زین  اـجنیا  رد 
لمح هب  دوجو  موهفم  مسق  ود  زا  کـیچیه  رب  موهفم  نیا  تسا و  دوجولاـب » یّمـسملا  دوش - یم  هدـیمان  دوـجو  هچنآ   » موـهفم نآ  مسقم 

یمـسا موهفم  نیع  یمـسا  نّیعت  اب  دـناوت  یمن  سپ  درادـن ، تینیع  یمـسا  یفرح و  موهفم  ود  زا  کیچیه  اب  اذـل  دوش و  یمن  لـمح  یلّوا 
، میتفگ یتاذ  عماج  ریوصت  رد  هک  يریبعت  هب  میتسه و  یموهفم  نینچ  لاـبند  اـم  هک  یلاـح  رد  یفرح ، موهفم  نیع  یفرح  نّیعت  اـب  ددرگ و 

نیا لکـشم  یـضرع  عماج  دـش ، نایب  هکنانچ  موهفم و  دوخ  لـثم  تسا ، دوجو  یفرح  یمـسا و  موهفم  يارب  یـضرع  یعماـج  موهفم  نیا 
لیلد لوا  همدقم  يارب  دیاب  عنم  نیا  عفد  تهج  هکنیا  لصاح  سپ  دنک . یمن  ّلح  ار  یفرح  یمـسا و  موهفم  نیب  لدـبت  لیدـبت و  ینامه و 

. درک هماقا 

رب رگید  یتهج  زا  تسا  نکمم  زاب  تسا ، مسقم  دوجو  موهفم  هکنیا  نتفریذپ  لّوا و  همدـقم  رب  قوف  لاکـشا  زا  یـشوپ  مشچ  ضرف  رب  - 2
موهفم تشذگ ،  3 - 1 لوا / لصف  رد  هکنانچ  اریز  دوش ، عقاو  هشدخ  دروم  دوجو  یفرح  موهفم  ندوب  مسق  ینعی  درک ؛ لاکشا  همدقم  نیا 

هن یفرح  میهافم  دوش  یم  هتفگ  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  تسرد  تسین و  روصت  لباق  لقتسم  روط  هب  یفرح 
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يارب یفرح  موـهفم  یگژیو  نیمه  زا   6 - 6 لوا / لـصف  رد  هکناـنچ  هن ،...  هن  یلک ، هن  دـنا  یئزج  هن  لومحم ، هن  دـنوش  یم  عقاو  عوضوم 
نیا رد  هچنآ  مسقم . هن  دوش  یم  عقاو  مسق  هن  یفرح  موهفم  زین  لیلد  نامه  هب  هک  مییوگ  یم  نونکا  دـش . هدافتـسا  نآ  ندوب  تیهاـم  یفن 

موهفملا  » موهفم ینعی ، تسا ؛ نآ  ناوـنع  هکلب  تسین ، اـهتنا و )...  ادـتبا و  اـی   ) دوـجو یفرح  موـهفم  دوـخ  تقیقح  رد  تسا  مسق  میـسقت 
یم یتروص  رد  اهنت  اـم  عیاـش و  لـمح  هب  هن  تسا  دوجو  یفرح  موهفم  یلّوا  لـمح  هب  اـهنت  یمـسا و  تسا  یموهفم  هک  دوجولل » یفرحلا 

رد ار  یمسا  موهفم  دوخ  یمسا  مسق  رد  هک  روط  نامه  هک  تسا  هدش  میسقت  یمـسا  یفرح و  مسق  ود  هب  دوجو  موهفم  هک  مییوگب  میناوت 
یفرح موهفم  عیاـش  لـمح  هب  اـتقیقح و  هچنآ  ینعی  ار ، یفرح  موـهفم  دوـخ  زین  نآ  یفرح  مسق  رد  مینک  یم  روـصت  تسا  مسق  هک  یلاـح 

هب تسا . لاحم  دش  رکذ  هک  یلیلد  هب  نیا  یمـسا و  تسا  یموهفم  هک  ار  نآ  ناونع  هن  مینک ، روصت  تسا  مسق  هک  یلاح  رد  تسا ، دوجو 
رد تسا  يرگید  یفرح  موهفم  ره  اـی  ادـتبا و  اـی  دوجو  یفرح  موهفم  عیاـش  لـمح  هب  اـتقیقح و  ار  هچنآ  ناوتب  تسین  نکمم  رگید ، ریبعت 
رد هک  یموهفم  هک  دوش  هتفگ  هک  دـسرب  نیا  هب  تبون  سپـس  اـت  درک  روصت  تسا  مسقم  کـی  مسق  هک  یتلاـح  رد  میـسقت و  کـی  نمض 

. تسا رگید  مسق  مسق و  نیا  نیب  كرتشم  هدش  عقاو  مسقم 

***
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هریغل دوجو  هسفنل و  دوجو  موس  لصف 

هراشا
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یف دوـجو  ینعی  لوا ، مسق  لـصف ، نیا  رد  هریغ . یف  دوـجو  هسفن و  یف  دوـجو  دـش : مسقنم  مسق  ود  هب  دوـجو  هلحرم ، نـیا  لوا  لـصف  رد 
ار ود  نآ  لـصاح  دنتـسه و  مه  لوط  رد  میـسقت  ود  نیا  سپ  هریغل . دوجو  هسفنل و  دوجو  دوش : یم  میـسقت  رگید  مسق  ود  هب  دوـخ  هسفن ،

دوجو  » راـصتخاب ار  اـهنآ  ـالومعم  هک  هریغ  یف  اـی  هریغل و  هسفن  یف  اـی  تسا  هسفنل  هسفن  یف  اـی  دوجو  دومن : ناـیب  لکـش  نیا  هب  ناوت  یم 
نیا زا  يریوصت  ادتبا  اعدم  ندرک  نشور  يارب  ام  دنیوگ . یم  زین  یطبار » دوجو   » هریغل دوجو  هب  دنیوگ . یم  هریغ » یف   » و هریغل »  » و هسفنل »
رخآ مینک و  هئارا  يرتنشور  ریوصت  مینک  یم  یعـس  لاثم  رکذ  اب  یطبارریغ  یطبار و  دوجو  نیب  هسیاقم  اب  سپـس  میهد و  یم  تسد  هب  ود 

. دسر یم  بلاطم  ریاس  هب  تبون  نآ  زا  سپ  میزادرپ ، یم  باتک  تارابع  اب  هدش  هتفگ  بلاطم  قیبطت  هب  رمألا 

اعدم حیضوت  : 1

هسفنل دوجو  هریغل و  دوجو  زا  يریوصت  : 1 - 1

« ّلحم  » مان هب  يرگید  دوجو  اـب  نراـقم  هارمه و  هشیمه  دوش ، یمن  دوجوم  اـهنت  هاـگچیه  هک  تسا  يدوجو  یطبار  دوجو  اـی  هریغل  دوجو 
. تسین یفرع  یهارمه  تنراقم و  یهارمه  تنراقم و  نیا  یلو  دبای  یم  ققحت 

بجوم اهتنراقم  نیا  دـنک . یمن  زواجت  شدوخ  ناکم  رد  يزیچ  عوقو  ای  یناـمز و  ّتیعم  اـی  یناـکم  ترواـجم  ّدـح  زا  یفرع  ياـهتنراقم 
صقن عفر  بجوم  ییاهتنراقم  نینچ  ببس  نیمه  هب  تسا و  لقتسم  يرگید  زا  نراقم  ود  زا  کیره  دوش . یمن  یقیقح  طابترا  یگتسباو و 

تنراقم زا  لبق  هک  دـنراد  ار  یلاح  نامه  تنراقم  زا  دـعب  ود  نآ  زا  کیره  دوش . یمن  نراقم  یـش ء  ود  زا  کیچیه  يارب  لامک  ققحت  و 
تنراقم نیا  اب  هک  تسا  یـصقن  ياراد  تنراقم  زا  لبق  هن  تشادن و  البق  هک  دوش  یم  یلامک  دـجاو  یکی  تنراقم  هطـساو  هب  هن  دنتـشاد ،

. نآ ّلحم  یطبار و  دوجو  نیب  تنراقم  فالخرب  تسا ، یفرع  ياهتنراقم  عضو  نیا  دشاب . ناربج  لباق 
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ود نآ  نیب  يدوجو  هفاضا  عون  کی  بجوم  یفـسلف  نابز  هب  طابترا و  یگتـسباو و  عون  کی  بجوم  نآ  ّلـحم  اـب  یطبار  دوجو  تنراـقم 
یطبار دوـجو  قـقحت  : » دوـش هتفگ  هکنیا  نیب  تسا  قرف  تسا . ّلـحم  لاـمک  ناـمه  هنیعب  دوـخ  یطبار  دوـجو  قـقحت  هک  يروـط  هب  تسا 

ّلحم لاـمک  ناـمه  هنیعب  دوخ  یطبار  دوجو  ققحت  : » دوش هتفگ  هکنیا  و  تسا » ّلـحم  يارب  لاـمک  یعوـن  شیادـیپ  صقن و  عـفر  بجوـم 
تیعقاو ود  نیا  نیب  هک  تسا  نیا  تیاـهن  دـنا ، تیعقاو  ود  تسا ، ّلـحم  لاـمک  زا  ریغ  یطبار  دوجو  هک  تسا  نیا  لّوا  ریبعت  داـفم  تسا ».

ّلحم لامک  یطبار و  دوجو  هک  تسا  نیا  نآ  داـفم  هک  مود  ریبعت  فـالخرب  تسا ، یمود  ببـس  تلع و  یلّوا  تسا و  رارقرب  تیلع  هطبار 
، تسا یطبار  دوجو  تیعقاو  نامه  هک  تسا  تیعقاو  کی  تسین ، راک  رد  تسا  يرگید  تلع  یکی  هک  تیعقاو  ود  ياپ  دنا ، تیعقاو  کی 
، ینعی تسا ؛ مود  لکـش  هب  ثحب  دروم  هلئـسم  ّلـحم . لاـمک  رگید  راـبتعا  هب  تسا و  یطبار  دوجو  يراـبتعا  هب  دـحاو  تیعقاو  نیا  اـهتنم 

. تسا ّلحم  لامک  نامه  انیع  یطبار  دوجو  تیعقاو  دوخ  هک  تسا  يوحن  هب  نآ  ّلحم  یطبار و  دوجو  تیعقاو  نیب  طابترا  هفاضا و 

مه تسا و  هفاـضا  عون  کـی  نآ  ّلـحم  یطبار و  دوجو  نیب  طاـبترا  تنراـقم و  مه  هک  تساـجب  لاؤس  نیا  اـعبط  زیاـمت ، نیا  هب  هجوـت  اـب 
لامک اـنیع  دوخ  یطبار  دوجو  تیعقاو  دوش  یم  بجوم  یلّوا  هک  تسا  هنوگچ  سپ  دـنا ، هفاـضا  ودره  یفـسلف  رظن  زا  یفرع ، ياـهتنراقم 

؟ تسین یمود  رد  هک  تسه  يزایتما  تیصوصخ و  هچ  یلّوا  رد  تسا ؟ هفاضا  ود  نیا  نیب  یقرف  هچ  هن ؟ یمود  یلو  دشاب  زین  ّلحم 

دوجوم ود  یش ء  ود  نیا  تسین ، نراقم  یـش ء  ود  زا  کیچیه  تیعقاو  نیع  تسا  یفرع  ياهتنراقم  رد  هک  يا  هفاضا  هک  تسا  نیا  باوج 
سپ ود  نآ  زا  کیره  ور  نیا  زا  تسا و  هدش  ادیپ  اهنآ  يودره  دوجو  رب  دئاز  يا  هفاضا  تبـسن و  اهنآ  نیب  طقف  دنرگیدکی و  زا  لقتـسم 
لحم یطبار و  دوجو  نیب  هک  يا  هفاضا  فالخرب  دنرگیدکی ، زا  لقتـسم  زاین و  یب  صّخـشت  ققحت و  رد  لبق  دننام  زین  هفاضا  شیادـیپ  زا 
کی جراـخ  رد  تسا ، نآ  موقم  تسا ، یطبار  دوجو  تیعقاو  نیع  هکلب  تسین ، ودره  نیا  دوـجو  رب  دـئاز  تبـسن  هفاـضا و  نیا  تسا ، نآ 
نیمه مکح  هب  تسا و  ّلحم  هب  هفاضا  رگید  رابتعا  هب  تسا و  یـصاخ  تیهام  ياراد  تسا و  هسفن  یف  دوجو  يرابتعا  هب  هک  تسا  تیعقاو 
هدوجو دراد : هریغل  دوجو  یفسلف  نابز  هب  درادن و  ّلحم  رد  ندوب  زج  یندوب  تسا و  لحم  لامک  انیع  دوخ  یطبار  دوجو  هک  تسا  تینیع 

رتالاب هریغل . هدوجو  هنیعب  وه  هسفن  یف 

اعدم حیضوت  : 1www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 342زکرم  هحفص 328 

http://www.ghaemiyeh.com


301 ص :

اهنت هن  نآ ، رب  ضراـع  دـئاز و  هن  تسا  یطبار  دوـجو  تیعقاو  نیع  ّلـحم  هب  هفاـضا  هک  تیـصوصخ  نـیا  ینعی  هریغل ، تیـصوصخ  هـکنآ 
دوجو دنچره  ینعی ، دشابن ؛ دوخ  يارب  یلامک  دوخ  هک  دوش  یم  بجوم  هکلب  دشاب ، ّلحم  لامک  هنیعب  یطبار  دوجو  هک  دوش  یم  بجوم 
يارب ندوب  ینعی  وا  ندوب  تسا ، نآ  دجاو  يرگید  تسین ، دوخ  دجاو  شدوخ  هک  تسا  يروط  نآ  ققحت  هوحن  تسا ، هتفای  ققحت  یطبار 

. درادن هسفنل  دوجو  یطبار  دوجو  یفسلف ، ریبعت  هب  دوخ ؛ يارب  هن  يرگید 

هـسفنل هک  تسین  يزاـین  تسین و  هسفنل  هک  تسا  نیا  نمـضتم  دوخ  تسا  هریغل  هسفن  یف  دوجو  یطبار  دوجو  دوـش  یم  هتفگ  یتـقو  هتبلا 
ناـسنا نهذ  هک  قیقد  تسا  يا  هتکن  اریز  میداد ، رارق  دـیکأت  دروم  ار  نآ  اـم  لاـح  نیع  رد  دریگ ، رارق  دـیکأت  دروم  هناگادـج  نآ  ندوبن 

اب هدـشن  كرد  یتسردـب  دـنا  هتکن  نیا  هب  یکتم  هک  یفـسلف  ثحاـبم  زا  يا  هراـپ  دوش  یم  بجوـم  دـنام و  یم  لـفاغ  نآ  زا  هاـگآدوخان 
یفن  ) شدوخ زا  طبار  دوجو  یهاگآ  مدـع  تابثا  يارب  مولعم ، ملاـع و  ملع و  ثحبم  رد  ـالثم  دـنوش . عقاو  هلمح  دروم  دراواـن  تالاکـشا 
یتاذ كرحتم  هکنیا  تابثا  يارب  يرهوج  تکرح  ثحب  رد  نینچمه  یفیلأت و  لعج  تابثا  يارب  لعج  باب  رد  زین  و  یفسلف ) یهاگآدوخ 

. تسا هدش  هدافتسا  یطبار  دوجو  یگژیو  نیا  زا  تفای  تسد  یتاذ  كرحتم  کی  هب  ناوت  یمن  ضارعا  رد  تسا و  رهوج  رد  رصحنم 

طابترا هفاضا و  نیع  نآ  دوجو  تیوه و  هک  تسا  يا  هسفن  یف  دوجو  تفایرد ، زین  ار  هسفنل  دوجو  زا  روظنم  ناوت  یم  دـش  هتفگ  هچنآ  زا 
تـالامک دوـجو و  هن  دـیآ و  یم  باـسح  هب  رگید  یـش ء  ناـصقن  شمدـع  هن  اذـهل  تسایـشا و  ریاـس  زا  لقتـسم  تسین ، رگید  یئیـش  هـب 

نآ دوخ  تالامک  اهنت  شیدوجو  تـالامک  دوجو و  نآ و  دوخ  ناـصقن  شندوبن  دـنوش . یم  بوسحم  رگید  یـش ء  تـالامک  شیدوجو 
دنتسه

هسیاقم لاثم و  کی  رکذ  : 1 - 2

هفاضا لثم  یفرع ، ياه  هفاضا  اب  تسا  ّلحم  هب  هفاضا  نیع  هک  ار  یطبار  دوجو  لاثم ، کی  رکذ  اب  هدـش ، هتفگ  بلاطم  ندـش  نشور  يارب 
. مینک یم  هسیاقم  شناکم ، هب  یش ء 

ضوح بآ و  دنتسه و  نآ  لحم  یطبار و  دوجو  باب  زا  مسج  يدیفس و  میریگ . یم  رظنرد  ار  ضوح  بآ و  مسج و  يدیفـس و  لاثم  ود 
يدیفس ضوح : هب  بآ  هفاضا  زا  مه  مینک و  یم  ریبعت  یف »  » ای رد »  » هژاو اب  مسج  اب  يدیفـس  هفاضا  زا  مه  یـش ء ، ناکم  یـش ء و  باب  زا 

. تسا ضوح  رد  بآ  تسا و  مسج  رد 

زا لقتسم  ود  نآ  زا  کیره  دوش  هتخیر  ضوح  رد  بآ  هکنیا  زا  شیپ  ضوح ، بآ و  لاثم  رد 
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زاب هفاضا  نیا  زا  سپ  یلو  دوش  یم  رارقرب  ود  نآ  نیب  یطاـبترا  هفاـضا و  ضوح  رد  بآ  ندـش  هتخیر  اـب  سپـس  تسا و  دوجوم  يرگید 
نیب زا  ار  هفاضا  نیا  ضوح  زا  بآ  نتخاس  جراخ  اب  ناوت  یم  اددـجم  ضوح و  نامه  مه  ضوح  زین  دوب و  البق  هک  تسا  بآ  ناـمه  بآ 

لقتـسم تیعقاو  ود  نیا  زا  کیره  هفاضا ، زا  دعب  هچ  لبق و  هچ  لاحره ، رد  سپ  ود . نآ  زا  کیچیه  هب  یللخ  چیه  ندمآ  دراو  نودـب  درب 
. دوش یم  لئاز  نآ  ندش  جراخ  اب  هتشگ و  اهنآ  دوجو  رب  ضراع  هفاضا  نیا  ضوح  رد  بآ  ندش  هتخیر  اب  اهتنم  تسا ، يرگید  زا 

ییاج رد  يدیفس  البق  هک  يروط  هب  دراد  مسج  زا  لقتـسم  ادج و  يدوجو  يدیفـس  ایآ  تسا ؟ هنوگ  نیا  مه  مسج  هب  يدیفـس  هفاضا  ایآ 
هب دوـش ؟ یم  لـصاح  ود  نآ  نیب  يا  هفاـضا  لاـقتنا  نیا  اـب  دـنهد و  یم  رارق  نآ  رد  هدرک  لـقتنم  مسج  هب  ار  نآ  سپـس  تـسا و  دوـجوم 

الـصا هن ، ای  دنک ؟ یم  ادیپ  هفاضا  نآ  اب  مسج  هب  لاقتنا  اب  سپـس  درادـن و  مسج  هب  هفاضا  تسا و  دوجوم  لوا  يدیفـس  ایآ  رگید ، ترابع 
، تسا حیحـص  مود  قش  کش ، نودـب  تسین ؟ ققحت  لباق  مسج  رد  زج  يدیفـس  الـصا  ینعی ، تسا ؛ يدیفـس  دوجو  نیع  مسج  هب  هفاـضا 
ار هفاضا  نیا  ناوت  یمن  زین  ققحت  زا  سپ  تسین و  ققحت  لباق  هفاضا  نیا  نودـب  يدیفـس  نیا  تسا ، يدیفـس  دوجو  مّوقم  مسج  هب  هفاـضا 
هن تسین ، يدیفـس  نیا  يدیفـس  نیا  رگید  هفاضا  نیا  عطق  اب  تسا . يدیفـس  يدوبان  يانعم  هب  هفاـضا  نیا  ندرک  لـئاز  درک . لـئاز  عطق و 

. درادن ندوب  مسج  يارب  زج  ییدوخ  تیوه و  درادن ، مسج  رد  ندوب  زج  یندوب  يدیفس  تسا . هفاضا  نودب  یلو  تسه  هکنیا 

ور نیمه  زا  تسا و  یطبار  دوجو  یناـسفن ، تسا  یفیک  هک  رظن  نیا  قبط  ملع ، تسا ، ملع  تسا  قوـف  لاـثم  زا  رتنـشور  هک  يرگید  لاـثم 
دوش ققحم  القتـسم  ادتبا  ملع  هک  تسین  نینچ  دـش . ملاع  ناسنا  ینعی  دـش  ققحم  ملع  تسا . ناسنا  ندـش  ملاع  نیع  ناسنا  رد  ملع  ققحت 

نیازا تسا ، ملع  دوجو  نیع  دوخ  ّلحم  هب  ملع  هفاضا  دوش . ملاع  زین  ناسنا  هلیـسو  نیا  هب  دوش و  رارقرب  ناـسنا  نآ و  نیب  يا  هطبار  سپس 
ملاـع هکنیا  هب  دوش  یمن  فصتم  دوخ  ملع  رگید  يوس  زا  دراد ، هریغل  دوجو  ملع  سپ  ملع ؛ مادـعنا  اـب  تسا  يواـسم  هفاـضا  نیا  عـطق  ور 

. درادن هسفنل  دوجو  ملع  سپ  ملع ، دوخ  هن  دوش  یم  ملاع  ناسنا  ملع  ققحت  اب  تسا ،

باتک اب  قوف  ریوصت  قیبطت  : 1 - 3

يدوجو هکنیا  زا  تسا  ترابع  راصتخاب  دش  هتفگ  هسفنل  دوجو  یطبار و  دوجو  هب  عجار  هچنآ 
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هکنانچ دوخ ، هب  صوصخم  تسا  یتیهام  تاذ و  ياراد  تسا و  هسفن  یف  دوجو  رابتعا  نیا  هب  تسوا و  یناـث  ّلـحم ، دوجو  لاـبق  رد  تسا 
دوجو رابتعا  نیا  هب  تسا ، لحم  هب  هفاضا  طبر و  دوخ  اـنیع  دوجو  نیمه  و  دوخ ، هب  صوصخم  تسا  یتیهاـم  تاذ و  ياراد  زین  نآ  ّلـحم 
ریبعت هب  تسا و  دوخ  تالامک  دوخ و  ياراد  هکنیا  هب  دوش  یمن  فصتم  تسین ، دوخ  تالامک  نآ  تـالامک  تسین ، شدوخ  يارب  یطبار 

، تسا لحم  تـالامک  همه  شتـالامک  زین  تسا و  دوخ  ّلـحم  لاـمک  اـنیع  یطبار  دوجو  راـبتعا  نیا  هب  هکلب  درادـن ، هسفنل  دوجو  یفـسلف 
تسوا و تالامک  وا و  ياراد  هکنیا  هب  دوش  یم  فصتم  نآ  لحم  تسا ، نآ  تافـص  نوئـش و  زا  یتفـص  نأش و  لحم و  تالاح  زا  یتلاح 

تـسا يا  هسفن  یف  دوجو  هسفنل  دوجو  لباقم ، رد  دراد . ریغلل  دوجو  یفـسلف  ریبعت  هب  ّلحم و  يارب  تسا  يدوبمک  ناصقن و  اـنیع  شندوبن 
يرگید یـش ء  ناصقن  شمدـع  هن  اذـهل  تسایـشا و  ریاس  زا  لقتـسم  تسین ، رگید  یـش ء  هب  طابترا  هفاضا و  نیع  نآ  دوجو  تیوه و  هک 

دوخ تالامک  اهنت  شیدوجو  لامک  دوجو و  وا  دوخ  ناـصقن  شندوبن  يرگید . یـش ء  تـالامک  شیدوجو  تـالامک  دوجو و  هن  تسا و 
. تسوا

نونکات هک  ملع ، تیهاـم  مه  دوش ، ققحم  جراـخ  رد  ملع ، ـالثم  یطبار ، دوجو  یتقو  هک  تفگ  ناوت  یم  زین  تراـبع  نیا  هب  ار  بلطم  نیا 
تیهام طـقف  دوش ، ققحم  جراـخ  رد  ناـسنا - ـالثم  هسفنل - دوجو  یتقو  یلو  ناـسنا  تیملاـع  فصو  مه  دوش و  یم  دوجوم  دوب ، مودـعم 

یم دوخ  تیهام  زا  مدـع  درط  مه  دوش ، ققحم  جراخ  رد  یطبار  دوجو  یتقو  باتک ، ریبعت  هب  ریغال . دوش و  یم  دوجوم  جراـخ  رد  ناـسنا 
نآ ناصقن  هک  یش ء  نآ  تیهام  رب  دئاز  یمدع  درط  هکلب  یـش ء ، نآ  تیهام  زا  مدع  درط  هن  هتبلا  يرگید ، یـش ء  زا  مدع  درط  مه  دنک ،

. يرگید یش ء  زا  مدع  درط  هن  دنک و  یم  دوخ  تیهام  زا  مدع  درط  طقف  دوش ، دوجوم  هسفنل  دوجو  یتقو  یلو  دیآ  یم  باسح  هب  یش ء 

دراط يدوجو  ره  سپ  دـنک . یم  مدـع  درط  هک  يزیچ  ینعی  دوجو  تقیقح  تسا . مدـع  درط  تیثیح  دوجو  تیثیح  الـصا  رگید ، ریبعت  هب 
نیا هسفن  یف  دوجو  اـب  هریغ  یف  دوجو  قرف  یلو  هریغل ؛ هسفن  یف  دوجو  هچ  هسفنل ، هسفن  یف  دوجو  هچ  هریغ ، یف  دوجو  هچ  تسا ؛ یمدـع 
اّمتح نآ  درط  هک  هسفن  یف  دوجو  فالخرب  تسین ، تیهام  کی  مدع  درط  درط  نیا  دنک ، یم  مدع  درط  دنچره  هریغ ، یف  دوجو  هک  تسا 

كـالم سپ  دوش . یم  ندوـب  دوـجوم  هب  فـصتم  دوـب  مودـعم  نونکاـت  هک  تاـیهام  زا  یتیهاـم  نآ  قـقحت  اـب  تسا و  یتیهاـم  مدـع  درط 
رگا هن ، اـی  دـنک  یم  تاـیهام  زا  یتیهاـم  زا  مدـع  درط  دوجو  نیا  اـیآ  مینیبـب  هک  تسا  نیا  هریغ  یف  دوجو  زا  هسفن  یف  دوـجو  یـسانشزاب 

تبثم باوج 
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دوجو هک  تسا  نیا  رگیدـکی  زا  ود  نآ  یـسانشزاب  كـالم  هسفنل و  هریغل و  دوجو  قرف  هریغ و  یف  اـّلا  تسا و  هسفن  یف  دوـجو  نیا  تسا 
نراقم هک  ار  يرگید  مدع  دوخ ، تیهام  زا  مدع  درط  رب  هوالع  هریغل ، دوجو  یلو  ریغ  دنک و ال  یم  دوخ  تیهام  زا  مدـع  درط  طقف  هسفنل 

يارب ناصقن  یعون  مدع  نیا  تاذ و  هبترم  رد  هن  دوش  یم  مدـع  نیا  هب  فصتم  دوخ  تافـص  هبترم  رد  یـش ء  نآ  و  تسا - يرگید  یش ء 
: دنک یم  درط  زین  دیآ - یم  باسح  هب  وا 

وه و  هسفن - یف  هدوجو  نوکی  نا  هریغل  یـشلا ء  دوجو  نوکب  دارملا  هریغل و  هدوجو  اـم  هسفنل و  هدوجو  اـم  یلا  هسفن  یف  دوجوملا  مسقنی 
تناک ّالا  هتاذ و  رخآلا و  یـشلا ء  کلذ  هّیهام  مدـعل  ـال  رخآ ، یـش ء  نع  مدـعلل  ادراـط  هنیعب  وه  مدـعلا - هتّیهاـم  نع  درطی  يذـلا  دوجولا 
هّیهام نع  مدعلا  هدوجوب  درطی  يذلا  ملعلاک  هل ، هنراقملا  نم  عون  هل  هتاذ  هتّیهام و  یلع  دئاز  مدعل  لب  لاحم ، وه  ناتّیهام و  دحاو  دوجومل 

. هعوضوم نع  اّم  مدع  وه  يذلا  لهجلا  درطی  هنیعب  وه  هسفن و 

جراخ رد  هریغل  هسفنل و  دوجو  تابثا  : 2

ات نخس  نانادقطنم  حالطـصا  هب  دوب و  اهنآ  روصت  نداد  تسد  هب  هریغل و  هسفنل و  هب  هسفن  یف  دوجو  میـسقت  فرـص  میتفگ  نونکات  هچنآ 
نیمه تابثا  ددصرد  اجنیا  رد  دـماین . نایم  هب  ینخـس  هن  ای  دـنا  ققحم  جراخ  رد  دوجو  عون  ود  نیا  ایآ  هکنیا  زا  دوب ، ام » بلطم   » رد اجنیا 

. تسا هطیسب » له  بلطم   » رد نخس  ینعی ، میتسه ؛ بلطم 

ماسقا تادامج ، ماسقا  دوجو  مسج ، دوجو  درادن . ینادنچ  حیـضوت  هب  جایتحا  تسا و  تایهیدب  زا  جراخ  رد  هسفنل  هسفن  یف  دوجو  ققحت 
زا مدـع  درط  همه  اریز  تسا ، هسفنل  هسفن  یف  دوجو  خنـس  زا  همه  ینامـسج  عاوـنا  دوـجو  رگید  تراـبع  هب  تاـناویح و  ماـسقا  تاـتابن و 

، الثم دنا ؛ هسفنل  هکلب  دنتسین ، هریغل  سپ  دننک ، یمن  رگید  یتیهام  زا  رگید  یمدع  درط  دنا و  هسفن  یف  دوجو  سپ  دننک ، یم  دوخ  تیهام 
یم دوجوم  ناسنا  مودـعم  تیهام  دوجو ، نیا  ققحت  اب  دـنک . یم  ناسنا  تیهاـم  زا  مدـع  درط  طـقف  حور - نت و  زا  بکرم  ناـسنا - دوجو 
یم تخرد  تیهاـم  زا  مدـع  درط  یتاـبن - سفن  تخرد و  مسج  زا  بکرم  تخرد - دوجو  زین  دوـش و  یم  نآ  زا  مدـع  درط  ینعی ، دوـش ؛

. اذکه دنک و 

ینامسج هیعون  روص  ضارعا و  دوجو  قیرط  زا  جراخ  رد  یطبار  دوجو  ققحت  تابثا  اّما 
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میهاوخ ماجنا  تالوقم  ثحبم  رد  ار  راک  نیا  میزادرپب ؛ ینامـسج  روص  ضارعا و  دوجو  تابثا  هب  اـجنیا  رد  هک  تسین  نیا  دوصقم  تسا .
هک میهد  ناـشن  هک  تسا  نـیا  دوـصقم  مـینک . یم  ضرف  هـنع  عورفم  ار  جراـخ  رد  ینامـسج  روـص  ضارعا و  قـقحت  اـجنیا  رد  سپ  داد ،

دوجو جراخ  رد  اهنیا  هک  تسا  نیا  ضرف  نوچ  دنتسه و  هریغل  دوجو  قادصم  تسا - ضورفم  ناشدوجو  هک  ینامـسج - روص  ضارعا و 
ضرف ینامـسج  روص  ضارعا و  دوجو  ضرف  رگید  ترابع  هب  دراد و  ققحت  جراخ  رد  هریغل  هسفن  یف  دوجو  هک  میریگ  یم  هجیتن  دـنراد ،

. تسا هریغل  هسفن  یف  دوجو 

، اهگنر یلک  روط  هب  يدیفـس و  یهایـس ، دنا و  یناسفن  ضارعا  هک  درد  تّذـل ، هدارا ، تردـق ، ملع ، میراد : یناوارف  ضارعا  جراخ  رد  ام 
دننام یناویح  روص  یتابن ، روص  یندعم ، روص  يروصنع ، روص  هیمسج ، تروص  نینچمه  دنا و  یناسفن  ریغ  ضارعا  زا  هک  اهمعط  اهوب و 

کیره رد  تقد  اب  نونکا  دنتـسه . جراخ  رد  نهآ  هرقن و  الط ، تروص  وج و  و  مدـنگ ، امرخ ، تخرد ، تروص  و  بسا ، ناـسنا ، تروص 
زا مدع  درط  اهنیا  زا  کیره  اریز  تسا ، یهیدـب  اهنآ  ندوب  هسفن  یف  دنتـسه . هریغل  هسفن  یف  دوجو  خنـس  زا  هک  میوش  یم  هجوتم  اهنآ ، زا 
درط ملع  دوش ؛ یم  دوجوم  هدارا  مودـعم  تیهام  هدارا  ققحت  اب  دـنک ، یم  هدارا  تیهام  زا  مدـع  درط  هدارا  دـنک ، یم  تاـیهام  زا  یتیهاـم 

مودعم هک  نآ ، تیهام  زین  یناسنا  تروص  ققحت  اب  تسا و  یهایس  تیهام  زا  مدع  دراط  زین  یهایس  دوجو  دیامن ، یم  ملع  تیهام  زا  مدع 
یم زین  يرگید  یـش ء  زا  مدع  درط  اهنیا  زا  کیره  لاح  نیع  رد  دنا . هسفن  یف  دوجو  همه  سپ  هیقب ، رد  اذـکه  دوش و  یم  دوجوم  تسا ،
نیا تردق  نتفای  ققحت  اب  و  تسا ) زجاع  دیز   ) دوش یم  نآ  هب  فصتم  ناسنا  و  تردق ) مدع   ) تسا یمدـع  فاصوا  زا  زجع ، الثم  دـننک .
رداق نیع  تردـق  ققحت  رگید  ترابع  هب  تسا و  ناسنا  زا  زجع  درط  نیع  تردـق  تیهاـم  زا  مدـع  درط  دوش . یم  درط  ناـسنا  زا  زین  مدـع 

یمادـعا زا  یمدـع  درط  سپ  ناسنا ، زا  لهج  درط  مه  دوش و  یم  ملع  تیهام  زا  مدـع  درط  مه  ملع  ققحت  اب  نینچمه  تسا . ناسنا  ندـش 
ندش دوجوم  تسا ؛ ناسنا  زا  لهج  درط  نیع  ملع  تیهام  زا  مدع  درط  دنرگیدکی : نیع  درط  ود  نیا  تسا و  هدش  دـنا  نراقم  ناسنا  اب  هک 

. ضارعا ریاس  رد  تسا  نینچمه  تسا و  ناسنا  ندش  ملاع  نامه  ملع 

هدام زا  تیناسنا  مدع  درط  مه  دوش  یم  ناسنا  تیهام  زا  مدع  درط  مه  ناسنا - حور  الثم - ناسنا  تروص  ققحت  اب  زین ، ینامسج  روص  رد 
یناسنا تروص  ققحت  اب  تسین و  ناسنا  یلو  تسا  دوجوم  یناسنا  حور  ندـمآ  دوجو  هب  زا  لبق  ناسنا  ندـب  تسا . ندـب  نامه  هک  ناسنا ،

نیا ندب  رد 
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تـسا نینچمه  تسا و  هدش  ناسنا  یمـسج  مه  تسا و  هدش  دوجوم  ناسنا  هیعون  تروص  تیهام  مه  سپ  دوش . یم  درط  ندب  زا  زین  مدع 
. روص ریاس  رد 

، هریغل هسفن  یف  دوجو  هلزنم  هب  اجنیا  رد  میدرک و  دای  هسفنل  هسفن  یف  دوجو  هلزنم  هب  ناسنا  مسج و  زا  البق  دـنچره  هک  تشاد  هجوت  دـیاب 
دوخ دوصقم  اجنآ  رد  تسا و  هیمـسج  تروص  یناسنا و  تروص  مسج  ناسنا و  زا  دوصقم  اـجنیا ، رد  دـنرادن . تاـفانم  مه  هب  ود  نیا  اـما 
خنس زا  بّکرم  سپ  تسا . یلوا  يالویه  هیمسج و  تروص  زا  بکرم  هک  تسا  مسج  دوخ  تسا و  ندب  حور و  زا  بکرم  هک  تسا  ناسنا 

. هریغل هسفن  یف  دوجو  خنس  زا  نآ  تروص  تسا و  هسفنل  هسفن  یف  دوجو 

رد ینامـسج  روص  ضارعا و  ضرفلا  یلع  نوچ  دنا و  هریغل  هسفن  یف  دوجو  قیداصم  زا  همه  ینامـسج  روص  مه  ضارعا و  مه  اذـه  یلع 
: تسا دوجوم  جراخ  رد  هریغل  هسفن  یف  دوجو  دندوجوم ، جراخ 

نع درطی  مدـعلا ، هسفن  هّیهاـم  نع  درطی  اـمک  اـهنم  اـّلک  ّناـف  ضارعـالا ، تادوجو  هریغل ، دوجولا  ینعا  مسقلا ، اذـه  قّـقحت  یلع  هّجحلا  و 
لب اهتاذ  مدع  اهّداوم ال  نع  هب  درطت  اهّداومل  لوصح  عون  اهل  ّناف  هعبطنملا ، هّیعونلا  روصلا  کلذـک  هتاذ و  یلع  ادـئاز  اّم  امدـع  هعوضوم 

بسحف و هسفن  هّیهام  نع  مدعلل  ادراط  هدوجو  ناک  ام  هلباقی  اتعان و  هریغل و  یشلا ء  دوجو  نوکب  دارملا  وه  هدرطب و  لمکت  اّیرهوج  اصقن 
ام هسفنل و  هدوجو  ام  یلا  مسقنی  هسفن  یف  دوجولا  ّنا  رّرقتف  امهریغ . سرفلا و  ناسنالاک و  هّیرهوجلا ، هّماتلا  عاونـالاک  هسفنل ، دوجوملا  وه 

. بولطملا وه  کلذ  هریغل و  هدوجو 

عورف : 3

لوا عرف  : 3 - 1

هراشا

. تسا دوخ  ّلحم  هب  طابترا  هفاضا و  نیع  هک  تسا  يدوجو  هریغل  هسفن  یف  دوجو  هک  دش  هتفگ 

دوجو نیا  ندرک  درط  باتک  نابز  هب  تسا و  هفاضا  نیع  دوخ  هدوب  نآ  رد  لخاد  هکلب  تسین ، نآ  رب  ضراع  دـئاز و  ّلـحم  هب  نآ  هفاـضا 
ام هک  تسا  هدش  هتفرگ  هجیتن  ود  تینیع  نیا  زا  اجنیا ، رد  دوخ . ّلحم  زا  ار  دئاز  یمدع  تسا  نآ  ندرک  درط  نیع  دوخ  تیهام  زا  ار  مدع 

. میزادرپ یم  هناگادج  اهنآ  زا  کیره  نایب  هب 
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تسا رهوج  دوجو  زا  يا  هبترم  ضرع  لوا - هجیتن  : 3 - 1 - 1

عوضوم دوجو  زا  يادـج  يدوجو  ضارعا  هّللا ، همحر  نیهلأتملا  ردـص  زا  لبق  يامکح  هدـیقع  هب  دراد : دوجو  هّیرظن  ود  ضارعا  باب  رد 
ضرع دوجو  نیع  طابترا  هفاضا و  نیا  تسا و  رارقرب  ناشعوضوم  اهنآ و  ناـیم  یطاـبترا  هفاـضا و  هک  تسا  نیا  رما  تیاـهن  دـنراد ، دوخ 

. نآ رب  دئاز  هن  تسا 

عومجم سپ  رگید . يدوجو  تسا  نآ  عوضوم  هک  يرهوج  يازا  هب  تسا و  دوجوم  جراخ  رد  يدوجو  ضرع  يازا  هب  رظن ، نیاربانب  سپ 
نیهلأتملا ردص  دندوجو . ود  قادصم و  ود  زین  دوجو  قادصم و  ظاحل  زا  دـنا ، موهفم  ود  یموهفم  رظن  زا  هک  روط  نامه  ضرع ، رهوج و 

يرابتعا هب  هک  تسا  يروط  دوجو  نیا  اهتنم  تسین ، دوجوم  دوجو  کی  زا  شیب  جراخ  رد  هک  دـش  لئاق  وا  دـیزرو . تفلاـخم  رظن  نیا  اـب 
رظن زا  رگید ، ریبعت  هب  ـالثم . يدیفـس  دـننام  ضرع - موهفم  رگید  يراـبتعا  هب  دوش و  یم  عازتنا  نآ  زا  ـالثم - مسج  دـننام  رهوج - موهفم 
نهذ ینعی ، تسا ؛ ینهذ  نیهلأتملا  ردـص  رظن  زا  یلو  تسا  یجراخ  یـضورع  رهوج  رب  ضرع  ضورع  نهیلأتملا ، ردـص  زا  لبق  ياـمکح 

- يدیفـس مسج و  لثم  ضرع - يرگید  رهوج و  یکی  دـنک : یم  لیلحت  موهفم  ود  هب  ار  یجراخ  دوجو  کی  دوخ  لیلحت  فرظ  رد  ناسنا 
یلو دنا  یجراخ  ضارعا  همه  نیهلأتملا  ردص  زا  لبق  يامکح  رظن  زا  موس  ریبعت  هب  دـنک و  یم  لمح  ضراع و  رگید  رب  ار  یکی  سپـس  و 

دوـجو بتارم  زا  ضارعا   » هک دـننک  یم  داـی  ریبـعت  نـیا  اـب  احالطـصا ، هـیرظن  نـیا  زا  دـنا . یلیلحت  هـمه  ضارعا  نیهلأـتملا  ردـص  رظن  زا 
هدـش هتفرگ  هجیتن  نیا  تسا  ضرع  دوجو  نیع  رهوج  هب  ضرع  هفاضا  هکنیا  زا  باتک ، نیا  رد  دـنرهاوج ». دوجو  نوؤش  زا   » ای دـنرهاوج »

. تسا رهوج  دوجو  بتارم  زا  ضرع  هک  تسا 

تسا يداحتا  هدام  تروص و  بیکرت  مود - هجیتن  : 3 - 1 - 2

تروص بیکرت  نیـشیپ ، يامکح  رظن  زا  تسا . فالتخا  يو  زا  شیپ  هفـسالف  نیهلأتملا و  ردص  نیب  زین  هّدام  تروص و  نیب  هطبار  هرابرد 
هب صاخ  يدوجو  مه  هّدام  دراد و  دوخ  هب  صاخ  يدوجو  تروص  ینعی ، رهوج ؛ ضرع و  بیکرت  دـننام  تسا  یمامـضنا  بیکرت  هّدام  و 

رهوج و بیکرت  نیب  هک  یقرف  تیاـهن  تسا . تروص  دوجو  نیع  هّداـم  هب  تروص  هفاـضا  دـنک و  یم  لولح  هّداـم  رد  تروـص  یلو  دوـخ 
، نیهلأتملا ردـص  تسا . تروص  هب  دـنمزاین  هدام  یلو  تسا  زاین  یب  ضرع  زا  رهوج  هک  تسا  نیا  تسه  هدام  تروص و  بیکرت  ضرع و 

دقتعم لبق ، يامکح  فالخرب 
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يرگید تروص و  يازا  هب  یکی  دوجو - ود  هن  تسا ، طیسب  دوجو  کی  جراخ  رد  ینعی ، تسا ؛ يداحتا  هدام  تروص و  بیکرت  هک  تسا 
و هیمـسج - تروص  دننام  تروص - یکی  دـنک : یم  ذـخا  موهفم  ود  دـحاو  دوجو  نیا  زا  دوخ  لیلحت  فرظ  رد  نهذ  اهتنم  هّدام - يازا  هب 
هک تسا  هدـش  هتفرگ  هجیتن  نیا  تسا  تروص  دوجو  نیع  هدام  هب  تروص  هفاضا  هکنیا  زا  اجنیا ، رد  یلوا . يـالویه  دـننام  هّداـم - يرگید 

. تسا يداحتا  هّدام  تروص و  بیکرت 

هدام تروص و  بیکرت  هچ  ضرع و  رهوج و  بیکرت  هچ  نیهلأتملا  ردـص  زا  لبق  يامکح  رظن  هب  هک  تفگ  ناوت  یم  مالک ، کی  رد  سپ 
، هّدام دوجو  تروص و  دوجو  رهوج ، دوجو  ضرع و  دوجو  تسا : جراخ  رد  دوجو  کی  مادـکره  يازا  هب  ینعی ، تسا ؛ یمامـضنا  ود  ره 

بیکرت ود  زا  کیچیه  نیهلأـتملا  ردـص  رظن  زا  یلو  تسا  ّلاـح  دوجو  نیع  ّلـحم  هب  ّلاـح  هفاـضا  هدرک و  لولح  يرگید  رد  یکی  اـهتنم 
تروص ینعی  دوجو ، کی  مه  هدام  تروص و  يازا  هب  زین  تسه و  جراخ  رد  دوجو  کـی  ضرع  رهوج و  يازا  هب  هکلب  تسین ، یمامـضنا 

. تسا نآ  عوضوم  هک  يرهوج  اب  مه  ضرع  تسا و  دحتم  هدام  اب 

تروص دوجو  نیع  ار  ّلحم  هب  تروص  هفاضا  زین  ضرع و  دوجو  نیع  ار  رهوج  هب  ضرع  هفاضا  هکنیا  اب  نیهلأتملا  ردـص  زا  لبق  يامکح 
دنا هدوبن  لئاق  داحتا  ّلحم  ّلاح و  نیب  دنا ، هتـسناد  یم  ّلاح  دوجو  نیع  ار  ّلحم  هب  ّلاح  هفاضا  هکنیا  اب  عماج  ترابع  هب  دنا و  هتـسناد  یم 

دنتـشاد دوجو  یـضورعم  ضراع و  هاگره  هک  دـنا  هدیـسر  هجیتن  نیا  هب  باتک  نیا  رد  یلو  دـنا  هتـسناد  یم  یمامـضنا  ار  اـهنآ  بیکرت  و 
اهنآ یمامـضنا  بیکرت  اب  ّلحم و  ّلاح و  دوجو  یئود  اب  دوب  ّلاح  دوجو  نیع  ّلحم  هب  ّلاح  هفاضا  دنتـشاد و  ققحت  یّلحم  ّلاـح و  هاـگره 

. دندحتم ّلحم  ّلاح و  حالطصاب  ینعی ، تساهنآ ؛ نیب  يداحتا  بیکرت  اهنآ و  دوجو  یگناگی  مزلتسم  هکلب  تسین ، راگزاس 

تروص فالخرب  تسا ، رهوج  دوجو  بتارم  زا  ضرع  ینعی  دراد ، توافت  تروص  هدام و  داـحتا  اـب  ضرع  رهوج و  داـحتا  هوحن  دـنچره 
. تسین هّدام  دوجو  بتارم  زا  هک 

دوجول هنیابم  ریغ  هعبطنملا  روصلا  دوجو  کلاذـک  اـهتاعوضوم و  یه  یتلا  رهاوجلا  دوجو  نوؤش  نم  ضارعـالا  دوجو  ّنا  ّرم  اـمب  نّیبتی  و 
. اهّداوم

هشقانم : 3 - 1 - 3

نآ زا  لقتسم  ّلحم و  نودب  لاح  ققحت  هک  ینعم  نیا  هب  ّلحم  ّلاح و  داحتا  هک  دسر  یم  رظن  هب 

هشقانم : 3 - 1 - 3www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 342زکرم  هحفص 336 

http://www.ghaemiyeh.com


309 ص :

رد هکنانچ  دـشابن ، هاوخ  و  هدـش ، هتفگ  تروص  هب  هّدام  جایتحا  دروم  رد  هکنانچ  دـشاب ، ّلاـح  هب  جاـتحم  مه  ّلـحم  هاوخ  دـشابن - نکمم 
دانتسا هب  افرص  ار ، نیا  زا  شیب  اما  دنـشاب  هتـشاد  یئابا  نآ  زا  مه  امکح  ریاس  هک  تسین  يرما  دنا - هتفگ  ضرع  زا  رهوج  يزاین  یب  دروم 
بتارم زا  ضرع  هک  داد  رارق  بلطم  نیا  رب  یلیلد  ار  نآ  ناوت  یمن  هکناـنچ  درک ؛ تاـبثا  ناوت  یمن  تروص ، ضرع و  دوجو  ندوب  یطبار 

هک تهج  نیا  رد  اریز  تسا ، هّداـم  دوجو  بتارم  زا  هک  دـش  لـئاق  مه  تروص  دروم  رد  تسیاـب  یم  هنرگو  تسا  رهوج  دوـجو  نوئـش  و 
. تسا کیرش  ضرع  اب  تسا  هریغل  شدوجو 

مود عرف  : 3 - 2

، دـنک یم  دوخ  تیهام  زا  مدـع  درط  هکنیا  رب  هوالع  یتعان ، دوجو  باتک  ریبعت  هب  تسا و  دوخ  ّلـحم  لاـمک  یطبار  دوجو  هک  دـش  هتفگ 
یـش ء نآ  تیهام  مدع  ینعی  تسا ، دئاز  مدع  نراقم  مدـع  نیا  هک  تشذـگ  دـنک و  یم  درط  زین  تسا  رگید  یئیـش  نراقم  هک  ار  یمدـع 

موهفم تسوا  نراـقم  مدـع  هک  يرگید  یـش ء  نآ  تیهاـم  یتعاـن و  دوـجو  تیهاـم  زا  ریغ  هک  تساـنعم  نیا  هب  اـقیقد  بلطم  نیا  تسین .
نیا دوجو  دـیآ  یم  باسح  هب  دوخ  تیهام  دوجو  هک  روط  نامه  یتعان  دوجو  ققحت  و  تسوا ، مدـع  مدـع  نیا  هک  تسا  راک  رد  يرگید 

يوهاـم یموهفم  موهفم  نیا  هک  تسا  نیا  ثحب  نوـنکا  دوـش . یم  زین  مدـع  نیا  درط  نآ  قـقحت  اـب  اریز  دـیآ ، یم  باـسح  هب  زین  موـهفم 
: میراد تسا  موهفم  ود  نیا  زا  یکی  يازا  هب  کیره  هک  دوجو  ود  يوهام و  موهفم  ود  اجنیا  رد  اریز  تسین ،

؛ جراخ رد  یطبار  دوجو  تقیقح  یتعان و  دوجو  تیهام  - 1

. جراخ رد  یش ء  نآ  دوجو  يرگید و  یش ء  تیهام  - 2

هب موهفم  نیا  صاخ  دوجو  هک  دشاب  راک  رد  موهفم  نیا  يازا  هب  یموس  دوجو  ياپ  دیاب  ای  دشاب ، يوهام  زین  ثحب  دروم  موهفم  رگا  لاح 
دوخ تیهام  دوجو  هکنیا  رب  هوالع  قوف  رد  روکذم  دوجو  ود  نامه  زا  یکی  دیاب  ای  میرادـن و  يدوجو  نینچ  ضرف  ربانب  هک  دـیآ  باسح 

تابثا هب  نآ  نالطب  دوخ  ياـج  رد  هک  دـشاب  تیهاـم  ود  ياراد  دوجو  کـی  هک  تسا  نیا  مزلتـسم  هک  دـشاب  زین  تیهاـم  نیا  دوجو  تسا 
. دشاب یعازتنا  یموهفم  موهفم  نیا  هک  تسا  یقاب  هار  نیا  اهنت  نیاربانب ، تسا . هدیسر 

هک دراد  رارق  یهایـس  دوجو  نآ  يازا  هب  تسا و  تیهام  یهایـس  موهفم  میریگ . یم  رظن  رد  ار  مسج  یهایـس و  هلئـسم ، ندش  نشور  يارب 
تسا و تیهام  زین  مسج  موهفم  تسا و  یتعان  يدوجو 
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. تسین راک  رد  يرگید  دوجو  دوجو ، ود  نیا  زجب  جراخ ، رد  دراد . رارق  مسج  دوجو  نآ  يازا  هب 

. دنک یمن  يرگید  زیچ  زا  مدـع  درط  یطبار ، هن  تسا  هسفنل  مسج  دوجو  نوچ  دـنک و  یم  مسج  تیهام  زا  مدـع  درط  مسج  دوجو  ققحت 
ققحت زا  لبق  دـیامن . یم  زین  هایـس  موهفم  زا  مدـع  درط  دـنک ، یم  یهایـس  تیهام  زا  مدـع  درط  هکنیا  رب  هوالع  یهایـس ، دوجو  ققحت  اـما 

روط نامه  نآ ، ققحت  زا  سپ  تسا و  مودعم  مه  هایس  ینعی ، تسین ؛ هایـس  مسج  زین ، تسا  مودعم  یهایـس  هک  روط  نامه  یهایـس ، دوجو 
. تسا مسج  ندش  هایـس  نامه  انیع  یهایـس  ققحت  دوش ؛ یم  هایـس  زین  مسج  ینعی ، دوش ؛ یم  ققحم  زین  هایـس  دوش ، یم  ققحم  یهایـس  هک 

. تسا نآ  عوضوم  مسج  دوش و  یم  عقاو  مسج  فصو  هک  تسا  یعازتنا  یموهفم  هکلب  تسین ، يوهام  یموهفم  هایس 

و اهتاعوضومل . ـال  اـهل و  تاـّیهامب  تسیل  اـهتاعوضومل  فاـصوا  یه  یتلا  هتعاـنلا  تادوجولا  نع  هعزتنملا  میهاـفملا  ّنا  اـضیا  هب  نّیبتی  و 
درطی تعانلا  دوجولا  مدـعلا و  هسفن  نع  درطی  هنع  عزتنملا  دوجولا  ناـک  اذا  هل ، هّیهاـم  نوکی  اـّمنا  دوجو  نع  عزتنملا  موهفملا  ّنـأل  کـلذ 

نم دوجولا  اذه  اّما  و  هتّیهام ، داوسلاف  داوسلا ، سفن  نع  مدعلا  درطی  هسفن  یف  داوسلا  دوجو  الثم ، هنع . عزتنملا  موهفملا  سفن  نع  مدعلا ال 
مـسجلا اهب  فصّتی  هفـص  نع  لب  هب ، توعنملا  مسجلا  هّیهام  نع  هسفن و ال  یف  داوسلا  نع  ال  امدـع ، درطی  سیلف  دوسا  مسجلا  هلعج  ثیح 

. هتاذ نع  هجراخ 

***
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

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

9 رمز / هروس 

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

ياه هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاـعف  اـب  فیرـشلا ،) هرس 
. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یـسرتسد  عیرـست  لیهـست و  ياتـسار  رد  ناهفـصا  هیمئاق  يا  هناـیار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رود هب  یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالـسا ،
زا هتفای  راشتنا  هدش و  دیلوت  راثآ  تیریدم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یسایس ، یعامتجا ، تانایرج  تابـصعت و  زا 

بلاطم و و  نیـصصختم ، يارب  یـشهوژپ  تالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعومجم  ات  دـیامن  یم  شالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوس 
هب يزاجم  ياضف  رد  دـیلوت و  نوگانوگ  ياه  تمرف  اب  فلتخم و  ياه  نابز  هب  یمدرم  تاقبط  مومع  ناگتخیهرف و  يارب  اشگهار  یثحابم 

. دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص 

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

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

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

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

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3

یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5
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رشن عبانم  رکذ  .5
 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

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

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

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

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

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

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

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5
HTML.6
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