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مالسا هاگدید  زا  یگدنز  ياه  تراهم اب  ییانشآ 

باتک تاصخشم 

 - 1350 دوعسم ، یهوکش ، هسانشرس :

ياه شهوژپ  زکرم  هدـننک  هیهت  [ ؛ یهوکـش دوعـسم  مالـسا /  هاگدـید  زا  یگدـنز  ياه  تراهم  اب  ییانـشآ  روآدـیدپ : ماـن  ناونع و 
[. امیس ادص و  یمالسا 

.1388 لقع ، رتفد  مق :  رشن : تاصخشم 

(1519 امیس ؛ ادص و  یمالسا  ياه  شهوژپ  زکرم   ) .ص  90 يرهاظ : تاصخشم 

9-39-5563-600-978 کباش :

اپیف یسیون : تسرهف  تیعضو 

 . .ص 89 همانباتک : تشاددای :

یگدنز ياه  تراهم  عوضوم :

یگدنز مسر  هار و  عوضوم :

مالسا یبهذم -- ياه  هبنج  یگدنز -- ياه  تراهم  عوضوم :

یمالسا ياه  شهوژپ  زکرم  .ناریا  یمالسا  يروهمج  يامیس  ادص و  هدوزفا : هسانش 

HQ 2037/1388 5آ9ش هرگنک : يدنب  هدر 

646/7 ییوید : يدنب  هدر 

1896974 یلم : یسانشباتک  هرامش 

ص:1

هراشا
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مالسا هاگدید  زا  یگدنز  ياه  تراهم  اب  ییانشآ 

1519 دک :

یهوکش دوعسم  هدنسیون :

دنب هقالع  هیضرم  راتساریو :

امیس ادص و  یمالسا  ياه  شهوژپ  زکرم  هدننک : هیهت 

لقع رتفد  رشان :

رثوک لالز  پاچ :

1388 لوا /  پاچ : تبون 

1400 ناگرامش :

لایر  13000 اهب :

امیس ادص و  یمالسا  ياه  شهوژپ  زکرم  نیما ، راولب  مق ، یناشن :

2915510 راگنرود :   0251  _ 2919670 نفلت :

نیمزریز هقبط  ربهر ، دیهش  نامتخاس  مج ، ماج  نابایخ  نارهت :

22164997 ربامن :  22014738 نفلت :

info@irc.ir www.irc.ir

ISBN: 978-600-5563-39-9  / 978 - 600-5563-39-9 کباش :
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ص:4

هچابید

هچابید

طیحم و اب  ار  اه  ناسنا  يراگزاس  لماعت و  هنیمز  هک  تسا  يدـعاوق  لوصا و  اـه ، کـینکت  زا  يا  هعومجم  یگدـنز ، ياـه  تراـهم 
زاـسراک یقطنم و  يدروخرب  ینوماریپ  تالکـشم  ربارب  رد  ناوت  یم  اـه  تراـهم  نیا  هب  ندـش  زهجم  اـب  .دزاـس  یم  مهارف  ناـیفارطا 

رد شیوخ  هتفهن  ياهورین  زا  دزاس و  یم  لدب  یعقاو  ییاناوت  هب  ار  دوخ  ياه  شرگن  شناد و  اه ، تراهم  نیا  کمک  اب  درف  .تشاد 
دـهد و ناشن  شیوخ  زا  بسانم  ياهدروخزاب  هژیو ، طیارـش  رد  هک  دزومآ  یم  وا  .دریگ  یم  هرهب  تیعـضو  دوبهب  یباداـش و  تهج 

.دریگن رارق  اه  یتساک  اه و  بیسآ  ضرعم  رد 

دشر و هب  يو  دوجو  رد  تراهم  نیرمت و  اب  هک  دنتسه  هوقلاب  ياهدادعتسا  یصخش و  تایصوصخ  صاخ ، تافص  لماش  اه  تراهم 
هیزجت و ار  شتاکردا  اه و  ناجیه  راکفا و  تاساسحا و  دناوت  یم  شیوخ  يدوجو  هیامرـس  اب  ناسنا  .دـنوش  یم  کیدزن  ییافوکش 
رد دـیاب  زیمآ  تیقفوم  ریـسم  نیا  رد  نتفرگرارق  يارب  یمدآ  .دـنیزگرب  یگدـنز  ریـسم  همادا  يارب  ار  هنیزگ  نیرتـهب  دـنک و  لـیلحت 

یلاـعتم فادـها  هب  یملع  ینید و  ياـه  هزومآ  لوصا و  زا  هدافتـسا  اـب  درادرب و  ماـگ  نارگید  دوخ و  ادـخ ، اـب  دوخ  هطبار  حالـصا 
.دوش کیدزن 
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ياـهراکهار یملع ، ياـه  هتفاـی  ینید و  نوـتم  زا  هدافتـسا  اـب  تسا  هدیـشوک  یهوکـش  دوعـسم  ياـقآ  باـنج  دـنمجرا ، رگـشهوژپ 
ياه شالت  زا  يرازگ  ساپـس  اب  .دـهد  رارق  نازاس  همانرب  نازیر و  همانرب  هار  ارف  یگدـنز ، ياه  تراهم  بسک  يارب  ار  يدنمـشزرا 

.دریگ رارق  بولطم  هدافتسا  دروم  اهراکوزاس  نیا  هک  دیما  ناشیا ، هناملاع 

قیفوتلا یلو  هنا 

یسانش هعماج  هورگ 

امیس ادص و  یمالسا  ياه  شهوژپ  زکرم 
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راتفگ شیپ 

راتفگ شیپ 

، نوگانوگ ياه  بهذـم اه و  بتکم .تسا  هدوب  رـشب  نیرید  ياهوزرآ  زا  هغدـغد  یب  نیریـش و  قفوم ، یگدـنز  مه  نآ  یگدـنز ،» »
ییالاب هاگیاج  اهنآ  همه  هدرک و  حرطم  یفلتخم  ياه  ثحب  یگدنز ، ندوب  يا  هیشاح  ای  یلـصا  نآ و  ياه  فده  یگدنز و  هرابرد 

َّالِإ َسنِـإلاو  َّنِْجلا  ُْتقَلَخ  اَـمَو  : » تسا تداـبع  ناـسنا ، شنیرفآ  زا  ییاـهن  فدـه  ینید ، هاـگن  رد  .دـنا  هتفرگ  رظن  رد  یگدـنز  يارب 
(56 تایراز : «.) دننک تدابع  ارم  هکنیا  رگم  مدیرفاین  ار  ناسنا  نج و  و  ِنوُُدبْعَِیل ؛

یگدنز دوش و  میظنت  تدابع  هیاپ  رب  دناوت  یم  یگدنز  نیاربانب ، .تسا  ندوب  هدنز » ، » یتدابع ره  زاین  شیپ  نیرت  یلـصا نیرت و  مهم 
.دشاب تدابع  ِدوخ  یگدنز ، رت ، قیقد  يریبعت  هب  دماجنیب و  رت  یلاع  رت و  لماک  بوخ ، تدابع  هب  ینید _  دودح  تیاعر  اب  قفوم _ 

دوخ لیم  قباطم  ار  یگدـنز  اهنآ  .تسا  هدروخ  هرگ  یناوارف  ياه  یتساک  اه و  يدارماـن  اـه و  یخلت  اـب  یگدـنز  دارفا ، یخرب  يارب 
یشکدوخ نوچ  یکانرطخ  ياه  میمصت  دنسر و  یم یچوپ  هب  هاگ  هک  ییاج  ات  دنوش ، یم  هتسخ  نآ  زا  دنبای و  یمن 

مالسا هاگدید  زا  یگدنز  ياه  تراهم اب  www.Ghaemiyeh.comییانشآ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 114زکرم  هحفص 16 

www.takbook.com

http://www.ghaemiyeh.com


ص:7

تیمیمـص و افـص ، طاشن ، يداش ، هارمه  هب  ملاس  یگدـنز  ناوت  یمن  ایآ  تسا ؟ خـلت  ردـق  نیا  یگدـنز  یتسار ، هب  ایآ  .دـنریگ  یم 
؟ تشاد تیقفوم 

یخرب تیاعر  اب  .تسا  یگدـنز  رد  مزال  ياه  تقد  اه و  تراهم  اه و  شناد  زا  تلفغ  نتـسنادن و  لیلد  هب  اه ، تسکـش  زا  يرایـسب 
ناوت یم  يدایز  هزادنا  ات  دنشاب _  هداتفا  اپ  شیپ  مه  رایسب  تسخن  هاگن  رد  دیاش  هک  اه _  هتکن یخرب  هب  هجوت  هداس و  رایسب  نیناوق 

، بلاطم اه و  مادقا نیا  عومجم  .تشارفارب  شماب  رب  ار  يزوریپ  راختفا و  مچرپ  دیـشخب و  ینیریـش  نآ  هب  تساک و  یگدنز  یخلت  زا 
.تسا ناسنا  راتفر  اه و  شناد  لرتنک  تیاده و  عقاو ، رد  تسین و  يا  هدیچیپ  صاخ و  شناد 

(ع) یلع ماما  .دوش  یم  یـشان  نامیاه  هتـسناد تسرد  نتفرگن  راک  هب  ای  ینادان  زا  اـم ، یگدـنز  ياـه  یخلت  تالکـشم و  زا  يرایـسب 
: دومرف

ِهَّللا َدـْنِع  َوُه  ُمَْزلَأ َو  َُهل  ُهَرْـسَْحلا  ُمَظْعَأ َو  ِْهیَلَع  ُهَّجُْحلا  َِلب  ِِهلْهَج  ْنِم  ُقیِفَتْـسَی  َال  يِذَّلا  ِِرئاَْـحلا  ِلِـهاَْجلاَک  ِهِْملِع  ِْریَِغب  َلـِماَْعلا  َِملاَْـعلا  َّنِإ  َو 
(1) .ُمَْولَأ

رب تجح  هکلب  دـیآ ، یمن  نوریب  شا  ینادان زا  زگره  هک  تسا  ینادرگرـس  نادان  دـننامه  دـنک ، لمع  دوخ  شناد  ریغ  هب  هک  یملاع 
.تسا رتشیب  شنزرس  راوازس  ادخ  دزن  رت و  تباث  شیارب ، ترسح  رت و  گرزب  وا ،

رد هدش و  رود  قح  ریسم  زا  هک  هتـسناد  نادرگرـس  ینادان  نوچمه  ار  يو  ادتبا  لمع ، یب  ملاع  تیعـضو  فیـصوت  رد  (ع ) یلع ماما 
؛ تسا ربارب  نادان ، اب  یـصخش  نینچ  : » دیامرف یم  میـسرت  نادان  لاح  زا  رتدـب  ار  يو  لاح  سپـس  .تسا  رو  هطوغ  یهارمگ  بادرگ 

«. تسا تریح  يداو  رد  ینادرگرس  قح و  زا  يرود  یهارمگ و  ینادان ، هجیتن  دننام  لمع ، نودب  ملع  هجیتن  اریز 

: دیامرف یم  هراشا  هتکن  دنچ  هب  نادان ، زا  لمع  یب ملاع  ندوب  رتدب  لیلد  هرابرد  ماما  همادا ، رد 

هبطخ 110. یضر ، فیرش  هدنروآدرگ : هغالبلا ، جهن  - 1
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دناوت یمن  درادـن و  ار  یناکما  نینچ  ملاع  دـشاب ، هتـشاد  يا  هناـهب رذـع و  دوخ  هابتـشا  يارب  ناداـن  رگا  مظعا ؛» هیلع  هجحلا   _ » لوا
(172 فارعا : «.) میدوب لفاغ  رما  نیا  زا  ام  َنِیِلفاَغ ؛ اَذَه  ْنَع  اَّنُک  اَّنِإ  : » دیوگب

: دسیون یم  ترسح  يانعم  رد  یناهفصا  بغار  هتسجرب ، سانش  تغل مزلا ؛» هل  هرسحلا  و   _ » مود

هتفر يو  زا  دوب ، هدرک  شراداو  حیبق  لمع  باکترا  رب  هک  یلهج  ایوگ  هتفر ، تسد  زا  هچنآ  رب  تسا  مغ  هودـنا و  يانعم  هب  ترـسح 
(1) .تسا هدش  هتسخ  دوقفم  زیچ  نتفای  زا  ای  هدش  لیاز  هودنا  هصغ و  طرف  زا  شیورین  ای 

یلو تسا ، هداد  تسد  زا  ار  يردـق  نارگ  تالامک  هچ  دـناد  یمن  نادان  تسا ؟ رتشیب  نادان  زا  لمع  یب  ملاع  ترـسح  هودـنا و  ارچ 
هک یسک  دننام  دراد ؛ يرتشیب  ترـسح  تسا ، هداد  تسد  زا  یـشزرا  یب  زیچ  هچ  لباقم  رد  ار  يونعم  ياه  تذل دناد  یم  نوچ  ملاع 

صخش نیا  .دهد  یم  تسد  زا  ار  یتمیق  رهوگ  نآ  دوش و  یم هدوهیب  ياهراک  مرگرس  یلو  دناد ، یم  ار  یتمیق  نارگ  رهاوج  شزرا 
(2) .دناد یمن  ار  رهوگ  نآ  شزرا  تمیق و  هک  تسا  یسک  زا  رتشیب  شترسح 

: دیامرف یم  تلفغ  ترسح و  هرابرد  میرک  نآرق  رد  دنوادخ 

(39: میرم  ) .َنُونِمُْؤی ْمُهَو َال  ٍهَْلفَغ  ِیف  ْمُهَو  ُْرمَْألا  یُِضق  ْذِإ  ِهَرْسَْحلا  َمْوَی  ْمُهْرِذنَأَو 

نامیا نآ  هب  دنلفاغ و  زور  نآ  زا  مدرم  تسا و  هتشذگ  ناشراک  رگید  زور ، نآ  هک  ناسرتب  ترـسح  زور  زا  ار  تما  ام ]! لوسر  يا  ]
.دنروآ یمن 

اب تفلاخم  یشکرس و  هار  یهاگآ ، تخانـش و  اب  يو  اریز  تسا ؛ رتراوازـس  شنزرـس  رب  نادان  زا  ملاع  مولا ؛» هللا  دنع  وه  و   _ » موس
.تسا هدیزگرب  ار  یلاعت  يادخ 

ص 235. تادرفملا ، یناهفصا ، بغار  - 1
ص 82. ج3 ، هغالبلا ، جهن  حرش  ینارحب ، مثیم  نبا  کن : - 2
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، نیاربانب  (1) .تسا » نآ  هب  ندرکن  لمع  ملع ، تفآ  ؛ ِِهب ِلَمَْعلا  ُكَْرت  ِْملِْعلا  ُهَفآ  : » دـیامرف یم  ع )  ) یلع نانمؤمریما ، رگید ، یتیاور  رد 
.دنکن تلفغ  زین  نآ  يریگراک  هب  زا  درف  ندوب ، يدربراک  رب  نوزفا  هک  تسا  دیفم  ناسنا  يارب  یشناد 

: دنک یم  یفرعم  ملع  تیاعر  ار  (ع ) دمحم لآ  ياهزایتما  زا  یکی  ترضح ، نآ  نینچمه 

(2) .لِیلَق ُهَتاَعُر  ٌرِیثَک َو  ِْملِْعلا  َهاَوُر  َّنِإَف  ٍهَیاَوِر  ٍعاَمَس َو  َلْقَع  َال  ٍهَیاَعِر  ٍهَیاَعِو َو  َلْقَع  َنیِّدلا  اُولَقَع  ...

دنناوارف و ملع  نایوار  هک  یتسرد  هب  .ندرک  لقن  ندینـش و  فرـص  هن  لمع ، يریگارف و  اب  هتخیمآ  یکرد  دندرک ، كرد  ار  نید  ... 
.كدنا نآ ، هب  ناگدننک  لمع  نآ و  ناگدننک  تیاعر 

اهنآ ندرب  راک  هب  زا  دوخ ، یلو  دنزومآ ، یم  زین  نارگید  هب  دنا و  هتخومآ  يدـیفم  نوگانوگ و  ياه  شناد  هک  یناسک  دنرایـسب  هچ 
دناد یم  نتفرگارف  هتـسیاش  ار  یـشناد  ناراکزیهرپ  يالوم  .دنا  هدربن  يا  هرهب  چـیه  شیوخ  شناد  زا  عقاورد ، يدارفا  نینچ  .دـنلفاغ 

: دیامرف یم دشاب و  دنمدوس  هک 

(3) .مَُهل ِِعفاَّنلا  ِْملِْعلا  یَلَع  ْمُهَعاَمْسَأ  اوُفَقَو 

.دشاب دنمدوس  اهنآ  يارب  هک  دندرک  یشناد  ندینش  فقو  ار  دوخ  ياه  شوگ  ناراکزیهرپ ،

: دومرف زین  (ع ) نسح ماما  هب  شیوخ  تیصو  رد  ترضح  نآ 

(4) .هُمُّلَعَت ُّقِحَی  ٍْملِِعب ال  ُعَفَْتُنی  ُعَْفنَی َو ال  ٍْملِع ال  ِیف  َْریَخ  ُهَّنَأ ال  ْمَلْعا  َو 

ح167. ملکلا ، ررد  مکحلا و  ررغ  يدمآ ، یمیمت  دحاولادبع  - 1
.239 هبطخ هغالبلا ، جهن  - 2
.193 هبطخ هغالبلا ، جهن  - 3

همان 31. هغالبلا ، جهن  - 4
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.دشخب یمن  يدوس  تسین ، نتفرگارف  راوازس  هک  یشناد  تسین و  نآ  رد  يریخ  دشخبن ، عفن  هک  یشناد  شاب ! هاگآ 

تـسا دنمدوس  شناد  ياه  هنومن نیرت  نشور زا  دوش ، یم  حرطم   (1)« یگدـنز ياه  تراهم  » ناونع اب  هک  یبلاطم  هعومجم  کش ، یب
.دماجنا یم زین  قح  ترضح  رت  هتسیاش تخانش  هب  هکلب  تسا ، دنمدوس  يدام ، یگدنز  رد  اهنت  هن  شناد  نیا  و 

رد دیاش  .تسا  هدش  اهنآ  هب  یصاخ  هجوت  زین  ینید  نوتم  رد  هک  تساجنآ  ات  یگدنز  رد  اه  تراهم  نیا  دربراک  يریگارف و  تیمها 
هب رت  قیقد  یهاگن  اب  یلو  دیآ ، رظن  هب  یمالسا  ياهزرم  زا  جراخ  تاغوس  یسانش و  ناور زا  یـشخب  اه  شناد  نیا  یحطـس ، یهاگن 

يارب ار  یـشخبافش  دننام و  یب ياه  هخـسن  هک  میبای  یم  شناد  نیا  نوگانوگ  ياه  هرازگ  زا  هدـنکآ  ار  اهنآ  یمالـسا ، نوتم  عبانم و 
نید زا  يرایـسب  تفگ  دـیاب  هنادـنم  گوس  دـنچره  .دروآ  تسد  هب  اـهنآ  زا  ناوت  یم  یهلا ، ياـه  فدـه تهج  رد  یگدـنز  دوـبهب 

.دننک یم  هدرک و  تلفغ  اهنآ  رد  تقد  نتسب و  راک  هب  زا  نارادم 

هچره .تسا  یگدـنز  ياه  تراهم  شناد  تیمها  يایوگ  ریبعت ، نیا  دوش و  یم  یفرعم  ترخآ  هعرزم  اـیند ، ینید ، ياـه  هزومآ  رد 
؛ تسا هتفهن  زین  يرگید  زار  ریبعت ، نیا  رد  .تشاد  دهاوخ  يرتهب  رتشیب و  لوصحم  دشاب ، رت  باداش  رت و  قنوررپ  رتزبسرس ، هعرزم ،

نیا .ایند  هب  یهجوت  یب  يریگ و  هرانک  رگید ، يوس  زا  تسا و  هدـش  شهوکن  ضحم  یتسرپایند  ایند و  رد  ندـش  قرغ  وس ، کی  زا 
.دنک یم  یفرعم  لماکت  يارب  يرتسب  ترخآ و  نتخاس  يارب  يدیفم  رازبا  ار  ایند  اه ، تیاور 

.Life Skills - 1
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یتامدقم ثحابم  لوا : لصف 

هراشا

یتامدقم ثحابم  لوا : لصف 

اه لصف  ریز 

یگدنز ياه  تراهم تیهام  . 1

یگدنز زا  فده  . 2

اه تراهم یلک  يدنب  میسقت  . 3

یگدنز ياه  تراهم  یلک  لوصا  . 4

یگدنز ياه  تراهم تیهام  . 1

یگدنز ياه  تراهم تیهام  . 1

يراگزاس و هنیمز  هک  تسا  یبسانتم  ياه  مادـقا اه و  ییاناوت  دـعاوق و  لوصا ، اه ، کـینکت  زا  يا  هعومجم  یگدـنز ، ياـه  تراـهم
هاگیاج دریذپب ، ار  دوخ  صاخ  یعامتجا  شقن  ات  دزاس  یم  رداق  ار  ناسنا  نینچمه  .دنک  یم  مهارف  ار  دمآراک  دـیفم و  تبثم ، راتفر 

رد هژیو  هب  دوخ ، نوماریپ  تالکشم  لئاسم و  اهراظتنا ، اه ، هتساوخ  ربارب  رد  نارگید ، هب  ندناسر  بیسآ  نودب  دسانشب و  ار  شیوخ 
(1) .دوش رهاظ  رترثؤم  فارطا ، اب  طابترا  يرارقرب  نارگید و  اب  دروخرب 

يدوجو ياهورین  زا  ینعی  دـنک ؛ یم لیدـبت  ینیع  یعقاو و  ياه  ییاناوت  هب  ار  شیاه  شرگن شناد و  اه ، تراـهم نیا  کـمک  اـب  درف 
ره رد  هک  دزومآ  یم  وا  .دریگ  یم هرهب  نارگید  دوـخ و  يارب  اـیوپ  تبثم و  یگدـنز  داـجیا  تیقفوـم و  یباداـش و  تهج  رد  دوـخ ،

.دوشن راتفرگ  یعامتجا  يدرف و  ياه  بیسآ  هب  ناکما ، دح  رد  ات  دهد  ماجنا  هنوگچ  ار  يراک  هچ  یطیارش ،

هدوب ناسنا  ياه  هغدغد  نیرت  مهم زا  اهنآ  اب  ندـمآ  رانک  یگنوگچ  یگدـنز و  ياه  تیعقاو  زا  یـشخب  هراومه  یگدـنز ، ياهراشف 
ییورایور نس و  شیازفا  .تسا 

(. رییغت یکدنا  اب   ) ص21 یگدنز ، ياه  تراهم  نایمراط ، داهرف  زا : هتفرگرب  - 1
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رانک زا  ناوت  یمن  هک  دروآ  یم دیدپ  ناسنا  يارب  یصاخ  یحور  طیارش  یلاس ، نایم یناوج و  یناوجون ، نینس  هژیو  ياه  يراوشد  اب 
.تشذگ یگداس  هب  نآ 

يرپس یکدوک  یتیلوئـسم  یب  نارود  رگید  .دبای  یم  شیازفا  زین  هعماج  هداوناخ و  ياهراظتنا  صخـش ، ینامـسج  دـشر  اب  نامز  مه 
، طوقـس يدوباـن ، ضرعم  رد  ار  يو  تلفغ ، یکدـنا  .تسا  هـتفرگ  رارق  اـه  شنکاو اـه و  شنک  اـه ، مازلا  یقـالت  رد  ناـسنا  هدـش و 

.دهد یم رارق  یچوپ  تسکش و 

یمک اب  ای  دـنراد  رارق  صخـش  دوجو  رد  هک  دنتـسه  ییاهدادعتـسا  یـصخش و  ياه  تیـصوصخ  صاخ ، تافـص  لماش  اه  تراـهم
هب ار  وا  تسرد ، ياه  هشیدـنا اریز  تسوا ؛ هشیدـنا  یگنوگچ  لوصحم  ناسنا ، راـتفر  عقاو ، رد  .دـنیآ  یم  دـیدپ  وا  دوجو  رد  نیرمت 

هورگ نایدا و  مامت  .تسوا  هشیدنا  حالـصا  ورگ  رد  ناسنا ، راتفر  حالـصا  رگید ، نایب  هب  .درک  دنهاوخ  تیاده  حیحـص  راتفر  يوس 
.دنـسرب دوخ  هتـساوخ  هب  ات  دـنور  یم  وا  هشیدـنا  غارـس  هب  تسخن ، هلحرم  رد  اهنآ  همه  یلو  دـنراد ، راک  رـس و  ناسنا  لامعا  اب  اـه 

.تسا دارفا  رد  تسرد  هشیدنا  داجیا  یگدنز ، ياه  تراهم  دیلوت  ياه  هفلؤم  نیرت  یساسا  زا  یکی  نیاربانب ،

هنیزگ نیرتهب  دـنک و  لیلحت  هیزجت و  ار  شیاه  كاردا  اه و  ناجیه راکفا ، تاساسحا ، دـناوت  یم  شیوخ  يدوجو  هیامرـس  اب  ناسنا 
هب ار  هدـمآ  تسد  هب  ياـهزایتما  درذـگب ، عناوم  زا  دوـش و  زوریپ  شتالکـشم  رب  يو  یتـقو  .دـنیزگرب  یگدـنز  ریـسم  همادا  يارب  ار 

.درک دهاوخ  حتف  ار  تیقفوم  ياه  هلق  دوب و  دهاوخ  روبص  اه  یتخس  تالکشم و  ربارب  رد  نیقی ، هب  دهد و  یمن  تسد  زا  یناسآ 
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یگدنز زا  فده  . 2

هراشا

یگدنز زا  فده  . 2

ناسنا .تسا  یناسنا  مهم  تالامک  زا  یـسانش ، فده  اریز  تسا ؛ یگدنز  فده  مهف  رد  یگدنز ، ياه  تراهم هاگیاج  تخانـش  زار 
رگا هک  یلاحرد  دبای ، یمرد  زین  ار  دوخ  تلزنم  ردق و  درک ، ادیپ  هریاد  نیا  رد  ار  دوخ  هاگیاج  تخانـش و  ار  شنیرفآ  فدـه  یتقو 

موهفم ینامز  ناسنا  هناهاگآان  یتح  هناهاگآ و  ياه  تیلاعف .دش  دهاوخ  انعم  یب چوپ و  شیارب  یگدـنز  دـمهفن ، ار  یگدـنز  فدـه 
.تسوا ینیب  ناهج  ناسنا و  شرگن  هیاپ  فده ، نیا  دشاب و  نشور  شیارب  یگدنز  زا  ییاهن  فده  هک  تشاد  دنهاوخ 

يدنب هتـسد  هورگ  راهچ  رد  نانآ  همه  دننک ، یم  میـسرت  دوخ  يارب  یگدنز  رد  ینوگانوگ  ياه  فدـه فلتخم  ياه  ناسنا هکنیا  اب 
: دنوش یم

ناتسرپایند فلا )

هب .دجنگ  یمن  اهنآ  لایخ  رد  رتالاب  یفده  دنتـسه و  یگدـنز  هدـنبیرف  ابیز و  رهاظ  هتفیـش  دـنقرغ و  يدام  ياه  تذـل  رد  هورگ  نیا 
: دنا هتفرگ  مارآ  هدرک و  ادیپ  نانیمطا  نآ  هب  هدش ، یضار  ایند  یگدنز  هب  نانیا  نآرق ، ریبعت 

(7 سنوی :  ) .اَِهب اوُّنَأَمْطاَو  اَْینُّدلا  ِهاَیَْحلِاب  اوُضَرَو  اَنَءاَِقل  َنوُجْرَی  َنیِذَّلا َال  َّنِإ 

.دنا هدرک  ادیپ  نانیمطا  نادب  هدش و  یضار  ایند  یگدنز  هب  دنرادن و  دیما  ام  رادید  هب  اهنآ  هتبلا 

نایارگ چوپ  ب )

تسد زین  یگدنز  یلاعتم  ياه  هبنج  هب  رگید ، يوس  زا  .تسا  هدرکن  یـضار  ار  اهنآ  يزیرغ ، يدام و  ياه  فده هک  دنتـسه  یناسک 
هدیـسر و یچوپ  هب  هجیتنرد ، .دنبایب  یفده  نآ  يارب  دنا  هتـسناوتن  دننیب ، یم هزور  دنچ  یگدنز  نیمه  رد  ار  تایح  نوچ  دنا و  هتفاین 

.دنرت بقع  زین  ناتسرپایند  هورگ  زا  هاگ  یبای ، تراهم رد  نانیا  .دنا  هدوشگ  یتسه  ماظن  یگدنز و  هب  ضارتعا  نابز 
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نانیب گرزبدوخ  ج )

نیا دارفا  .دننک  یم لیمحت  اهنآ  هب  ار  دوخ  ياه  هیرظن دنرادن و  لوبق  ار  نارگید  دیاقع  راکفا و  دـنرادنپ ، یم لک  لقع  ار  دوخ  نانیا 
.تسا ناش  هدشن  هدروآرب  ياهوزرآ  ناربج  سفن و  ياضرا  تهج  رد  رتشیب  دنروآ ، تسد  هب  یتراهم  مه  رگا  هورگ 

نایوج لاصو  د )

یلاعتم يونعم و  تمظعاب ، هرهچ  اـهنآ  .دـنا  هدوشگ  تیونعم  يوس  هب  يا  هچیرد  هداـهن و  رتارف  يداـم  یگدـنز  زا  ار  اـپ  هورگ ، نیا 
يارب طقف  ار  یگدنز  ياه  تراهم دندوبعم و  هب  نتسویپ  یپ  رد  يونعم ، يدام و  ياه  تراهم نتخومآ  اب  دنسانش ، یم  زین  ار  یگدنز 

.دنزومآ یم یگدنب 

(6: قاقشنا  ) .ِهِیقَالُمَف احْدَک  َکِّبَر  َیلِإ  ٌحِداَک  َکَّنِإ  ُناَسنْألا  اَهُّیَأ  اَی 

.درک یهاوخ  تاقالم  ار  وا  سپ  .يا  هدنور  هدنشوک و  تخس  تراگدرورپ ، يوس  هب  وت  انامه  ناسنا ، يا 

! ناسنا يا  ینعی  حداک ؛» کنا  و   » دراذـگب رثا  يزیچ  رب  يزیچ  هک  تسانعم  نیا  هب  لصا  رد  حدـک  .تسادـخ  يوس  هب  حداک  ناسنا ،
رب فطع  هیقالمف »  » هک اجنآ  زا  تسا و  جـنر  اب  هارمه  راک  يدـنمزآ و  شـالت و  ياـنعم  هب  حدـک  نینچمه  .يا  هدـنروآ  تسد  هب  وت 

.تسا ناحبس  يادخ  هب  ندیسر  یتخس ، شالت و  ریس و  نیا  ییاهن  فده  سپ  تسا ، حداک 

یهلا تالامک  هب  نانچ  نآ  دزاس و  افوکـش  ار  دوخ  رد  هتفهن  یلاع  ياهدادعتـسا  دوش و  كاپ  اه  یتساک  اـه و  یتسپ زا  دـیاب  ناـسنا 
نایاپ و یب  لامک  زا  يا  هنومن  ار  یلامک  لامج و  ره  یناـسنا  نینچ  .دـشاب  یهلا  سدـق  تحاـس  هب  دورو  هتـسیاش  هک  ددرگ  هتـسارآ 

.دناد یم ناحبس  يادخ  ياهتنا  دح و  یب  نسُح  لاثم و  یب  لامج 

هچنآ هب  هجوت  اـب  .مینکفا  یم  یهاـگن  اـه  تراـهم  نیا  یناـمرآ  لکـش  هب  یگدـنز ، ياـه  تراـهم  یگنوگچ  هراـبرد  ثحب  زا  شیپ 
هب ینامز  اه  تراهم  نیا  تشذگ ،
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هچنآ ماـمت  زا  دروآ و  اـج  هب  ار  تابحتـسم  تاـبجاو و  دـنک ، راـتفر  یهلا  ياهروتـسد  ساـسا  رب  ًـالماک  ناـسنا  هک  دـنیآ  یم  تسد 
ریذپ ناکما اه  ناسنا  زا  يرایسب  يارب  يا  هویـش نینچ  يارجا  هتبلا  .دنیزگ  يرود  تاهورکم _  تامّرحم و  هدومرف _  یهن  راگدرورپ 

: یلو دنرادن ، ار  نآ  هب  ندیسر  تکرح و  تمه  هلصوح و  اهنآ  زا  يرایسب  رگید ، نایب  هب  ای  تسین 

دیشک ناوتن  رگا  ار  ایرد  بآ 

دیشچ ناوتب  یگنشت  ردق  هب  مه 

: دهد رارق  دوخ  هنازور  یگدنز  راک  روتسد  رد  ار  اه  مادقا  نیا  دیاب  درف  ریسم ، نیا  رد  تکرح  يارب 

؛ ادخ اب  دوخ  هطبار  حالصا  کی _ 

؛ دوخ اب  هطبار  حالصا  ود _ 

.شنوماریپ ياه  ناسنا  هعماج و  اب  هطبار  حالصا  هس _ 

زین يرگید  راک  چـیه  دوشن ، حالـصا  هطبار  نیا  اـت  اریز  تسا ؛ ناـسنا  یگدـنز  تاحالـصا  نیرت  يداـینب  زا  ادـخ ، اـب  هطبار  حالـصا 
: دیامرف یم  (ع ) یلع نانمؤمریما ، .دوش  یمن  حالصا 

(1) .هاَْینُد َْرمَأ  َُهل  ُهَّللا  َحَلْصَأ  ِِهتَرِخآ  َْرمَأ  َحَلْصَأ  ْنَم  ِساَّنلا َو  َْنَیب  ُهَْنَیب َو  اَم  ُهَّللا  َحَلْصَأ  ِهَّللا  َْنَیب  ُهَْنَیب َو  اَم  َحَلْصَأ  ْنَم 

، دنک حالـصا  ار  شترخآ  راک  سک  ره  دنک و  یم  حالـصا  ار  مدرم  وا و  نایم  دنوادخ  دنک ، حالـصا  ار  ادـخ  دوخ و  نایم  سک  ره 
.دنک یم  حالصا  ار  شیایند  راک  دنوادخ 

.تسا يرشب  یگدنز  رد  تاحالصا  نیرت  یساسا  هب  توعد  یهلا ، ياوقت  دنوادخ و  یگدنب  هب  یهلا  ناگداتسرف  توعد  نیاربانب ،

(35 لحن :  ) .َتوُغاّطلا اُوِبنَتْجا  َهّللا َو  اوُُدبْعا  ِنَأ  ًالوُسَر  ٍهَّمُأ  ِّلُک  ِیف  اْنثََعب  ْدََقل  َو 

ش 89. راصق ، تاملک  هغالبلا ، جهن  - 1
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.دییوج يرود  توغاط  زا  دیتسرپب و  ار  يادخ  هک  میتخیگنارب  يربمایپ  یتما ، ره  رد  و 

نومنهر یتسه  زکرم  هب  ار  اهنآ  ات  تسا  هدوب  یـساسا  یحالـصا  نداد ، ماجنا  اه ، ناسنا  هرابرد  ناربماـیپ  یتیبرت  مادـقا  شـالت و  نیا 
.دنوش

یبوخ هب  ار  شیاه  یگژیو  شدوخ و  تسخن ، دـیاب  يو  هلحرم ، نیا  رد  .تسا  شدوخ  اـب  ناـسنا  هطبار  حالـصا  مهم ، مادـقا  نیمود 
سفن نامه  شراگدرورپ ، يوس  هب  ناسنا  هار  .دریگ  راـک  هب  شیوخ ، تداعـس  لـماکت و  تهج  رد  ار  شیاهدادعتـسا  (1) و  دسانشب

.دناسر یم  تواقش  ای  تداعس  هب  ار  وا  دنک و  یم  نییعت  ار  وا  ِدب  ای  بوخ  هاگیاج  سفن ، نیمه  تسوا و 

(9  _ 6 سمش :  ) .اهاّسَد ْنَم  َباخ  ْدَق  اهاّکَز َو  ْنَم  َحَْلفَأ  ْدَق  اهاْوقَت  اهَروُُجف َو  اهَمَْهلَأَف  اهاّوَس  ام  ٍسْفَن َو  َو 

ار نآ  سک  ره  هک  درک  ماـهلا  وا  هب  ار  شا  يراـکزیهرپ  يراکدـیلپ و  سپـس  .درک  تسرد  ار  نآ  هک  سک  نآ  سفن و  هـب  دـنگوس 
.تشگ هرهب  یب  تخاس ، شا  هدولآ  هک  ره  انامه  دش و  راگتسر  نیقی ، هب  دینادرگ ، كاپ 

ار دوخ  سفن  دیاب  تداعس ، هب  ندیسر  يارب  ناسنا  دراد و  یگتسب  سفن  یگدولآ  ای  یکاپ  هب  ناسنا ، طوقـس  ای  يراگتـسر  نیاربانب ،
(2) «. تساه تیبرت  نیرترب  سفن ، تیبرت  ٍهَساَیِس ؛ ُلَْضفَأ  ِسْفَّنلا  ُهَساَیِس   : » دیامرف یم  (ع ) یلع نانمؤمریما ، هک  نانچ  دنک ، حالصا 

َلَمْهَأ ْنَم  : » دیامرف یم  نینچمه  ترـضح  نآ  .تسا  هدرک  دوبان  ار  دوخ  دوجو  رد  هتفهن  یهلا  ياهدادعتـسا  دنکن ، نینچ  هک  یـسک 
ار دوخ  سفن  سک  ره  ُهَْرمَأ ؛ َدَْسفَأ  ُهَسْفَن 

.دش دهاوخ  نایب  يرتشیب  بلاطم  یسانشدوخ  هرابرد  يدعب  ياه  شخب  رد  - 1
ح 4698. ملکلاررد ، مکحلا و  ررغ  - 2
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زا دـنادرگن ، هزیکاپ  ار  دوخ  سفن  سک  ره  ِلـْقَْعلِاب ؛ ْعِفَْتنَی  َْمل  ُهَسْفَن  ْبِّذَُـهی  َْمل  ْنَم   » »(1) و .تسا هتخاس  هابت  ار  دوخ  راک  دراذـگاو ،
(2) تسا .» هتفرگن  هرهب  لقع 

: دشک یم  ار  دوخ  سفن  (ع ،) یلع ترضح  هتفگ  هب  درب ، یمن  يدوس  اهنت  هن  يدرف ، نینچ 

(3) .اَهَکَلْهَأ ْدَقَف  ُهَسْفَن  َلَمْهَأ  ْنَم  اَهَکَلَم َو  ُهَسْفَن  َحَلْصَأ  ْنَم 

كاله ار  نآ  دشوکن ،) نآ  حالصا  رد  و   ) دنک اهر  ار  شسفن  سک  ره  تسا و  هدش  کلام  ار  نآ  دنک ، حالصا  ار  شسفن  سک  ره 
.تسا هتخاس 

ياه ناسنا  نودب  دناوت  یمن  تسا و  یعامتجا  يدوجوم  ناسنا ، .تساه  ناسنا  رگید  هعماج و  اب  دوخ  هطبار  حالـصا  مادـقا ، نیموس 
دنوادخ .تسا  روصتم  اه  ناسنا  رگید  رانک  رد  عامتجا و  رتسب  رد  وا ، يارب  یتفرـشیپ  دشر و  هنوگره  نیاربانب ، .دنک  یگدـنز  رگید 

 : دیامرف یم  نانمؤم  هب 

(200 نارمع : لآ   . ) َنوُِحْلُفت ْمُکَّلََعل  َهّللا  اوُقَّتا  اوُِطبار َو  اوُِرباص َو  اوُِربْصا َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 

راگتسر هک  تسا  دیما  .دینک  اورپ  ادخ  زا  دیشاب و  هتـشاد  دنویپ  شزاس و  مه  اب  دیزرو و  يرابدرب  دیا ، هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 
.دیوش

روما رد  يراکمه  اه و  يدب  زا  ندرک  رود  اه و  یکین  هب  رگیدکی  توعد  هعماج و  دارفا  اب  ناش  هطبار حالـصا  هب  ار  مدرم  نینچمه ،
: دناوخ یم ارف  ریخ 

َِکئلوُأ ِرَْکنُْملا َو  ِنَع  َنْوَْهنَی  ِفوُْرعَْملِاب َو  َنوُُرمْأَی  ِْریَْخلا َو  َیلِإ  َنوُعْدَی  ٌهَّمُأ  ْمُْکنِم  ْنُکَْتل  ...اُوقَّرَفَت َو  ًاعیِمَج َو ال  ِهّللا  ِْلبَِحب  اوُمِـصَتْعا  َو 
103 و 104) نارمع : لآ  ) .َنوُِحْلفُْملا ُمُه 

ح 4754. ملکلاررد ، مکحلا و  ررغ  - 1

ح 4856. ملکلاررد ، مکحلا و  ررغ  - 2
ص 324. ج11 ، لئاسولا ، كردتسم  يرون ، ثدحم  نیسح  ازریم  - 3
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راک هب  دننک و  توعد  یکین  هب  ار  مدرم  یهورگ ، امـش ، نایم  زا  دیاب  ...دیوشن و  هدنکارپ  دـینز و  گنچ  ادـخ  نامـسیر  هب  یگمه  و 
.دنناراگتسر نامه  نانآ  دنرادزاب و  یتشز  زا  دنراداو و  هتسیاش 

: تسا هدمآ  نینچ  رگید  يا  هیآ  رد 

(2: هدئام  . ) ...يْوقَّتلا ِِّرْبلا َو  یَلَع  اُونَواعَت  َو  ... 

.دینک يراکمه  رگیدکی  اب  يراکزیهرپ  يراکوکین و  رد  و 

اه تراهم یلک  يدنب  میسقت  . 3

اه تراهم یلک  يدنب  میسقت  . 3

اب .تسا  یصاخ  ياه  تراهم اه و  ییاناوت  دنمزاین  یلغش ، طباور  یتح  لیصحت و  یعامتجا ، یگدنز  یـصخش ، یگدنز  رد  تیقفوم 
یم رییغت  فلتخم ، ياه  تیعقوم  اه و  گنهرف  اب  بسانتم  اهنآ  فیرعت  تیهام و  دنرامـش و  یب یگدنز ، ياه  تراهم فیـصوت ، نیا 

(3) .یقابطنا (2) و  اوتحم راک _  ؛(1)  یلمع دنوش : یم  میسقت  یلک  هتسد  هس  هب  رتشیب  اه ، تراهم نیا  .دنک 

، زیمآ تنوشخ  یعامتجا و  راجنهبان  ياهراتفر  زا  يریگشیپ  رد  ار  یگدنز  ياه  تراهم دربراک  يریگارف و  تبثم  ریثأت  نارگشهوژپ ،
.دنا هدرک  دییأت  يرادنپدوخ  يروابدوخ و  تیوقت  ردخمداوم و  فرصم  شهاک 

، نآ لاـبند  هب  دراذـگ و  یم رثا  نارگید  دوـخ و  هب  تبـسن  هدـنریگدای  ساـسحا  رب  یگدـنز ، ياـه  تراـهم زیمآ  تیقفوـم  يریگداـی 
، نارگید هب  نآ  دـمآراک  شزومآ  یگدـنز و  ياه  تراهم  نیارباـنب ، .دـهد  یم  رییغت  وا  هب  تبـسن  زین  ار  نارگید  شرگن  تشادرب و 

.تسا هعماج  دارفا  یناور  تشادهب  حطس  شیازفا  لماوع  زا  یکی 

: دنا هلمج  نآ  زا  هک  دبای  یم تسد  ییاه  تیقفوم هب  دریگ ، یم  کمک  نارگید  اب  طابترا  يرارقرب  رد  اه  تراهم نیا  زا  هک  یصخش 

.functional - 1
.work _ Content - 2

.adopive.3 - 3
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؛ نارگید راتفگ  ربارب  رد  تینما  ساسحا  فلتخم و  ياه  هیرظن اب  دروخرب  رد  لمحت  تردق  نتفر  الاب  فلا )

؛ ناکم نامز و  طیارش  هب  هجوت  اب  راک  عقوم  هب  نداد  ماجنا  ب )

؛ هدیاف یب  راکره  زا  يرود  دیفم و  ياهراک  نداد  ماجنا  رد  ششوک  يزیر و  همانرب ج )

؛ راتفگ لرتنک  يرادزار و  د )

؛ یخیرات ياهدادخر  زا  نتفرگ  تربع  ناهج و  زا  هنانیب  عقاو  تشادرب  ه )_

(1) .سفن هب  دامتعا  يرادنپدوخ و  تیوقت  و )

یگدنز ياه  تراهم  یلک  لوصا  . 4

هراشا

یگدنز ياه  تراهم  یلک  لوصا  . 4

تراهم نیا  مامت  رد  هک  یلک  لوصا  يرـس  کی  هب  هجوت  صاخ ، تروص  هب  یگدنز  ياه  تراهم  زا  کی  ره  هرابرد  ثحب  زا  شیپ 
.تسا يرورض  دنتسه ، رثؤم  اه  نیرمت  اه و 

لادتعا فلا )

لادتعا فلا )

تما دـنوادخ ، .دـنک  یم  جراخ  بسانم  تیعـضو  زا  ار  اهنآ  طیرفت ، طارفا و  تسا و  راوتـسا  لادـتعا  هیاپ  رب  ناـسنا  ياـهراک  رتشیب 
: دیامرف یم دنک و  یم  یفرعم  هنایم  لداعتم و  یتما  ار  یمالسا 

(143 هرقب :  ) .ًادیِهَش ْمُْکیَلَع  ُلوُسَّرلا  َنوُکَی  ِساّنلا َو  یَلَع  َءادَهُش  اُونوُکَِتل  ًاطَسَو  ًهَّمُأ  ْمُکاْنلَعَج  َِکلذَک  َو 

.دشاب هاوگ  امش  رب  ربمایپ  دیشاب و  هاوگ  نامدرم  رب  ات  میتخاس  هنایم  یتما  ار  امش  نینچ  و 

ص43. یناور ، تشادهب  لوصا  ینیسح ، مساقلاوبا  دیس  کن : - 1
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.تسا لادتعا  دح  رد  شیاه  همانرب  همه  دنک و  یمن  طیرفت  طارفا و  یلمع ، ای  يرظن  رما  چیه  رد  هنایم ، تما 

 : میناوخ یم  شدنزرف  هب  میکح  نامقل  بانج  ياهدنپ  رد  هلمج  زا  دوش ؛ یم  هدـید  لادـتعا  هرابرد  يددـعتم  تایآ  میرک ، نآرق  رد 
(19 نامقل : «. ) شاب ور  هنایم  راتفر  رد  َِکیْشَم ؛ ِیف  ْدِْصقا  «َو 

، ینیب یمن  ار  نادان  ًاطِّرَفُم ؛ ْوَأ  ًاطِْرفُم  ـَّالِإ  َلِـهاَْجلا  يََرت  ـال   : » تسا نـالهاج  یگژیو  طـیرفت ، طارفا و  (ع ،) یلع ترـضح  هدومرف  هب 
(1) «. طیرفت ای  دنک  یم  طارفا  ای  هکنیا  رگم 

 : دومرف (ع ) قداص ماما  هب  زین  (ع ) رقاب ماما 

(2) .اَمُهوُحْمَت ِْنیَتَئِّیَّسلا  َْنَیب  ِهَنَسَْحلِاب  َْکیَلَع  َّیَُنب  اَی 

.درب یم  نیب  زا  ار  اه  يدب  هک  دراد ؛ رارق  طیرفت )  طارفا و  يدب (  ود  نیب  هک  یکین  هار )  هب (  داب  وت  رب  مدنزرف !

.تسا هدمآ  نآرق  رد  هک  درامش  یمرب  ار  لادتعا  زا  ییاه  هنومن  ماما  تیاور ، نیا  همادا  رد 

جیردت ب )

جیردت ب )

، هلپ هلپ  جـیردت و  هب  دـیاب  یحور  یمـسج و  ياهرییغت  مامت  هکلب  دروآ ، دـیدپ  دوخ  رد  یتلاح  دـناوت  یمن  هراب  کـی  یناـسنا  چـیه 
یم نآرق  رد  دـنوادخ  .دـتفا  یم  قافتا  ماگ  هب  ماگ  ناـسنا ، طوقـس  لوفا و  زین  دوعـص و  دـشر و  .دوش  داـجیا  درف  ناوت  اـب  بساـنتم 

 : دیامرف

(21 رون :  ) .ِرَْکنُْملا ِءاشْحَْفلِاب َو  ُُرمْأَی  ُهَّنِإَف  ِناْطیَّشلا  ِتاوُطُخ  ِْعبَّتَی  ْنَم  ِناْطیَّشلا َو  ِتاوُطُخ  اوُِعبَّتَت  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 

ش70. راصق ، تاملک  هغالبلا ، جهن  - 1
ص 398. ج 8 ، هعیشلا ، لئاسو  یلماع ، ّرح  نسح  نب  دمحم  - 2
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وا نیقی ، هب  دنک ، يوریپ  ار  ناطیش  ياه  ماگ  هک  سک  ره  سپ  .دینکن  يوریپ  ناطیـش  ياه  ماگ  زا  دیا ، هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 
.دهد یم  نامرف  يدنسپان  یتشز و  هب 

ندوب یجیردـت  دوش و  یم  یفرعم  ناطیـش  اب  یماگ  مه  هجیتن  طوقـس ، ندـش و  یناطیـش  هیآ ، نیا  رد  .تسا  ماگ  يانعم  هب  هوطخ »  »
.تسا نشور  ًالماک  ماگ ،»  » هژاو زا  طوقس ، نیا 

ادـج هدـعاق  نیا  زا  زین  یگدـنز  ياه  تراهم  يزاسافوکـش  .درک  يوریپ  لـصا  نیا  زا  دـیاب  یتیبرت  رییغت  هنوگره  نتفاـی  ققحت  يارب 
درب و الاب  ار  نآ  هلحرم  هب  هلحرم  رجآ و  هب  رجآ  دـیاب  هکلب  تشارفارب ، هراب  کی  ار  دـنلب  جرب  نیا  ناوت  یمن  زگره  عقاو ، رد  .تسین 

هلزنم هب  رگیدـکی  يارب  لحارم  نیا  .تفر  يدـعب  هلحرم  غارـس  ناوت  یمن  لبق ، هلحرم  تابث  ماکحتـسا و  هرابرد  نانیمطا  زا  شیپ  اـت 
.دنتسه انبم  هیاپ و 

.دنوش یم  لوغشم  يرهاظ  روما  هب  دنرب و  یم  دای  زا  ار  یلک  لوصا  یساسا و  ياه  عوضوم مدرم ، زا  يرایسب  هنازور ، یگدنز  رد 

تسا ناریو  تسب  ياپ  زا  هناخ 

تسا ناویا  شقن  دنب  رد  هجاوخ 

ییاناوت ج )

ییاناوت ج )

کی ناوت  یمن نیاربانب ، .تسا  توافتم  رگیدکی  اب  اهنآ  یحور  یمسج و  يورین  تیفرظ و  دنتسین و  ناسکی  یعیبط ، رظن  زا  اه  ناسنا 
.تفرگ رظن  رد  اه  ناسنا  مامت  يارب  فاطعنا  نودب  صخشم و  یگدنزاس  همانرب 

 : دراد هراشا  اه  ناسنا  توافت  هب  زین  نآرق  رد  دنوادخ 

13و 14) حون :  ) .ًاراوْطَأ ْمُکَقَلَخ  ْدَق  َو  ًاراقَو ( ِهِّلل  َنوُجَْرت  ْمَُکل ال  ام 

.تسا هدیرفآ  نوگ  هنوگ  ار  امش  هکنآ  لاح  دیرادن و  رواب  یگرزب  هب  ار  ادخ  هک  دوش  یم  هچ  ار  امش 
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زا یکی  اه  توافت  نیا  دزاس و  یم  توافتم  اه  شنکاو  اه و  هاگدـید  رد  ار  اه  ناسنا  هک  تساه  شنیرفآ  اه و  تعیبط  فالتخا  نیا 
 : دیامرف یم  (ع ) یلع ترضح  هک  نانچ  تسا ، دنوادخ  ياه  تمعن 

(1) .اوُکَلَه اْوَوَتْسا  اَذِإَف  اُوتَواَفَت  اَم  ٍْریَِخب  ُساَّنلا  ُلاَزَی  ال 

.دنوش كاله  دنشاب ، يواسم  همه  رگا  تساهنآ و  ياه  توافت  رد  مدرم  ریخ 

ار یـسک  دنوادخ  اهَعْـسُو ؛ ّالِإ  ًاسْفَن  ُهّللا  ُفِّلَُکی  ال   : » تسا هتفرگ  رظن  رد  ار  هتکن  نیا  ناگدنب ، هب  دوخ  یهلا  فیلکت  رد  زین  دنوادخ 
(286 هرقب : «. ) دنک یمن  فیلکت  شا  ییاناوت  ردق  هب  زج 

َرِـشاَعَم اَّنِإ   : » دوـمرف یم  تشاد و  هجوـت  هتکن  نیا  هب  شیوـخ  یتـیبرت  یغیلبت و  هریـس  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  نینچمه 
(2) مییوگب .» نخس  ناشکرد  لقع و  دح  رد  مدرم  اب  هک  میرومأم  ناربمایپ  ام  ْمِِهلوُقُع ؛  ِرْدَق  یَلَع  َساَّنلا  َمِّلَُکن  ْنَأ  اَنِْرمُأ  ِءاَِیْبنَْألا 

ییارگ ناسآ  د )

ییارگ ناسآ  د )

اهراک هکلب  دنکن ، رارف  ددرگن و  هدز  لد  یتخـس  زا  یبرتم  ات  دوش  یم  هتفرگ  رظن  رد  ناسآ  ياهراک  ًالومعم  یتیبرت ، ياه  همانرب  رد 
: دیامرف یم  دوخ  هک  نانچ  تسا ، هتخاس  ناسآ  شیارب  ار  ناسنا  دشر  هار  زین  دنوادخ  .دهد  ماجنا  قایتشا  لیم و  اب  ار 

(185 هرقب :  ) .َرْسُْعلا ُمُِکب  ُدیُِری  َرُْسْیلا َو ال  ُمُِکب  ُهّللا  ُدیُِری 

.دهاوخ یمن  یتخس  امش  يارب  دهاوخ و  یم  یناسآ  امش  يارب  دنوادخ 

(78 جح :  ) .ٍجَرَح ْنِم  ِنیِّدلا  ِیف  ْمُْکیَلَع  َلَعَج  ام  َو 

.تسا هدادن  رارق  یتخس  امش  يارب  نید  رد  و 

ص 384. ج 74 ، راونالا ، راحب  یسلجم ، رقاب  دمحم  - 1
ح 15. ص 23 ، ج 1 ، یفاکلا ، ینیلک ، بوقعی  نب  دمحم  - 2
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 : دنک یم  هیالگ  نینچ  وا  زا  دنوادخ  ور ، نیازا  .دور  یم  هرفط  هار  نیا  ندومیپ  زا  ناسنا  زاب  یناسآ ، نیا  دوجو  اب 

(20_17 سبع :  ) .ُهَرَّسَی َلِیبَّسلا  َُّمث  ُهَرَّدَقَف �  ُهَقَلَخ  ٍهَفُْطن  ْنِم  ُهَقَلَخ �  ٍءْیَش  ِّيَأ  ْنِم  ُهَرَفْکَأ �  ام  ُناْسنِءْألا  َِلُتق 

سپـس .داد  رارق  ار  نآ  ررقم  هزادنا  درک و  شقلخ  هفطن  زا  تسا ؟  هدـیرفآ  يزیچ  هچ  زا  ار  وا  تسا ! ساپـسان  هچ  ناسنا ، داب  هتـشک 
.دینادرگ ناسآ  وا  رب  ار  هار 

ار يریگ  هشوگ  هک  يدرف  هب  تمحر ، نید  نیا  روآ  مایپ  .تسا  هدشن  انب  تخس  فیلاکت  هیاپ  رب  زگره  نآ  یتیبرت  ماظن  مالسا و  نید 
 : دومرف تخاس ، یم  راومه  دوخ  رب  ار  نیگنس  فیلاکت  دوب و  هدیزگرب 

(1) .هَحْمَّسلا ِهَلْهَّسلا  ِهَّیِفِینَْحلِاب  ِینَثََعب  ْنَِکل  ِهَِّیناَبْهَّرلِاب َو  َیلاَعَت  ُهَّللا  ِیْنلِسُْری  َْمل 

.تسا هتخاس  ثوعبم  میالم  ناسآ و  نید  تعیرش و  هب  ارم  هکلب  تسا ، هداتسرفن  تینابهر  رب  ارم  دنوادخ 

اَهُّیَأ اَی   : » دیامرف یم  دنزاس ، یم راومه  دوخ  رب  ار  لطاب  ياه  تضایر  هتخاس و  ْ دوخ ِتخـس  فیلاکت  هک  یناسک  هب  باطخ  نینچمه 
(2) «. تسا ناسآ  دنوادخ  نید  انامه  مدرم ، يا  ٌرِسَی ؛   ِ هّللا َنیِد  َّنِإ  ُساّنلا 

ناـشیا درکلمع  هراـبرد  دـنوادخ  هک  ییاـج  اـت  دوـب ، يا  هشیدـنا  نـینچ  رهظم  زین  دوـخ  یـصخش  راـتفر  رد  مالـسا  راوـگرزب  ربماـیپ 
 : دیامرف یم

(159 نارمع : لآ   ) .َِکلْوَح ْنِم  اوُّضَْفنَال  ِْبلَْقلا  َظِیلَغ  اظَف  َْتنُک  َْول  ْمَُهل َو  َْتِنل  ِهّللا  َنِم  ٍهَمْحَر  اِمبَف 

.دندش یم  هدنکارپ  وت  نوماریپ  زا  انامه  يدوب ، لد  تخس  وخدنت و  رگا  يدش و  وخ  مرن  نانآ  اب  یهلا  تمحر  تکرب  هب 

ح1. ص 494 ، ج 5 ، یفاکلا ، ینیلک ، بوقعی  نب  دمحم  - 1
ص 951. ج 2 ، همکحلا ، نازیم  يرهش ، ير يدمحم  دمحم  - 2
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وگلا یفرعم  ه )_

وگلا یفرعم  ه )_

هنومن یفرعم  تیبرت ، ياه  هار  نیرت  هاتوک  نیرتهب و  زا  یکی  .تسا  ریذپوگلا  بلطوگلا و  يا ، هزومآ بلطم و  ره  شریذـپ  رد  ناسنا 
هچ ره  هدـش ، یفرعم  يوگلا  هنومن و  .دـهنب  وا  ماگ  ياج  رد  ماگ  دزاسب و  وگلا  دـننامه  ار  دوخ  دـنک  یم  شالت  ناسنا  .تسا  یلمع 

.دمآ دهاوخ  تسد  هب  يرتهب  هجیتن  دشاب ، رت  بسانم  رت و  لماک 

و ٌهَنَسَح ؛ ٌهَوْسُأ  ِهّللا  ِلوُسَر  ِیف  ْمَُکلَو  : » دیامرف یم دنک و  یم  یفرعم  وکین  يوگلا  ار  مالسا  ردق  نارگ  ربمایپ  میرک ، نآرق  رد  دنوادخ 
(21: بازحا «. ) تسا وکین  يا  هوسا  امش ، يارب  ادخ  لوسر 

مامت رد  ییاه  فعـض  تدـش و  اب  يریذـپوگلا  نیا  دریگ و  یم ارف  وگلا  کمک  هب  ار  اه  هزومآ  نیرت  ییادـتبا  دـلوت ، زاغآ  زا  ناـسنا 
.داسف هب  دساف  يوگلا  دناسر و  یم  حالص  هب  ار  ناسنا  حلاص ، يوگلا  .دبای  یم همادا  يو  یگدنز  ياه  هرود

شور دریذـپ ، یم  ار  رثا  نیرتشیب  ینیع  ياـه  شور  زا  دراد و  راـک  رـس و  سوسحم  روما  اـب  رتشیب  یگدـنز ، رد  ناـسنا  هک  اـجنآ  زا 
هنومن بلاق  رد  هک  هاگنآ  ار  اه  هشیدـنا  میهافم و  نیرت  مهم  ور ، نیازا  .دـنک  یم  خوسر  شلد  رد  دنیـشن و  یم  يو  ناج  رب  ییوگلا 

.دور یم  الاب  اهنآ  شریذپ  لامتحا  دنک و  یم  كرد  ًالماک  دنوش ، هضرع  دوهشم  ینیع و  ياه 

سفن هب  دامتعا  تیوقت  و )

سفن هب  دامتعا  تیوقت  و )

ياه تیقفوم  دـنراد ، یتبثم  دـید  شیوخ  هب  تبـسن  هک  يدارفا  .تسا  دوخ  هب  داـمتعا  سفن ، هب  داـمتعا  ناسانـشراک ، فیرعت  رب  اـنب 
.دنروآ یم  تسد  هب  یگدنز  رد  يدایز 

شرامش و اهدوبمک ، اه و  فعـض ییامن  گرزب  ندرکن ، قیوشت  .تسا  ناکدوک  رد  سفن  هب  دامتعا  داجیا  لماع  نیرت  مهم هداوناخ ،
ياه تسکش  يروآدای 
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هب دامتعا  يارب  يّدج  يدیدهت  وا ، ندرک  ریقحت  اهراک و  نداد  ماجنا  رد  كدوک  ندناوخ  ناوتان  يو ، هب  ندادن  تیلوئسم  كدوک ،
.تسا ناکدوک  سفن 

يدـیماان بجوم  نآ  یفنم  راثآ  هکلب  درادـن ، يدوس  اهنت  هن  دریگب ، دوخ  هب  هوشر  گنر  هک  یقیوشت  هژیو  هب  قیوشت ، رد  يور  هدایز
ياه هبنج هب  ار  ناکدوک  هجوت  دیاب  نیدلاو  .تسا  قیوشت  نیـسحت و  ینادردق ، هنـشت  كدوک ، حور  .دوش  یم  ناکدوک  يدرـسلد  و 
هولج گرزب  اب  زین  ار  اه  فعـض .دـننک  نایب  اهراک  نداد  ماجنا  رد  ار  نانآ  ياـه  ییاـناوت  بلج و  ناـش ، یتیـصخش يراـتفر و  تبثم 

.دنزاس فرطرب  ناشیاه  توق رگید  نداد 

شیاه فعض  ناربج  يارب  دنزیهرپب ؛ تسیب  زا  رتمک  ای  دب  هرمن  نتفرگ  يارب  كدوک  شنزرس  ریقحت و  زا  دیاب  ردام  ردپ و  نینچمه 
هناـخ روما  رد  ار  يو  دـنریگ و  هرهب  هداوناـخ  رد  رثؤم  يوضع  ناوـنع  هب  وا  زا  .دـننک  شا  يراـی هنیمز  نیا  رد  دـنهد و  تصرف  وا  هب 

تشاد و تقد  دیاب  دوش ، یم  هدرپس  كدوک  هب  هک  مه  يا  هفیظو  رد  .دنهد  لاقتنا  وا  هب  ار  ندوب  دنمـشزرا  ساسحا  ات  دنزاس  میهس 
.دوب ریگیپ  هفیظو  نآ  نداد  ماجنا  رد  ار  شتفرشیپ  دنور 

عقوم هب  ياه  قیوشت  نادنزرف ، هب  سفن  هب  دامتعا  نداد  رد  تبثم ، لماوع  زا  یکی  اریز  تفرگ ؛ هرهب  دیاب  مه  قیوشت  زا  هنیمز  نیا  رد 
یکدوک .دـنهد  ناشن  ار  ناشفطاوع  ات  داد  تصرف  نانآ  هب  دـیاب  ناکدوک ، رد  سفن  هب  دامتعا  داجیا  يارب  .تسا  یکدوک  ناـمز  رد 

ناشن دوخ  زا  يرت  بسانم  يراگزاس  یناوجون  هرود  رد  دنک ، نایب  یتحار  هب  ار  دوخ  رظن  فطاوع و  تاساسحا ، دبای  یم  هزاجا  هک 
.دهد یم 

يدیدهت یشوه ، مک  ای  یشوهزیت  دق ، یهاتوک  ای  يدنلب  یتشز ، ای  ییابیز  زا  معا  یلماع ، چیه  هک  دنـشاب  هتـشاد  هجوت  دیاب  نیدلاو 
نآ هب  شیاتس و  یشوهزیت ، دنلب و  تماق  ای  ییابیز  زا  یتقو  اریز  دشابن ؛ كدوک  سفن  هبدامتعا  يارب 
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.دوش یم  یفطاع  ياهدوبمک  راچد  دنک و  یم تراقح  ساسحا  درادن ، ار  اه  یگژیو  نیا  هک  یکدوک  دوش ، یم  هداد  تیمها 

زا نیدلاو  رکـشت  .دزومآ  یم رگیدکی  اب  نیدـلاو  هطبار  زا  ار  نآ  كدوک  هک  تسا  سفن  هب  دامتعا  شزومآ  رگید ، مهم  رایـسب  هتکن 
تیلباق یفرعم  رگیدـمه ، ياهراک  يارب  ندـش  لئاق  شزرا  لـباقتم و  مارتحا  ناـکدوک ، روضح  رد  مه  زا  ندرکن  داـقتنا  رگیدـکی و 

رد یگدنز  هب  دـیما  هزیگنا و  شیازفا  نمـض  اهراک ، نداد  ماجنا  رد  نیـسحت  قیوشت و  نادـنزرف و  هب  رگیدـکی  یعامتجا  تبثم  ياه 
نتـشاد ناکدوک ، رد  سفن  هب  دامتعا  داجیا  مهم  رایـسب  لماوع  زا  رگید  یکی  اریز  دراد ؛ یتبثم  ریثأت  ناکدوک  رد  یگداوناخ ، تفاـب 

رد دننک و  یم  دای  یکین  هب  رگیدکی  زا  دنراد ، دامتعا  مه  هب  نیدلاو  اه ، هداوناخ  هنوگ  نیا  رد  .تسا  لدـکی  مهافتاب و  يا  هداوناخ 
.دننک یم قیوشت  نیسحت و  زیمآ  تبحم  ياه  هژاو  اب  ار  رگیدکی  هراومه  نادنزرف ، لباقم 

سفن تزع  تیوقت  ز )

هراشا

سفن تزع  تیوقت  ز )

رد .تسا  تراقح  لباقم  هطقن  نارگید ، هاگن  رد  ندوب  گرزب  .دوش  یم  ریبعت  يراوگرزب  هب  سفن  تزع  زا  یهاگ  یسراف ، نوتم  رد 
زیزع نیاربانب ، .دوش  ریقحت  یـسک  روضح  رد  ای  دـیآ  رظن  هب  ریقح  نارگید  هاگن  رد  هک  ددنـسپ  یمن  یناسنا  چـیه  یعامتجا ، طـباور 

؟ دیسر هتساوخ  نیا  هب  ناوت  یم  هنوگچ  لاح  .تساه  ناسنا  همه  ياه  هتساوخ  زا  یکی  ندوب 

دنوادخ زا  تعاطا  کی _ 

مامت هتبلا  ًاعیِمَج ؛ ِهِّلل  َهَّزِْعلا  َّنِإَف   » .تسوا نآ  زا  تزع  مامت  هک  تسا  یهلا  برق  هریاد  هب  دورو  هزاورد  دنوادخ ، زا  تعاطا  یگدـنب و 
(139 ءاسن : «. ) تسا دنوادخ  ِنآ  زا  تزع 
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یم هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  .دـیوجب  دـنوادخ  زا  تعاـطا  رد  ار  نآ  دـیاب  تسا ، یقیقح  تزع  ناـهاوخ  سک  ره  نیارباـنب ،
 : دیامرف

(1) .َزیِزَْعلا ِعُِطْیلَف  ِْنیَراَّدلا  َّزِع  َداَرَأ  ْنَمَف  ُزیِزَْعلا  اَنَأ  ٍمْوَی : َّلُک  ُلوُقَی  ْمُکَّبَر  َّنِإ 

.دنک تعاطا  ار  زیزع  دیاب  دهاوخ ، یم  ار  ناهج  ود  ره  رد  تزع  سک  ره  متسه و  زیزع  نم  دیوگ :  یم  زور  ره  ناتیادخ 

َعاَطَأ ْنَم   : » دیامرف یم  (ع ) یلع ترضح  هک  نانچ  دزاس ، یم  زارفارس  دهد و  یم  جوا  ار  زیچان  کچوک و  هدنب  دنوادخ ، زا  تعاطا 
(2) «. دوش دنمورین  زیزع و  دنک ، تعاطا  ار  ادخ  هک  ره  يوَق ؛ َّزَع َو    َ هّللا

یهلا ياوقت  ود _

مالسا یمارگ  ربمایپ  .دنک  یم  ظفح  دنزگ  بیـسآ و  زا  دهد و  یم  هانپ  اهرطخ  عاونا  ربارب  رد  ار  ناسنا  هک  تسا  يرپس  یهلا ، ياوقت 
(3) «. تسین اوقت  زا  رت  هدنهد  تزع  یتزع ، چیه  يَْوقَّتلا ؛ َنِم  ُّزَعَأ  َّزِع  ال   : » دیامرف یم 

ُروُجُْفلا ُّزُِعت َو  يْوقَّتلَأ  (: » (ع یلع نانمؤمریما ، هتفگ  هب  .تسا  هدننک  هارمگ  هدننکراوخ و  هانگ ، تسا ، هدـنهد  تزع اوقت ، هک  ردـق  ره 
(4) «. دهد یم  تلذ  يراک  هبت  دشخب و  یم  تزع  اوقت  ُّلُِذی ؛

.دراد دوجو  میقتسم  هطبار  تلذ ، هانگ و  تزع و  اوقت و  نایم  نیاربانب ،

ادخ ریغ  زا  نتسسگ  هس _ 

يراوخ هب  وا ، ریغ  هب  عـقوت  زاـین و  ضرع  ندوـب و  میلـست  ادـخ و  ریغ  هب  یگتـسباو  هک  تسا  نشور  ًـالماک  لوا ، لـماع  هب  هجوـت  اـب 
تزع یب ار  ناسنا  دماجنا و  یم

ص 120. ج 68 ، راونالاراحب ، - 1
ح 3500. ملکلاررد ، مکحلاررغ و  - 2

ص 371. راصق ، تاملک  هغالبلا ، جهن  - 3
ح 10606. ملکلاررد ، مکحلا و  ررغ  - 4
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نارگید و زا  تـسا و  هدرک  یفرعم  وا  هـک  دروآ  يور  یناـسک  ادـخ و  هـب  اـهنت  دـیاب  ییوـج ، تزع  ریــسم  رد  نیارباـنب ، .دــنک  یم 
 : دیامرف یم  شدنزرف  هب  میکح  نامقل  .تشادرب  مشچ  اهنآ  ياه  ییاناوت

(1) .ْمِهِعَمَط ِعْطَِقب  اوُغََلب  اَم  َنوُقیِّدِّصلا  ُءاَِیْبنَْألا َو  َغََلب  اَمَّنِإَف  ِساَّنلا  يِْدیَأ  ِیف  اَّمَع  َکَعَمَط  ْعَْطقاَف  اَْینُّدلا  َّزِع  َعَمَْجت  ْنَأ  َتْدَرَأ  ْنِإَف  ...یَُنب  اَی 

تـسار ناربماـیپ و  اـنامه  .نک  عطق  تسا ، مدرم  تسد  رد  هچنآ  زا  ار  تعمط  ینک ، عمج  ار  اـیند  تزع  یهاوـخ  یم  رگا  ...مکرـسپ 
.دنا هدیسر  ناشعمط  عطق  اب  دنا ، هدیسر  هک  یماقم ] و   ] هاگیاج ره  هب  نارادرک 

(2) «. يوجب عمط  نتشک  اب  ار  تزع  يراگدنام  عَمَّطلا ؛ ِهَتاَمِِإب  ِّزِْعلا  َءاََقب  ُْبلْطُأ   : » دیامرف یم  زین  (ع ) رقاب ماما 

یم حرطم  يا  هتـساوخ  نینچ  ناشیاهاعد  رد  دنتـسه ، دـنوادخ  یگدـنب  لـماک  ياـه  هنومن هک  (ع ) موصعم ناـیاوشیپ  یهلا و  ياـیلوا 
نم هب  نم ! يادـخ  َْکَیلِإ ؛ ِعاَطِْقنِالا  َلاَمَک  ِیل  ْبَه  یَِهلِإ   : » دـیامرف یم  هینابعـش  تاجانم  رد  (ع ) یلع ناـنمؤمریما ، هک  ناـنچ  دـننک ،

(3) «. نک اطع  ار  تدوخ  يوس  هب  نارگید )  زا  لماک (  ندیرب  قیفوت ] ]

سفن ياوه  رب  یگریچ  راهچ _

ادخ ریغ  زا  نتـسسگ  ریـسم  رد  نیاربانب ، .تسا  نینچ  زین  دوخ  هب  هجوت  تسا ، تزع  هدـننکدوبان  دـنوادخ ، ریغ  هب  هجوت  هک  نانچمه 
 : دـیامرف یم  (ع ) یلع ترـضح  هک  نانچ دـش ، هریچ  سفن  ياوه  رب  درک و  دوبان  ار  یهاوخدوخ  تشگ و  اـهر  زین  دوخ  دـنب  زا  دـیاب 

(4) دبای .» یم  تزع  دوش ، هریچ  شسفن  ياوه  رب  سک  ره  ُّزُِعی ؛ ُهاَوَه  ُِبْلغَی  ْنَم  »

ص 69. ج 12 ، لئاسولا ، كردتسم  - 1
ص 286. لوقعلا ، فحت  ینارح ، هبعش  نب  نسح  - 2

ص 687. لابقالا ، سوواط ، نب  دیس  - 3
ح489. ملکلاررد ، مکحلا و  ررغ  - 4
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راذگرثا لماوع  هب  هجوت  ح )

هراشا

راذگرثا لماوع  هب  هجوت  ح )

هک یلماوع  درک ؛ هجوت  نآ  رب  راذـگرثا  لماوع  مامت  هب  دـیاب  صاخ ، یتراهم  فدـه و  هب  یباـی  تسد  يارب  یتیبرت  هماـنرب  میظنت  رد 
 : زا دنترابع  لماوع  نیا  زا  یخرب  .دوش  یم تلفغ  اهنآ  زا  ًالومعم  یلو  دنراذگرثا ،

تثارو کی _ 

یگژیو یخرب  هک  تسا  مّلـسم  یلو  دوش ، یم  حرطم  یفلتخم  ياه  ثحب  دـبای ، یم یتثارو  هبنج  هنوگچ  یگژیو  کی  هکنیا  هراـبرد 
شقن دـنچره  اه  یگژیو  نیا  .دوش  یم  لقتنم  زین  وا  لـسن  هب  صخـش  کـی  زا  يراـتفر ، یناور و  ياـه  یگژیو  زین  يرهاـظ و  ياـه 

.دنتسه صخش  رد  یفنم  ای  تبثم  تکرح  زاسرتسب  هاگ  دنرادن ، ار  یلصا 

تسا هدش  هجوت  دوب ، دهاوخ  جاودزا  نیا  هرمث  هک  يدنزرف  هب  رتشیب  دراد ، دوجو  رسمه  باختنا  هرابرد  هک  یناوارف  ياه  تیاور رد 
یتنیطدب ای  ینماد  كاپ ینعی  دننیزگرب ؛ رـسمه  نماد ، كاپ ياه  نادناخ زا  دنـشاب و  كاپ  ییاهرتسب  یپ  رد  دارفا  دوش  یم  هیـصوت  و 

.دوش یم  لقتنم  زین  دنزرف  هب 

.درب نیب  زا  ار  نآ  راثآ  ناوت  یم  دنک و  یمن افیا  ار  یلصا  شقن  ناسنا  لماکت  دشر و  ریسم  رد  دراد ، یمهم  راثآ  هچرگ  تثارو 

طیحم ود _

هراشا

مایپ میقتـسمریغ ، ای  میقتـسم  شگرم ، ات  یگفطن  نامز  زا  دـنا و  هتفرگربرد ار  ناسنا  هک  تسا  یجراخ  لماوع  مامت  طیحم ، زا  روظنم 
دـنک و یم  دـشر  رتـشیب  ناـسنا  هچره  تسا و  هدرتـسگ  رایـسب  یطیحم  لـماوع  هنماد  نیارباـنب ، .دـننک  یم  هرباـخم  يو  هـب  ار  ییاـه 

راذـگرثا ناسنا  رد  دـنناوت  یم  هک  ییاه  طیحم  نیرت  مهم .دوش  یم  رت  هدرتسگ زین  لماوع  نیا  هنماد  دـبای ، یم  هعـسوت  شیاه  طاـبترا
 : زا دنترابع  دنشاب ،

هداوناخ هناخ و  طیحم  لوا _ 

ریثأت ناسنا  رب  دوخ  طباور  اضف و  اب  هک  تسا  یطیحم  نیتسخن  هداوناخ ، هناخ و 
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یتسود و تبحم و  ياه  سرد  نیتسخن  ناسنا ، .دـنراذگرثا  رایـسب  نآ  یناسنا  لماوع  هژیو  هب  طـیحم ، نیا  لـماوع  همه  .دراذـگ  یم
.دنز یم  هناوج  هداوناخ  رد  درف  ياهرواب  دزومآ و  یم  هناخ  طیحم  رد  ار  ینمشد  ضغب و 

ناتسود طیحم  مود _ 

نازیم اب  بسانتم  دنریگ ، یم  سنا  رگیدـکی  اب  نوچ  ناتـسود  .دراد  لیم  یتسود  تقافر و  هب  دوخ ، یعامتجا  ترطف  ساسا  رب  ناسنا 
ربمایپ .دنناسر  یم  جوا  هب  یتسپ  زا  ای  دـنناشک  یم  یتسپ  هب  جوا  زا  ار  رگیدـکی  هاگ  دـنراذگ و  یم رثا  مه  رب  ناش ، یتسود تقافر و 

(1) «. تسا دوخ  نیشن  مه  تسود و  نید  رب  ناسنا  ِِهنیِرَق ؛ ِِهلِیلَخ َو  ِنیِد  یَلَع  ُءْرَْملَأ   : » دیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا 

هدش یفرعم  رشب  تواقش  تداعس و  لماوع  زا  نیـشن  مه  تسود و  اه ، تیاور رد  هک  تسا  ییاج  ات  رگیدکی  رب  ناتـسود  يراذگرثا 
 : دیامرف یم  مالسا  یمارگ  لوسر  .تسا 

ََکبَْوث ْقِرُْحی  َْمل  ْنِإ  ِْنیَْقلا  ُلَثَم  ِءوُّسلا  ِسِیلَْجلا  ُلَثَم  ِهِحیِر َو  ْنِم  ََکباَصَأ  ِهِرْطِع  ْنِم  َکِطُْعی  َْمل  ْنِإ  ِراّطَْعلا  ُلَثَم  ِحـِلاّصلا  ِسِیلَْجلا  ُلَـثَم 
(2) .ِهِحیِر ْنِم  ََکباَصَأ 

تسا رگنهآ  لثم  دب  نیشن  مه  دسر و  یم  وت  هب  نآ  شوخ  يوب  دهدن ، وت  هب  دوخ  رطع  زا  رگا  هک  تسا  راطع  لثم  حلاص  نیـشن  مه 
.دسر یم  وت  هب  نآ  دب  يوب  دنازوسن ، ار  تسابل  نآ  شتآ  رگا  هک 

(3) «. دنک ینیشن  مه  ناراوگرزب  اب  هک  تسا  یسک  مدرم  نیرت  تخب  شوخ  ِساَّنلا ؛ َماَرِک  ََطلاَخ  ْنَم  ِساَّنلا  ُدَعْسَأ  : » دومرف نینچمه 

یشزومآ طیحم  موس _ 

هقیقد دنچ  یتح  انعم ، نیا  هب  .دراد  دـمآو  تفر  اهنآ  رد  ناسنا  هک  دوش  یم  ییاه  طیحم  مامت  لماش  ماع  يانعم  هب  یـشزومآ  طیحم 
رد ییاج  هب  نتفر  يارب  درف  هک  يا 

ح 3. ص 375 ، ج 2 ، یفاک ، - 1
ص 2839. ج 4 ، همکحلا ، نازیم  - 2

ج 4،ص 396. هیقفلا ، هرضحیال  نم  قودص ، خیش  - 3
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، صاخ يانعم  هب  یشزومآ  طیحم  یلو  دشاب ، راذگرثا  دناوت  یم  دور و  یم رامش  هب  وا  يارب  یشزومآ  یطیحم  تسا ، هتسشن  یسکات 
نآرق رد  دنوادخ  .تسا  ریذپانراکنا  ناسنا ، رب  اه  طیحم  نیا  ریثأت  .دنتـسه  اه  هاگـشناد  اه و  هاگـشزومآ  سرادم ، اه ، كدوکدـهم 

(24: سبع «.) دنک هجوت  دوخ  كاروخ  هب  دیاب  ناسنا  ِهِماعَط ؛ یلِإ  ُناْسنِْإلا  ِرُْظنَْیلَف   : » دیامرف یم  میرک 

؛ دـنک یم  تفایرد  يو  هک  تسا  ییاه  شناد  ناسنا و  حور  كاروخ  روظنم ، هک  دـنا  هدومرف  هیآ  نیا  هراـبرد  (ع ) موصعم ناـیاوشیپ 
ياضف یـشزومآ و  ياه  نتم اه ، طیحم  نیا  ناملعم  نیاربانب ، .دزومآ  یم  یناسک  هچ  زا  ار  یبلاطم  هچ  دشاب  هتـشاد  هجوت  دـیاب  ینعی 

.دنتسه مهم  رثؤم و  رایسب  مکاح ،

عامتجا طیحم  مراهچ _ 

هبنج دـنهد ، یم خر  یعامتجا  طباور  بلاق  رد  هک  دارفا  یگنهرف  یحور و  یفطاع ، یلغـش ، یـسایس ، يداصتقا ، ياـه  تبـسانم ماـمت 
ییاه هسردم اب  اهراب  شرمع ، لوط  رد  یمـسر ، يرهاظ و  ياه  هاگـشزومآ  رب  نوزفا  ناسنا  عقاو ، رد  .دنراد  مه  یتیبرت  یـشزومآ و 
رتشیب دیاش  دریگ ، یم ارف  اه  هسردم نیا  زا  درف  هک  ییاه  هزومآ  مجح  یلو  دنوش ، یمن  هدناوخ  یمـسر  هسردـم  هک  دوش  یم ور  هبور

.دوش یم  هتفگ  یئرمان » ياه  هسردم ، » اه هسردم نیا  هب  .دشاب  یمسر  ياه  هسردم زا 

دارفا هنیهب  تیبرت  يارب  ور ، نیا  زا  .تسا  ناوارف  ناراگزومآ  اب  یئرمان  ياه  هسردـم نیا  زا  يا  هعومجم  ناسنا ، يارب  عامتجا  طـیحم 
حالصا عامتجا  دنوشن ، حالصا  دارفا  ات  هک  دننک  نامگ  یخرب  دیاش  تسا و  دارفا  هعومجم  عامتجا ، هتبلا  .دوش  حالـصا  عامتجا  دیاب 

.دوش هجوت  ود  ره  نامز  مه دشر  هب  دیاب  دنراد ، هیوسود  لماعت  اهنآ  ود  ره  هک  اجنآ  زا  یلو  دوش ، یمن 

تعیبط ياروام  لماوع  هس _ 

«، مینیب یمن  هک  دراد  دوجو  يریواصت  میونـش و  یمن  هک  دراد  دوجو  ییاهادص  ام  فارطا  رد   : » تفگ یم  یـسک  رگا  شیپ  اه  لاس
مدرم زا  يرایسب  دیاش 
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یکیزیف لماوع  مامت  كرد  ناوت  ام  يرهاظ  ساوح  هک  دنناد  یم  دنا و  هدرک  لوبق  ار  نخس  نیا  ناگمه  هزورما  یلو  دنتفریذپ ، یمن 
هک دـنراد  ناـیرج  یکیزیفاـتم  ياـه  شنکاو  یخرب  اـم  فارطا  رد  .یکیزیفاـتم  روما  كرد  هب  دـسر  هچ  اـت  درادـن ، ار  دوخ  نوماریپ 

.تسین اهنآ  كرد  هب  رداق  ام  ساوح 

یتدابع لیلد  هب  هک  ار  یـشوخ  يوب  نینچمه  .مینک  یمن  سح  ار  نآ  نفعت  دشاب ، هدـش  ماجنا  یهانگ  لبق  اه  تدـم یناکم ، رد  رگا 
.دنتـسه راذگرثا  رایـسب  ام  هنازور  یگدـنز  رد  دنتـسین ، یندرک  سح  هچرگ  يروما  نینچ  .مینک  یمن  مامـشتسا  دـچیپ ، یم  اضف  رد 

همانرب رد  دارفا و  یتیبرت  ریسم  رد  اهنآ  راثآ  زا  دنتـسه و  نینچ  زین  اه  یـشُک  قح  اه و  متـس  اه ، یکین  اه و  هقدص اه ، نیرفن  اهاعد و 
.درک تلفغ  دیابن  یتراهم  يزیر 

ینامرآ ناسنا  ط )

ینامرآ ناسنا  ط )

هب اه  صقن  اه و  فعـض  و  اه ، طیرفت  اه و  طارفا  زا  هک  یناسنا  تسیک ؟ دشاب ، هتفای  دومن  وا  يدوجو  ياه  تیفرظ  مامت  هک  یناسنا 
؟ تسا يدرف  هنوگچ  دراد ، ار  یگدنز  ياه  تراهم  مامت  هک  یسک  دراد ؟ ییاه  یگژیو  هچ  تسا ، رود 

ياه فیصوت تایاور ، تایآ و  نایم  رد  یلو  تفای ، ناوت  یم  یسک  رتمک  رد  (ع ) موصعم ناماما  رد  زج  ار  یناسنا  نینچ  ینیع  هنومن 
ماما اعد ، نیا  رد  .تسا  قالخالا  مراکم  ردق  نارگ  ياعد  اه ، فیـصوت نیا  لماک  عبانم  زا  یکی  .تسا  هدش  یناسنا  نینچ  زا  یناوارف 

زا اه  یگژیو نیا  ققحت  يارب  سپـس  دراد  ییاه  تلـصخ  هچ  تسا و  هنوگچ  ینامرآ  ناسنا  نیا  هک  دزومآ  یم  ناگمه  هب  (ع ) داّجس
یگدنز و رد  ار  ناسنا  فده  فاصوا ، نیا  زا  یخرب  ندرمـشرب  اعد و  نیا  هب  ارذگ  یهاگن  .دنک  یم  اعد  دیوج و  یم  ددم  دنوادخ 

 : دزاس یم  صخشم  رتهب  یگدنز ، ياه  تراهم  بسک  لماکت و  ریسم 

«. ناسرب اه  تین  نیرتوکین  هب  ار  متین  ِتاَّیِّنلا ؛ ِنَسْحَأ  َیلِإ  ِیتَِّیِنب  ِهَْتنا  َو   _ » کی
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راتفر یکین  هب  تین ، نیرتوکین  نآ ، زا  رتالاب  کین و  تین  .دراد  یمهم  شقن  راک  تیفیک  رد  يراک ، ره  دـمآرد  شیپ  ناونع  هب  تین 
.دراد ار  اه  تین  نیرتهب  ینامرآ ، ناسنا  سپ  .دماجنا  یم صخش 

«. نادرگ راوتسا  تسوت ، دزن  هچنآ  هب  ار  منیقی  ِینیِقَی ؛ َكَْدنِع  اَِمب  ْحِّحَص  َو  _ » ود

.تسا رود  هب  يدیدرت  کش و  هنوگره  زا  ینامرآ ، ناسنا  سپ  .دیدرت  کش و  هنوگ  چیه  نتشادن  ینعی  نیقی  يراوتسا 

«. هد هعسوت  نم  رب  ار  تا  يزور نک و  مزاین  یب  َِکقْزِر ؛ ِیف  یَلَع  ْعِسْوَأ  ِیِننْغَأ َو  َو   _ » هس

.دراد لماک  هجوت  دنوادخ  يوس  هب  تسا و  زاین  یب  ادخ ، ریغ  زا  ینامرآ ، ناسنا 

«. نکم مراتفرگ  هاگن ، هب  ِرَظَّنلِاب ؛ یِِّنتْفَتال  َو  _ » راهچ

.درادن مشچ  ایند  ياه  تنیز  ای  نارگید  تسد  هب 

«. نادرگ مزیزع  ِینَّزِعَأ ؛ َو   _ » جنپ

.تسوا هار  رد  زین  یناسنا  نینچ  تسا و  دنوادخ  نآ  زا  تزع  مامت  اریز  تسا ؛ زیزع  ینامرآ ، ناسنا 

«. نکم مراچد  ربک  هب  ِْربِْکلِاب ؛ یِّنَِیلَْتبَتال  َو   _ » شش

.تسین ربکتم  ینامرآ ، ناسنا 

«. نادرگم هابت  بجُع ، اب  ار  متدابع  زاس و  مار  دوخ  یگدنب  يارب  ارم  ِبْجُْعلِاب ؛ ِیتَداَبِع  ْدِسُْفت  ََکل َو ال  ِینْدِّبَع  َو   _ » تفه

.تسا رود  هب  بجُع  زا 

«. نادرگ يراج  ریخ  مدرم  يارب  نم ، تسد  هب  َْریَْخلا ؛ َيِدَی  یَلَع  ِساَّنِلل  ِرْجَأ  َو   _ » تشه

.تسا مدرم  هب  ناسرریخ  وا 

«. نکم لطاب  نداهن  ّتنم  هب  ار  نآ  ِّنَْملِاب ؛ ُهْقَحْمَت  َو ال   _ » هن

.دنک یمن  هدولآ  ّتنم  هب  ار  نارگید  هب  شیاه  یبوخ 

«. نک ظفح  یشورف  رخف  زا  ارم  ِرْخَْفلا ؛ َنِم  ِینْمِصْعا  َو   _ » هد
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.دنک یمن  یشورفرخف  دزان و  یمن  دوخ  هب  زگره  وا 

یِسْفَن َْدنِع  ًهَنِطَاب  ًهَّلِذ  ِیل  َْتثَدْحَأ  َّالِإ  ًارِهاَظ  ًاّزِع  ِیل  ْثِدُْحت  اَهَْلثِم َو ال  یِـسْفَن  َْدنِع  ِینَتْطَطَح  اَّلِإ  ًهَجَرَد  ِساَّنلا  ِیف  ِینْعَفَْرت  َو ال  هدزای _ 
.اَهِرَدَِقب

يراکـشآ تزع  میارب  یـشاب و  هدرک  تسپ  مدوخ  مشچ  رد  رادقم  نامه  هب  هکنآ  رگم  نادرگم ، دنلب  يا  هجرد  مدرم ، مشچ  رد  ارم 
.یشاب هدرک  داجیا  ناهنپ  تلذ  مدوخ  مشچ  رد  نازیم  نامه  هب  هکنآ  رگم  نکم ، داجیا 

.تسا لیلذ  دوخ ، مشچ  رد  زیزع و  مدرم ، مشچ  رد  وا 

«. امرف تیاده  تسار  هار  هب  ارم  ٍِحلاَص ؛ يًدُِهب  ِینْعِّتَم  َو   _ » هدزاود

.تسا هتفای  تیاده وا 

«. منکن کش  نآ  رد  هک  هد  یتسرد  تین  اَهِیف ؛ ُّکُشَأ  ٍدْشُر َال  ِهَِّین  َو   _ » هدزیس

.دراد ریذپان  کش هدش و  حالصا  یتین  وا 

هکنیا رگم  دشاب ، بویعم  تشز و  هک  هدن  رارق  یتلـصخ  نم  رد  ادنوادخ ! اَهَتْحَلْـصَأ ؛ اَّلِإ  یِّنِم  ُباَُعت  ًهَلْـصَخ  ْعَدَت  َال  َّمُهَّللا   _ » هدراهچ
«. یشاب هدرک  حالصا  ار  نآ 

.درادن بویعم  تشز و  تافص 

«. ینادرگ وکین  ار  نآ  هکنآ  رگم  دشاب ، شنزرس  ببس  هک  هدن  رارق  یتلصخ  نم  رد  اَهَْتنَّسَح ؛ َّالِإ  اَِهب  ُبَّنَوُأ  ًهَِبئاَع  َو ال   _ » هدزناپ

.دوش شنزرس  نآ  يارب  هک  درادن  یتفص 

«. ینادرگ لماک  ار  نآ  هکنآ  رگم  هدن ، رارق  صقان  هدیدنسپ  يوخ  نم  رد  اَهَتْمَْمتَأ ؛ َّالِإ  ًهَِصقاَن  ِیف  ًهَموُرْکُأ  َو ال   _ » هدزناش

.دنتسین مامتان  صقان و  وا  هدیدنسپ  تافص 

«. منک راتفر  یتسرد  هب  تسا ، هدرک  یتساران  نم  اب  هک  یسک  اب  ات  هد  قیفوت  ارم  ِحْصُّنلِاب ؛ ِینَّشَغ  ْنَم  َضِراَعُأ  ْنَِأل  ِینْدِّدَس   _ » هدفه

.دهد یمن  خساپ  يدب  اب  ار  يدب 

هدیزگ يرود  نم  زا  هک  ار  یسک  هدب ] قیفوت  نم  هب  [ ؛ ِِّرْبلِاب ِینَرَجَه  ْنَم  َيِزْجَأ   _ » هدجه
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«. مهد شاداپ  ییوکین  هب  تسا ،

.دراد فطل  دنا ، هدیرب  وا  زا  هک  مه  یناسک  هب  ینامرآ  ناسنا 

«. منک دای  یکین  هب  تسا ، هدرک  ارم  تبیغ  هک  یسک  زا  هدب ] قیفوت  نم  هب  [ ؛ ِرْکِّذلا ِنْسُح  َیلِإ  ِیَنباَتْغا  ِنَم  َِفلاَخُأ   _ » هدزون

.دنک یم  دای  یکین  هب  شناگدننک  تبیغ  زا 

«. مرذگرد يدب  زا  منک و  رکشت  یکین  زا  هدب ] قیفوت  نم  هب  [ ؛ ِهَئِّیَّسلا ِنَع  یِضْغُأ  َهَنَسَْحلا َو  َرُکْشَأ  ْنَأ  َو   _ » تسیب

.دشخب یم  ار  اهنآ  يدب  دنک و  یمن  شومارف  ار  نارگید  یکین 

«. لدع شرتسگ  رد  ناشوپب ، نم  رب  ار  ناراکزیهرپ  تنیز  ِلْدَْعلا ؛ ِطَْسب  ِیف  َنیِقَّتُْملا  َهَنیِز  ِینِْسْبلَأ  َو   _ » کی تسیب و 

.تسا رتسگ  لدع 

«. مشخ ندناشنورف  رد  و  ِْظیَغلا ؛ ِمْظَک  َو  _ » ود تسیب و 

.درب یمورف  ار  دوخ  مشخ 

«. ینمشد شتآ  ندرک  شوماخ  و  ِهَِرئاَّنلا ؛ ِءاَفْطِإ  َو   _ » هس تسیب و 

.دیادز یم  ار  اه  ینمشد 

«. مدرم نداد  یتشآ  و  ِْنیَْبلا ؛ ِتاَذ  ِحاَلْصِإ  َو  _ » راهچ تسیب و 

.تسا بلط  حلص 

«. اه یکین  ندرک  راکشآ  و  ِهَفِراَْعلا ؛ ِءاَْشفِإ  َو   _ » جنپ تسیب و 

.تساه یکین  هدنهد  شرتسگ 

«. اه بیع  ندرک  ناهنپ  و  ِهَِبئاَْعلا ؛ ِْرتَس  َو   _ » شش تسیب و 

.تساه یتشز  هدنناشوپ  هدننکدودحم و 

«. لیاضف يوس  هب  نتفرگ  یشیپ  ِهَلیِضَْفلا ؛ َیلِإ  ِْقبَّسلا  َو   _ » تفه تسیب و 
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«. شنزرس كرت  و  ِرِییْعَّتلا ؛ ِكَْرت  َو   _ » تشه تسیب و 

.دنک یمن  شنزرس  هتسویپ  ار  نارگید 

«. دشاب تخس  دنچره  قح  نخس  نتفگ ]  ] و َّزَع ؛ ْنِإ  ِّقَْحلِاب َو  ِلْوَْقلا  َو   _ » هن تسیب و 

.دشاب نیگنس  تخس و  نآ  نتفگ  دنچره  دیوگ ، یم  قح  نخس 

«. دشاب رایسب  ملمع  نخس و  رد  دنچره  ریخ ، ندرمش  مک  و  ِیْلِعف ؛ ِیلْوَق َو  ْنِم  َُرثَک  ْنِإ  ِْریَْخلا َو  ِلالِْقتْسا  َو   _ » یس

.درامش یم  كدنا  ار  رادرک  راتفگ و  رد  دوخ  رایسب  ياه  یبوخ 

«. دشاب مک  دنچره  رادرک ، راتفگ و  رد  يدب  ندرمش  رایسب  و  ِیْلِعف ؛ ِیلْوَق َو  ْنِم  َّلَق  ْنِإ  ِّرَّشلا َو  ِراَثِْکتْسا  َو   _ » کی یس و 

.دشاب كدنا  دنچره  دناد ، یم  رایسب  ار  دوخ  ياه  يدب 

«. نکم التبم  تتدابع  رد  یتسس  هب  ارم  َِکتَداَبِع ؛ ْنَع  ِلَسَْکلِاب  یِّنَِیلَْتبَت  َو ال  _ » ود یس و 

.دزرو یمن  یتسس  دنوادخ  تدابع  رد 

«. نکم التبم  تدوخ  یتسود  فالخ  هب  ارم  و  َِکتَّبَحَم ؛ ِفاَلِِخل  ِضُّرَعَّتلِاب  َو ال   _ » هس یس و 

.درادن دنوادخ  تساوخ  اب  فلاخم  هتساوخ 

«. نکن راچد  تسا ، هداتفا  ادج  وت  زا  هک  یسک  اب  ینیشن  مه  هب  ارم  و  َْکنَع ؛ َقَّرَفَت  ْنَم  ِهَعَماَُجم  َو ال  _ » راهچ یس و 

.دنک یمن  ینیشن  مه  دنا ، هدیزگ  يرود  دنوادخ  زا  هک  یناسک  اب 

«. مهاوخب وت  زا  زاین ، ماگنه  ِهَجاَْحلا ؛ َْدنِع  َُکلَأْسَأ  َو   _ » جنپ یس و 

.دنک یم  حرطم  ادخ  يارب  اهنت  ار  شزاین 

«. منک متس  هن  دوش و  متس  نم  رب  هن  ...َّنَِملظَأ ؛ الَو  ...َّنَمَلْظُأ  الَو   _ » شش یس و 

.دریذپ یم  متس  هن  دنک و  یم  متس  هن 

«. هد رارق  تیاده  ار  منخس  ادنوادخ ، يَدُْهلِاب ؛ ِینْقِْطنَأ  َّمُهَّللا َو   _ » تفه یس و 
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.تسا ور  هنایم  رود و  هب  طیرفت  طارفا و  زا 

«. ییوت مناماس  مدرگ ، نیگهودنا  رگا  ادنوادخ ، ُْتنِزَح ؛ ْنِإ  ِیتَّدُع  َْتنَأ  َّمُهَّللا   _ » هن یس و 

.دوش یم  هدنهانپ  ادخ  هب  هودنا  مغ و  رد 

«. زاسم هارمگ  يرگناوت  هب  ارم  ِهَعَّسلِاب ؛ یِِّنتْفَت  َو ال   _ » لهچ

.دزاب یمن  ار  دوخ  دوش ، رگناوت  رگا 

هب تافص  نیا  زا  مادک  ره  .دش  جارختسا  هیداجس  هفیحص  متـسیب  ياعد  زا  هک  دوب  ینامرآ  ناسنا  تافـص  زا  یخرب  اه ، یگژیو  نیا 
.دـش هتخادرپ  اهنآ  هب  ارذـگ  رایـسب  ییوگ ، هدـیزگ  تیاعر  يارب  اجنیا  رد  یلو  تسوگو ، تفگ  ثحب و  اه  تعاس  عوضوم  ییاهنت 

هک تسور  نیازا  .دبلط  یم  زین  ار  دنوادخ  فطل  تیانع و  صخـش ، دوخ  شالت  مزع و  رب  نوزفا  دارفا ، رد  تافـص  نیا  ندـش  یلمع 
ناوت و (ع ،) موصعم ناماما  تعافـش  دنوادخ و  نایاپ  یب فطل  هب  میراودیما  .دوش  یم  هتـساوخ  دنوادخ  زا  فاصوا  نیا  اعد ، نیا  رد 

.میبای تسد  اهنآ  زا  یخرب  هب  مک  تسد ای  فاصوا  نیا  همه  هب  هک  میشاب  هتشاد  یشالت 
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یهاگآدوخ مود : لصف 

هراشا

یهاگآدوخ مود : لصف 

دوجوم و ياه  تراهم دنک  یم  کمک  یسانشدوخ  قیقد  همانرب  کی  .تسا  هبناج  همه  یسانشدوخ » ، » لماکت ریسم  رد  مدق  نیتسخن 
.دنوش هتخانش  یبوخ  هب  زاین  دروم  ياه  تراهم زین 

(7 ءارسا :  ) .اَهَلَف ُْمتْأَسَأ  ْنِإ  ْمُکِسُفنَِال َو  ُْمتنَسْحَأ  ُْمتنَسْحَأ  ْنِإ 

.دیا هدرک يدب  دوخ  هب  دینک ، يدب  رگا  دیا و  هدرک  یکین  دوخ  هب  دینک ، یکین  رگا 

يدراوم هاتوک و  رایسب  یتسرهف  دیاش  دیوگ ، یم  هچنآ  رامشب ،» ار  دوخ  ياه  تراهم : » دییوگب یصخش  هب  یلبق  یگدامآ  نودب  رگا 
هچنآ زا  شیب  ییاه  تراهم وا  نیقی ، هب  .تسا  یفنم  خـساپ  دراد ؟ یکدـنا  ياه  تراهم درف  نیا  ایآ  یتسار ، هب  .دـشاب  رامـش  تشگنا 

هتـسیاب و هک  نانچ  نآ  ار  شدوخ  وا  هک  تسا  نیا  لیلد  تسا ؟ هاتوک  شیاـه  تراـهم  تسرهف  ارچ  سپ  .دراد  تسا ، هدرک  هراـمش 
یخرب يدنمدوس  ای  دربراک  اب  ییانشآان  لیلد  هب  مه  دیاش  .تسا  هدربن  یپ  دوخ  یعقاو  ياه  تراهم هب  دسانش و  یمن  تسا ، هتـسیاش 

یمن مهم  ار  اهنآ  تسا ، هدوبن  هارمه  قیوشت  دزم و  اب  اهنآ  يریگراک  هب  هجیتن  نوچ  ای  تسین  لئاق  یـشزرا  اهنآ  يارب  شیاه ، تراهم
.دناد

يدوجوم ناسنا ، .دنرادنپ  یم ینتورف  یعون  ار  راک  نیا  دـنریگ و  یم  مک  تسد  ار  دوخ  ياه  تراهم اه و  تفرـشیپ  اه  ناسنا ًالومعم 
.تسا رگوجو  تسج واکجنک و 
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: دنتسه هزوح  هس  دنناوخ ، یمارف  دوخ  رد  وجو  تسج  هب  ار  ناسنا  هک  ییاه  هصرع

؛ شنیرفآ تعیبط و  هزوح  رد  وجو  تسج . 1

؛) ییوجأدبم  ) شنیرفآ يوسارف  رد  وجو  تسج . 2

.نتشیوخ نورد  رد  وجو  تسج . 3

.دماجنا یم یگدنز  ياه  تراهم  بسک  هب  قیقد ، یسانشدوخ  يواکدوخ و  موس و  هزوح  رد  تیقفوم 

کی ناسنا  هک  تسا  يا  هظحل  نآ ، تسا و  هظحل  کی  رد  نآ  تمظع  یگدـنز ، ندوب  ینالوط  اـی  یگدـیچیپ  نتفرگ  رظن  رد  نودـب 
! تسیک هک  دمهف  یم  هشیمه  يارب  راب و 

، مالـسا هژیو  هب  یهلا ، ياه  بتکم اهنآ ، زا  شیپ  یتح  یـسانش و  ناور  رد  ینامرد  ناور  يا و  هرواشم  ياـه  شور  اـه و  بتکم همه 
.دنا هدناوخارف  یسانشدوخ  نتشیوخ و  رد  ّربدت  هب  ار  دارفا 

سکره : » دیامرف یم  (ع ) یلع و  .تسامش » ِنیرت  سانـشادخ  امـش ، ِنیرت  سانـشدوخ  : » دیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
(1) «. تسا هتخانش  ار  شیادخ  نیقی  هب  دسانشب ، ار  شدوخ 

هدوزفا و شسفن  هب  دامتعا  لالقتسا و  رب  دسر ، یم دوخ  ياه  یگژیو  زا  يرت  قیقد  كرد  هب  دسانش و  یم ار  دوخ  رتشیب  هچره  ناسنا 
اریز تسا ؛ نارگید  اب  رثؤم  طابترا  يرارقرب  همدقم  یهاگآدوخ ، نیاربانب ، .دوش  یم  تیوقت  وا  رد  زین  نارگید  رظن  بلج  ياه  هنیمز 

تیوقت ظفح و  دنمزاین  اهنآ  همه  لاثم ، يارب  .دـنراد  مه  اب  يدایز  هباشم  ياه  یگژیو  ناوارف ، يدرف  ياه  توافت دوجو  اب  اه  ناسنا 
دیدش ساسحا  سفن ، تزع  يدوبان  دنتسه و  نتشیوخ  سفن  تزع 

ص 116. هیسدقلا ، ثیداحا  یف  هّینسلا  رهاوجلا  یلماع ، رح  خیش  - 1
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رد ار  نآ  راثآ  دشاب ، هتخانش  شیوخ  نورد  رد  ار  يدنیآرف  نینچ  صخـش  هاگره  .دراد  هارمه  هب  ار  بارطـضا  هجیتن ، رد  تراقح و 
.درک دهاوخ  كرد  زین  نارگید 

ياه تسکـش  زاس  هنیمز ناوارف و  ياـه  ضراـعت  همـشچرس  دوخ ، ياهدادعتـسا  اـه و  یگژیو زا  ندوبن  هاـگآ  تسا  نکمم  نینچمه 
، اه ناجیه اه ، شزرا  اهرواب ، راـکفا ،  ) تیـصخش یلـصا  ياـه  یگژیو سکره  تسا  يرورـض  نیارباـنب ، .دـشاب  یگدـنز  رد  گرزب 

.دنک ششوک  اهنآ  تیریدم  يارب  فشک و  ار  شیاه  تراهم  اه و  فعض اه و  تّوق  زین  دوخ و  ياه ) نامرآ  اه و  شیارگ

رایـسب یـشقن  زین  لغـش  باختنا  جاودزا و  لیـصحت ، دـننامه  یگدـنز  زاس  تشونرـس  مهم و  ياه  يریگ  میمـصت  رد  یهاـگآدوخ ،
.تسا ریگ  مشچ  رایسب  ینارگن  اب  هلباقم  ياه  شور  زین  اه و  ناجیه تیریدم  اه ، تراهم یهد  نامزاس رد  نآ  ریثأت  دراد و  یتایح 

ياه ییاناوت  اه و  نامرآ  تاساسحا ، اـه ، شزرا  اـهرواب ، هراـبرد  صخـش  هناـیارگ  عقاو  یـسررب  ینعی  یهاـگآدوخ ، یلک ، روط  هب 
نارگید اب  شطباور  درف و  عفن  هب  هک  يا  هنوگ  هب  اه ، يریگ  میمصت  رد  اهنآ  زا  هدافتـسا  شا و  یکیزیف رهاظ  یتح  لعفلاب و  هوقلاب و 

، دوخ زا  یهاگآ  ًالوصا  .دـیماجنا  دـهاوخ  سفن  تزع  زا  يا  هتفای  شرورپ  سح  هب  هک  تسا  یتراهم  یهاگآدوخ ، عقاو ، رد  .دـشاب 
«. میتسه یسک  هچ   » میبای یمرد دنور  نیا  رد  هک  تسا  یجاتنتسا  راد و  همادا يدنور 

؟ تسیچ دوخ  . 1

هراشا

؟ تسیچ دوخ  . 1

هک دنتسه  ییاه  شسرپ هنومن  اهنیا  دنشیدنا ؟ یم  هنوگچ  ام  هرابرد  نارگید  تسیچ ؟ نامیاه  فده میتسه ؟ هچ  هیبش  میتسه ؟ هک  ام 
، ام راکفا  ام ، تاساسحا  ام ، مسج  ای  ندب  دننام : دراد ، یفلتخم  ياه  هبنج  ام  ِدوخ  .دننک  یم  هراشا  ام  دوخ »  » هب
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میناوت یم  سپ  .میرادرب  ماگ  اهنآ  تخانش  فشک و  يارب  تسا  رتهب  هک  ام  ياهدرکلمع  نامدوخ و  زا  ام  ياه  تشادرب ام ، ياهرواب 
: مینک يدنب  هتسد  نوگانوگ  ياه  هزوح  رد  ار  دوخ  یسانشدوخ  میرگنب و  شیوخ  هب  یفلتخم  ياه  هیواز زا 

یکیزیف ِدوخ  فلا )

بوخ روصت  ساسحا و  هب  یکیزیف ، یـسانشدوخ  .تسا  یکیزیف  دوخ  تخانـش ، ار  نآ  ناوت  یم رت  ناسآ  هک  دوخ  زا  شخب  نیتسخن 
تروص قیرط  نیا  زا  نارگید ، اب  ام  طابترا  زا  یشخب  هک  میشاب  هتـشاد  دای  هب  .میراد  دوخ  ندب  هب  تبـسن  هک  دوش  یم  هتفگ  يدب  ای 

ام هرابرد  هرهچ  ساسا  رب  دنـشاب ، نیبرهاظ  رگا  دننیب و  یم  ار  ام  هرهچ  ییانـشآره ، زا  شیپ  دروخرب و  نیتسخن  رد  اهنآ  دریگ و  یم 
.درک دنهاوخ  تواضق 

ریغ طابترا   » ای ندـب » نابز   » نآ هب  هک  یطابترا  لاناک  .تسا  مهم  دـنهد ، یم  ماجنا  يرهاظ  مادـنا  هک  ییاـه  تکرح دـعب ، هلحرم  رد 
تروص و ياه  تلاح  اپ ، تسد و  تکرح  نارگید ، اب  هلصاف  یمـشچ ، سامت  لثم  تسا ، یمهم  رـصانع  ياراد  دنیوگ ، یم  یمالک »

لاسرا نارگید  هب  يا  هدشن  لرتنک  فلتخم  ياه  مایپ  رصانع ، نیا  اب  هاگآدوخان ، يدودح  ات  ام  همه  تسا  ینتفگ  .هرهچ  گنر  رییغت 
میوش و ربخاب  میهد ، یم نارگید  هب  قیرط  نیا  زا  هک  ییاه  مایپ هرابرد  هک  تسا  نیا  یکیزیف  یـسانشدوخ  زا  یمهم  شخب  .مینک  یم 

.تسا هتشاد  رارق  ام  ياه  فده ریسم  رد  هدوب و  نامروظنم  ًاعقاو  هک  دوش  هداتسرف  یمایپ  ات  مینک  لرتنک  ار  اهنآ  میناوتب 

یعقاو ِدوخ  ب )

، ام نایفارطا  زا  یلو  میـسانش ، یم  يدودـح  اـت  ار  شخب  نیا  هاـگآدوخان  .اـم  ِدوخ  تساـم ؛ دوجو  شخب  نیرت  ینورد  یعقاو ، دوخ 
ام دوجو  زا  شخب  نیا  زا  یکدنا  دارفا 
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رگا هک  میتسه  نیا  نارگن  هاگ  میـشوک و  یم  رایـسب  دوخ  دوجو  زا  شخب  نیا  نتـشاد  هاگن  ناهنپ  يارب  تاـقوا ، رتشیب  اـم  .دـنهاگآ 
: دـیوگ یم  زرجار  لراک  .دـنک  رییغت  ام  اب  ناشدروخرب  دـنهدب و  تسد  زا  ام  هب  ار  ناش  هقالع  دنـسانشب ، ار  ام  یعقاو  دوخ  نارگید ،

(1) «. دننک یم  ناهنپ  نم  زا  نانآ  هک  تسا  يزیچ  نامه  رتشیب ، منک ، یم  ناهنپ  نارگید  زا  نم  ار  هچنآ  »

یم افیا  ار  ینوگانوگ  ياه  شقن  دریگ ، یم  رارق  نآ  رد  هک  یطیارـش  ساسا  رب  ناـسنا  درادـن و  دوجو  یعقاو  دوخ  دـندقتعم  یخرب 
شقن ینارنخس ، ماگنه  لاثم ، يارب  .میتسه  ام  شرگیزاب  هک  تسا  هدش  لیکشت  ینوگانوگ  ياه  شقن  زا  دوخ ، ساسا ، نیا  رب  .دنک 

کی اه  شقن نیا  مامت  رد  .میراد  ار  الویه  کی  شقن  مه  یهاگ  ردام و  ای  ردپ و  ای  رسمه  شقن  هناخ ، رد  .مینک  یم  يزاب  ار  داتـسا 
نیا اـب  سپ  .تسا  شخب  نیمه  یعقاو ، ِدوخ  زا  روظنم  .دـنک  یم  تیادـه  لرتنک و  ار  اـه  شقن نیا  هک  تسوا  تسا و  كرتـشم  زیچ 

.تفای تسد  یعقاو  دوخ  هب  ناوت  یم  زین  شرگن 

ینامرآ ِدوخ  ج )

اب دوخ  هسیاقم  اب  مینیرفآ و  یم دوخ  زا  یمهبم  هاگ  ددعتم و  ینامرآ  ریواصت  یناوجون ، نارود  رد  يواکدوخ  ياه  هقرج  نیتسخن  زا 
تـسا رتـهب  اـی  میـسر  یم  رظن  هب  هنوگچ  هک  میـشیدنا  یم نیا  هب  یعاـمتجا ، يداـقتعا و  فلتخم  ياـه  هنیمز  رد  هعلاـطم  اـی  نارگید 

وزرآ تسا و  بوخ  لائدیا و  ردقچ  مدرم  یخرب  یگدـنز  هک  میـسر  یم هجیتن  نیا  هب  اه  هسیاقم  نیا  رد  هاگ  .میـسرب  رظن  هب  هنوگچ 
.دوش یم  لیکشت  ینامرآ  دوخ  ییاهوزرآ ، راکفا و  نینچ  رد  .میوشب  نانآ  لثم  مه  ام  مینک  یم
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نیا هجیتـن  رد  .دنـسر  یمن  نآ  هب  دـننک ، یم  شـالت  هچره  هک  تسا  سرتـسد  زا  رود  ناـنچ  نآ  دارفا ، یخرب  ینهذ  لائدـیا  ریوـصت 
دـشر و زاـس  هنیمز  دریگب ، لکـش  هناـنیب  عقاو  دارفا ، یناـمرآ  ِدوخ  رگا  .تسا  داـیز  رایـسب  یگدرـسفا  يدـیماان و  لاـمتحا  یماـکان ،

.دماجنا یم یچوپ  یگدرسفا و  يدیماان ، هب  دشاب ، ینتفایان  تسد  یعقاوریغ و  رگا  دش و  دهاوخ  تفرشیپ 

یعامتجا ِدوخ  د )

ام نایفارطا  مینک ؟ یم  راتفر  هنوگچ  فلتخم  ياه  هورگ  عمج و  نایم  رد  ام  دنراد ؟ يرظن  هچ  امـش  هرابرد  نارگید  دینک  یم  روصت 
عمج نایم  رد  دوخ  راتفر  توافت  هب  یهاگ  تسا  رتهب  دـنراد ؟ راظتنا  اـم  زا  ییاـه  شنکاو  اـه و  شنک هچ  فلتخم ، ياـه  طـیحم  رد 

، دوخ ياهراظتنا  راتفر و  اب  دارفا  هورگ ، ره  رد  .میـشیدنیب  راک  طیحم  رد  ناراکمه  لثم  رت  یمـسر  ياه  هورگ  ای  یمیمـص  ناتـسود 
رتشیب هک  میدرگ  يدارفا  هیبش  میوش  یم  قیوشت  هتـساوخان  ام  .میوش  گنهامه  اون و  مه نانآ  اب  ات  دنروآ  یم  راشف  ام  هب  میقتـسمریغ 

.دنرثؤم یعامتجا  دوخ  لیکشت  دنور  رد  یعامتجا ، طیارش  دوخ و  يدرف  ياه  یگژیو نیاربانب ، .میراد  راک  رس و  نانآ  اب 

يونعم ِدوخ  ه )_

کمک ام  هب  هبنج  نیا  زا  یهاگآ  .دراد  طابترا  یناسنا ، ياه  هاگدـید  هچ  یبهذـم و  ياهرواب  هچ  ام ، ياهرواب  اب  دوخ ، يونعم  هبنج 
هب میناوت  یم رتهب  یهاگآ ، نینچ  نتـشاد  اب  نینچمه  .دـننک  رکف  ام  دـننام  زیچ  همه  هرابرد  دارفا  همه  میـشاب  هتـشادن  راظتنا  دـنک  یم 

یتقو : » دیوگ یم  زرجار  لراک  .مینک  تحیصن  دایز  هکنآ  نودب  مینک ، کمک  تسا ، هداد  تسد  زا  ار  دوخ  ییانعم  سح  هک  يدرف 
اه ناسنا  هب 
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(1) «. دنتسه رت  تحار  دنریگب ، میمصت  ناشیاهداقتعا  ناشدوخ و  هرابرد  ناشدوخ  دوش  هداد  هزاجا 

دوخ ینوریب  ياه  هطیح  . 2

دوخ ینوریب  ياه  هطیح  . 2

نیا رد  .دننیب  یم  ار  ام  ِندرک  تبحص  هویش  یندب و  تکرح  راتفر و  یکیزیف ، رهاظ  لوا ، هاگن  رد  نانآ  دننیب ؟ یم  هچ  ام  زا  نارگید 
: درک حرطم  ناوت  یم ار  اه  شسرپ نیا  یسانشدوخ ، زا  هطیح 

؟ میراد رگنایب  يا  هرهچ  دح  هچ  ات  _ 

؟ مینک یم  هدافتسا  ییاه  مالک  هیکت  هچ  زا  ندرک ، تبحص  ماگنه  _ 

؟ دشاب ردقچ  صاخشا  زا  ام  هلصاف  میراد  تسود  _ 

؟ میهد یم  تکرح  ار  دوخ  ياپ  تسد و  هنوگچ  وگو ، تفگ ماگنه  _ 

هرهچ اه ، شسرپ نیا  خساپ  .میـسرپب  میناوت  یم میراد ، راک  رـس و  نانآ  اب  هک  مه  یفلتخم  دارفا  هرابرد  ار  تسد  نیا  زا  ییاه  شـسرپ
.دننیب یم  ام  زا  مدرم  هک  يا  هرهچ  دنک ؛ یم  میسرت  ار  ام  ینوریب 

؟ میتسه یضار  هرهچ  نیا  زا  نامدوخ  ایآ  _ 

؟ میناد یم  دوخ  يارب  ییابیز  هرهچ  ار  نآ  ایآ  _ 

؟ داد ییاهرییغت  هرهچ  نیا  رد  ناوت  یم  ایآ  _ 

؟ دنریگ یم تروص  هنوگچ  تارییغت  نیا  _ 

؟ دوب دهاوخ  هنوگچ  اهرییغت  نیا  هب  مدرم  شنکاو  _ 

.دنک یم کمک  ام  هب  یگدنز  فلتخم  ياه  تراهم ندروآ  تسد  هب  رد  اه ، شسرپ نیا  يارب  تسرد  یقطنم و  ياه  خساپ  نتفای 

دوخ ینورد  ياه  هطیح  . 3

دوخ ینورد  ياه  هطیح  . 3
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هناگ جنپ  ساوح  اه ؛) ناجیه  ) تاساسحا رکفت ؛ تسا : هدرک  هراشا  يزغم  رـصنع )  ) درکلمع راهچ  هب  ینورد ، ياه  هطیح  رد  گنوی 
.دوهش و 

تخانـش هعومجم  راک ، نیا  اب  .میمهفب  ار  نآ  میهاوخ  یم  میتسه و  مگردرـس  یعوضوم  هرابرد  هک  میهد  یم  ماجنا  ینامز  ار  رکفت 
ای دـیدش  تسا  نکمم  هک  ار  ام  ینورد  ياه  تلاح اه ، ناجیه تاساسحا و  .دـیآ  یم  دـیدپ  اه ) شرگن  اـهرظن ، اـهرواب و   ) اـم ياـه 
...و ندینـش  ندـید ، رد  ار  ام  هناگ ، جـنپ ساوح  .دـنهد  یم ناشن  ...و ،) قشع  سرت ، مغ ، يداش ، مشخ ، لثم   ) دنـشاب یفنم  ای  تبثم و 
هاـگ .دوش  یم  هتفگ  تساـه ، سح  همه  يارو  هک  يوق  یـسح  هب  دوهـش  .دـننک  یم  لرتـنک  ار  ناـم  یکیزیف ياـه  طاـبترا کـمک و 

ات دنا ، هتفگ  ینطاب  ساوح  ثحب  رد  میدق  نایقطنم  هچنآ  .میرادن  اهنآ  تحـص  يارب  یکردم  چـیه  هک  مینک  یم  كرد  ار  ییاهزیچ 
.تسا قبطنم  ثحابم  نیا  اب  يدودح 

.دنرگن یم  یلالدتـسا  یقطنم و  یهاگدید  اب  ار  زیچ  همه  دـننک و  یم  دـشر  یـسح  يرکف _  هطیح  رد  دارفا  یخرب  گنوی ، هتفگ  هب 
(1) .دننک یم  هاگن  ایند  ياه  هدیدپ  هب  دوخ  دوهش  ای  اه  ناجیه فطاوع و  ساسا  رب  ینعی  يدوهش ، یسح _  هطیح  رد  رگید  يا  هدع 

یم رواب  دـینیب ، یم  هک  ار  يزیچ  هک  تسا  راوتـسا  لصا  نیا  رب  امـش  شرگن  دـیتسه و  یقطنم  تدـش  هب  اـیآ  دـیتسه ؟ هنوگچ  اـمش 
، طیارـش ساسا  رب  ای  درک ؟ لیلحت  هیزجت و  دایز  ار  لئاسم  دوش  یمن  دیدقتعم  دیراد و  رارق  ناتتاساسحا  دیدش  ریثأت  تحت  ای  دینک ؟

؟ دیتسه یقطنم  یطیارش ، هچ  رد  یساسحا و  یطیارش ، هچ  رد  تروص ، نیا  رد  دیتسه ؟ یساسحا  ای  یقطنم  يدرف 
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اه هیصوت  یخرب  یسانشدوخ و  نیرمت  . 4

اه هیصوت  یخرب  یسانشدوخ و  نیرمت  . 4

هب رت  لماک  رت و  قیقد  یـسانشدوخ  تسا و  یـسانشدوخ  یگدـنز ، ياه  تراـهم ماـمت  تیوقت  داـجیا و  زاـین  شیپ  هکنیا  هب  هجوت  اـب 
.دریگ تروص  هنیمز  نیا  رد  يرتشیب  نیرمت  شالت و  دیاب  دماجنا ، یم يرتهب  رتشیب و  ياه  تراهم

تسخن نیرمت 

: دینکب دوخ  زا  ار  اه  شسرپ نیا  یهاگ 

؟ میدنسپ یمن  ار  مادک  میدنسپ و  یم  یلیخ  ار  دوخ  يرهاظ  یکیزیف و  ياه  هصخشم  مادک  کی _ 

؟ دراد يدایز  تهابش  میراد ، لوبق  رایسب  ار  وا  هک  یسک  ياه  یگژیو هب  ام ، يرهاظ  ياه  هصخشم  مادک  ود _

؟ دنک رییغت  ام  ياه  یگژیو  مادک  میراد  تسود  هس _ 

؟ دراد يدایز  تهابش  نامنیدلاو  يرهاظ  ياه  یگژیو هب  ام ، يرهاظ  ياه  هصخشم  مادک  راهچ _

مود نیرمت 

...ياقآ لاثم ، يارب  .دیسیونب  دوخ  زا  یفیصوت  دیرگنب و  ناتدوخ  هب  نوریب  زا  صخـش ، موس  هاگیاج  رد  دیرادرب و  ذغاک  قرو  کی 
 . ...و هدناوخ  سرد  ...عطقم  ات  هک  دقدنلب  تسا  يدرم 

صخش لوا  لکش  هب  مه  راب  کی  نیرمت ، نیا  زا  دعب  .دیهد  ماجنا  ار  راک  نیا  هقیقد  جنپ  رد  تعرس ، اب  شیاریو و  نودب  دینک  یعس 
....و ما  هدناوخ  سرد  ...عطقم  ات  هک  متسه  دقدنلب  يدرم  نم  لاثم : يارب  .دیهد  ماجنا  ار  راک  نیا 
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موس نیرمت 

.دیـسیونب راو  تسرهف ار  ناشباذـج  تبثم و  یتیـصخش  ياه  یگژیو  دـینک و  تشاددای  دیدنـسپ ، یم  رایـسب  ار  اـهنآ  هک  رفن  ود  ماـن 
؟ دیهد رییغت  ار  دوخ  ياه  یگژیو  مادک  دیراد  تسود  .دینک  هسیاقم  نانآ  اب  ار  دوخ  یتیصخش  ياه  یگژیو  سپس 

مراهچ نیرمت 

فیـصوت دینک و  تشاددای  ار  ...و ) دوخ  ردارب  ای  رهاوخ  نادنزرف ، نیدلاو ، زا  یکی  راکمه ، داتـسا ، ای  ملعم  کی  لثم   ) رفن دنچ  مان 
یم تبحـص  نانآ  اب  یتقو  ریخ ؟ ای  منک  یم  شمارآ  ساسحا  نانآ  اب  ایآ  ًالثم  دیـسیونب ؛ اهنآ  زا  کی  ره  اب  دوخ  دروخرب  زا  یهاتوک 

...و منک ؟ یم  هدافتسا  یتاملک  هچ  زا  رتشیب  منک ،

مجنپ نیرمت 

: دیسرپب دوخ  زا  یهاگ 

؟ مراد داقتعا  ییاهزیچ  هچ  هب  ای  تسا  شزرا  نم  يارب  ییاهزیچ  هچ  _ 

؟ ارچ مشاب و  یسک  هچ  هیبش  مراد  وزرآ  _ 

یگنهامه نم  ياه  شزرا  زا  کی  مادک  اب  راک  نیا  تسا ؟ هنوگچ  نآ  نداد  ماجنا  هویـش  مهد ؟ ماجنا  يراک  هچ  مهاوخ  یم  نالا  _ 
؟ دراد

؟ تسیچ منکب ، مناوت  یم  دوخ  تقو  زا  هک  يا  هدافتسا  نیرتهب  _ 

مشش نیرمت 

.دینک تشاددای  ات  دنیوگب  دنراد ، غارس  امش  رد  هک  ار  تراهم  هس  ای  تبثم  یگژیو  هس  دیهاوخب  دنسانش ، یم  ار  امش  هک  يدارفا  زا 

متفه نیرمت 

دینک روصت  .دینک  تاقالم  ناروتسر  کی  رد  لاس  جنپ  زا  دعب  ار  رگیدمه  دیا ، هتشاذگ  رارق  دوخ  ناتسود  زا  نت  دنچ  اب  دینک  ضرف 
هچ رد  امش  نامز ، نآ  رد 
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یگدنز رد  دشاب ؟ هدش  ردقچ  ناتدمآرد  دشاب ؟ هدش  هفاضا  امش  تیصخش  هب  يدیدج  یگژیو  هچ  دیراد  تسود  .دیتسه  یتیعضو 
...و دشاب ؟ هدمآ  دیدپ  ییاهرییغت  هچ  نات  یگداوناخ 

متشه نیرمت 

؟ دیهد یم  ماجنا  ییاهراک  هچ  هدنام  یقاب  تصرف  نیا  رد  دشاب ، هدنام  نات  یگدنز  نایاپ  هب  هام  شش  طقف  رگا  دیسرپب  دوخ  زا 
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یگدنز ياه  تراهم  موس : لصف 

هراشا

یگدنز ياه  تراهم  موس : لصف 

اه لصف  ریز 

نداد شوگ  تراهم  . 1

اه ناجیه تیریدم  تراهم  . 2

يریگ میمصت  تراهم  . 3

يا هلباقم  ياه  تراهم  . 4

یگدنز نابز  رد  وگو  تفگ  ياه  هلحرم 

نداد شوگ  تراهم  . 1

هراشا

نداد شوگ  تراهم  . 1

زاین تراـهم  هب  مه  نداد  شوگ  رگم  : » دـیوگب یـسک  دـیاش  .تسا  یطاـبترا  ياـه  تراـهم نیرت  مهم زا  یکی  نداد ، شوگ  تراـهم 
!« رگید میهد  یم  شوگ  تحار  یلیخ  بخ  دراد ؟

هدنونـش ات  مینک  نیرمت  الاح  نیمه  زا  دـیاب  نآ  تیفیک  دوبهب  يارب  تسین و  هداـس  مینک ، یم  روصت  هک  مه  اهردـق  نآ نداد ، شوگ 
قیمع رتهب و  كرد  يارب  .تسا  مهم  ردق  نیا نداد  شوگ  ارچ  ًالوصا  هک  مینک  یم یسررب  ار  عوضوم  نیا  ادتبا  رد  .میوش  يدمآراک 

: مینک یم هراشا  ندادن  شوگ  تقد  اب  ای  ندادن  شوگ  ياهدمآ  یپ  هب  بلطم ، نیا  رت 

(. تراجت رد  هژیو  هب   ) یلغش يا و  هفرح  ياه  تصرف نداد  تسد  زا  _ 

.اوتحم یب  طباور  يرارقرب  _ 

.يدرف نیب  ياه  يریگرد داجیا  _ 
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.دنکانرطخ رایسب  یهاگ  هک  ییاه  هابتشا  ندمآدیدپ  _ 

.نارگید ندرک  تحاران  نتخاس و  یضاران  _ 

.هزیگنا رد  فعض  داجیا  _ 

.يرگشاخرپ هب  هداوناخ  ياضعا  ای  نانکراک  نتشاداو  _ 
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تیمها لیلد  هب  دزادرپب ؟ ار  نیگنـس  ياه  تراـسخ هنوگ  نیا  نداد ، شوگ  رد  یتقد  مک  يا  هظحل  لـیلد  هب  تسا  رـضاح  یـسک  هچ 
یتح دراد و  صاصتخا  نداد  شوگ  هب  لصف  کـی  لقادـح  يا ، هفرح  طـباور  هب  طوبرم  ياـه  باـتک  رتشیب  رد  تراـهم ، نیا  ناوارف 

.تسا هدش  هتشون  هنیمز  نیا  رد  یلقتسم  ياه  باتک 

، دـنهد یم  رارق  دوخ  یلغـش  گنهرف  اـی  یگدـنز  هحولرـس  ار  نداد  شوگ  بوخ  تراـهم  هک  ییاـه  ناـمزاس  اـه و  هداوناـخ  دارفا ،
زا میراد ، زاـین  دوـخ  هـنازور  ياـه  تیلاـعف نداد  ماـجنا  يارب  هـک  یتاـعالطا  زا  يرایـسب  .دـنروآ  یم  تـسد  هـب  يداـیز  ياـهزایتما 

روط هب  مک  تسد   ) دوخ یصخش  رکفت  نتـشاذگ  رانک  اب  لاعف و  حیحـص و  نداد  شوگ  اب  .دنیآ  یم  تسد  هب  نارگید  ياه  تبحص
ببـس رما  نیا  .میتسه  لئاق  شزرا  شنانخـس  يارب  میهد  ناشن  مینک و  داجیا  تیاضر  ساـسحا  لـباقم ، فرط  رد  میناوت  یم  تقوم )

.دوش یم تیمیمص  نازیم  شیازفا  وا و  اب  نامدنویپ  تیوقت 

خـساپ نداد ، شوگ  ندینـش و  اب  دازون  .تسه  زین  ناسنا  يرکف  دـشر  لحارم  نیتسخن  رد  مهم  ياـه  تراـهم  زا  یکی  نداد ، شوگ 
زا شیپ  یتح  تسا ، ندینـش  وا ، يارب  شناد  دورو  ياهریـسم  نیرت  مهم زا  یکی  .دـنک  یم  زاغآ  ار  دـیدج  يایند  هب  شنکاو  یهد و 
رب .ار  ندناوخ  نتشون ، زا  شیپ  ار و  ندرک  تبحص  ندناوخ ، زا  شیپ  .دزومآ  یم  ار  نداد  شوگ  ندرک ، تبحـص  زا  شیپ  وا  .دلوت 

، ندرک تبحص  فرص  دصرد   30 نداد ، شوگ  فرـص  طابترا ، تقو  زا  دصرد  طسوتم 45  روط  هب  نارگـشهوژپ ، ياه  هتفای ساسا 
.دوش یم  نتشون  فرص  دصرد  ندناوخ و 9  فرص  دصرد   16

نداد شوگ  فیرعت  فلا )

نداد شوگ  فیرعت  فلا )

هب .تسا  بطاخم  نهذ  رد  نارگید  راـتفگ  یباـیانعم  دـنیآرف  تساـم ، رظن  دروم  يدرف  ناـیم  لـماعت  رد  هک  نداد  شوگ  زا  هبنج  نآ 
، نداد شوگ  رت ، قیقد  نایب 

مالسا هاگدید  زا  یگدنز  ياه  تراهم اب  www.Ghaemiyeh.comییانشآ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 114زکرم  هحفص 63 

www.takbook.com

http://www.ghaemiyeh.com


ص:51

.تسا طیحم  یهافش  ياه  مایپ هب  یهد  خساپ  يزاس و  هریخذ  یبایزرا ، ریسفت ، ندرک ، سح  هدیچیپ  هدش و  هتخومآ  دنیآرف 

.تسا ینهذ  يدنیآرف  نداد ، شوگ  یمـسج و  یتیلاعف  ندینـش ، ینعی  دراد ؛ توافت  نداد  شوگ  اب  ندینـش  اه ، فیرعت هنوگ  نیا  رد 
هب يزاین  ندینـش  نیاربانب ، .مینک  یم  شزادرپ  ار  اه  هدینـش  میهد و  یم  شوگ  نامزغم  اـب  یلو  میونـش ، یم  دوخ  ياـه  شوگ  اـب  اـم 

لمع دوش و  یم کیرحت  اهنآ  تفایرد  اهادص و  اب  دروخرب  رثا  رب  راکدوخ ، تروص  هب  ام  يرادینـش  هاگتـسد  اریز  درادن ؛ يریگدای 
نآ هب  ییاشگزمر و  نهذ  رد  ار  هدش  دراو  ياهادص  ات  یلو  تسا ، راک  یکیزیف  هبنج  ندینـش  ساسا ، نیا  رب  .دتفا  یم  قافتا  ندـینش 

، نداد شوگ  تسا و  ناسنا  شوگ  راک  ندینش ، .تفرگ  دهاوخن  تروص  كاردا  میجنـسن ، دوخ  یلبق  ياه  هتـسناد  اب  مینکن و  هجوت 
.رکف نهذ و  راک 

نداد شوگ  ياهدرکراک  ب )

نداد شوگ  ياهدرکراک  ب )

أدبم و لماعت  هک  دراد  یگتـسب  يرتسب  هب  تسا و  توافتم  فلتخم  دارفا  رد  هک  دراد  ینوگانوگ  ياهدرکراک  نداد ، شوگ  تراهم 
: زا دنترابع  اهدرکراک  نیا  زا  یخرب  .دوش  یم  شزادرپ  دریگ و  یم  تروص  نآ  رد  توص  دصقم 

؛ نارگید یتوص  ياه  مایپ  رب  زکرمت  کی _ 

؛ نارگید روظنم  زا  قیقد  لماک و  یتشادرب  هب  ندیسر  ود _ 

؛ تاوصا هب  هجوت  ینارگن و  هقالع ، زاربا  هس _ 

؛ نانخس لئاسم و  هناقداص  هنادازآ و  لماک ، زاربا  هب  لباقم  فرط  قیوشت  راهچ _ 

؛ لماعت نیح  رد  رادم  يرگید  درکیور  نتفرگ  شیپ  رد  جنپ _ 

؛ اه هدینش  شزادرپ  شش _ 

.یلبق ياه  هتسناد  اب  هسیاقم  تفه _ 
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لعفنم لاعف و  نداد  شوگ  ج )

لعفنم لاعف و  نداد  شوگ  ج )

.لعفنم نداد  شوگ  لاعف و  نداد  شوگ  دوش : یم میسقت  عون  ود  هب  نداد  شوگ 

، تسا شنانخـس  وا و  هب  نداد  تیمها  لباقم و  فرط  هب  ام  هجوت  هناشن  هک  دریگ  یم  تروص  ییاهراتفر  اب  هارمه  لاعف  نداد  شوگ 
نداد ناشن  نودـب  یناهنپ و  تسا  نکمم  ینعی  تسا ؛ رظن  رد  تاعالطا  بذـج  یتخانـش  دـنیآرف  طقف  لـعفنم ، نداد  شوگ  رد  یلو 

.میهد شوگ  نانآ  ياه  تبحص  هب  نارگید ، هب  هجوت  رب  ینبم  یتمالع 

فرط اـب  رظن  دروم  طاـبترا  يرارقرب  يارب  عـقاو ، رد  .تسا  حرطم  لاـعف )  ) نداد شوـگ  لوا  عوـن  یطاـبترا ، ياـه  تراـهم ثحب  رد 
.میتسه شیاه  مایپ  كاردا  لاح  رد  میهد و  یم  شوگ  شنانخس  هب  میراد ، هجوت  يو  هب  هک  دمهفب  مه  وا  میلیام  لباقم ،

نداد شوگ  ياه  فده د )

هراشا

نداد شوگ  ياه  فده د )

: دوش یم  يدنب  هتسد  هقبط  راهچ  رد  اه  فده نیا  .دنهد  یم  شوگ  رگیدکی  نانخس  هب  یتوافتم  ياه  هزیگنا  اه و  فده اب  دارفا 

بلطم كرد  يارب  نداد  شوگ  کی _ 

ياـه هسلج سرد و  سـالک  رد  نداد  شوگ  .مییازفیب  دوخ  تاـعالطا  هبرجت و  شناد ، رب  میهاوـخ  یم  هک  تسا  یناـمز  فدـه  نیا 
نیا اب  نویزیولت ، ویدار و  يربخ  یملع و  ياـه  هماـنرب  هب  نداد  شوگ  هاـگآ و  دارفا  نادنمـشیدنا و  اـب  وگو  تفگ ماـگنه  ینارنخس ،

.دریگ یم  ماجنا  فده 

یبایزرا يارب  نداد  شوگ  ود _ 

ار ام  ناملامعا ، ای  اه  شرگن  رب  ندراذگ  ریثأت  اب  دهاوخ  یم  وگ  نخس  هک  مینک  یم  هدافتـسا  نداد  شوگ  عون  نیا  زا  ینامز  ًالومعم 
ياه شنکاو  ای  دنک  قیوشت  ای  دبیرفب 
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.مینک یم  هدافتسا  نداد  شوگ  عون  نیا  زا  ینویزیولت ، ياه  یهگآ  رد  .دنک  یسررب  ار  ام 

ندرب تذل  فده  اب  نداد  شوگ  هس _ 

ای میربب  تذل  اهنآ  زا  ات  میـشاب  اهادص  رد  ییاه  مایپ  ای  هناشن  نتفای  ددـصرد  هک  دریگ  یم تروص  فدـه  نیا  اب  ینامز  نداد  شوگ 
زا یخرب  يابیز  يادـص  ای  نآرق  نحل  شوخ  يراق  کی  ياون  هب  نداد  شوگ  لـثم  .میـسرب  شمارآ  هب  اـهنآ  ندینـش  هار  زا  میهاوخب 

.نارابیوج همزمز  ای  ناگدنرپ 

هنالدمه نداد  شوگ  راهچ _ 

اب وا  لد  درد  هب  هک  تسا  یـسک  لابند  هب  دـهاوخ و  یم  روبـص  گنـس  کی  ینعی  دوش ، هیلخت  ندز  فرح  اب  دراد  زاین  یـسک  یتقو 
، نداد شوگ  هنوگ  نیا  .دتفا  یم  قافتا  هنالدمه  نداد  شوگ  دنک ، شکمک  تسناوت  رگا  دـنک و  كرد  ار  وا  دراپـسب ، شوگ  تقد 

.دهد یم  خر  اهنآ  ناعجارم  نارواشم و  یمیمص و  ناتسود  نیجوز ، نایم  ًالومعم 

نداد شوگ  عناوم  ه )_

نداد شوگ  عناوم  ه )_

یم يریگولج  دـنیآرف  يارجا  زا  لماک  تروص  هب  هاـگ  عناوم  نیا  .دوش  ور  هبور  یتالکـشم  عناوم و  اـب  دراد  لاـمتحا  يدـنیآرف  ره 
شوگ دنیآرف  .دنهد  یم رییغت  ار  دـنیآرف  تیهام  ای  دـنهاک  یم  نآ  تیفیک  زا  ای  دـنزاس  یم دـنک  ار  دـنیآرف  دـنور  مه  یهاگ  دـننک ،

: زا دنترابع  عناوم  نیا  زا  یخرب  .دوش  ور  هب  ور یعناوم  نینچ  اب  تسا  نکمم  زین  نداد 

رفن ود  هب  نامز  مه  نداد  شوگ  کی _ 

رثؤم و یلکش  هب  ود  ره  ياه  تبحـص هب  میناوت  یمن  مینک ، هدافتـسا  رفن  ود  تاعالطا  اه و  هتفگ  زا  میهاوخ  یم  نامز  کی  رد  یتقو 
يارب ناوت  یمن  هک  دوب  دهاوخ  ود  ره  نانخس  زا  يا  هزیمآ دوش ، یم  دراو  ام  نهذ  هب  هچنآ  .میهد  شوگ  دمآراک 
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فرح هب  عقاو ، رد  تسا ، هدش  اهنآ  ندینش  فرص  ینامز  هکنیا  اب  .دنور  یم  رامش  هب  ینهذ  ياه  هلابز  وزج  دش و  لئاق  یشزرا  اهنآ 
.میا هدادن  شوگ  کی  چیه 

یهجوت یب  ود _ 

میهد و شوگ  لباقم  فرط  نانخـس  هب  یبوخ  هب  میناوت  یمن  میتسه ، نارگید  ای  دوخ  هدـنیآ  ای  لاح  رد  فلتخم  لئاسم  نارگن  یتقو 
هداد خر  ام  يرادینـش  یلعف  طاـبترا  زا  شیپ  يرت  مهم  قاـفتا  تسا  نکمم  .دوش  یمن ماـجنا  دـیفم  تروص  هب  نداد ، شوگ  دـنیآرف 

شزادرپ دنبای و  هار  ام  نهذ  هب  هکنیا  نودب  دنهد ، شزاون  ار  ام  شوگ  طقف  اهادـص  مینک و  یم  رکف  قافتا  نآ  هب  زونه  ام  هک  دـشاب 
.دنوش

يدرف يریگوس  هس _ 

ییاه مایپ هب  طقف  تسا ، مک  ام  تقو  هک  ینامز  لاثم ، يارب  .مینک  یم  فیرحت  هتساوخان  ار  وگ  نخـس  مایپ  صاخ ، یطیارـش  رد  هاگ 
دوخ ردق  نآ  یهاگ  یتح  .دنشاب  هتشاد  يرتشیب  یگنهامه  ام  راکفا  اب  ای  دنـشاب  هدننک  کیرحت  ای  راوشد  رتمک  هک  میهد  یم  شوگ 

، نداد شوگ  دنیآرف  يدراوم ، نینچ  رد  .میونـش  یم ار  دوخ  دـیاقع  اب  قفاوم  ياه  مایپ نانخـس و  طقف  هک  میناد  یم  بناج  هب  قح  ار 
.دوب دهاوخن  رثؤم  بولطم و 

یبلاق تاروصت  بصعت و  راهچ _ 

دوخ زا  رت  نییاپ  ای  تیمها  یب  ار  وا  میریگ و  یم رارق  وگ  نخـس  بهذـم  ای  یلغـش  تیعقوم  یعاـمتجا ، هقبط  داژن ، ریثأـت  تحت  هاـگ 
.دنشاب دیفم  مهم و  شنانخس  رگا  یتح  میهد ؛ یمن  شوگ  يو  ياه  فرح هب  تقد  اب  لیالد ، نیا  هب  میرادنپ و  یم

یطیحم لماوع  جنپ _ 

نداد شوگ  رد  ییاسران  لماوع  رگید  زا  یکیزیف ، عناوم  تالکـشم و  لـیلد  هب  هدـنیوگ  يادـص  ندوبن  اـسر  اـی  داـیز  يادـص  رس و 
.تسا
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هدنونش یحور  ای  ینامسج  یگتسخ  شش _ 

رب دناوت  یم  یحور  ای  یمسج  یگتـسخ  .دنـشاب  یبوخ  هدنونـش  دنناوت  یمن  یحور  ای  یمـسج  ياه  یگتـسخ  لیلد  هب  اه  ناسنا  هاگ 
یم لتخم  ار  اه  هدینـش  يور  یلقع  لیلحت  هیزجت و  لقعت و  دنیآرف  ادتبا  اه  یگتـسخ  .دراذگب  ریثأت  ناسنا  ياه  تیلاعف  همه  دـنیآرف 

نامز رد  هک  دوش  یم  یعدم  یتح  هتسخ  ناسنا  هک  ییاج  ات  دننک  یم  لتخم  مه  ار  ندینش  دنیآرف  یتح  دنـشاب  رتدیدش  رگا  دننک و 
.تسا هدینشن  هدش  هتفگ  وا  هب  هک  ار  یبلطم  یگتسخ 

نتفگ نخس  رد  يو  تعرس  ای  وگ  نخس  نانخس  ندوب  موهفمان  تفه _ 

ًالثم .میهد  یمن شوگ  اـم  هک  دـنک  یم مهاـفت  ءوس  نیا  راـچد  ار  وگ  نخـس  ناـمیاه  شنکاو میهد ، یم  شوگ  هکنیا  اـب  مه  یهاـگ 
، میهد هئارا  لح  هار  گنرد ، یب مینک ، شنزرس  میهدب ، روتسد  رگا  دیوگ ، یم نخس  دوخ  دب  یفنم و  ساسحا  هرابرد  يو  هک  ینامز 
رد مینک ، ماگنهدوز  ياه  تواضق  ای  میروایب  یقطنم  لـیالد  میهاوخب  مینک و  تحیـصن  مینک ، هرخـسم  مینک ، ضوع  ار  ثحب  عیرس 

شوگ وا  هب  بوخ  ینعی  میا ؛ هدرکن  كرد  ار  شطیارش  یحور و  لاح  هک  میهد  یم  ناشن  میزاس و  یم  لتخم  ار  وا  اب  طابترا  عقاو ،
.میا هدادن 

نداد شوگ  رتهب  يارب  ییاه  شرافس  و )

نداد شوگ  رتهب  يارب  ییاه  شرافس  و )

.مینک هجوت  وا  ندب ) نابز   ) یمالکریغ ياه  هناشن هب  دیاب  وگ ، نخس  نانخس  میهافم  رتشیب  كرد  يارب  کی _ 

ياج هب  دوخ  نداد  رارق  اه ، کینکت  نیا  زا  یکی  .دننک  یم  هدافتسا  يزکرمت  ياه  کینکت  عاونا  زا  ًالومعم  رهام ، ناگدنونـش  ود _
.تسوا هاگدید  زا  عوضوم  هب  نتسیرگن  وگ و  نخس 
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شیوخ نهذ  هب  ییاهرگنلت  دوخ ، ندرک  رت  ساسح  يارب  ینعی  تساـه ؛ کـینکت  نیا  زا  رگید  یکی  مه  ینورد  يوگو  تفگ هس _ 
شوگ رت  قیقد  وا  ياه  فرح  هب  دیاب   » هک اه  هلمج نیا  لثم  .مییوگب  دوخ  هب  يزیچ  ای  میـسرپب  دوخ  زا  ییاه  لاؤس لاثم ، يارب  .مینزب 

هچ هب   » اـی تسیچ »؟ وا  فرح  یلـصا  تاـکن   » اـی تسیچ »؟ وا  روـظنم   » اـی تفگ »؟ نم  هـب  ار  عوـضوم  نـیا  ـالاح  وا  ارچ   » اـی .مـهد »
»؟ مراد زاین  يرگید  تاعالطا 

شزادرپ ناـمه  اـی  رکفت  تعرـس  طـسوتم  یلو  تسا ، هـقیقد  رد  هـملک  اـت 175   125 ناسنا ، نتفگ  نخـس  تعرـس  طسوتم  راـهچ _
رکفت تعرس  نتفگ و  نخس  تعرـس  نایم  توافت  نیمه  هب  هجوت  اب  .تسا  هقیقد  رد  هملک  دصتـشه  ات  دصراهچ  نهذ ، رد  تاعالطا 

اب تصرف  نیمه  هتبلا  .مینک  هدافتـسا  اـه  هدینـش  شزادرپ  تقد و  يارب  ـالاب  ياـه  کـینکت  زا  میناوت  یم  دراد ، دوجو  هک  یتـصرف  و 
.دور یم تسد  زا  ساوح ، فارحنا  ای  يزادرپ  لایخ  لثم  هدوهیب ، طوبرمان و  ینهذ  ياهدنیآرف 

لوغـشم نداد ، شوگ  اب  نامز  مه  رگا  لاثم ، يارب  .میناسرب  نازیم  نیرتمک  هب  ار  تقد  شهاـک  یترپ و  ساوح  لـماوع  دـیاب  جـنپ _ 
.مینک تقد  رتشیب  لباقم  فرط  نانخس  هب  میشکب و  تسد  راک  نآ  زا  تقوم  روط  هب  دیاب  میتسه ، مه  يراک  نداد  ماجنا 

تـسا نیا  بسانتم  یمـشچ  طابترا  .درک  تلفغ  نآ  زا  دیابن  دراد و  یناوارف  ریثأت  نداد  شوگ  رد  بسانتم ، یمـشچ  طابترا  شش _ 
هب دنک  روصت  هک  مینک  يراددوخ  وا  هب  ندرک  هاگن  زا  ردق  نآ  هن  میزاس و  تحاران  ار  وا  هک  میوش  هریخ  هدنیوگ  هب  ردـق  نآ  هن  هک 

.مینک یمن  هجوت  شنانخس  هب  میرادن و  يا  هقالع  وا  اب  طابترا 
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دوخ راک  رتفد  رد  یـسک  اب  میهاوخ  یم  رگا  لاـثم ، يارب  .میهد  شهاـک  اـی  میربب  نیب  زا  ار  یکیزیف  عناوم  ناـکما ، دـح  اـت  تفه _ 
.مینیشنب وا  رانک  مییایب و  نوریب  راک  زیم  تشپ  زا  مینک ، تبحص 

تلاح نیا  .دشاب  لیامتم  هدنیوگ  فرط  هب  ولج و  هب  یمک  ام  ندب  هک  مینیـشنب  يا  هنوگ  هب  نداد ، شوگ  ماگنه  تسا  رتهب  تشه _ 
.تسا هدنیوگ  نانخس  هب  رتشیب  هجوت  هدنهد  ناشن دوش ، یم ندینش  رتهب  ببس  هکنآ  رب  نوزفا 

« .هدمآ شیپ  يا  هدننک  لاح  شوخ عوضوم  ایوگ  : » مییوگب یساسحا  رظن  زا  لاثم ، يارب  .میربب  هرهب  یـساکعنا  ياه  کینکت  زا  هن _ 
ًالثم مینک ، رارکت  رگید  یلکـش  هب  ار  وـگ  نخـس  ياـه  هلمج وا ، شرگن  هویـش  اوـتحم و  هاگدـید  زا  یـسر .» یم  رظن  هب  نیگمغ   » اـی

ار وا  دهد و  یم  ناشن  وگ  نخس  نانخس  هب  ار  ام  تیساسح  ییاه  شنکاو  نینچ  ...هک ».  دییوگ  یم  امش  رگید ، ترابع  هب  : » مییوگب
.دوش یم  حالصا  دشاب ، هابتشا  يو  نانخس  زا  ام  تشادرب  رگا  نینچمه  .دنک  یم  قیوشت  شنانخس  نداد  همادا  هب 

نداد تبحـص و  همادا  هب  ار  هدـنیوگ  ...و  ًاـعقاو »؟ « ،»؟ يّدـج « ،»؟ دـش یچ  دـعب   » اـی بخ »! بخ  : » لـثم ییاـه  هلمج نـتفگ  اـب  هد _ 
.مینک قیوشت  رت  لماک  ياه  حیضوت  رتشیب و  تاعالطا 

تـسد زا  ار  دوخ  ساوح  زکرمت  ای  دوش  مگردرـس  تسا  نکمم  اریز  مینکن ؛ نارابمب  یپ  رد  یپ  ياه  شـسرپ  اب  ار  هدنیوگ  هدزای _ 
.دوش یم ییوجزاب  دنک  ساسحا  ای  دهدب ،

ار دـیدج  لکـشم و  اـی  مهم  بلاـطم  ثـحب و  بوچراـچ  يدـیلک ، ياـه  هـتکن  مـیهد ، یم شوـگ  یمهم  بلاـطم  هـب  رگا  هدزاود _ 
.مینک طبض  تبث و  يرادرب و  تشاددای
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ار امـش  عوضوم  نیا  مرظن ، هب  : » مییوگب لاثم ، يارب  .مینک  نایب  شیارب  وگ  نخـس  تاـساسحا  زا  ار  دوخ  تفاـیرد  كرد و  هدزیس _ 
!« تسا باذج  یلیخ  ناتیارب  عوضوم  نیا  ایوگ   » ای هدرک »! تحاران 

لاقتنا دنور  هویش  نازیم و  زا  ات  مینک  يروآدای  وگ  نخس  هب  ار  هدش  حرطم  مهم  ياه  عوضوم فلتخم ، ياه  هویش  هب  هاگ  هدراهچ _ 
، دـیهدب هزاجا  هقیقد  دـنچ  : » مییوگب وا  هب  ًالثم  .مینک  یبایزرا  وا  بیذـکت  ای  دـییأت  اب  ار  دوخ  كاردا  نازیم  میوش و  هاگآ  تاعالطا 

«. ...دعب ...لوا و  میدرک ، تبحص  ییاهزیچ  هچ  هرابرد  مینیبب 

دوجو ییاه  بسانت  اه و  یگتـسب  مه ندرک ، شوگ  بوخ  رد  نانآ  ییاناوت  نازیم  ناگدنونـش و  ياه  یگژیو یخرب  ناـیم  هدزناـپ _ 
نینچمه .دنتـسه  زین  يرتهب  ناگدنونـش  دـنراد ، يرت  ینغ  یناگژاو  هنیجنگ  هک  یناسک  تسا  هداد  ناشن  تاقیقحت  هک  ناـنچ  دراد ،

ریـسفت و رد  نانز  فلتخم ، ياه  شهوژپ  هجیتن  ساسا  رب  .دراد  طابترا  نداد  شوگ  رد  ناـنآ  ییاـناوت  اـب  دارفا ، یلیـصحت  تفرـشیپ 
ار اهنآ  دنهد و  یم صیخشت  ار  مایپ  يدیلک  رصانع  رترهام ، ناگدنونش  .دنتسه  رتدمآراک  نادرم ، زا  یمالکریغ ، ياه  مایپ صیخـشت 

.دنتسه زین  يرتهب  ناگدنونش  ًالومعم  ارگ  نورد  دارفا  نمض ، رد  .دننک  یم هریخذ  میهافم  زا  يا  هعومجم  تروص  هب 

اه ناجیه تیریدم  تراهم  . 2

هراشا

اه ناجیه تیریدم  تراهم  . 2

، دـهد یم  خر  شیارب  ییاـهارجام  دریگ ، یم  رارق  یـصاخ  طیارـش  رد  دونـش ، یم  ییاـهربخ  هنازور ، یگدـنز  لوـط  رد  یناـسنا  ره 
درکلمع رد  تاساسحا  نیا  .دنروآ  یم دیدپ  وا  رد  ییاه  ناجیه ای  تاساسحا  هک  دنک  یم ییاهراک  دنارذگ و  یم  رـس  زا  ار  يراکفا 

ياه هاگدید  یتح  نوریب و  يایند  هرابرد  تاساسحا ، نیا  نینچمه  .دنماجنا  یم  هرظتنمان  ییاه  شنکاو  هب  هاگ  دـنراذگ و  یم  رثا  وا 
یتقو .تسا  راذگرثا  ام  يدعب  ياهراتفر  هب  نداد  لکش  رد  هک  دننک  یم مهارف  یتاعالطا  نامدوخ 
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ینعی میتـسه ؛ نیگمغ  هک  یماـگنه  میا و  هتـشاذگ  رـس  تشپ  ار  يداـش  ياـه  هـظحل بوـخ و  ياـه  قاـفتا ینعی  میتـسه ؛ لاحـشوخ 
.تسا هدمآ  شیپ  نامیارب  يراوگان  ياه  قافتا

، يداش مغ ، مشخ ، ساسحا  لـثم  دنتـسه ، ینورد  اـی  ینوریب  ياهدادـخر  ربارب  رد  اـم  ینورد  ياـه  هبرجت  تاـساسحا ، اـه و  ناـجیه
، فلتخم دارفا  رد  نوگانوگ  تاساسحا  .تسا  جراخ  دارفا ، تیریدم  لرتنک و  زا  ًالومعم  اه  شنکاو  نیا  .نآ  دـننام  سرت و  ینارگن ،

.تسا توافتم  عونتم و  رایسب  يدعب ، ياهراتفر  رد  نآ  ریثأت  تدش و  رظن  زا 

هار مادـک  امـش ، رظن  هب  .تسا  مهم  نآ  لرتنک  یلو  دـتفا ، یم  قاـفتا  هاوخاـن  هاوخ  تسا و  نکمماـن  ناـجیه ، شیادـیپ  زا  يریگولج 
رد ار  اهنآ  ای  دربب ، تساوخ ، هک  اج  ره  ار  ام  ناجیه  دابدـنت  میهد  هزاـجا  میراپـسب و  اـه  ناـجیه تسد  هب  ار  ناـمدوخ  تسا : یقطنم 

؟ ام رایتخا  رد  ناجیه  ای  میشاب  ناجیه  رایتخا  رد  ام  تسا  بوخ  رگید ، نایب  هب  مینک ؟ یهد  تهج  میریگب و  دوخ  رایتخا 

رب ار  اهنآ  ریثأت  دـهد ، صیخـشت  عقوم  هب  نارگید  دوخ و  رد  ار  اـه  ناـجیه  دـناوت  یم ناـجیه  تیریدـم  تراـهم  يریگارف  اـب  ناـسنا 
.دهد ناشن  یبسانم  شنکاو  فلتخم  ياه  ناجیه یهد  تهج  لرتنک و  رد  دنادب و  فلتخم  ياهراتفر 

شوه  » نآ هب  هزورما  هک  دـنرادروخرب  یـصاخ  ییاـناوت  زا  دـننک ، یم هدافتـسا  ناـشطباور  دوخ و  دوس  هب  اـه  ناـجیه زا  هک  یناـسک 
تقد و هویش ، نیا  رد  .دننک  یم  لمع  رت  عیرـس  ارگدرخ ، یلقع و  ياه  خساپ اب  هسیاقم  رد  یناجیه ، ياه  خساپ .دنیوگ  یم  یناجیه »
، یناجیه ياـه  شنکاو زا  رگید  یعون  هتبلا  .دراد  یتاـیح  يدربراـک  يرارطـضا ، طیارـش  رد  هک  دوش  یم  تعرـس  يادـف  يزرودرخ 

یلجت ام  راکفا  رد  دنماجنیب ، تاساسحا  زورب  هب  هکنیا  زا  شیپ  اهنآ  .دننک  یم  لمع  رتدنک 
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ندرکن مالـس  : » مینک یم  رکف  یتقو  ًالثم  .دـننک  یم  کیرحت  ار  ام  ياه  ناجیه هدـمآ ، دوجو  هب  تیعقوم  زا  يریـسفت  اب  دـنبای و  یم 
رکف هک  یتروص  رد  یلو  میا ، هدـش مشخ  ناجیه  راچد  ًـالامتحا  تسا ،» اـم  هب  یخاتـسگ  نیهوت و  ياـنعم  هب  نازومآ  شناد  زا  یکی 

نیگمـشخ رگید  دراد  ناکما  تسین ،» بوخ  شلاح  دراد و  یلکـشم  زورما  وا  ًـالامتحا  هک  تسا  نیا  هناـشن  وا  ندرکن  مالـس  : » مینک
فالخرب دـنک ، یم  زورب  رکف  یکدـنا  زا  سپ  ام  یناجیه  شنکاو  لاثم ، نیا  رد  .میـشاب  هتـشاد  يزوس  لد  هب  هیبش  یناجیه  میوشن و 

.يا هظحل  ِدنت  ياه  ناجیه

ناجیه فیرعت  فلا )

ناجیه فیرعت  فلا )

، دشاب اناوت  ناجیه ، تیریدم  رد  هک  يدرف  (1) و  تسا ساسحا  ای  ناجیه  کی  تینابصع ، تسا ، هدرک  هراشا  وطسرا  هک  هنوگ  نامه 
اـشگ هار  دوش ، دیلوت  رـسدرد  شیارب  هکنیا  ياج  هب  ات  دنک  زاربا  هنوگچ  یـسک و  هچ  اب  اجک ، تقو ، هچ  ار  تینابـصع  نیا  دناد  یم 

.دشاب

یم هدافتـسا  روش  رپ  تالاح  تاساسحا و  يارب  رتشیب  هژاو  نیا  زا  یـسراف  رد  .تسا  نایلغ  شـشوج و  يانعم  هب  ناـجیه ، هملک  ِدوخ 
ینامـسج و ياه  هناشن یفنم و  تبثم و  یناور  یـساسحا و  ياه  شزیگنا  اـه و  تلاـح ماـمت  ناـیب  يارب  یـسانش ، ناور رد  یلو  مینک ،

.دور یم  راک  هب  نآ  هارمه  ِیناور 

هدـننک کـیرحت  تیعقاو  کـی  كاردا  زا  سپ  میقتـسم ، روـط  هب  هک  تسا  یناور  یمـسج و  تارییغت  ناـجیه ، زمیج ، ماـیلیو  رظن  زا 
، يداش هودـنا ، مغ و  رورغ ، تراقح ، ساسحا  ینارگن ، يدـیماان ، دـیما ، رفنت ، تبحم ، قشع و  سرت ، مشخ ، لثم  دوش ، یم  لـصاح 

(2)  . ...و يزوس  لد  ینامیشپ ، مرش ، بجعت ،

ص 98. تیبرت ، ناگرزب  رفزوریپ ، - 1
ص 114. يوفطصم ، دیجم  همجرت : دراگلیه ، یسانش  ناور  ینابم  کن : - 2
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ناجیه ياهدرکراک  ب )

ناجیه ياهدرکراک  ب )

: هلمج زا  دنراد ، یناوارف  یفنم  تبثم و  ياهدرکراک  ام  هنازور  یگدنز  رد  اه  ناجیه

.دنشخب یم  حور  وب و  گنر و  یگدنز ، هب  _ 

.دنوش دارفا  یگتسب  مه لماع  دنناوت  یم  _ 

.دنتسه رنه  ساسا  هیاپ و  _ 

.دنوش یم ورین  نتفر  رده  ببس  مه  يدراوم  رد  دننک و  یم دیلوت  یفاضا  يورین  يدراوم ، رد  _ 

.هدننز بیسآ  مه  یهاگ  دنوش و  یم ناسر  يرای  یهاگ  _ 

.دنوش یم  هریچ  قطنم  لقع و  رب  دنوشن ، تیریدم  هنالقاع  تسرد و  رگا  _ 

.دنراد يونعم  يدام و  يوق  رایسب  یبیرخت  راثآ  یهاگ  _ 

یناجیه تیریدم  تیمها  ج )

هراشا

یناجیه تیریدم  تیمها  ج )

ناوت یم  نالاس  گرزب یتح  ناکدوک و  رد  ار  یناجیه » شوه   » اـی اـه  ناـجیه تیریدـم  تراـهم  نادنمـشناد ، زا  يرایـسب  داـقتعا  هب 
: تسا مهم  لیلد ، دنچ  هب  دشر  شرورپ و  نیا  .داد  شیازفا  شرورپ و 

كانرطخ هدننکدیدهت و  ياه  تیعقوم اب  دروخرب  کی _ 

هار زا  يزیرغ و  روط  هب  ًالومعم  اه  هچب  .دـنک  یم  دـیدهت  ار  وا  ییابر  مدآ  هک  دـیریگب  رظن  رد  ار  يا  هلاـس  هس  كدوک  لاـثم ، يارب 
دایرف و داد و  هب  عورـش  كدوک  دوش ، لسوتم  روز  هب  ابر  مدآ  رگا  .دـنوش  یم  تیعقوم  ندوب  كاـنرطخ  هجوتم  دوخ ، ياـه  ناـجیه

یناجیه يدنیآرف  لوصحم  يو  راک  نیا  .دشابن  دنیاشوخ  وا  يارب  رگید  ياه  تیعقوم رد  دیاش  هک  يراک  دـنک ؛ یم  ندز  اپ  تسد و 
.دهد یم شیازفا  ار  وا  نتفای  تاجن  لامتحا  هک  تسا 

مالسا هاگدید  زا  یگدنز  ياه  تراهم اب  www.Ghaemiyeh.comییانشآ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 114زکرم  هحفص 74 

www.takbook.com

http://www.ghaemiyeh.com


ص:62

يداش يدونشخ و  ساسحا  نیمأت  ود _

لماوع زا  یکی  شیازفا  يارب  نیاربانب ، .تسا  دنزرف  شرورپ  ياه  فده زا  یکی  ناکدوک ، یمسج  یحور و  تمالس  حطـس  شیازفا 
تـسا هداد  ناشن  نارگـشهوژپ  ياه  یـسررب .مینک  شالت  دیاب  اهنآ  رد  هدش  تیاده  یلاح  شوخ يداش و  ینعی  نانآ ، یتمالـس  مهم 

ریذـپ و تیلوئـسم  ییاـه  ناـسنا دـنوش ، یم  راـک  یگدـنز و  هصرع  دراو  یتـقو  ندـمتم ، يا  هعماـج رد  ملاـس  داـش و  ناـکدوک  هـک 
کمک ام  هب  رتشیب  تاساسحا ، اه و  ناجیه دشاب ، رتهب  رتالاب و  یناجیه ، تیریدـم  هچ  ره  .دوب  دـنهاوخ  يداع  بوخ و  ینادـنورهش 

شزادرپ يدنب و  تیولوا  يدنب ، هتسد  يروآدرگ ، ار  يداش  ینعی  یتمالـس ، مهم  ياه  هیاپ  زا  یکی  هب  طوبرم  تاعالطا  ات  دننک  یم 
.میریگ هرهب  نآ  زا  هتسیاب  هتسیاش و  تروص  هب  ات  مینک 

نارگید هب  کمک  هس _ 

كرد ار  اهزاین  اهنآ ، شیادیپ  طیارـش  راثآ و  نارگید و  دوخ و  ياه  ناجیه تخانـش  اب  دنک  یم کمک  ام  هب  یناجیه  رتهب  تیریدم 
هک دـنزومآ  یم  تراهم  نیا  اب  دارفا  .ناج  قمع  زا  دوجو و  مامت  اب  يرای  میناسرب ؛ يرای  رگیدـکی  هب  یلدـمه ، اـب  مک  تسد مینک و 

مارتحا تقفش و  نازیم  رب  یکرد ، نینچ  هب  ندیسر  .تسین  رگیدکی  هیبش  اه  ناسنا همه  ياه  هتساوخ اهزاین و  اه و  ناجیه تاساسحا ،
 _ یگدـنز ياه  تراهم عاونا  زا  رگید  یکی  یلدـمه _  ساسا  دوخ ، نیا  هک  دـیازفا  یم نارگید  يدرف  ياه  توافت تاـساسحا و  هب 

.تسا

يریذپ تیلوئسم  سح  داجیا  راهچ _

اب ییاسانـش و  ار  يریذـپ  تیلوئـسم كّرحم  ياه  ناجیه تسخن ، .دـهد  یم  شیازفا  ار  يریذـپ  تیلوئـسم  شور ، ود  هب  تراـهم  نیا 
تیلوئسم دزومآ  یم  ام  هب  دعب ، هلحرم  رد  .دنک  یم  کمک  يریذپ  تیلوئسم  شیازفا  هب  اهنآ ، تیوقت 

مالسا هاگدید  زا  یگدنز  ياه  تراهم اب  www.Ghaemiyeh.comییانشآ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 114زکرم  هحفص 75 

www.takbook.com

http://www.ghaemiyeh.com


ص:63

لرتنک رد  یکـسورع  نوچمه  ار  اـم  تاـساسحا  نارگید ، هک  رواـب  نیا  ياـج  هب  ینعی  میریذـپب ؛ ار  دوخ  ياـه  ناـجیه تاـساسحا و 
ینابـصع نم  : » مییوگب دش ،» نم  تینابـصع  ببـس  وا  : » مییوگب هکنیا  ياج  هب  ًالثم  .مینک  یم  لرتنک  نامدوخ  هک  مینک  رواب  دـنراد ،

«. مدش

ناجیه تیریدم  تراهم  شیازفا  ياه  هار د )

ناجیه تیریدم  تراهم  شیازفا  ياه  هار د )

.مینک ادـیپ  يرت  ینیع  تاعالطا  دوخ  ياـه  ناـجیه تاـساسحا و  هراـبرد  دـیاب  زیچ  ره  زا  شیپ  اـه ، ناـجیه تیریدـم  يارب  کـی _ 
ياه تبحـص  تعاجـش ، سرت و  رفنت ، قشع و  مغ ، يداش و  لثم  اه  ناجیه عاونا  هراـبرد  یهورگ  ياـه  هسلج رد  دوش  یم  شراـفس 

.میشاب هتشاد  هدنزاس 

میتسه و ناشنابزیم  ام  هک  مینک  دزـشوگ  اهنآ  هب  یلو  مینادب ، دوخ  دزن  ینامهم  دـننامه  ار  اهنآ  میریذـپب و  ار  دوخ  ياه  ناجیه ود _
.دنهد ماجنا  دنهاوخ ، یم  يراک  ره  دنرادن  هزاجا 

.مینک تیوقت  دوخ  رد  ار  شنت  لرتنک  يرگن و  تبثم  يزرودرخ ، یلدمه ، لثم  تبثم  یناجیه  ياهراتفر  هس _ 

هک یطیارـش  رد  مه  نیدـلاو  .دنتـسه  تاساسحا  ناجیه و  هدـنریگربرد  هک  میزومایب  ناکدوک  هب  ار  ییاه  ترابع اـه و  هژاو راـهچ _
: لثم دنـسانشب ، رتهب  ار  دوخ  ياه  ناجیه  زین  اـه  هچب  اـت  دـننک  ناـیب  ار  دوخ  تاـساسحا  تسین ، هتـساوخان  دراوم  نداد  خر  لاـمتحا 

«. منک یم  يداش  ساسحا  «، » منک یم  يدیماان  ساسحا  «، » منارگن «، » منک یم  يرارق  یب  ساسحا  »

!« يا هدش  دیماان  دسر  یم  رظن  هب  : » مینک يراذگ  مان  ار  ناکدوک  تاساسحا  جنپ _ 

يراذـگ مان  میروخ ، یمرب اهنآ  هب  ناتـساد  ياـه  باـتک  نویزیولت و  ناـبایخ ، رد  هک  ار  نارگید  ياـه  ناـجیه تاـساسحا و  شش _ 
«. دنک یم  تداسح  ساسحا  ملیف  رد  مناخ  نآ   » ًالثم مینک ،
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یلیخ یتقو  ینود  یم   » ای ینک »؟ یـشاقن  ور  تدوخ  مشخ  ینوت  یم  : » دننک یـشاقن  ار  دوخ  تاساسحا  میهاوخب  اه  هچب  زا  تفه _ 
!«. نک یشاقن  مارب  هش ؟ یم  یلکش  هچ  تا  هفایق  یسرت ، یم 

.میزاس مهارف  تاساسحا  نایب  يارب  تیامح  رطاخ و  تینما  ساسحا  زا  راشرس  یطیحم  تشه _ 

.مینک ییاسانش  ار  اهنآ  میوش و  لئاق  شزرا  تاساسحا  يارب  هن _ 

.مینک تبحص  یتحار  هب  نامتاساسحا  هرابرد  هد _ 

.مینک قیوشت  طرش  دیق و  یب قشع  هار  زا  ار  یناجیه  تقادص  هدزای _ 

مـشخ ارچ  هکنیا  لثم  میهد ، حیـضوت  ار  اـه  ناـجیه یخرب  هاـگیاج  دراد ، ناـکما  هک  اـجنآ  اـت  رت ، گرزب ياـه  هچب  يارب  هدزاود _ 
اب یتـقو  هک  تسا  نیا  زین  نآ  دـهاش  .دراد  دوـجو  رگید  ساـسحا  کـی  مشخ ، زا  شیپ  ینعی  تـسا ؛ هیوناـث  ساـسحا  کـی  ًـالومعم 

تعرس اب  ینیـشام  یتقو  ای  .میوش  یم  ینابـصع  سپـس  .مینک  یم  يدیماان  ساسحا  لوا  میوش ، یم  ور  هب ور نامدنزرف  یفنم  همانراک 
.میوش یم  ینابصع  دعب  میسرت و  یم  لوا  دچیپ ، یم  ام  لیبموتا  يولج 

.دنیآ یم  دوجو  هب  هدشن  هدروآرب  یناجیه  ياهزاین  ندش  هتشابنا  زا  یفنم ، ياه  ناجیه هک  میهد  حیضوت  ناکدوک  يارب  هدزیس _ 

.مینک وگو  تفگ مشخ ، لثم  یفنم ، رهاظ  هب  ياه  ناجیه تبثم  ياه  هبنج  هرابرد  ناکدوک  اب  هدراهچ _ 

مینک يراذگ  مان  ار  نانآ  تاساسحا  ...وسرت ) هناوید ، یتفلچ ، اپ  تسد و   ) نوگانوگ تافـص  اب  دارفا  يراذـگ  مان  ياج  هب  هدزناپ _ 
(. ...ینک یم  سرت  ساسحا  یمک  دسر  یم رظن  هب  یتسه ؛ نیگمشخ  هکنیا  لثم  ینک ؛ یم  تلاجخ  ساسحا  نالا  )
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هکلب تسین ، زاسراک  هشیمه  دـیدهت ، تحیـصن و  ینارنخـس ، تواضق ، هیبنت ، نداد ، روتـسد  نارگید ، رتهب  تخانـش  يارب  هدزناـش _ 
دیاقع تخانـش  رد  تروص ،) ندب و  ياضعا  تکرح  تلاح و   ) ناشندـب نابز  رد  ندرک  تقد  زین  نانآ و  ياه  فرح هب  نداد  شوگ 

.تسا رترثؤم  نانآ  راکفا  و 

تیوقت کمک و  هب  یناجیه ، یـساسحا و  رظن  زا  رگا  .دنتـسه  اهرت  گرزب نادـنزرف ، یناـجیه  يراـتفر و  يوگلا  نیرت  مهم هدـفه _ 
هنیمز دوـخ ، یناـجیه  ياـه  فعـض  حالـصا  اـب  مـیریگب و  هرهب  رواـشم  سانـش و  ناور اـی  هبرجتاـب  ناتــسود  زا  مـیراد ، زاـین  رتـشیب 

.میزاس مهارف  نامنادنزرف  يارب  ار  دمآراک  بولطم و  تسرد و  يرادرب  وگلا

تیریدم رد  دور ، یم رامش  هب  یـسانشدوخ  ياه  تراهم زا  هک  اه  ناجیه تاساسحا و  رب  راکفا  ریثأت  نداد  ناشن  شزومآ و  هدجه _ 
.تسا رثؤم  رایسب  اه  ناجیه

، رفنت مشخ و  لثم  يژرنارپ ، ياه  ناجیه تیریدـم  رد  سفنت ، رب  زکرمت  شور  ای  ینالـضع  یگدـیمرآ  ياه  شور شزومآ  هدزون _ 
.تسا شخبرثا 

یم دوجو  هب  ندید  نایز  ساسحا  دیدش و  لرتنک  ساسحا  یماکان ، ساسحا  فعض ، ساسحا  زا  تیانج ، مرج و  میشاب  هتشاد  دای  هب 
.دیآ

مارتحا اهنآ  هب  هک  یناسک  .دنوش  یم  ندوب  مرتحم  ساسحا  نیشناج  یهاگ  ردخم ، داوم  گنـس و  شتآ و  وقاچ ، هحلـسا و  تسیب _ 
.دننک یمن  هدافتسا  راگیس  زا  تردق ، یگرزب و  ساسحا  يارب  دنرادن و  زاین  وقاچ  هحلسا و  هب  ندش  دنمتردق  يارب  دوش ، یم
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يریگ میمصت  تراهم  . 3

هراشا

يریگ میمصت  تراهم  . 3

ای ود  نیب  باختنا  ای  تواضق  تیلوئسم  ناگدنریگ ، میمصت  .تسا  دارفا  یلغـش  یـصخش و  یگدنز  زا  یمهم  شخب  يریگ ، میمـصت 
طیحم رد  هچ  یـصخش و  یگدنز  رد  هچ  اه ، باختنا اه و  تواضق نیا  .دنراد  هدهع  هب  ار  اه  هدـیدپ ربارب  رد  شنکاو  لح و  هار دـنچ 

.تسا یتایح  مهم و  رایسب  هاگ  تیلوئسم ، تسپ و  ره  اب  راک ،

.دراد یتوافتم  ینمض  یناعم  نتفرگ ، میمصت  .دنتسه  نآ  ریگرد  شیب  مک و  دارفا  هک  تسا  یتالکشم  زا  يریگ ، میمصت  رد  یناوتان 
رت تیمها  مک  ياه  تیعقوم  رد  دبای و  یم  انعم  ناسنا  یگدنز  مهم  ساسح و  ياه  هظحل رد  اهنت  نتفرگ  میمصت  دنرادنپ ، یم  یخرب 

رارق یطیارـش  رد  راب  نیدـنچ  زور ، کی  لوط  رد  یتح  .تسا  یعاـمتجا  مهم  راـتفر  کـی  يریگ ، میمـصت  .درادـن  یهاـگیاج  چـیه 
يرما دنا ، هتفرگ  هک  ییاه  میمـصت  هب  دامتعا  يریگ و  میمـصت  هویـش  يا  هدـع  يارب  .میریگب  مهم  ياه  میمـصت  دـیاب  هک  میریگ  یم

زا زین  دارفا  یـضعب  لباقم ، رد  .دـنرادروخرب  يریگ  میمـصت  رد  ییالاب  ياه  ییاناوت  زا  يدادادـخ ، روط  هب  هتـسد  نیا  .تسا  يزیرغ 
هدنهدرازآ راوشد و  رایـسب  اه ، يریگ میمـصت  نیرت  کچوک  یتح  دارفا ، نیا  يارب  .دنمورحم  يریگ  میمـصت  يارب  ییاناوت  نیرتمک 

.تسا

زا یخرب  .دـنراد  يرتـمک  تـیمها  زین  یخرب  دنتـسه و  مـهم  رایـسب  اـهنآ  زا  یـضعب  هـک  مـیریگ  یم  ییاـه  میمـصت زور  ره  اـم  هـمه 
ناوجون کـی  يارب  لاـثم ، يارب  .دراد  دوجو  يرتشیب  تصرف  رگید  یخرب  يارب  تسا و  هژیو  يروف و  يریگ ، میمـصت  ياـه  تیعقوم

دراذگب رانک  ار  نآ  ای  دهد  لیصحت  همادا  هکنیا  هرابرد  يریگ  میمصت 
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هک یچیودناس  هنیزه  نتخادرپن  رد  ار  شتسود  داهنشیپ  هکنیا  هرابرد  يریگ  میمصت  زا  تسا  رت  مهم  رایـسب  دورب ، یلغـش  لابند  هب  و 
.هن ای  دریذپب  دنا ، هدروخ

ار دوخ  هنوگچ  هک  میزومایب  نامنادنزرف  هب  دیاب  ور ، نیا  زا  .تسین  اه  ناسنا  یتاذ  تایصوصخ  وزج  ًالومعم  يریگ  میمـصت  ییاناوت 
ار تسرد  میمـصت  دوخ و  ياهزاین  دـیاب  اـهنآ  .دنـشاب  هتـشاد  طیارـش  زا  یتسرد  یباـیزرا  دـننک و  گـنهامه  نوگاـنوگ  طیارـش  اـب 

.دننک باختنا  ار  اهنآ  نیرت  هنالقاع هنیزگ ، دنچ  نایم  زا  دنهد و  صیخشت 

يواکجنک سح  اه ، هنیزگ  نیا  شیازفا  اب  .دوش  دودحم  يزاب  بابسا  سابل و  اذغ ، باختنا  هب  دیابن  هناخ  رد  ناکدوک  ياه  میمـصت 
.دوش یم تیوقت  ناکدوک  رد  يریگ ، میمصت  رد  سفن  هب  دامتعا  هجیتن ، رد  و 

رد ار  يریگ  میمصت  تردق  یقطنم ، طیارـش  داجیا  اهنآ و  هب  هدنزاس  ياه  باختنا  قح  نداد  دیفم ، ياه  ییامنهار  اب  دیناوت  یم امش 
هلوقم اب  هسردم ، هب  نتفر  يارب  هقالع  دروم  سابل  باختنا  نوچمه  ییاه  باختنا  اب  زاغآ ، رد  كدوک  .دیهد  شیازفا  دوخ  نادـنزرف 

ار يو  كدوک ، هب  فلتخم  باـتک  اـی  ساـبل  اذـغ ، دـنچ  ندرک  داهنـشیپ  .دوش  یم  سونأـم  نآ  اـب  هتفر  هتفر  انـشآ و  يریگ  میمـصت 
میمصت تمس  هب  ناکدوک  تیاده  دیاش  .دنک  یمن  یمگردرـس  ساسحا  توافتم ، هنیزگ  دنچ  اب  ییورایور  رد  دزاس و  یم  دنمفده 

دیهد و رارق  كدوک  ربارب  رد  ار  فلتخم  سابل  دنچ  .دینک  راداو  راک  نیا  هب  ار  اهنآ  دیاب  یلو  دـسرب ، رظن  هب  راوشد  یکدـنا  يریگ ،
ات دنک  جراخ  رود  زا  بیترت  هب  ددنسپ ، یمن  هک  ار  اه  سابل  زا  مادک  ره  دناوت  یم  يو  .دیراداو  يریگ  میمـصت  هب  میقتـسمریغ  ار  وا 

.دوش کیدزن  ییاهن  هجیتن  هب  رت  عیرس  ات  دنک  نایب  ار  شا  هقالع  دروم  سابل  ياه  یگژیو  ای  دسرب  دوخ  روظنم  هب 
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میقتـسمریغ تراظن  اب  یمارآ و  هب  دیهد  هزاجا  .دینکن  دودـحم  ار  وا  هراب  کی  تفرگ ، يراب  نایز كانرطخ و  میمـصت  كدوک  رگا 
.دوش ور  هبور  شمیمصت  یلامتحا  ياهدمآ  یپ  اب  امش ،

يدشر نینچ  هب  هک  يدارفا  .تسا  دارفا  یناور  یعامتجا و  یفطاع ، یلقع ، دشر  تخانش  يارب  یمهم  رایسب  صخاش  يریگ ، میمصت 
.دنریگب میمصت  نانآ  يارب  نارگید  دنهد ، یم هزاجا  رتشیب  دنا ، هدیسرن 

يریگ میمصت  فیرعت  فلا )

يریگ میمصت  فیرعت  فلا )

ای راکهار  دـنچ  ای  ود  ناـیم  زا  ندرک  باـختنا  حالطـصا ، رد  و  ندرک ، دـصق  ندرک ، هدارا  ياـنعم  هب  تغل  رد  يریگ ، میمـصت  هژاو 
.تسا هنیزگ 

يارب اهنآ  زا  کی  ره  ياهدـمآ  یپ  ینیب  شیپ یـسررب و  دوجوم ، ياه  هار  اه و  هنیزگ  یبای  شزرا  دـنیآرف  يریگ ، میمـصت  نیاربانب ،
.تسا باختنا  تیاهن ، رد  فده و  هب  ندیسر 

حیحص يریگ  میمصت  ياهدمآ  یپ  اهزاین و  شیپ  ب )

حیحص يریگ  میمصت  ياهدمآ  یپ  اهزاین و  شیپ  ب )

: دنریگ یم  میمصت  تسرد  هک  يدارفا 

.دنا هدیجنس  ار  اه  هبنج  همه  _ 

.دننک ینیب  شیپ ار  دوخ  میمصت  یلامتحا  جیاتن  دنشوک  یم  _ 

.دنراد رظن  رد  یصاخ  شنکاو  یلامتحا ، هجیتن  ره  يارب  _ 

.دنهد یم  شیازفا  ار  دوخ  تیقفوم  لامتحا  _ 

.تشاد دنهاوخ  دوخ  زا  يرتشیب  تیاضر  ساسحا  حیحص ، میمصت  لابند  هب  _ 

.دوب دهاوخ  رتداش  هیحور  رتشیب و  سفن  هب  دامتعا  یساسحا ، نینچ  دمآ  یپ  _ 

.دنک یم قیوشت  يدنیآرف  نینچ  زا  هدافتسا  هب  زین  ار  شنایفارطا  هکلب  هدنریگ ، میمصت  اهنت  هن  _ 
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ياـضعا درف و  یناور  تشادـهب  نآ ، تیوـقت  يریگ و  میمـصت  تراـهم  ندروآ  تسد  هب  اـب  هک  درک  ینیب  شیپ  ناوـت  یم  نیارباـنب ،
.دبای دوبهب  هعماج  دارفا  هداوناخ و 

يریگ میمصت  لحارم  ج )

هراشا

يریگ میمصت  لحارم  ج )

، دیفم یشور  زا  هدافتسا  اب  دیاب  هکلب  درک ، لمع  هعلاطم  نودب  هاوخلد و  هب  یفداصت ، روط  هب  ناوت  یمن تسرد ، يریگ  میمـصت يارب 
.تفرگ میمصت  یلمع ، رثؤم و 

: زا دنترابع  دنقفاوم ، نآ  اب  نازادرپ  هیرظن رتشیب  هک  يریگ  میمصت  تسرد  لحارم 

شلاچ نییعت  کی _ 

نیا يارب  .مینک  یم فیرعت  ار  رظن  دروم  لکشم  ای  هلئسم  صخشم و  میتسه ، ور  هبور نآ  اب  هک  ار  یلکـشم  ای  شلاچ  هلحرم ، نیا  رد 
.مینک یم یسررب  تشاددای و  ار  شلاچ  نآ  طخ ، دنچ  رد  ذغاک و  گرب  کی  يور  راک ،

تاعالطا باختنا و  ي  اه هنیزگ  يروآدرگ  ود _

شور زا  هدافتسا  اب  تسا  رتهب  .مینک  یم یـسررب  ار  هنیزگ  لح و  هار ره  هب  طوبرم  تاعالطا  ور و  شیپ  ياه  باختنا  هلحرم ، نیا  رد 
تـشاددای ار  یلامتحا  ياه  هنیزگ  همه  رکف ، نتـشاذگ  دازآ  اب  ینعی  میریگب ؛ رظن  رد  ار  یلامتحا  ياه  باـختنا  عاونا  يرکف ، شراـب 

.میریگب هرهب  زین  نارگید  اب  تروشم  زا  مینک و 

: مینک یم تشاددای  ار  مود  هلحرم  ریز  لکش  هب  میهد ، یم  ماجنا  نآ  رد  ار  يریگ  میمصت  فلتخم  لحارم  هک  يذغاک  رد 

: مراد ور  شیپ  هک  ییاه  باختنا 

هرامش 1: باختنا 

________________________________________

 : 2 هرامش باختنا 

________________________________________
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 : هرامش 3 باختنا 

________________________________________

باختنا ره  ياهدمآ  یپ  یسررب  هس _ 

ياه باختنا  زا  مادک  ره  یفنم  تبثم و  ياهدمآ  یپ  نارگید ، رظن  نینچمه  دوخ و  لیخت  رکف و  يورین  زا  هدافتسا  اب  هلحرم ، نیا  رد 
.مینک یم یسررب  ار  لبق  هلحرم 

يریگ میمصت  هلحرم  راهچ _

هچناـنچ .دوش  یم  ارجا  باـختنا و  مود ، هلحرم  ياـه  هنیزگ  زا  هنیزگ  نیرتـهب  ینعی  دوـش ؛ یم هتفرگ  ییاـهن  میمـصت  هلحرم ، نیا  رد 
یم تشاددای  ریز  لکـش  هب  دوخ  ذغاک  رد  ار  هلحرم  نیا  .دوش  یم یبای  شزرا ددرگ ، صخـشم  تدـم  هاتوک  رد  میمـصت  نیا  هجیتن 

: مینک

: ییاهن میمصت 

_________________________________________

: میمصت نیا  يارب  نم  لیالد 

. ________________________________________ 1

. ________________________________________ 2

. _______________________________________ 3

يریگ میمصت  هب  طوبرم  ياه  شرافس  د )

يریگ میمصت  هب  طوبرم  ياه  شرافس  د )

.مینک تروشم  رظن  دروم  عوضوم  رد  هبرجتاب  صصختم و  هاگآ ، دارفا  اب  تسا  رتهب  يریگ ، میمصت  زا  شیپ  کی _ 

تیدودـحم تسردان ، تاـعالطا  دوجوم ، تاـعالطا  لـثم  یلماوع  .مینک  تقد  دنتـسه ، مهم  يریگ  میمـصت  رد  هک  یلماوع  هب  ود _
.نآ دننام  یلامتحا و  ياهرطخ  ام ، يریگ  میمصت  رب  هعماج  ياهراجنه  نارگید و  ریثأت  اهدمآ ، یپ  ینامز ،
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رب نیدـلاو ، يوزرآ  لابقا و  تخب و  هب  داقتعا  گنهرف ، بهذـم ، اه ، هناسر رد  دوجوم  ياـه  شزرا ناتـسود ، نوچمه  یلماوع  هس _ 
اهنآ اب  لماوع  رگید  دراوم و  نیا  هرابرد  هناخ ، رد  هنامیمص  یطیحم  رد  تسا  بوخ  نیاربانب ، .دنرتراذگرثا  ناناوجون  يریگ  میمصت

.میسرپب ار  ناشرظن  مینک و  تبحص 

اب یبلاج  ياه  ثحب  هنیمز  نآ  رد  حرطم و  ییاه  شـسرپ دریگب ، تسا  نکمم  ناوجون  هک  یکانرطخ  ياـه  میمـصت  هراـبرد  راـهچ _
.مینکب نامنادنزرف 

، دـنهد یم  راطخا  ام  هب  اهدـمآ  یپ  نیا  ایآ  هکنیا  مینک و  یـسررب  ار  میمـصت  ره  ياهدـمآ  یپ  هداوناخ ، ياضعا  کـمک  اـب  جـنپ _ 
يریگتـسد و رطخ  ای  تسا ، هارمه  یگدنز  ای  یتمالـس  نتخادـنا  رطخ  هب  اب  هک  یمیمـصت  دـننام  میهد ؟ رییغت  عیرـس  ار  دوخ  باختنا 

.دراد ار  نارگید  دامتعا  نداد  تسد  زا  رطخ  ندش و  ینادنز 

هب هانگ  ساسحا  لثم  دنتسه ، طوبرم  یناسنا  ياه  شزرا ای  تاساسحا  هب  یفنم ، ياهدمآ  یپ  یخرب  هک  میشاب  هتشاد  رظن  رد  شش _ 
بهذم ای  ناتـسود ، نیدلاو ، هک  یلمع  نداد  ماجنا  لیلد  هب  دـنیاشوخان  یـساسحا  دوخ ، ياه  شزرا فالخ  رب  یباختنا  نتـشاد  لیلد 

.دننک يرادرب  هرهب  هدافتساءوس و  ام  زا  نارگید  هک  ساسحا  نیا  ای  دننک ، یمن  دییأت  ار  نآ 

ناوت یم  هداوناخ  ياضعا  اـب  هارمه  میمـصت ، ره  یلاـمتحا  ياهدـمآ  یپ  ینیب  شیپ  رد  تراـهم  بسک  رتشیب و  نیرمت  يارب  تفه _ 
.دوش ثحب  سکره  خساپ  هرابرد  سپـس  .دـسیونب  ذـغاک  گرب  کی  يور  ار  دوخ  ياه  خـساپ سکره  درک و  حرطم  ییاه  شـسرپ 

: رگا دتفا  یم  یقافتا  هچ  هکنیا  دننام  ییاه  شسرپ

؟ میورن هاگشناد  هب  _ 

؟ مینک لیصحت  كرت  _ 

؟ مینکن جاودزا  زگره  _ 
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؟ مینک ترفاسم  درادن ، همان  یهاوگ  هک  ناتسود  زا  یکی  لیبموتا  اب  _ 

: لاثم نیا  دننام  رتراوشد ، يدراوم  ای 

نسح يومعرسپ  .تسا  هدنام  شسرد  ندرک  مامت  ات  مین  لاس و  کی  زونه  دراد و  یبوخ  رایـسب  تفرـشیپ  شیاه  سرد رد  نسح  _ 
دیاب هام  شش  مک  تسد  تسا و  بوخ  راک  دزمتسد  .دراد  غارس  وا  يارب  يراک  شردپ ، ینامتخاس  تکرـش  رد  هک  دیوگ  یم  وا  هب 

ياهدمآ یپ  دـنکب ؟ دـیاب  هچ  وا  .دروآ  یم  تسد  هب  یبوخ  لوپ  لباقم ، رد  یلو  دـنک ، لیـصحت  كرت  دـیاب  نسح  .دـنامب  اجنآ  رد 
؟ دوب دهاوخ  هچ  وا  میمصت  یلامتحا 

هراـبرد یتاـعالطا  هب  زیچ ، ره  زا  شیپ  ناـناوجون ، هژیو  هـب  هـمه  بوـخ ، يریگ  میمـصت کـی  يارب  میـشاب  هتـشاد  داـی  هـب  تـشه _ 
( یهاگآدوخ ) .دنراد زاین  دوخ  ياه  ناجیه اهرواب و  اه ، شزرا اه ، شیارگ

ياه فدـه هک  يدرف  رگید ، نایب  هب  .تسا  فدـه  باختنا  تراهم  بوخ ، يریگ  میمـصت  يارب  زاین  شیپ ياه  تراهم رگید  زا  هن _ 
.دریگ یم میمصت  رتهب  رت و  تحار  دشاب ، هدرک  صخشم  یگدنز  روما  مامت  رد  ار  دوخ  تدمدنلب  تدم و  هاتوک 

هک تسا  نیا  رگید  بولطم  زاین  شیپ نیاربانب ، .مینک  تروشم  نارگید  اب  يریگ ، میمـصت  زا  شیپ  تسا  رتهب  میتفگ ، هک  نانچ  هد _ 
.دنشاب رادروخرب  يدرف  نایم  طابترا  ياه  تراهم زا  ناناوجون ، هژیو  هب  همه ،

طباور رد  شنت  راشف و  رثا  رب  درف  تسا  نکمم  ساسح ، ياه  نامز ای  هژیو  ياه  تیعقوم رد  يروف و  ياه  يریگ میمـصت رد  هدزاـی _ 
زا رگید  یکی  نیاربانب ، .دریگب  میمصت  هدز  باتش یقطنمریغ و  فیعض ، دنک و  يزاب  جل یطیحم ، طیارـش  لیلد  هب  ای  نارگید  اب  دوخ 

ناجیه دـنک ، یم کمک  صخـش  هب  هک  تساه  ناجیه دوخ و  تیریدـم  ياه  تراهم  شیازفا  بساـنم ، يریگ  میمـصت ياـهزاین  شیپ
.دریگب میمصت  رت  یقطنم دنک و  لرتنک  ار  دوخ  ياه 
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بـسانم ياه  يریگ میمـصت يارب  ار  هنیمز  نآ ، دننام  داصتقا و  بدا ، ملع ، هصرع  رد  قفوم  ياه  ناسنا همان  یگدنز هعلاطم  هدزاود _ 
.دزاس یم مهارف  هدنیآ ، رد 

يا هلباقم  ياه  تراهم  . 4

هراشا

يا هلباقم  ياه  تراهم  . 4

فیرعت هب  ادتبا  .مینک  یم یسررب  تسا ، یناور  تشادهب  یـساسا  ياه  هفلؤم  زا  یکی  هک  ار  يا  هلباقم  ياه  تراهم  تمـسق ، نیا  رد 
رب زکرمتم  هلباقم   ) دـمآراک هلباقم  لماش  هلباقم ، عاونا  نینچمه  .میزادرپ  یم يا  هلباقم  عباـنم  اهریبدـت و  حیـضوت  هب  سپـس  هلباـقم و 

رکفت هار  زا  كاندرد  تاساسحا  هب  نتخادرپ   ) دـمآراکان هلباقم  زین  و  مادـکره ) ياه  هخاشریز  ناجیه و  رب  زکرمتم  هلباقم  هلئـسم و 
هب هلباقم  يراـتفر و  ینهذ و  يریگرد  نتـشادن  یـشناکت ، ياـهراتفر  یفنم ، رکفت  جـنر ، زا  رارف  يارب  وراد  زا  هدافتـسا  هنادـنموزرآ ،

.دنوش یم  هداد  حرش  راکنا ) تروص 

يا هلباقم  ياه  تراهم  فیرعت  فلا )

يا هلباقم  ياه  تراهم  فیرعت  فلا )

تسا و هدـش  هدوزفا  اه  ناسنا  ياه  جـنر  اه و  يراوشد  مجح  رب  یتعنـص ، هعماج  هب  یتنـس  هعماج  زا  رذـگ  يژولونکت و  شرتسگ  اب 
.میتسه یچوپ  ساسحا  لیصحت و  زا  رارف  قالط ، دایتعا ، یشکدوخ ، یگدرسفا ، بارطـضا ، نوچ  یـضراوع  دهاش  هتـشذگ  زا  رتشیب 

رارق تمالـس  راتـساوخ  ياه  ناسنا  يور  شیپ  ار  يدنمـشزرا  ياه  هار  نارگـشهوژپ ، ناسانـش و  ناور  اه ، يراوشد  نیا  تازاوم  هب 
.دشاب اهنآ  یناور  تشادهب  هدننک  نیمأت  ات  دنا  هداد 

(2) سورازال هاگدید  زا  .دناد  یم يا  هلباقم  ياه  تراهم  ار  یناور  تشادهب  یـساسا  ياه  هفلؤم  زا  یکی  (، 1982  ) (1) یبلآ جروج 
، ندش هریچ  يارب  یناور ، ياهراشف  اب  دروخرب  رد  درف  هک  تسا  يراتفر  یناجیه و  يرکف و  ياه  شالت  هلباقم ، (، 1984  ) نمکلوف و 

اهراشف نیا  ضراوع  ندناسر  لقادح  هب  ای  ندرک  لمحت 

Albee - 1
Lazarus.2 - 2
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(1) .دریگ یم راک  هب 

هک ییاهراک  اب  ور ، نیازا  .دیآ  یم  تسد  هب  شالت  شزومآ و  اب  هک  تسا  درف  يژرنا  اهورین و  يزاس  هدامآ  جیسب و  دنمزاین  هلباقم ،
.دراد یساسا  توافت  دوش ، یم  ماجنا  راکدوخ 

يا هلباقم  عبانم  اهریبدت و  ب )

هراشا

يا هلباقم  عبانم  اهریبدت و  ب )

رد نیا  .دریگ  یم راک  هب  از ، سرتسا  دادیور  اب  ندش  ور  هبور  زا  سپ  درف  هک  دنتـسه  ییاهراتفر  اه و  هشیدـنا  يا ، هلباقم  ياهریبدـت 
تزع نتشاد  دننام  دنراد ، دوجو  سرتسا  نداد  يور  زا  شیپ  هک  دنتسه  صخـش  دوخ  ياه  یگژیو  يا ، هلباقم  عبانم  هک  تسا  یلاح 

.هلئسم لح  ییاناوت  یشخبرثادوخ و  لرتنک ، عبنم  یتخانش ، ياه  کبس  تیعقوم ، رب  طلست  ساسحا  سفن ،

اب تسا  نکمم  اـه  یباـیزرا  نیا  .تسا  هلئـسم  اـب  ییوراـیور  يارب  شیاـه  ییاـناوت  زا  درف  یباـیزرا  هنیمز ، نیا  رد  مهم  روما  زا  یکی 
اه و ییاـناوت  زا  درف  دوخ  ياـه  تشادرب  تسه ، هچ  ره  یلو  دـشابن ، قباـطم  تسا  نکمم  دـشاب و  قباـطم  يو  یعقاو  ياـه  ییاـناوت 
هک ییاه  تراـهم  همه  دوجو  اـب  دـنک ، یناوتاـن  ساـسحا  درف  رگا  .تسا  هدـننک  نییعت  اـه ، يراوشد  اـب  دروخرب  رد  شیاـه  تیلباـق 
رد هلحرم  هس  نیا  هک  دوش  یم  ماجنا  هلحرم  هس  رد  اه ، ییاناوت یباـیزرا  .دـیآرب  لکـشم  هدـهع  زا  تسناوت  دـهاوخن  تسا ، هتخومآ 

: دنرثؤم رایسب  يا  هلباقم  ياهراتفر  ندرک  دمآراک  نداد و  لکش 

تیعقوم یبایزرا  کی _ 

ای تسا  هدـننکدیدهت  تیعقوم ، اـیآ  : » دـسرپ یم  دوخ  زا  ًـالثم  .دـنک  یم یباـیزرا  ار  دـیدهت  سرتـسا و  تیعقوم  درف  هلحرم ، نیا  رد 
»؟ ریخ

ییاناوت یبایزرا  ود _

صص 411_414. یناور ، تشادهب  لوصا  ولماش ، دیعس  کن : - 1
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یم دوخ  زا  يو  .دـنک  یم یباـیزرا  از  سرتـسا تیعقوم  اـب  طاـبترا  رد  يراـک  نداد  ماـجنا  يارب  ار  دوخ  ییاـناوت  درف  هلحرم ، نیا  رد 
»؟ درک ناوت  یم  هچ  هدمآ  شیپ  هلئسم  لح  يارب  : » دسرپ

اه یبایزرا  ندومزآ  هس _ 

اب ییورایور  يارب  دوجوم ، عبانم  ای  تیعقوم  هرابرد  وا  تواضق  اـیآ  هک  دزادرپ  یم  تیعقوم  ددـجم  یباـیزرا  هب  درف  موس ، هلحرم  رد 
ياه هتفای  ساسا  رب  ار  دوخ  ياـهراتفر  وا  تسا ؟ هدز  نیمخت  تسرد  اـیآ  دوخ ، ییاـناوت  نازیم  رد  هن ؟ اـی  تسا  هدوب  تسرد  هلئـسم 

هلباقم دننک : یم هلباقم  هویـش  ود  هب  از ، سرتسا ياه  تیعقوم  اب  دروخرب  رد  دارفا  یلکروط ، هب  .دنک  یم  يزاسزاب  حالـصا و  دـیدج ،
.دمآراکان ياه  هلباقم  دمآراک و  ياه 

لح نآ ، هجیتن  دـنک و  یم ارجا  یحارط و  هناهاگآ  درف ، هک  تسا  تالکـشم  اب  دروخرب  ياه  شور  نامه  يا ، هلباـقم  ياـه  تراـهم 
ياه بیـسآ  زا  ندنامرود  ینارحب و  طیارـش  زیمآ  تیقفوم ندنارذگرـس  زا  يارب  درف  یتخانـش  ناور تیفرظ  شیازفا  ای  هلئـسم  ندـش 

.تسا یحور  ياه  نارحب  زا  یشان 

اهنآ رتشیب  دـنوش ، یم  هتفرگ  راک  هب  راوشد  طیارـش  اب  ییوراـیور  يارب  هچرگ  هک  دنتـسه  ییاـه  شـالت  زین  دـمآراکان  ياـه  هلباـقم 
هک يدرف  لاثم ، يارب  .درک  ریبعت  تراهم  هب  ناوت  یمن  اه  هلباقم  هتـسد  نیا  زا  لیلد ، نیمه  هب  .دننک  یم رت  هدـیچیپ  رتدـب و  ار  عاضوا 

تدم هاتوک  رد  یفنم  ناجیه  سرتسا و  اب  هلباقم  یعون  هب  هچرگ  دروآ ، یم  يور  ردـخم  داوم  هب  یحور ، ياهراشف  زا  نتـساک  يارب 
تخانـش ور ، نیازا  .دزادرپب  نآ  موش  ضراوع  دایتعا و  لمحت  تروص  هب  دـیاب  ار  تدـم  هاتوک  ياـه  تذـل  نیا  هنیزه  هدرک ، مادـقا 

.تسا مهم  ییاه ، هلباقم  نینچ  زا  يریگولج  نآ و  شیادیپ  ياه  هنیمز  دمآراکان و  ياه  هلباقم  دراوم 
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دمآراک ياه  هلباقم  ج )

هراشا

دمآراک ياه  هلباقم  ج )

: دنوش یم  میسقت  هتسد  ود  هب  دنهد ، یم  يرای  راوشد  طیارش  یحور و  ياهراشف  رد  ار  ام  هک  دمآراک  رثؤم و  ياه  هلباقم 

هلئسم رب  زکرمتم  هلباقم  کی _ 

هراشا

یطیحم هدننکدیدهت  طیارش  حالصا  رییغت و  يارب  هک  دنتـسه  يراتفر  يرکف و  میقتـسم  ياهدرکلمع  هلئـسم ، رب  زکرمتم  ياه  هلباقم 
لکـشم اب  میقتـسم  ندـش  زیوالگ  تیعـضو و  رییغت  يارب  درف  ياه  شالت  هلئـسم ، رب  زکرمتم  هلباقم  رگید ، نایب  هب  .دـنوش  یم  ماجنا 

.تسا

تواضق دنمزاین  دنکب ، دیاب  هچ  سرتسا  ماگنه  درف  هکنیا  هرابرد  يریگ  میمصت  .دسر  یمن  شدوصقم  هب  ششوک ، نودب  سک  چیه 
.دنا هدمآ  دـیدپ  هتـشذگ  یفنم  ياه  هبرجت رثا  رب  هک  دـنریگ  یم رارق  یفنم  ياه  ناجیه ریثأت  تحت  هاگ  اه  تواضق  نیا  .تسوا  دوخ 
هتشاد دوخ  نوماریپ  عاضوا  نداد  رییغت  يارب  هتشذگ  رد  یمک  زیمآ  تیقفوم ياه  هبرجت  رگا  تسا ، هدز  نارحب  هک  يدرف  لاثم ، يارب 

، دهدب ماجنا  دوخ  تیعضو  دوبهب  يارب  دناوت  یم  هک  یناوارف  ياهراک  دوجو  اب  یتح  دشاب ، هدرک  دیماان  ار  وا  مه  یگدرسفا  دشاب و 
نیقلت راتفر و  ینابرق  دننادب ، یگدنز  رد  یلـصا  شقن  رگیزاب  ار  دوخ  هکنیا  ياج  هب  دارفا  نیا  .دـیآ  یمنرب هلئـسم  اب  هلباقم  ددـصرد 

نیرتمک درف  تلاـح ، نیا  رد  اریز  تسا ؛ هلئـسم  لـح  ربارب  رد  یگرزب  عناـم  دوخ ، ییآراـک  نتـشادن  رواـب  .دـنناد  یم  نارگید  ياـه 
.دنک یمن هلئسم  لح  يارب  یشالت 

هک دندیـسر  هجیتن  نیا  هب  دـنداد ، ماجنا  اه  شنت  اب  ناناوجون  ییورایور  یگنوگچ  هنیمز  رد  هک  یـشهوژپ  رد  شناراکمه  زاـپماک و 
دروخرب رد  ناناوجون  دندرک ، ناشنرطاخ  اهنآ  .دنراد  اه  تیعقوم  رب  يرتشیب  لرتنک  هلئسم ، رب  زکرمتم  شور  زا  هدافتسا  ماگنه  دارفا 

هلباقم شور  زا  رتشیب  یلیصحت ، ياز  شنت  ياهدادیور  اب 
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ياز شنت  ياهدادیور  رد  سکع ، رب  دـنلرتنک و  لباق  رتشیب  اه  شنت  نیا  دـننک ، یم  رکف  اریز  دـننک ؛ یم  هدافتـسا  هلئـسم  رب  زکرمتم 
.دوش یم  هتفرگ  راک  هب  ناجیه  رب  زکرمتم  هلباقم  شور  رتشیب  دنتسه ، لرتنک  لباق  رتمک  هک  لیلد  نیا  هب  یعامتجا ،

یندـب و ياه  تیلاعف  رد  دـنوش ، یم  هدـنامرد  هک  يدارفا  دـنتفرگ  هجیتن  دـنا ، هداد  ماجنا  هک  یـشهوژپ  رد  زین  کنیترام  گـنیلاو و 
یم دنراد ، طلست  تیعقوم  رب  دننک  یم  ساسحا  هک  ینازومآ  شناد  دنا  هتفگ اهنآ  .دنراد  تیعقوم  رب  يرتمک  لرتنک  دوخ ، یلیـصحت 
ياه شور  زا  تسا ، لکـشم  اهنآ  يریگدای  هک  ییاه  تیلاعف  ربارب  رد  دـننک و  لرتنک  زین  ار  ناشدوخ  درکلمع  ياهدـمآ  یپ  دـنناوت 

(1) .دننک یم  هدافتسا  هلئسم  لح 

، دنتـسه رترثؤـم  لرتـنک  لـباق  ياـه  تیعقوـم  رد  هلئـسم ، رب  زکرمتم  يا  هلباـقم  ياـه  شور  هـتفرگ ، ماـجنا  ياـه  یـسررب  ساـسا  رب 
.تسا رت  بسانم  ناجیه  رب  زکرمتم  هلباقم  نازیزع ،) زا  یکی  گرم  لثم   ) ریذپان لرتنک  ياه  تیعقوم  يارب  هک  یتروصرد 

: مینک یم  هراشا  دروم  دنچ  هب  هک  دنریگ  یم  راک  هب  ییاهریبدت  دارفا  هلئسم ، رب  زکرمتم  هلباقم  رد 

لاعف هلباقم  لوا _ 

.دنک یم  شالت  یناور  راشف  عبنم  رد  رییغت  داجیا  يارب  هنالاعف  صخش  هک  تسا  يدنیآرف 

يزیر همانرب  رب  ینتبم  هلباقم  مود _ 

نیرتهب باختنا  اب  یبایزرا و  ار  فلتخم  ياه  لح  هار  دوخ ، هشیدـنا  رب  هیکت  اب  لکـشم ، لح  لرتنک و  يارب  درف  هلباـقم ، عون  نیا  رد 
.دنک یم  لح  ار  هلئسم  هویش ،

هنارابدرب هلباقم  موس _ 

دنور رد  لالخا  داجیا  هلئـسم و  ندـش  رت  هدـیچیپ  ببـس  هک  يا  هتخپان  ياه  تیلاعف  زا  يراددوخ  يراد و  نتـشیوخ زا  تسا  ترابع 
.دوش یم  هلئسم  لح 

ص 57. لدشوخ ، یتیگ  همجرت : یسانش ، اور ن  ياه  هبرجت  ریب ، نلآ  کن : - 1
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دمآراک یعامتجا  تیامح  يوجو  تسج هار  زا  هلباقم  مراهچ _ 

عون زاین و  بسانت  هب  کمک  نیا  .دریگ  یم کمک  نارگید  زا  یتحار  هب  دـنیب ، یم  ناوتاـن  هلئـسم  لـح  رد  ار  دوخ  درف  هک  یماـگنه 
.دوش یم  نارگید  زا  يونعم  ای  يدام  تاناکما  بذج  هرواشم و  ییامنهار ، قیرط  زا  تاعالطا  ندروآ  تسد  هب  لماش  لکشم ،

ناجیه رب  زکرمتم  هلباقم  ود _

هراشا

هب ازراشف  طیارش  زا  یشان  دنیاشوخان  تاساسحا  دوبهب  لرتنک و  يارب  درف  هک  دریگ  یمربرد ار  يراکفا  ای  اه  تیلاعف  هلباقم ، عون  نیا 
: زا دنترابع  نآ  عاونا  دریگ و  یم  راک 

یفطاع تیامح  يوجو  تسج رب  ینتبم  هلباقم  لوا _ 

ار نارگید  يوس  زا  ندـش  كرد  ساسحا  مهافت و  يدردـمه و  یلدـمه ، یقالخا ، تیامح  ندروآ  تسد  هب  يارب  درف  ياه  شـالت 
.دوش یم  لماش 

تبثم ددجم  ریسفت  رب  ینتبم  هلباقم  مود _ 

هب هکنآ  زا  رتشیب  هلباقم  نیا  .تسا  ینتبم  یگدـنز  ياهدادـیور  هب  هنانیب  شوخ شرگن  رب  هک  اه  تیعقوم  ثداوح و  زا  تبثم  یبایزرا 
.دور یم  راک  هب  ناور  یگتفشآ  فطاوع و  لرتنک  هرادا و  يارب  دشاب ، طوبرم  سرتسا  عبنم 

بهذم رب  ینتبم  هلباقم  موس _ 

دنوادخ هب  لسوت  لکوت و  شیاین ، اعد و  لثم  یبهذم  لامعا  ماجنا  هب  دوخ ، ياه  یتحاران  زا  ییاهر  يارب  درف  هلباقم ، زا  عون  نیا  رد 
.دروآ یم  يور  (ع ) موصعم ناماما  و 
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داجیا يارب  يا  هلیـسو  مه  تسا و  یفطاع  تیامح  عبنم  مه  اریز  تسا ؛ دـیفم  مدرم  همه  يارب  هلباـقم  عون  نیا  هک  هداد  ناـشن  هبرجت 
.دزاس یم ناسآ  ار  يدعب  ياه  هلباقم  ور ، نیازا  .تبثم  رییغت 

شریذپ رب  ینتبم  هلباقم  مراهچ _ 

، راشف عبنم  هک  یطیارـش  رد  هلباـقم  نیا  .دریذـپ  یم  ار  ازراـشف  طیارـش  تیعقاو  نآ ، رد  صخـش  هک  تسا  یـشنُک  يا  هلباـقم  خـساپ 
.تسا رثؤم  مهم و  نازیزع ،) زا  یکی  توف  لثم   ) تسین ریذپرییغت 

دمآراکان ياه  هلباقم  د )

هراشا

دمآراکان ياه  هلباقم  د )

تیعقوم زا  یـشان  هدـننک  تحاران  تاساسحا  دوبهب  راـشف و  عبنم  رد  رییغت  داـجیا  يارب  هک  تسا  هلباـقم  ياـه  هویـش  زا  يا  هعومجم 
تراهم هب  هلباقم ، ياه  هویـش نیا  زا  ناوت  یمن  ور ، نیازا  .دـننک  یم  رتدـب  ار  عضو  هنافـسأتم  یلو  دـنوش ، یم  هتفرگ  راک  هب  ازراـشف 

.دنور یم رامش  هب  یبیرفدوخ »  » یعون اه  هویش نیا  عقاو ، رد  .درک  ریبعت  يا  هلباقم 

اثنخ يارب  تسا  يا  هویش  هلباقم ، نیا  .تسا  هنادنموزرآ  رکفت  هلیسو  هب  كاندرد  تاساسحا  هب  نتخادرپ  اه ، شور نیا  زا  هنومن  کی 
یم زاغآ  ...دـشاب » هتـشادن  تقیقح  شاک  يا   » ای ...طقف » رگا  : » نوچمه ییاه  ترابع اب  راـکفا  نیا  .تسا  هداـتفا  قاـفتا  هچنآ  ندرک 

شور اهنیا  ...طقف ».  رگا  : » دـنک یم  هولج  تسا ، هداتفین  داتفا و  یم  قافتا  تسیاب  یم هچنآ  لکـش  هب  راکفا  نیا  تاقوا  یهاگ  .دوش 
زا رادـقم  چـیه  هک  تسا  نآ  شور  نیا  ناـیز  .تسا  تقیقح  زا  یـشان  جـنر  زا  یتـقوم  نـتفر  هرفط  يارب  هدـنهد  نیکـست يا  هلباـقم 

.تشاد دهاوخ  یپ  رد  يدیدش  یگدروخرس  دوش و  یمن یلمع  رظن  دروم  يوزرآ 

: زا دنترابع  دمآراکان  ياه  هلباقم  یخرب 
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ینار سپاو  کی _ 

(1) ینار سپاو  کی _ 

زا دـنراد ، یپ  رد  ...و  دوخ ، زا  يرازیب  هانگ ، ساسحا  مرـش ، هک  ییاه  هرطاخ  تسکـش ، کی  روآ  جـنر ياه  هرطاـخ  هلباـقم ، نیا  رد 
.دنوش یم  هدنار  نوریب  يرایشه  نادیم 

رانک ای  اه  هتساوخ  لرتنک  تهج  رد  هدیجنس  يراد  نتـشیوخ  زا  تسا  ترابع  یناشنورف  .تسا  توافتم   (2) یناشنورف اب  ینار  سپاو 
رد رایشه و  شیوخ ، هدناشن  ورف  راکفا  ربارب  رد  یمدآ  .نّیعم  يرما  رب  نتفای  زکرمت  روظنم  هب  روآ  جنر  ياه  هرطاخ  تقوم  نتشاذگ 

، تسا هارمه  لماک  تیقفوم  اب  یکدـنا  دراوم  رد  ینار  سپاو .تسا  رایـشهان  تدـش  هب  هدـنار ، سپاو  ياه  هرطاخ  اـه و  هناـکت  ربارب 
ار يرگید  یعافد  ياهراکوزاس  دوب و  دهاوخ  بارطـضا  راچد  صخـش  نیاربانب ، .تسا  يدج  يدـیدهت  هشیمه  اهنآ  تشگزاب  یلو 

.دزاس رود  يرایشه  هگرج  زا  ار  اهنآ  ات  دزادنا  یم  راک  هب 

یشارت لیلد  ود _ 

(3) یشارت لیلد  ود _ 

لیلد زا  نشور  يا  هنومن  لثملا ، برض  نیا  .هد » یم  وب  هگ  یم هسر ، یمن  تشوگ  هب  شتسد  هبرگ  : » تسا هدمآ  اه  لثملا  برض  رد 
یم بوسنم  دنسپ  هعماج ِیقطنم  ياه  هزیگنا  هب  ار  دوخ  ياه  تسکش  اه و  فعض  تلاح ، نیا  رد  صخش  .دهد  یم  ناشن  ار  یـشارت 

.تسا هدش  راتفر  یقطنم  تسرد و  هک  دیآ  رظن  هب  نینچ  ات  دنک 

دوش و یم  هدافتـسا  کنز » لوگ  دوخ   » کی ناونع  هب  فده و  هب  ندیـسرن  زا  یـشان  يدـیماان  زا  نتـساک  يارب  یهاگ  یـشارت  لیلد 
.نارگید يارب  ینتفریذپ  یقطنم و  ياه  لیلد  نتخاس  يارب  مه  یهاگ 

.دننک یم  هدافتسا  یبوخ  هب  هتکن  نیا  زا  ناشارت  لیلد  یعقاو و  لیالد  ات  دنتسه  بوخ  ِلیالد  لابند  هب  رتشیب  ًالومعم  اه  ناسنا

.repression - 1
.suppression - 2

.rationalization - 3
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هنوراو شنکاو  هس _ 

(1) هنوراو شنکاو  هس _ 

ناهنپ دوخ _  زا  یهاگ  یتح  و  دوخ _  رد  نآ ، داضتم  هزیگنا  هب  ندـیورگ  رد  يور  هدایز  هار  زا  ار  يا  هزیگنا  دارفا  تلاـح ، نیا  رد 
.دهد یم ناشن  تبحم  وا  هب  هزادنا  زا  شیب  شدنزرف ، نتشادن  تسود  هب  ندشن  مهتم  يارب  هک  يردام  لثم  دننک ، یم 

.دنا هدش هدیزگ  دراوم ، نیا  زا  يزور  دوخ ، دنراد ، يدنت  شنکاو  اه  یقالخا  دـض  اه و  یجک  ربارب  رد  هعماج  رد  هک  يدارفا  دـیاش 
.تشاد يا  هدیجنس  یقطنم و  ياه  هدافتسا  هدش ، لرتنک  تروص  هب  شنکاو  نیا  زا  ناوت  یم  یهاگ  نیاربانب ،

ینکفارف راهچ _ 

(2) ینکفارف راهچ _ 

اهنآ هاگ  راک ، نیا  يارب  مینک و  ناهنپ  مه  نامدوخ  زا  یتح  ار  اهنآ  مینک  یم  شالت  هک  دراد  دوجو  يدنیاشوخان  تافص  ام  همه  رد 
متـسود : » دیوگ یم  دسرت و  یم  یکیرات  زا  هک  دـیریگب  رظن  رد  ار  یکدوک  .میهد  یم  تبـسن  نارگید  هب  زیمآ  قارغا  یتروص  هب  ار 

، دراوم زا  يرایـسب  رد  .دسرت » یمن  یکیرات  زا  هک  دنالوبقب  دوخ  هب  دهاوخ  یم  هلمج  نیا  نتفگ  اب  وا  .دـسرت » یم  یلیخ  یکیرات  زا 
رـصقم ار  رگید  لماع  ای  رگید  سک  دننک و  هدافتـسا  اهنآ  يزاساثنخ  اه و  نارحب  اب  هلباقم  يارب  هویـش ، نیا  زا  دننک  یم  شالت  دارفا 

.دنهد یم  هولج 

راکنا جنپ _ 

(3) راکنا جنپ _ 

.دنک راکنا  ساسا  زا  ار  نآ  تسا  نکمم  تلاح ، نیا  رد  .دوش  ور  هب  ور  نآ  اب  دناوتب  صخـش  هک  تسا  نآ  زا  رتراوگان  هعقاو  یهاگ 
هرهب رایـسب  شنکاو ، نیا  زا  ًالومعم  دنرادن ، یهجوت  نارگید  ندش  هدرزآ  هب  ای  دنریگ  یم  هدـیدان  ار  نارگید  ياهداقتنا  هک  یناسک 

.دنریگ یم 

.reaction formation - 1
.projection - 2

.denial - 3
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يزاساج هباج شش _ 

(1) يزاساج هباج شش _ 

نیا .دوش  یم  هدنار  رگید  يریسم  هب  يزاساج  هباج راکوزاس  کمک  هب  ددرگ ، یمن  اضرا  ینّیعم  هار  زا  هک  يا  هزیگنا  شور ، نیا  رد 
.تسا كانرطخ  زین  هاگ  دور و  یم راک  هب  نّکسُم  ناونع  هب  تبثم و  لکش  هب  هاگ  يزاساج  هباج

یگدنز نابز  ه )_

هراشا

یگدنز نابز  ه )_

ساسحا رتشیب  مینک ؟ یم  ساسحا »  » هنوگچ ار  طابترا  ره  دـمآ  یپ  .میتسه  طابترا  رد  يداـیز  دارفا  اـب  یتواـفتم ، لـیالد  هب  زور  ره 
میدرک هدافتـسا  ار  تاملک  مادک  تشاد ؟ ییاه  یگ  ژیو  هچ  دوب ، ینامداش  نآ  دمآ  یپ  هک  یطابترا  یتیاضران ؟ ای  میراد  يدونـشخ 

.میتشاد يرترابرپ  رت و  قیمع ِطابترا  هک 

زا رگا  .میشخب  دوبهب  ار  دوخ  یناسنا  ياه  طابترا تیفیک  ات  نام  یمالک ياهوگلا  رد  رییغت  داجیا  يارب  تسا  یتوعد  یگدنز ،» نابز  »
یطابترا يوگلا  هتشادن و  دوجو  زیمآ  تبحم  طابترا  وا ، یگدنز » نابز   » يوگلا رد  هک  تسانعم  نیدب  میشاب ، هدیجنر  يدرف  نانخس 

هـسیاقم «، » یقالخا تواضق   » نوچمه ییاهوگلا  ام  .تسا  هدوب  یگدـنز » زا  زاس  هناگیب  » طابترا ياهوگلا  زا  یکی  تلاـح ، نیا  رد  وا 
.دنزاس یم  نام  هناگیب یگدنز ، زا  هک  میناد  یم  یطابترا  ياه  لدم  ار  تیلوئسم » راکنا   » و ندرک »

رد اـه  ناـسنا نداد  رارق  ینعی  تـسا »؟ هنوـگچ  لـباقم  فرط   » مـینک نـییعت  میـشوک  یم  اـم  یقـالخا ، تواـضق  رب  ینتبم  طاـبترا  رد 
رگیدمه و زا  اه  ناسنا  يزاسادج  ام  شالت  نیا  هجیتن  .لعفنم  لاّعف و  ابیز ، تشز و  لبنت ، گنرز و  دب ، بوخ و  ییاتود  ياه  میسقت
رد دارفا  یعیبط  شنکاو  میناد و  یم  هلمح  یعون  ار  یقالخا » تواضق   » ام یگدـنز ،» نابز   » رد .تساهنآ  نیب  يرود  هلـصاف و  داـجیا 

ربارب

.displacement - 1
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هن تسا ، طابترا  يرارقرب  هملاکم ، زاـغآ  زا  اـم  تین »  » اریز تسین ؛ اـم  رظن  دروم  مادـک  چـیه  هک  تسا  لـباقتم  هلمح  اـی  رارف  هلمح ،
.لباقتم هلمح  تفایرد  ای  لباقم  فرط  نداد  يرارف 

؟ دیا هدوب  ییوگو  تفگ نینچ  نیفرط  زا  یکی  لاح ، هب  ات  ایآ 

؟ یتسه ینابصع  ارچ  نم :

! متسین ینابصع  وت :

.همولعم اباب ، ارچ  نم :

.متسین ینابصع  نم  هن ، وت :

؟ ینز یم فرح  يروج  نیا  ارچ  سپ  نم :

.يد یم ریگ  هبارخ ، تلاح  تدوخ  وت  .منز  یم  فرح  يروج  هچ  هگم  وت :

.مراذگ یم  وت  يارب  تقو  هک  نم  ِفیح  وگن ؛ هگید ، بخ  نم :

طاـبترا تیفیک  دوـبهب  طاـبترا و  يرارقرب  يارب  مینکب ؟ میناوـت  یم  هچ  میـشابن ، یـضار  طاـبترا  عوـن  نیا  وـگو و  تفگ نـیا  زا  رگا 
شالت نارگید  حالـصا  رییغت و  يارب  ام  یگدـنز ، نابز  يوگلا  رد  .مینک  عورـش  ار  راک  میناوت  یم  دوخ » رییغت   » اب طقف  ناـم ، یناـسنا

رد و  .مینک » یم  شیوـجو  تـسج نارگید  رد  هـک  میوـش  يرییغت  ناـمدوخ ، دـییایب  : » يدـناگ اـمتاهم  توـعد  هـب  هـکلب  مـینک ، یمن 
تیبرت نآ  اب  هک  مینک  یم  یمالک  ياهوگلا  نیزگ  ياج  ار  یگدـنز  نابز  هجوت و  دوخ ، یمـالک  يوگلا  هب  رییغت ، نیا  يوجو  تسج
.تسا بتارم  هلسلس  جیورت  ندرک و  هسیاقم  یقالخا ، تواضق  نآ ، رساترس  هک  مینک  تبحص  ییوگلا  اب  میا  هتفرگ  دای  ام  .میا  هدش 

تبحم هک  میوش  طبترم  يا  هنوگ  هب  نارگید  دوخ و  اب  ات  دـنک  یم  کـمک  اـم  هب  تسا و  تنوشخ  نودـب  یطاـبترا  یگدـنز ، ناـبز 
راهچ رب  زکرمت  اب  ار  نارگید  هب  ندرک  شوگ  نامدوخ و  زاربا  شور  هک  دـنک  یم  نام  ییامنهار نینچمه ، .ددرگ  افوکـش  ناـم  یتاذ

راهچ نآ  .میزاس  رابرپ  ار  نام  یگدنز  ات  مینک  يزاس  هرابود  هصرع ،
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«. مینک یم اضاقت   » و میراد » زاین  « ؛» مینک یم  ساسحا  « ؛» مینک یم  هدهاشم   » هچنآ زا : دنترابع  هصرع 

یگدنز نابز  رد  وگو  تفگ  ياه  هلحرم 

هراشا

یگدنز نابز  رد  وگو  تفگ  ياه  هلحرم 

: دراد هلحرم  راهچ  یمالک ، يوگلا  نیا  رد  وگو  تفگ

هدهاشم لوا : هلحرم 

هدهاشم لوا : هلحرم 

یم مینیب ، یم  اراکـشآ  ار  هچنآ  میراد  زاین  ام  .تسا  تواضق  یبایزرا و  زا  هدهاشم  ییادـج  مزلتـسم  دـنیآرف ، نیا  زا  هلحرم  نیتسخن 
نیبرود هک  مینیب  یم  ار  يزیچ  هدهاشم ، رد  ام  .مینک  هدهاشم  تواضق ، یبایزرا و  اب  ندرک  بیکرت  نودب  مینک ، یم  سمل  ای  میونش 

رب ینتبم  هچنآ  ره  هلحرم ، نیا  رد  .دـنک  تفایرد  دـناوت  یم  توص  طبـض  هک  میونـش  یم  ار  يزیچ  دـنک و  تبث  دـناوت  یم  یـساکع 
شوگ تشپ  نارماک   » ینعی تواضق ؛ اب  هارمه  هدـهاشم  کی  فـالتخا  هب  لاـثم ، يارب  .مینک  یم  فذـح  تساـم ، طابنتـسا  ریـسفت و 

هک لوا  هلمج  .دینک  هجوت  دناوخ ،» یم  سرد  ناحتما  زا  لبق  بش  طقف  نارماک   » ینعی تواضق ؛ نودب  هدـهاشم  کی  و  تسا » زادـنا 
؟ دنک یم  داجیا  ام  بطاخم  رد  ار  یشنکاو  هچ  دهد ؟ یم ام  هب  یتاعالطا  هچ  تسا ، يزادنا  شوگ  تشپ  رب  ینتبم 

ساسحا مود : هلحرم 

ساسحا مود : هلحرم 

، یبایزرا نودب  هدهاشم  زا  دعب  ام  .مینک  نایب  ار  نآ  سپـس  ییاسانـش و  ار  دوخ  ساسحا  هک  تسا  نیا  یگدنز » نابز   » هلحرم نیمود 
ینابصع «، » میبجعتم «، » میلاح شوخ «، » میا هدیـسرت  «، » میا هدیجنر   » ایآ میراد : یـساسحا  هچ  لمع  نیا  هدهاشم  اب  هک  مینک  یم  نایب 

؟ ...ای میتسه »

یم زاربا  ار  دوخ  ياهریـسفت  اه و  تشادرب راـکفا ، ...منک ،» یم  ساـسحا  نم  : » لـثم ییاـه  هلمج نتفگ  زا  دـعب  یتح  اـه  تقو  یلیخ 
هجوت هلمج  ود  نیا  هب  .مینک 
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، هدـنیوگ منک ،» یم  ساسحا   » ترابع دوجو  اب  .متـسین » مهم  منک ، یم  راک  اهنآ  اـب  هک  یناـسک  يارب  منک  یم  ساـسحا  نم  : » دـینک
نم : » دـش دـهاوخ  زاربا  يا  هلمج  نینچ  اـب  ساـسحا  ناـیب  هک  یلاـحرد  ار ، شدوخ  ساـسحا  هن  تسا ، هدرک  ناـیب  ار  دوـخ  تشادرب 

«. منک یم  يدیماان  ساسحا  نم   » ای منک » یم  مغ  ساسحا 

زاین موس : هلحرم 

زاین موس : هلحرم 

ام تاساسحا  .تسا  طبترم  میا ، هدرک  ییاسانـش  هک  یـساسحا  هب  نام ، زاین مادک  هک  مینک  یم  نایب  ام  دنیآرف ، نیا  هلحرم  نیموس  رد 
.تسین نآ  تلع  یلو  دشاب ، ام  ساسحا  هدـننک  کیرحت  دـناوت  یم  نارگید  راتفر  .نارگید  راتفر  رد  هن  دـنراد ، هشیر  ام  ياهزاین  رد 

دمآ یپ  یفنم ، تاساسحا  تسام و  زاین  ققحت  دمآ  یپ  تبثم ، تاساسحا  .میا  هتـشاد  هظحل  نآ  رد  هک  تسا  يزاین  ام  ساسحا  تلع 
.ام زاین  نتفاین  ققحت 

.دـیا هداتـسیا  وا  رظتنم  رتچ  نودـب  ناراب ، ریز  رد  هقیقد  امـش 35  .دـیراد  تاقالم  رارق  نابایخ  رد  يدرف  اب  راهچ  تعاس  دـینک  ضرف 
هب ریخأت  اب  یتلع ، هب  امش  دینک  ضرف  الاح  دیراد ؟ یساسحا  هچ  يو  ندید  زا  .دیآ  یم  وا  هک  دینیب  یم  نابایخ  فرط  نآ  زا  ناهگان 
یم وا  هک  دـینیب  یم  نابایخ  فرط  نآ  زا  ناهگان  دـیوش و  یم  هدایپ  یـسکات  زا  امـش  .هقیقد  تعاس 4:45  ینعی  دیـسر ؛ یم  ناترارق 
امـش ساسحا  یلو  هدـمآ ، رید  وا  تلاـح  ود  ره  رد  تسا ؟ تواـفتم  ساـسحا  ود  نیا  اـیآ  دـیراد ؟ یـساسحا  هچ  وا  ندـید  زا  .دـیآ 

.نارگید راتفر  هن  تسامش ، دوخ  زاین  امش ، ساسحا  تلع  .تسا  توافتم  هظحل ، ود  نیا  رد  امش  زاین  اریز  تسا ؛ توافتم 

اضاقت مراهچ : هلحرم 

اضاقت مراهچ : هلحرم 

نامزاین یتقو  .دوش  رابرپ  نام  یگدنز ات  میراد  نارگید  زا  ییاضاقت  هچ  هک  دزادرپ  یم  شسرپ  نیا  هب  دنیآرف ، نیا  زا  هلحرم  نیرخآ 
نایب صخشم  ياضاقت  کی  اب  میراد ، زاین  مینک و  یم  ساسحا  مینک ، یم  هدهاشم  ار  هچنآ  تسا ، هتفاین  ققحت 
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اهنآ اـت  مینک  ناـیب  نارگید  هب  ار  ناـمیاضاقت  هنوگچ  .دزاـس  هدروآرب  ار  اـم  زاـین  تسا  نکمم  هک  میهاوـخ  یم  یلمع  اـم  مینک : یم 
؟ دنشاب هتشاد  ام  زاین  هب  زیمآ  تبحم  ییوگ  خساپ  هب  يرتشیب  لیامت 

شراک فرص  يدایز  تقو  هک  متساوخ  مرسمه  زا  : » دیوگ یم  یصخش  .مینک  هدافتسا  یندش » ماجنا   » لامعا و  تبثم »  » نابز زا  دیاب 
تبثم و نابز  ساـسارب  صخـش  نیا  هک  يا  هلمج  .تسا » هتفر  يدرجم  ترفاـسم  هب  شناتـسود  اـب  هتفرگ و  یـصخرم  وا  یلو  دـنکن ،

هچب نم و  اب  هناخ ، رد  ار  رهظزا  دعب  کی  لقادح  مراد  تسود  نم  : » دوب هلمج  نیا  دـیاش  دـیوگب ، تسناوت  یم  یندـش  ماجنا  لامعا 
اـضاقت هک  دـناد  یم  وا  لوا  هلمج  رد  هک  یلاحرد  تسا ، هدـش  وا  زا  ییاضاقت  هچ  هک  دـناد  یم  رـسمه  هلمج ، نیا  اب  .ینارذـگب » اه 

.دنکب هچ  هک  دناد  یمن  یلو  دنکن ، هچ  تسا  هدش 

خساپ هکنیا  ياج  هب  .مینک  يرگنزاب  نارگید  هب  ندرک  شوگ  دوخ و  نایب  هویش  رد  هکنیا  هب  تسا  یتوعد  یگدنز ،» نابز  ، » نیاربانب
ساسحا مینک ، یم  كرد  هچنآ  زا  یهاگآ  میهد ؛ خـساپ  یهاگآ  ساسا  رب  دـشاب ، يدارا  ریغ  ياه  شنکاو تداع و  يور  زا  ام  ياه 

یم ناشن  زیمآ  تبحم  هنامرتحم و  هجوت  نارگید ، هب  نامز  مه  هک  یلاـحرد  میناوت  یم  اـم  يا ، هطبار  ره  رد  .میراد  زاـین  مینک و  یم 
.میزادرپب زین  نامدوخ  تاساسحا  اهزاین و  راکشآ  هناقداص و  نایب  هب  میهد ،

طاشن يداش و  شیازفا  تراهم  . 5

هراشا

طاشن يداش و  شیازفا  تراهم  . 5

، يداش لباقم ، رد  دراذـگ و  یم  ياجرب  وا  ناور  حور و  ناسنا و  رب  يراـب  ناـیز راـثآ  هچ  هودـنا  مغ و  هک  تسین  هدیـشوپ  یـسک  رب 
.تساهدرد زا  يرایسب  شخب  نیکست  يوراد 

ناور دهاکب  دهاکب ، يداش  وچ 

ناوتان نایم  ردنا  ددرگ  درِخ 

یسودرف
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ار يرگید  ناسنا  دـنک و  یم  دوبان  ار  یناسنا  کچوک ، یهودـنا  هاـگ  .تسین  هزادـنا  کـی  هب  هودـنا ، مغ و  زا  اـه  ناـسنا  يریذـپرثا 
یم ناسنا  حور  لد و  رب  وس  ره  زا  مغ  ياهریت  میرگنب ، زورما  یگدـنز  هب  هک  هیواز  ره  زا  .دـهد  یمن  ناکت  مه  اه  مغ  نیرت  نیگنس 

.دشاب اهنآ  هدننک  یثنخ  نامرد و  دناوت  یم  یقطنم ، حیحص و  هویش  هب  يداش  هک  یلاحرد  دنیشن ،

(1) «. تسا طاشن  نتخیگنارب  حور و  طاسبنا  هیام  يداش ، َطاَشِّنلا ؛ ُرِیثَی  َسْفَّنلا ِو  ُطُْسبَی  ُروُرُّسلَأ   : » دیامرف یم  (ع ) یلع نانمؤمریما ،

راثآ زا  دـنک ، لرتنک  ار  اـه  مغ  دـناوتب  هک  تسا  نیا  دـشاب ، هتـشاد  یگدـنز  رد  دـیاب  سکره  هک  ییاـه  تراـهم  زا  یکی  نیارباـنب ،
.دنک هدافتسا  شیوخ  عفانم  حلاصم و  يارب  اهنآ  زا  یهد و  تهج  ار  اه  يداش  دشاب ، نیرفآ  يداش  دهاکب ، اهنآ  راب  نایز

ینید نوتم  رد  يداش  فلا )

ینید نوتم  رد  يداش  فلا )

مـسبت يارب  هک  یناوارف  شاداپ  .دوش  یم  تفای  نارگید  ای  دوخ  يارب  ینیرفآ  يداـش  هراـبرد  ییاـه  هزومآ  مالـسا ، سدـقم  نید  رد 
.تسا هلوقم  نیا  زا  دراد ، دوجو  رورس  لاخدا  حازم و  یخوش و  هزبس ، هب  هاگن  تعیبط ، رد  روضح  ای  نارگید  هرهچ  هب  ندرک 

 : دیامرف یم  (ع ) یلع ترضح 

(2) .ِسُوبَْعلا ِّدَح  ْنَع  ُجُرْخَی  ِهِسْفَن َو  ْنَع  ُناَْسنِإلا  اَِهب  ُحوُرَی  ِهَهَکاَفُْملِاب  َسَْأب  ال 

.دوش یم  جراخ  ندرک  سوبع  دح  زا  دزاس و  یم  هدوسآ  ار  شسفن  نآ  هلیسو  هب  ناسنا  درادن ، لاکشا  ندرک  یخوش 

.دنرادن مه  اب  یتافانم  یعبط  خوش  نامیا و  .دزاس  یم  رت  ناسآ ار  اه  يراوشد  لمحت  دهاک و  یم هودنا  مغ و  راب  زا  یخوش ، هدنخ و 
ار یعبط  خوش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

ح7391. ملکلاررد ، مکحلا و  ررغ  - 1
ح 886. ص 339 ، ج 20 ، هغالبلا ، جهن  حرش  دیدحلا ، یبا  نبا  - 2
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تـسا عبط  خوش  نمؤم ، ٌبِضَغ ؛ ٌبِطَق َو  ُِقفاَنُْملا  ٌبَِعل َو  ٌبِعَد  ُنِم�وُْملَأ  : » دیامرف یم دـنک و  یم  یفرعم  نامیا  لها  ياه  هناشن زا  یکی 
(1) كانبضغ .» ومخا و  قفانم ، و 

یم شرافـس  نادـب  تسا ، هتفای  شهاک  ناشباحـصا  نایم  رد  یعبط  خوش  دـندش  یم هجوتم  (ع ) موصعم ناـماما  هاـگره  هکنآ  بلاـج 
: دیوگ یم  يوار  .دندرک 

یعبط خوش  اریز  دینکن ؛ نینچ   : » دومرف ماما  .كدنا  متفگ : تسا ؟ هنوگچ  امش  نایم  رد  یعبط  خوش  دیسرپ :  (ع ) قداص ماما  يزور 
یخوش وا  اب  دنک ، داش  ار  یسک  تساوخ  یم  هاگره  ادخ  لوسر  ینک و  یم  داش  ار  تردارب  هلیسو  نیدب  وت  تسا و  یقلخ  شوخ  زا 

(2) «. درک یم 

لد هدـننکداش  مود ، تسا و  هنـسح  قـالخا  زا  هکنآ  تسخن  دراد : دوـجو  یعبط  خوـش هراـبرد  یـساسا  هتکن  دـنچ  ثیدـح ، نیا  رد 
دنوادـخ لوسر  هریـس  زا  ماما ، هتفگ  هب  هکنآ  مراهچ  هدومرف و  قیوشت  نآ  نداد  ماجنا  هب  ماما  هکنآ  موس  .تسا  هدـش  یفرعم  نانمؤم 

 : درک یم  یخوش  وا  اب  دید ، یم  نیگمغ  ار  هباحص  زا  یکی  هاگره  مالسا  یمارگ  لوسر  هک  تسا  هدمآ  زین  رگید  یتیاور  رد  .تسا 

(3) .ِهَبَعاَدُْملِاب ًاموُمْغَم  ُهآَر  اَذِإ  ِِهباَحْصَأ  ْنِم  َلُجَّرلا  ُّرُسََیل  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َناَک 

.درک یم  داش  ار  وا  ندرک ، یخوش  اب  دید ، یم  نیگمغ  ار  باحصا  زا  یکی  ادخ  لوسر  هاگره 

: دیامرف یم  رگید  یتیاور  رد  و 

(4) .ِِهناَوْخِإ ِهْجَو  ِیف  َسِّبَعُْملا  ُضِْغُبی  َهَّللا  َّنِإ 

.دراد ترفن  دنک ، ییور  شرت  شناردارب  هرهچ  رب  هک  یصخش  زا  دنوادخ 

ّالِإ ٍنِمُْؤم  ْنِم  اَم  : » دناد یمن  نمؤم  دشابن ، وا  رد  تفـص  نیا  هک  ار  ینمؤم  (ع ،) قداص ماما  هک  تسا  يا  هزادنا هب  یعبط  خوش  شزرا 
، تسین نمؤم  نمؤم ] [ ؛ ٌِهباَعُد ِِهِیفَو 

ص 49. لوقعلا ، فحت  - 1
ح 3. ص 663 ، ج 2 ، یفاکلا ، - 2

ص 407. ج 8 ، لئاسولا ، كردتسم  - 3

ص 321. ج 8 ، لئاسولا ، كردتسم  - 4
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(1) «. دشاب یعبط  خوش  وا  رد  هکنیا  رگم 

یعبط خوش  ياهزمرق  طخ  ب )

یعبط خوش  ياهزمرق  طخ  ب )

هکلب تسین ، دـیفم  اـهنت  هن  دوش ، جراـخ  دـح  نآ  زا  رگا  هک  دراد  یـصخشم  زرم  دـح و  رگید ، ياـه  تفـص دـننام  زین  یعبط  خوـش 
 : زا دنترابع  راب  نایز ياه  يداش  زا  یخرب  .تسه  مه  راب  نایز

.دنک یم  لفاغ  ادخ  دای  زا  ار  ناسنا  هک  يداش  کی _ 

.دربب دای  زا  ار  یگدنز  ياه  تیعقاو  هک  يداش  ود _

.دشاب اهنآ  هب  نیهوت  نارگید و  رخسمت  زا  هک  يداش  هس _ 

.دشاب هتخیمآ  تامّرحم  هب  هک  يداش  راهچ _

.دیآ تسد  هب  ینویفا  داوم  فرصم  هار  زا  هک  يداش  جنپ _ 

.دشاب هتشاد  یپ  رد  يدرخ  مک  تقامح و  هک  يداش  شش _ 

تیاور .تخادرپ  نادـب  هدیجنـس  قیقد و  دـیاب  ًامتح  تسا و  مهم  رایـسب  نآ  شیادـیپ  أشنم  تسا ، شخبورین  هچرگ  يداش  نیارباـنب ،
.دنتسه يدراوم  نینچ  هب  رظان  عقاو  رد  دنا ، هدرک  شهوکن  ار  یعبط  خوش  حازم و  هک  ییاه 

داش ياه  ناسنا هب  یهاگن  ج )

داش ياه  ناسنا هب  یهاگن  ج )

اه و لکـشم اب  دوخ ، یگدـنز  رد  اهنآ  ایآ  دـیا ؟ هدیـشیدنا  دـننک ، یم  یگدـنز  هنوگچ  اهنآ  هکنیا  داش و  ياه  مدآ  هب  لاح  هب  ات  ایآ 
: میناد یمن ام  هک  دنناد  یم  ییاه  هتکن  اهنآ  دیاش  دنوش ؟ یمن  ور  هبور  میراد ، ام  هک  یلئاسم 

.دننک یم  باختنا  دوخ ، دنروخ ، یم  هچنآ  یگدنز و  راک ، لحم  اهنآ  .دنراد  دوخ  لرتنک  رد  ار  یگدنز  داش ، دارفا  کی _ 

ح 2. ص 663 ، ج 2 ، یفاکلا ، - 1
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ياذغ .درک  تبقارم  اهنآ  زا  هجوت و  اهنآ  ود  ره  هب  دیاب  هک  دنناد  یم  یبوخ  هب  اهنآ  .دنهاگآ  ندـب  زغم و  طابترا  زا  داش ، دارفا  ود _
.دشخب یم داش  ملاس و  ینهذ  ناسنا  هب  ندرک ، شزرو  یفاک و  باوخ  بسانم ،

یم سرد  وا  زا  هک  دننیب  یم  يراگزومآ  لکـش  هب  ار  یگدنز  اهنآ  .دننیب  یمن  تخاب  درب و  نادیم  کی  ار  یگدنز  داش ، دارفا  هس _ 
یمن هدنامرد  مگرد و  رس  دنروخب ، تسکش  رگا  دنیامزآ و  یم  ار  نوگانوگ  ياه  هار  اه ، یتخس  تالکـشم و  ماگنه  اهنآ  .دنزومآ 

.دنراد ور  شیپ  رد  يدایز  ياه  هار  دنناد  یم  اریز  دنوش ؛

ناسنا همه  يارب  دب  ياه  قافتا  .دنهاگآ  لاح  نامز  شزرا  هب  اهنآ  .دننک  یگدنز  هنوگچ  هظحل  رد  هک  دـنناد  یم  داش  دارفا  راهچ _
؟ مینادب یگشیمه  ار  اهنآ  ارچ  سپ  .دهد  یم  خر  اه 

هب تبثم  بوخ و  دید  اب  رگا  .تسا  جراخ  ناسنا  لرتنک  زا  یگدـنز ، رد  اه  قافتا  یخرب  نداد  يور  هک  دـنناد  یم  داش  دارفا  جـنپ _ 
میهاوخن میلست  راوگان  طیارش  ربارب  رد  هاگ  چیه  میـشاب ، هتـشاد  ار  طیارـش  نیرتدب  اب  ییورایور  یگدامآ  نامز ، مه میرگنب و  هدنیآ 

.دش

رد بوخ  ياه  قافتا نداد  يور  رظتنم  طقف  اهنآ  .دنرب  یم  شیپ  ار  دوخ  یگدنز  هشقن ، حرط و  اب  مدق و  هب  مدـق  داش ، دارفا  شش _ 
زا یمین  عقاو ، رد  دننک ، یم  زاغآ  ار  يراک  یتقو  هک  دنناد  یم  زین  دنناد و  یم ار  کچوک  ياه  مدـق  تیمها  هکلب  دنتـسین ، یگدـنز 

.دنا هتفر  ار  هار 

دننک لح  نارگید  دوخ و  ياه  هابتشا  اهاطخ و  زا  نتفرگ  سرد  اب  ار  ناشلئاسم  تالکشم و  هنوگچ  هک  دنناد  یم  داش  دارفا  تفه _ 
.دنور یم  شیپ  یگدنز ، رد  یساسا  تاکن  هب  هجوت  فده و  رب  زکرمت  اب  اهنآ  .دنشاب  رگن  هدنیآ  و 

يداش تیوقت  ياهراکهار  د )

يداش تیوقت  ياهراکهار  د )
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اب .تسا  هدوبن  دنیاشوخ  شیارب  هک  هدرک  يرپس  ار  ییاهزور  دوخ  یگدنز  رد  يدرف  ره  .تسا  ینهذ  صاخ  تیعـضو  یلاح ، شوخ
 : دیازفا یم  ام  ياه  يداش  هب  ریز  ياه  هتکن تیاعر  .دراذگ  یم رثا  دارفا  طباور  لغش و  یتمالس ، رب  نمزم ، يدونشخان  لاح ، نیا 

هک دینک  یم ادیپ  یلاح  شوخ ساسحا  يژرنا و  نانچ  تروص ، نیا  رد  .دیرگنب  تبثم  يدید  اب  یگدنز  هب  دیشاب : نیب  شوخ  کی _ 
.دیوش یم بجعتم 

.دزاس هتفشآ  ار  امش  کچوک  لئاسم  دیهدن  هزاجا  دیشاب :  هتشاد  یعیسو  دید  ود _

ماجنا رد  تیقفوم  لیلد  هب  دینک و  رکـشت  شکمک  لیلد  هب  دوخ  راکمه  زا  .دـینک  ینادردـق  نارگید  زا  دیـشاب :  رازگ  ساپـس  هس _ 
.دییوگب کیربت  وا  هب  شراک ،

.دینکن تلفغ  تسا ، شخب  تذل  ناتیارب  هک  یعورشم  ياهراک  نداد  ماجنا  زا  راهچ _

.دینک ادیپ  يدیدج  يژرنا  ات  دیهد  رییغت  ار  دوخ  هنازور  ياه  همانرب  دینک :  داجیا  عونت  رییغت و  دوخ  ياه  همانرب  رد  جنپ _ 

، تفرگ سامت  امش  اب  هرظتنم  ریغ  روط  هب  یمیدق  تسود  کی  هک  ینامز  دیروآ  یم  رطاخ  هب  ایآ  دیشاب :  سامت  رد  مدرم  اب  شش _ 
هلـص هک  دینکن  شومارف  .دیوش  ربخاب  اهنآ  لاح  زا  دیریگب و  سامت  دوخ  یمیدـق  ناتـسود  ای  لیماف  دارفا  اب  دـیتشاد ؟ یـساسحا  هچ 

.دراد یپ  رد  زین  يدایز  رایسب  تبثم  يژرنا  ناوارف ، شاداپ  رب  نوزفا  محر 

هتفه رخآ  رد  ردـقچ  اـی  دـیراد  هلغـشم  ردـقچ  هک  تسین  مهم  .دـیبایب  دوـخ  قاـّلخ  يژرنا  يارب  يا  هنزور  دیـشاب :  قّـالخ  تـفه _ 
يرتشیب تمالس  يداش و  ساسحا  دیهد ، صاصتخا  قاّلخ  ياه  تیلاعف  نداد  ماجنا  يارب  ار  ینامز  رگا  .دینک  یم  یلاح  یب  ساسحا 

.درک دیهاوخ 

هدز هک  یفرح  ای  هداد  ماجنا  هتشذگ  رد  هک  يراک  رطاخ  هب  ار  یسک  هک  دشاب  هدیسرارف  نآ  نامز  دیاش  دیـشاب :  هدنیاشخب  تشه _ 
اه و قافتا .دیشخبب  تسا ،

مالسا هاگدید  زا  یگدنز  ياه  تراهم اب  www.Ghaemiyeh.comییانشآ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 114زکرم  هحفص 104 

www.takbook.com

http://www.ghaemiyeh.com


ص:92

ندرب دای  زا  اب  ار  دوخ  یناـمداش  سپ  .دـینادرگرب  بقع  هب  ار  ناـمز  دـیناوت  یمن  هک  دـینادب  .دـینک  شومارف  ار  هتـشذگ  ياـه  هابتـشا
.تسا شخب  تذل  رایسب  شیاشخب ، هک  دیشاب  نئمطم  .دیروآ  تسد  هب  هرابود  هتشذگ ، ياه  تسکش  اه و  يدیماان 

زا .دیهد  ناشن  هقالع  نارگید  دوخ و  هب  دیـشاب و  واکجنک  نارگید  ناتدوخ و  هرابرد  دـینک : رود  دوخ  زا  ار  يدـیماان  ساسحا  هن _ 
هب هتـسویپ  .تسا  هار  نیرخآ  دیا ، هتفرگ  شیپ  رد  هک  یهار  دینکن  رکف  زگره  .دیزیهرپب  يرگ و  يذوم  یگتفیـشدوخ و  یـسولپاچ ،

.دیشاب زین  رگید  ياه  هنیزگ  لابند 

دوخ و ياـه  فعـض  رد  ندـنامورف  ياـج  هب  تسا ! یتیعقاو  نیا  دراد ، ییاـه  فعـض  سکره  دـیریذپب : ار  دوخ  ياـه  فعـض  هد _ 
.دنوشن ناتناور  نمشد  ات  دینک  یتسود  اهنآ  اب  دیدرگ و  هریچ  ناتیاه  فعض  رب  دیشوکب  يدیماان ، ماد  رد  ندش  راتفرگ 

ندیـشیدنا يریگدای و  اب  ار  ناتزغم  رگا  .تساه  هچیهام  رگید  دـننام  يا  هچیهام  زغم ، دـینکن : شومارف  زگره  ار  يریگدای  هدزاـی _ 
.داد شرورپ  يریگدای ، هار  زا  ندرک  لاعف  اب  دیاب  ار  زغم  .دوش  یمن  هدیزرو  دیهدن ، زرو 

هک یتبـسن  هب  يزیچ ، ره  زا  دـینک  شالت  .مینک  یم  یگدـنز  اه  تیبسن  زا  يا  هرتسگ  رد  ام  دـینک : يرود  ییارگ  قلطم  زا  هدزاود _ 
ار شـالت  نیرتشیب  هشیمه  دـناوت  یم  یلو  دریگب ، تسیب  هرمن  دـناوت  یمن  هشیمه  یگدـنز  رد  سک  چـیه  .دـیریگب  هرهب  دـیناوت ، یم 

.هدروخ تسکش  هاوخ  دشاب ، زوریپ  هاوخ  دشاب ؛ دنسرخ  هدمآ  تسد  هب  هجیتن  زا  دنکب و 

اب هک  ار  يدراوم  .تسا  دوخ  هب  نتـشاذگن  مارتحا  زا  رت  ناسر  بیـسآ  دوخ ، اب  ندوبن  قداص  دیـشاب : تسارور  ناتدوخ  اـب  هدزیس _ 
.دیبایب دوخ  ياهاطخ  یسررب  اب  ار  ندوب  قداص  هار  دیسیونب و  دیا ، هدوبن  تسارور  ناتدوخ 
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هار نآ ، ینارون  فافـش و  ياه  هناد  دزیرورف و  ناتیاه  هناش  زا  هتـشذگ  رابغ  دـیهدب  هزاجا  دـینکن : یگدـنز  هتـشذگ  رد  هدراـهچ _ 
، هتـشذگ رد  ندنامورف  .دش  دیهاوخ  رترود  نشور  هدنیآ  زا  دـیرادرب ، ماگ  هتـشذگ  یگریت  رد  هزادـناره  .دزاس  نشور  ار  ناتیورارف 

ناونع هب  نآ ، زا  دودز و  ار  شیاهراگنز  تفرگ و  ار  شیاه  یکاپان  دیشک و  شسرپ  هب  ار  هتشذگ  دیاب  .تسا  یهایـس  رد  ندنامورف 
.تفرگ هرهب  لاح ، رد  نتسیز  هنامداش  هدنیآ و  نتخیر  یپ  يارب  يرصنع 

نآ ندروآ  تسد  هب  ترـسح  رد  دننادرگرـس و  دوخ  یعقاوریغ  هدـنیآ  رد  ًالومعم  زادرپ  لایخ  دارفا  دـینک : انـش  لاح »  » رد هدزناپ _ 
، دشاب فیعض  ریقف و  مه  ردق  ره  یناسنا  ره  .دنلفاغ  لاح »  » زا رو و  هطوغ  هتـشذگ ، هودنا  مغ و  رد  زین  ناهلبا  .دننک  یم  يروخدوخ 

.دشاب داش  مه  طیارش  نیرت  تخس  رد  دنوادخ ، هب  لکوت  شتاناکما و  يدادادخ و  ياهدادعتسا  کمک  هب  دناوت  یم 

يالوم مینک ؟ تشز  خـلت و  هدـنیآ ، ياه  یتخـس  تالکـشم و  یقطنم  ریغ  روصت  اب  ار  لاح  نامز  ياه  ییابیز  اه و  يداش  دـیاب  ارچ 
 : تسا هدومرف  ابیز  هچ  (ع ) یلع نایقتم ،

(1) .َكاَتَأ ْدَق  يِذَّلا  َکِمْوَی  یَلَع  َِکتْأَی  َْمل  يِذَّلا  َکِمْوَی  َّمَه  ْلِمَْحت  ال 

.ازفیم تزورما  رب  هدماین ، وت  رب  هک  ار  يزور  ینارگن 

(2) .ٍتآ َوُه  اّمَع  ِدادِْعتْسْإلا  ِنَع  َکَلَغْشَیَف  َتاف ، ام  یلَع  َّمَْهلا  َکَْبلَق  ْرِعُْشت  ال 

.دراد یمزاب  هدنیآ  يارب  یگدامآ  زا  ار  وت  هک  زاسم  هدنکآ  هتشذگ  هودنا  زا  لد 

(3) .هِیف اَم  ٍمْوَی  َّلُک  َكاَفَک  َکِمْوَی  ِّمَه  یَلَع  َِکتَنَس  َّمَه  ْلِمَْحت  الَف 

.تسا یفاک  شدوخ  تالکشم  زور ، ره  يارب  .ازفیم  تزور  ینارگن  رب  ار  تلاس  ینارگن 

ش 267. راصق ، تاملک  هغالبلا ، جهن  - 1
ح 7460. مکلاررد ، مکحلاررغ و  - 2

ش 379. راصق ، تاملک  هغالبلا ، جهن  - 3
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هجوت نادب  یناسنا  ره  هک  تسا  هتـسیاش  تسا و  یقطنم  يراک  يرگن ، هدنیآ  هکلب  درادـن ، يرگن  هدـنیآ  اب  یتافانم  نتـسیز  ْلاح  رد 
.مینک انب  هدنیآ  يارب  ینتفاین  تسد  یلایخ  ياه  خاک  هک  تسا  نآ  دنسپان ، دنک ؛

یکی يزرورهم  .تسا  مرتحم  هدشن  جراخ  تسرد  ریسم  زا  هک  ینامز  ات  دوخ ، يدوخ  هب  ناسنا  دیزروب : قشع  نایفارطا  هب  هدزناش _ 
، دراد تبحم  دوخ  هتخاس  هب  يا  هدنزاس ره  دنتسه و  وا  هتخادرپ  هتخاس و  دنوادخ  ياه  هدیرفآ همه  .تسا  يداش  شیازفا  ياه  هار  زا 

.دنک یچیپرس  دوخ  هدنزاس  زا  هتخاس  هکنآ  رگم 

زا هرگ  شیاشگ  نارگید و  تالکـشم  ندش  لح  ندید  دنراد ، یملاس  تشرـس  هک  يدارفا  يارب  دـینک : کمک  نارگید  هب  هدـفه _ 
.تسا شخب  تذل  رایسب  رگید ، ياه  ناسنا  یگدنز 

ار امش  دوجو  دزاس و  جراخ  هنودرگ  زا  دنازرلب و  ار  امش  یگدنز  ياه  يراوشد  دیهدن  هزاجا  دیشاب : راوتسا  هوک  نوچمه  هدجه _ 
(1) «. تسا رتراوتسا  هوک  زا  نمؤم  ِلَبَْجلا ؛ َنِم  ُبَلْصَأ  ُنِمْؤُملا   : » دیامرف یم  (ع ) رقاب ماما  هک  نانچ  دنک ، ناراب  مغ 

.دیهد رارق  نآ  يارب  ییاج  دوخ  هنازور  یگدـنز  همانرب  رد  دـیهدب و  تیمها  ملاس  ياه  حـیرفت شزرو و  هب  دـینک : شزرو  هدزون _ 
 : دیامرف یم  (ع ) اضر ماما 

َنیِذَّلا ِتاَقِّثلا  ِناَوْخِإلا َو  ِهَرَـشاَعُِمل  ًهَعاَس  ِشاَعَْملا َو  ِْرمَِأل  ًهَعاَس  ِهَّللا َو  ِهاَجاَنُِمل  ًهَعاَـس  ٍتاَـعاَس : ََعبْرَأ  ْمُُکناَـمَز  َنوُکَی  ْنَأ  ِیف  اوُدِـهَتْجاَو 
ِهَثـالَّثلا یَلَع  َنوُرِدـْقَت  ِهَعاَّسلا  ِهِذَِـهب  ٍمَّرَُحم َو  ِْریَغ  ِیف  ْمُِکتاَّذَِـلل  اَـهِیف  َنُولَْخت  ًهَعاَـس  ِنِطاَْـبلا َو  ِیف  ْمَُکل  َنوُِصلُْخی  ْمَُکبُویُع َو  ْمُکَنُوفِّرَُعی 

(2) .تاَعاَس

يارب ار  یتمـسق  شاعم ، نیمأت  يارب  ار  یتمـسق  دنوادخ ، اب  تاجانم  يارب  ار  یتمـسق  دـینک :  تمـسق  راهچ  ار  دوخ  تاقوا  دیـشوکب 
هک لدکی  ناتسود  اب  ینیشن  مه

ح 37. ص 241 ، ج 2 ، یفاک ، - 1
ص 337. اضرلا ، هقف  - 2
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ییوج و تذـل  يارب  مه  ار  یتمـسق  دـنراد و  یگنرکی  صولخ و  امـش  هب  تبـسن  ناهن  رد  دـننک و  یم  انـشآ  ناتیاه  بیع اـب  ار  اـمش 
.دوش یم  داجیا  امش  رد  رگید  تمسق  هس  يارب  ییاناوت  رخآ ، تمسق  نیا  هلیسو  هب  دیهد و  صاصتخا  مارح  ریغ  ياه  حیرفت

رظانم نیا  ياشامت  زا  دـیورب و  ...و  دور  لگنج ، تشد ، هوک ، ياـشامت  هب  راـب  کـی  تقو  دـنچ  ره  دـیربب : هرهب  تعیبط  زا  تسیب _ 
يدایز رایسب  يژرنا  تعیبط ، رد  راذگ  تشگ و  کی  زا  سپ  هک  دیشاب  نئمطم  .دیربب  تّذل  شخب  یتسه  دنمرنه  ییامنرنه  یعیبط و 

.دمآ دهاوخ  دیدپ  امش  رد 
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همان باتک

همان باتک

.میرک نآرق  ) 

.هغالبلا جهن  ) 

، مجنپ پاچ  دشر ، تاراشتنا  نارهت ، نارگید ، ینهارب و  رتکد  همجرت : دراگلیه ، یسانش  ناور  هنیمز  نارگید ، لااتیر و  نوسنکیتا ، .1
.1385

.ق _ . 1404ه باتک ، رشن  رتفد  هغالبلا ، جهن  حرش  مثیم ، نب  نیدلا  لامک  ینارحب ، .2

.ات یب  ان ، یب  اج ، یب  لدشوخ ، یتیگ  همجرت : یسانش ، ناور  ياه  هبرجت  نلآ ، ریب ، .3

.ات یب  ان ، یب  اج ، یب  تیبرت ، ناگرزب  رفزوریپ ، .4

.ق _ . 1367ه تاغیلبت ، رتفد  مق ، ملکلاررد ، مکحلاررغ و  دحاولادبع ، يدمآ ، یمیمت  .5

يرادمتعیرـش ربکا  یلع  نب  نیـسح  دـمحم  بتاک  همجرت : هیـسدقلا ، ثیداحالا  یف  هیـسنلا  رهاوج  نسح ، نب  دـمحم  یلماـع ، رح  .6
.ق _ . 1306 ه ییاضر ، اقآ  زیربت ، يزیربت ،

.ق _ . 1409ه (ع ،) تیبلا لآ  هسسؤم  مق ، هعیشلا ، لئاسو  .___________________ ، 7

.ق _ . 1404 ه مق ، نیسردم  هعماج  لوقعلا ، فحت  هبعش ، نب  نسح  ینارح ، .8

.1371 یکشزپ ، مولع  هاگشناد  دهشم ، یناور ، تشادهب  لوصا  مساقلاوبا ، دیس  ینیسح ، .9

.1373 يوضترم ، نارهت ، یشعرم ، میدن  قیقحت : تادرفملا ، یناهفصا ، بغار  .10

.1367 هیمالسالا ، بتکلاراد  نارهت ، لابقالا ، سوواط ، نب  دیس  .11
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.1374 دشر ، نارهت ، یناور ،  تشادهب  لوصا  دیعس ، ولماش ، .12

.ق _ . 1413ه نیسردم ، هعماج  مق ، هیقفلا ، هرضحیال  نم  قودص ، خیش  .13

.1378 شرورپ ، شزومآ و  ترازو  نارهت ، یگدنز ، ياه  تراهم  داهرف ، نایمراط ، .14

.ق _ . 1406 ه (ع ،) اضر ماما  یناهج  هرگنک  دهشم ، (ع ،) اضرلا یسوم  نب  یلع  هب  بوسنم  اضرلا ، هقف  .15

.1365 هیمالسالا ، بتکلاراد  نارهت ، یفاکلا ، بوقعی ، نب  دمحم  ینیلک ، .16

.ات یب  ان ، یب  نارهت ، يوفطصم ، دیجم  همجرت : دراگلیه ، یسانش  ناور  ینابم  .17

.ق _ . 1404 ه ءافولا ، هسسؤم  توریب ، راونالا ، راحب  رقاب ، دمحم  یسلجم ، .18

.ق _. 1408 ه (ع ،) تیبلا لآ  هسسؤم  مق ، لئاسولا ، كردتسم  نیسح ، ازریم  يرون ، ثدحم  .19

.ق _ . 1416ه ثیدحلا ، راد  مق ، همکحلا ، نازیم  دمحم ، يرهش ، ير  يدمحم  .20

.ق _ . 1404 ه یشعرم ، هللا  تیآ  هناخ  باتک  مق ، هغالبلا ، جهن  حرش  دیدحلا ، یبا  نب  دیمحلادبع  یلزتعم ، .21
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

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

9 رمز / هروس 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

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

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

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

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

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

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

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

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

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

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