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یناتسیس ینیسح  یلع  دیس  هللا  10تیآ 

قارع رد  نایعیش  ردقیلاع  12عجرم 

یناسارخدیحو نیسح  خیش  هللا  14تیآ 

هزور مکح  سوریو و  انورک  دروم  رد  کشزپ  14رظن 

هزور مکح  سوریو و  انورک  هب  ءالتبا  15رطخ 

اضق هزور  یبحتسم و  هزور  مکح  سوریو و  15انورک 

هزور مکح  سوریو و  انورک  تیعضو  رد  یعامتجا  16لغاشم 

هزور مکح  سوریو و  انورک  هب  ندشن  التبم  هب  یصخش  17یهاگآ 

یناجنز يریبش  یسوم  دیس  هللا  17تیآ 

یناحبس هللا  18تیآ 

يزاریش مراکم  رصان  خیش  هللا  19تیآ 

تایب هللادسا  خیش  هللا  20تیآ 

یفجن ریشب  هللا  20تیآ 

يدرجورب يولع  داوجدمحم  دیس  هللا  22تیآ 

یسردم یقتدمحم  دیس  هللا  22تیآ 

ضایف قاحسا  دمحم  خیش  هللا  23تیآ 

: ضایف هللا  تیآ  رتفد  24خساپ 

ینارکنل لضاف  هللا  26تیآ 

تسودیلع مساقلاوبا  هللا  تیآ  زا  27يراتشون 

هداز حالف  نیسحدمحم  مالسالا  29تجح 
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يدنرم اضریلع  30رتکد 

انورک سوریو  نارحب  رد  يراد  31هزور 

دننک فرصم  ار  ییاهاذغ  هچ  ناراد  هزور  ، اتکی ینیسح  هسیفن  رتکد  34مناخ 

انورک طیارش  رد  يراد  هزور  هرابرد  ینید  یکشزپ و  ناسانشراک  یصصخت  36رظن 

ندب ینمیا  متسیس  رب  هزور  ریثأت  هرابرد  ناکشزپ  یسانشراک  یصصخت  40رظن 

: مق ياین  برع  راکماک  ناتسرامیب  سییر  ینوفع و  صصختم  يدادادخ  داوج  40رتکد 

: مق یکشزپ  مولع  هاگشناد  تاقیقحت  نواعم  باصعا و  زغم و  صصختم  روپ  یفیرش  ناسحا  40رتکد 

: مق یکشزپ  مولع  هاگشناد  یملع  تایه  وضع  هیر و  یصصخت  قوف  دروب  یلخاد و  صصختم  يرغصا  رتکد  40مناخ 

: مق یکشزپ  مولع  هاگشناد  نید  تمالس و  هدکشناد  سییر  يردیح  رتکد  مناخ  41راکرس 

: مق یکشزپ  مولع  هاگشناد  یملع  تئیه  وضع  بلق و  صصختم  يزاجح  نیدلا  رخف  دیس  41رتکد 

: مق یناقرف  ناتسرامیب  سیئر  یشوهیب و  صصختم  یعیفش  دماح  41رتکد 

: مق یکشزپ  مولع  هاگشناد  نامرد  ریدم  یناریا و  یتنس  بط  صصختم  این  یلیکو  اضر  دیس  41رتکد 

: مق یکشزپ  ماظن  نامزاس  سییر  هیر و  یصصخت  قوف  دروب  یلخاد و  صصختم  یلداع  42رتکد 

: مق یکشزپ  مولع  هاگشناد  نامرد  نواعم  ددغ و  صصخت  قوف  ماهرپ  دومحم  42رتکد 

: مق یکشزپ  مولع  هاگشناد  يوراد  اذغ و  نواعم  هیذغت و  صصختم  يروضح  دمحم  42رتکد 

روپدیحو نیملسملا  مالسالا و  تجح  42تارظن 

.دنریگب هزور  انورک  يالب  زا  ییاهر  يارب  تساوخ  شروشک  مدرم  زا  لیزرب  روهمج  44سیئر 

زکرم 45هرابرد 
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انورک هزور و 

باتک تاصخشم 

انورک هزور و 

ییاباباقآ يدهم  میظنت : هیهت و 

32ص تاحفص : دادعت 
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3 یلاعلا )  هلظ  دم   ) یناتسیس ینیسح  یلع  دیس  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  : 1

7 یلاعلا )  هلظ  دم   ) یناسارخ دیح  نیسح  خیش  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  : 2

10 یلاعلا )  هلظ  دم  یناجنز (  يریبش  یسوم  دیس  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  : 3

11 یلاعلا .......) هلظ  دم   ) یناحبس یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  : 4

12 یلاعلا ) هلظ  دم  يزاریش (  مراکم  رصان  خیش  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  : 5

13 یلاعلا )  هلظ  دم   ) تایب هللادسا  خیش  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  : 6

13 یلاعلا .. ) هلظدم   ) یفجن ریشب  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  : 7

14 یلاعلا )  هلظ  دم   ) يدرجورب يولع  داوجدمحم  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح   : 8

14 یلاعلا ....)  هلظ  دم   ) یسردم یقتدمحم  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  : 9

15 یلاعلا )  هلظ  دم   ) ضایف قاحسا  دمحم  خیش  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  : 10

18 هلظ ........... ) ماد   ) ینارکنل لضاف  داوجدمحم  هللا  تیآ  : 11

انورک 19 يرامیب  زا  سرت  ناضمر و  هام  هزور  تسودیلع /  مساقلاوبا  هللا  تیآ  زا  يراتشون  : 12

21 هداز ...................................  حالف  نیسحدمحم  مالسالا  تجح  : 13

درادن 22 ملاس  دارفا  يارب  يا  هضراع  انورک  طیارش  رد  يراد  هزور  يدنرم /  اضریلع  رتکد   : 14

دننک 26 فرصم  ار  ییاهاذغ  هچ  ناراد  هزور  اتکی /  ینیسح  هسیفن  رتکد  مناخ   : 15

ندب ینمیا  متسیس  رب  هزور  ریثأت  هرابرد  ناکشزپ  یسانشراک  یصصخت  رظن  : 16

28 ...................................................................... 

انورک 32 طیارش  رد  يراد  هزور  هرابرد  ینید  یکشزپ و  ناسانشراک  یصصخت  رظن  : 17

34 روپدیحو ........................  نیملسملا  مالسالا و  تجح  تارظن  : 18

دنریگب هزور  انورک  يالب  زا  ییاهر  يارب  تساوخ  شروشک  مدرم  زا  لیزرب  روهمج  سیئر 
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میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

یناتسیس ینیسح  یلع  دیس  هللا  تیآ 

 (: یلاعلا هلظ  دم   ) یناتسیس ینیسح  یلع  دیس  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  : 1

: لاوئس

یخرب تسا .  راشتنا  لاح  رد  ناهج  فلتخم  قطانم  رد  نانچمه  انورک  سوریو  هک  دوش  یم  کیدزن  یلاح  رد  ناضمر  كراـبم  هاـم 
اریز دننک ؛  یم  هیصوت  کیدزن  ياه  هلـصاف  رد  ار  بآ  ندیـشون  كانرطخ ،  سوریو  نیا  هب  التبا  لامتحا  شهاک  يارب  ناکـشزپ  زا 

طیارـش کـشخ ،  يولگ  هب  سوریو  ندیـسر  تروص  رد  و  دوش ،  یم  ندـب  یعاـفد  ینمیا و  متـسیس  شهاـک  بجوـم  بآ  دوـبمک 
زا هدعم و  هب  سوریو  لاقتنا  هب  تاعیام  ررکم  ندیـشون  هک  یلاح  رد  دوش ،  یم  مهارف  یـسفنت  هاگتـسد  هب  نآ  لاقتنا  يارب  يدعاسم 

.دنک یم  کمک  نآ  ندرب  نیب 

؟  دوش طقاس  ناناملسم  زا  ناضمر  هام  هزور  لاسما  هک  دوش  یم  بجوم  هدشرکذ  بلاطم  ایآ  * 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

بوجو زا  رظن  فرص  اب  دشاب  اراد  ار  هزور  بوجو  طیارـش  سک  ره  و  تسا ، يدرف  فیلکت  کی  ناضمر  كرابم  هام  هزور  بوجو 
 . دریگب هزور  تسا  فظوم  نارگید ، رب  نآ  بوجو  مدع  ای 

التبم انورک  يرامیب  هب  نتفرگ  هزور  تروص  رد  هک  دشاب  هتـشاد  ار  نآ  سرت  دوش و  هدـنیآ  ناضمر  هام  دراو  یناملـسم  رگا  نیاربانب 
دـشاب هتـشاد  دوجو  یـسرت  نینچ  هک  زور  ره  هب  تبـسن  دنک ، تاعارم  ار  یطایتحا  هناریگـشیپ و  تامادقا  مامت  دـنچره  دـش  دـهاوخ 

ار يرامیب  هب  التبا  لامتحا  یطایتحا  تامادقا  تاعارم  اب  دناوتب  رگا  یلو  دنک ، اضق  دـیاب  ادـعب  ددرگ و  یم  طقاس  وا  زا  هزور  بوجو 
نارگید اب  طالتخا  زا  دـنامب و  هناخ  رد  هکنیا  هب  ول  و  دـشابن ،  انتعا  دروم  یلامتحا  نینچ  رگید  القع  رظنزا  هک  اجنآ  ات  دـهد  شهاک 

اهراک نیا  ماجنا  و  دنک ،  ینوفعدض  ًاررکم  ار  شیاه  تسد  دنک و  هدافتسا  شکتسد  کسام و  زا  دنک و  زیهرپ  کیدزن  هلـصاف  رد 
.ددرگ یمن  طقاس  وا  زا  هزور  بوجو  تروص  نیا  رد  دهدن ،  رارق  هداعلا  قوف  دیدش و  تقشم  رد  ار  وا 
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ینامز هلصاف  رد  بآ  ررکم  ندیشون  ولگ ،  یکشخ  ندب و  بآ  شهاک  زا  يریگولج  تهج  ناکشزپ  زا  یخرب  دش  هتفگ  هکنیا  اما  و 
نیا دـهد ؛  یم  شیازفا  ار  انورک  سوریو  هب  ـالتبا  لاـمتحا  رما  ود  نیا  ندـش  ضراـع  هکارچ  دـننک ،  یم  هیـصوت  ار  مه  هب  کـیدزن 

دـسرتب دوخ  رب  وا  هب  بلطم  نیا  ندیـسر  زا  سپ  هک  یـسک  يارب  رگم  دوش ، یمن  هزور  بوجو  زا  عنام  تحـص -  ضرف  رب  بلطم - 
 [ ناونع هک [  يروط  هب  دشاب  هتشادن  دوجو  التبا  لامتحا  شهاک  يارب  یهار  دش و  دهاوخ  التبم  يرامیب  نیا  هب  دریگب  هزور  رگا  هک 

رگید دارفا  اما  و  هدشدای -  یطایتحا  تامادقا  ریاس  يریگراک  هب  هناخ و  رد  ندـنام  اب  دـنچره  دـنکن -  قدـص  وا  رب  يرامیب  زا  سرت 
دننام بآ -  زا  راشرس  ياه  هویم  تاجیزبس و  فرصم  اب  رحس  زا  شیپ  راد  هزور  صخش  تسا  نکمم  اسب  هچ  و  دنریگب .  هزور  دیاب 

زا رکـش  نودب  ِسمادآ  ندیوج  اب  دناوت  یم  هک  نانچمه  دنک ؛  ناربج  ار  يراد  هزور  زا  یـشان  ِندب  بآ  شهاک  هناودـنه -  رایخ و 
ندـیوج هکارچ  دوشن -  قلح  دراو  ندـش  ادـج  زا  سپ  سمادآ  تارذ  هکنیا  طرـش  هب  هتبلا  دـنک -  يریگوـلج  وـلگ  ندـش  کـشخ 

.تسا عنامالب  هزور  لاح  رد  ناهد  قازب  ندیعلب  دوش و  یم  ناهد  قازب  حشرت  شیازفا  ثعاب  سمادآ 

 ، دنـشاب ناما  رد  سوریو  هب  التبا  زا  دننامب و  یقاب  لزنم  رد  دـننک و  اهر  ناضمر  هام  رد  ار  دوخ  راک  دـنناوت  یم  هک  يدارفا  نیاربانب 
هطـساو هب  رگا  دـننک  اـهر  ار  دوخ  راـک  دـنناوت  یمن  یلیلد -  ره  هب  اـنب  هک -  يدارفا  یلو  دوش ؛  یمن  طـقاس  ناـنآ  زا  هزور  بوجو 

نآ زا  ندوب  ناما  رد  يارب  يرگید  هار  دنشاب و  هتشاد  انورک  هب  التبا  زا  سرت  زور ،  رد  کیدزن  ینامز  ياه  هلـصاف  رد  بآ  ندروخن 
هام هزور  کش  نودب  دنتسین .  مه  ماع  ألمرد  يراوخ  هزور  هب  زاجم  دوجو  نیا  اب  یلو  تسین ،  بجاو  نانآ  رب  هزور  دنشاب ،  هتـشادن 

نودب نآ  كرت  تسا و  یعرش  ياه  هضیرف  نیرت  مهم  زا  یکی  ناضمر 
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ای دراد  هزور  كرت  يارب  یعقاو  رذع  ایآ  هک  تسا  رت  هاگآ  دوخ  تیعضو  هب  تبسن  صخـش  ره  و  تسین ،  زیاج  یعقاو  رذع  نتـشاد 
؟ ریخ

هب هک  یسک  رامیب و  دننام  ، دشاب هتـشاد  یعرـش  رذع  هک  دوش  یم  طقاس  یـسک  زا  ناضمر  هام  رد  هزور  بوجو  هکنیا  مالک  هصالخ 
یطایتحا هناریگـشیپ و  تامادـقا  دوش و  يرامیب  هب  شیالتبا  بجوم  نتفرگ  هزور  هک  دـسرتب  دوخ  رب  ًالثم -  » کشزپ تحیـصن  رطاخ 

هب زاجم  دـهد و  ماجنا  ار  تامادـقا  نیا  دـیاب  تروص  نیا  ریغ  رد  و  دـشابن ،  رّـسیم  شیارب  دـنزاس  نمیا  يرامیب  هب  ـالتبا  زا  ار  وا  هک 
(1)  . تسین هزور  كرت 

هتاکرب هللا و  همحر  مکیلع و  مالسلاو 

1441ه- نابعش / / 17

فرشا فجن  هّلظ /)  ّدُم  ) یناتسیس ياقآ  ردقیلاع  عجرم  رتفد 

قارع رد  نایعیش  ردقیلاع  عجرم 

خـساپ انورک  سوریو  عویـش  هیاس  رد  ناضمر  كرابم  هام  هزور  هرابرد  ییاتفتـسا  هب  هبنـش )  ) زورما قارع  رد  نایعیـش  ردقیلاع  عجرم 
.دنتفگ

قارع رد  نایعیش  ردقیلاع  عجرم  یناتسیس  یلع  دیس  یمظعلا  هللا  تیآ  رتفد  زوین ،  هیرموس  هکبش  تیاس  زا  لقن  هب  انـسیا ،  شرازگ  هب 
هب ناکشزپ  ياه  هیصوت  انورک و  سوریو  عویش  هیاس  رد  ناضمر  كرابم  هام  هزور  هرابرد  ییاتفتـسا  هب  خساپ  رد  يا  هینایب  رودص  اب 

هتـشاد ار  نآ  بوجو  طیارـش  هک  سکره  تسا و  يدرف  فیلکت  کی  ناضمر  هاـم  هزور  بوجو  دـندرک :  دـیکأت  تاـعیام  ندیـشون 
.دریگب هزور  ، ریخ ای  دشاب  بجاو  نارگید  يارب  هکنیا  زا  غراف  دیاب  دشاب 

همه ذاختا  اب  ول  نتفرگ و  هزور  اب  هک  دشاب  هتشاد  نآ  میب  ناملـسم  درف  دنک و  لولح  ناضمر  هام  رگا  اما  : دندرک نایب  نینچمه  ناشیا 
هب ، هناریگشیپ یطایتحا و  ریبادت 
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یم طقاس  وا  زا  ، دوش یم  التبم  يرامیب  نیا  هب  نتفرگ  هزور  تروص  رد  دـسرت  یم  هک  يزور  ره  هزور  بوجو  ، دوش یم  التبم  انورک 
.دوش

ای نارگید و  اب  کیدزن  طالتخا  مدع  هناخ و  رد  ندنام  اب  ار  يرامیب  هب  التبا  لامتحا  دناوتب  ناملـسم  رگا  اما  ، تسا هدـمآ  اوتف  نیا  رد 
چیه وا  رد  رگا  نینچمه  دنک و  فیعضت  نآ  ریظن  ررکم و  ینوفع  دض  دراوم  تیاعر  یکشزپ و  ياه  شکتسد  کسام و  زا  هدافتسا 

.دوش یمن  طقاس  وا  زا  هزور  بوجو  دشابن ،  هتشادن  دوجو  یلمحت  لباقریغ  دیدش و  یتخس 

يارب تاـعیام  بآ و  موادـم  ندیـشون  هب  ناکـشزپ  هیـصوت  هراـبرد  : تسا هدـمآ  نـینچمه  یناتـسیس  هللا  تـیآ  رتـفد  هیناـیب  هـمادا  رد 
نیا : تفگ دـیاب  ، انورک هب  التبا  لامتحا  شیازفا  لماع  ود  ناونع  هب  قلح  ندـش  کشخ  ندـب و  رد  دوجوم  بآ  شهاـک  زا  يریگولج 
يارب یهار  چیه  دنراد و  ار  نتفرگ  هزور  تروص  رد  انورک  هب  التبا  میب  هک  دنک  یم  طقاس  يدارفا  يارب  ار  هزور  بوجو  اهنت  هیصوت 

.دنرادن ار  رگید  ياه  هار  هناخ و  رد  ندنام  قیرط  زا  هچ  سوریو  نیا  هب  التبا  لامتحا  فیعضت 

هناخ رد  هدرک و  لیطعت  ناضمر  هام  رد  ار  دوخ  لغـش  تیلاـعف و  دـنناوت  یم  هک  یناـسک  دـندرک :  ناـیب  نینچمه  یناتـسیس  هللا  تیآ 
هک يدارفا  اما  دوش .  یمن  طقاس  اهنآ  زا  هزور  بوجو  دـننک ،  ظفح  انورک  هب  التبا  لامتحا  رطخ  زا  ار  ناشدوخ  هک  يروط  دـننامب ، 
رد سوریو  هب  التبا  لباقم  رد  ار  اهنآ  هک  دـننک  ذاختا  ار  یتامادـقا  دـنناوت  یمن  تسین و  مهارف  ناشیارب  لغـش  راک و  یلیطعت  ناـکما 

.دنروخب ای  دنشونب  يزیچ  ماع  ألم  رد  دیابن  اما  تسین  بجاو  دارفا  نیا  رب  هزور  دراد ،  هگن  ناما 

طقاس هدنب  زا  یعقاو  رذع  نتشاد  اب  اهنت  تسا و  یعرش  تابجاو  نیرت  مهم  زا  یکی  ناضمر  هام  هزور  تسا :  هدمآ  اوتف  نیا  نایاپ  رد 
.(1) .ریخ ای  دراد  ار  نتفرگن  هزور  يارب  یعقاو  رذع  هک  دناد  یم  یناسنا  ره  دوش و  یم 
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یناسارخدیحو نیسح  خیش  هللا  تیآ 

هزور مکح  سوریو و  انورک  اب  ررض  لامتحا  (1)( یلاعلا هلظ  دم   ) یناسارخ دیحو  نیسح  خیش  یمظعلا  هللا  تیآ  :2

رد نتفرگ  هزور  مکح  دشاب ، هتـشاد  همادا  تیعـضو  نیا  هدرکان  يادـخ  رگا  اهزور ، نیا  رد  انورک  يرامیب  عویـش  هب  هجوت  اب  لاؤس :
؟ تسیچ لاسما  ناضمر  كرابم  هام 

ای نیقی  هک  یـسک  و  دریگب .  هزور  دیاب  دراد ، ررـض  دیوگب  کشزپ  هچرگا  درادن  ررـض  وا  يارب  هزور  دـناد  یم  هک  یـسک  باوج : 
درادن ررـض  دیوگب  کشزپ  هچ  رگا  دراد  دشاب  هتـشاد  ییاج ] هب  تلع   ] ییالقع ءاشنم  هک  ار  نآ  سرت  ای  انتعا  دروم  ررـض  هب  نامگ 

نیا رد  هک  دشاب  هدرک  تبرق  دصق  هتشادن و  ررض  وا  يارب  هزور  هکنیا  رگم  تسین  حیحـص  دریگب  هزور  مه  رگا  دریگب و  هزور  دیابن 
.تسا حیحص  شا  هزور  تروص 

ییالقع وا  لامتحا  هچنانچ  دوش  ادیپ  وا  يارب  سرت  لامتحا  نآ  زا  دراد و  انتعا  لباق  ررـض  شیارب  هزور  هک  دهدب  لامتحا  ناسنا  رگا 
هدرک تبرق  دـصق  هتـشادن و  ررـض  هک  یتروص  رد  رگم  تسا  لطاب  دریگب  هزور  رگا  دریگب و  هزور  دـیابن  اـج ]  هب  لاـمتحا  دـشاب [ 

.دشاب

هزور مکح  سوریو و  انورک  دروم  رد  کشزپ  رظن 

الاب اـنورک  يراـمیب  لـباقم  رد  ار  دوخ  ندـب  ینمیا  دـیاب  مدرم  هک  دـننک  یم  دـیکات  صـصختم  ناکـشزپ  هک  نیا  هب  هجوت  اـب  لاؤس :
؟ تسیچ طیارش  نیا  رد  نتفرگ  هزور  مکح  ( دنوشب بوخ  رتدوز  دندش  التبم  رگا  ای  دنوشن و  التبم  الصا  ای  هک  ) دنربب

يارب هزور  هک  دنک  نامگ  ناسنا  ناکـشزپ  هتفگ  هب  رگا  یلو  دشاب  هزور  ندروخ  يارب  يا  هناهب  دیابن  يرامیب  نیا  دوجو  هتبلا  : باوج
ای دراد و  [ ییانتعا لباق  ررض [ وا 

هزور دیابن  ، دنزب [ ییانتعا لباق  ] ررـض وا  هب  نتفرگ  هزور  هک  دسرتب  اهنآ  هتفگ  زا  هک  نیا  ای  دوش  یم  رت  ینالوط  ای  رتدیدش  وا  يرامیب 
.دریگب

ینالوط ای  رتدیدش  وا  يرامیب  ای  دراد و  ییانتعا ]  لباق  ررـض [  ناسنا  يارب  هزور  هک  دـیوگب  ینانیمطا  دروم  قذاح و  کشزپ  رگا  و 
وا هتفگ  زا  رگا  یتح  ] دریگب هزور  دیابن  ، دوش یم  رت 
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هداد یهابتشا  صیخشت  قذاح  کشزپ  نآ  هک  دشاب  نئمطم  ناسنا  رگا  یلب ،  دوشن . ] لصاح  ناسنا  يارب  مه  ررض  زا  سرت  ای  نامگ 
.دریگب هزور  دیاب  تسا 

هزور دیاب  ناسنا  دشابن  هقث  ای  قذاح  کشزپ ،  نآ  ای  دوشن و  لصاح  ناسنا  يارب  ررـض  زا  سرت  نامگ و  ناکـشزپ  هتفگ  زا  رگا  سپ 
 . دریگب

ررض وا  هب  نتفرگ  هزور  رطاخ  هب  هک  دسرت  یم  فلکم  دوخ  یلو  درادن  ییانتعا ]  لباق  ] ررض نتفرگ  هزور  هک  دیوگب  کشزپ  رگا  و 
 (. ءانتعا لباق  ررض  زا  اج  هب  سرت  هتبلا  ) .دریگب هزور  دیابن  دسرب 

هزور مکح  سوریو و  انورک  هب  ءالتبا  رطخ 

یم دایز  ار  انورک  يرامیب  هب  ءالتبا  رطخ  ، داـیز تدـم  هب  قلح  ناـهد و  ندـش  کـشخ  هک  دـنیوگب  صـصختم  ناکـشزپ  رگا  لاؤس : 
؟ تسیچ لاسما  ناضمر  كرابم  هام  رد  نتفرگ  هزور  هب  تبسن  ام  هفیظو  ، دنک

ار يرامیب  هب  التبا  رطخ  يولج  يرگید  روط  هب  دناوتن  ناسنا  هک  یتروص  رد  [ دـشاب تباث  یکـشزپ  رظن  زا  یبلطم  نینچ  رگا  باوج [:
کشخ وا  قلح  ناهد و  تقو  ره  دریگب و [  هزور  دیاب  صخش  دشاب  زور  نیب  رد  بآ  ندیـشون  رب  فقوتم  مه  نتفرگ  هزور  دریگب و 

نآ ياضق  ًادعب  دیاب  دیامن و  بانتجا  هزور  [ تالطبم ] تارطفم ریاس  زا  بجاو  طایتحا  ربانب  دماشایب و  بآ  ترورـض  رادقم  هب  دـش ] 
.دروآ اج  هب  ار 

اضق هزور  یبحتسم و  هزور  مکح  سوریو و  انورک 

:1 لاؤس

؟ تسیچ یبحتسم  ةزور  نتفرگ  مکح  ینامز ،  عطقم  نیا  رد  انورک  يرامیب  عویش  هب  هجوت  اب 

لاؤس 2:

؟ تسیچ اضق  ةزور  نتفرگ  مکح  مایا ،  نیا  رد  انورک  يرامیب  عویش  هب  هجوت  اب 
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لاؤس 1: باوج 

دناوتن هک  دوشب  ناسنا  فعـض  ثعاب  یبحتـسم  هزور  نتفرگ  هچنانچ  دمآ و  نآ  مکح  لبق  لئاسم  رد  هک  دراد  ار  بجاو  هزور  مکح 
.تسین زیاج  دریگب  ار  دوخ  بجاو  هزور 

:2 لاؤس باوج 

نایب لبق  لئاسم  رد  نآ  مکح  هک  دراد  ار  ناضمر  هام  بجاو  هزور  مکح  ناـمه  دـشاب  هدـش  گـنت  اـضق  هزور  تقو  هک  یتروص  رد 
.دروآ اج  هب  ار  اه  هزور  نیا  ياضق  ًادعب  دشابن  گنت  نآ  تقو  هک  یتروص  رد  دش و 

هزور مکح  سوریو و  انورک  تیعضو  رد  یعامتجا  لغاشم 

 : لاؤس

انورک يرامیب  هب  ءالتبا  رطخ  دـنور  یم  نوریب  دایز  هک  یناسک  هک  نیا  هب  هجوت  اب.منامب  هناخ  رد  داـیز  مناوتیمن  متـسه و  لـغاش  نم 
؟ تسیچ نتفرگ  هزور  يارب  نم  ۀفیظو  تسا ، رتشیب  اهنآ  يارب 

يارب هزور  هک  دنک  نامگ  ناسنا  ناکـشزپ  هتفگ  هب  رگا  یلو  دشاب  هزور  ندروخ  يارب  يا  هناهب  دیابن  يرامیب  نیا  دوجو  هتبلا  : باوج
وا هب  نتفرگ  هزور  هک  دـسرتب  اهنآ  هتفگ  زا  هک  نیا  ای  دوش  یم  رت  ینالوط  ای  رتدـیدش  وا  يرامیب  اـی  دراد و  [ ییاـنتعا لـباق  ] ررـض وا 

.دریگب هزور  دیابن  دنزب ،  ییانتعا ]  لباق  ررض [ 

رت ینالوط  ای  رتدیدش  وا  يرامیب  ای  دراد و  [ ییانتعا لباق  ] ررـض ناسنا  يارب  هزور  هک  دـیوگب  ینانیمطا  دروم  قذاح و  کشزپ  رگا  و 
نئمطم ناسنا  رگا  یلب ،  دوشن .]  لصاح  ناسنا  يارب  مه  ررـض  زا  سرت  ای  ناـمگ  وا  هتفگ  زا  رگا  یتح  ] دریگب هزور  دـیابن  دوش ، یم 

.دریگب هزور  دیاب  تسا  هداد  یهابتشا  صیخشت  قذاح  کشزپ  نآ  هک  دشاب 

هزور دیاب  ناسنا  دشابن  هقث  ای  قذاح  کشزپ ،  نآ  ای  دوشن و  لصاح  ناسنا  يارب  ررـض  زا  سرت  نامگ و  ناکـشزپ  هتفگ  زا  رگا  سپ 
.دریگب

وا هب  نتفرگ  هزور  رطاخ  هب  هک  دـسرت  یم  فلکم  دوخ  یلو  درادـن   [ ییاـنتعا لـباق  ررـض [  نتفرگ  هزور  هک  دـیوگب  کـشزپ  رگا  و 
(. ءانتعا لباق  ررض  زا  اج  هب  سرت  هتبلا  دریگب ( .  هزور  دیابن  دسرب  ررض 
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هزور مکح  سوریو و  انورک  هب  ندشن  التبم  هب  یصخش  یهاگآ 

: لاؤس

متسیس مراد  زور  نیب  رد  هک  یتحارتسا  اب  راطفا و  رحس و  نامز  دیفم ،  ییاذغ  داوم  زا  ندرک  هدافتـسا  اب  هک  مناد  یم  مدوخ  نم  رگا 
؟ تسا هنوگچ  نم  يارب  نتفرگ  هزور  مکح  دوش ،  یمن  فیعض  مندب  ینمیا 

: باوج

.دیریگب هزور  دیاب  امش 

یناجنز يریبش  یسوم  دیس  هللا  تیآ 

( یلاعلا هلظ  دم  ) یناجنز يریبش  یسوم  دیس  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  :3

: لاوس

ایآ سوریو ،  ندرک  رثا  زا  يریگولج  يارب  ندـب  تیوقت  رب  ینبم  ناکـشزپ  ياه  هتفگ  انورک و  كانرطخ  سوریو  عویـش  هب  هجوت  اب 
؟  تفرگن هزور  دوش  یم  لاسما  ناضمر  هام  رد 

: باوج

شیازفا ار  يو  ندـید  بیـسآ  يرامیب و  نیا  هب  وا  يالتبا  لاـمتحا  يدرف ، يارب  نتفرگ  هزور  صـصختم ،  ناکـشزپ  هتفگ  هب  اـنب  رگا 
هاـم هب  هدـش و  يراوـخ  هزور  هب  رهاـظت  بکترم  دـیابن  هتبلا.تسا  هدـمآ  مه  هیلمع  هلاـسر  رد  هلئـسم  نیا  دریگب و  هزور  دـیابن  ، دـهد

.دنک یمارتحا  یب  كرابم 

ياه یندیـشون  اهاذـغ و  فرـصم  یتشادـهب و  تاکن  تیاعر  ، رتمک كرحت  ، لزنم رد  ندـنام  اـب  ًـالثم  ، طیارـش رییغت  اـب  رگا  نینچمه 
هزور دنک و  نینچ  دـیاب  دوشن ،  دـیدش  تقـشم  بجوم  یطیارـش  نینچ  داجیا  دـنک و  عفد  ار  ررـض  فراعتم  لامتحا  دـناوتب  ، یتیوقت

.(1) .دریگب
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یناحبس هللا  تیآ 

( یلاعلا هلظ  دم  ) یناحبس یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  :4

: لاوئس

ار لیذ  دراوم  صوصخ  رد  هام  نیا  رد  هزور  مکح  دراد  اعدتسا  انورک ،  سوریو  عویش  هب  هجوت  اب  ناضمر و  كرابم  هام  هناتـسآ  رد 
: دییامرف نایب 

انورک سوریو  زا  یـشان  يرامیب  دیدشت  بجوم  هزور  تشادهب ،  ترازو  ای  صـصختم  ناکـشزپ  زا  یگرزب  هورگ  صیخـشت  هب  رگا 
؟ دوش

انورک و يرامیب  هب  التبا  لامتحا  شیازفا  بجوم  هزور  تشادـهب ، ترازو  ای  صـصختم  ناکـشزپ  زا  یگرزب  هورگ  صیخـشت  هب  رگا 
؟ دوش نایز  فوخ 

درف یلو  دـشاب ،  يرامیب  نتفرگ  لامتحا  شیازفا  اـی  يراـمیب و  دـیدشت  بجوم  هزور  تشادـهب ،  تارزو  اـی  ناکـشزپ و  رظن  زا  رگا 
؟ دنک درمت  ناکشزپ  رظن  زا  دناوت  یم  ایآ  ، ایردشاب هتشادن  يرواب  نینچ 

؟ تسیچ طیارش  نیا  رد  هتفرگن  ياه  هزور  مکح  ، دریگن هزور  ، يرامیب هب  التبا  فوخ  ای  يرامیب و  دیدشت  لیلد  هب  یفلکم  رگا 

هتاکرب هللا و  همحر  مکیلع و  مالسلاو 

: خساپ

یلاعت همسب 

تسا نکمم  ًانایحا  ، ایردوش رت  نشور  هدنیآ  رد  عضو  ات  تفرگ  یعطق  میمصت  ناوت  یمن  ًالعف  ، هلئسم نیا  هب  نایاقآ  هجوت  زا  رکشت  اب 
.دنهد رارق  يراوخ  هزور  يارب  يا  هناهب  ار  عوضوم  نیا  دنهاوخب  یخرب 

یناحبس رفعج 
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يزاریش مراکم  رصان  خیش  هللا  تیآ 

(: یلاعلا هلظ  دم  يزاریش ( مراکم  رصان  خیش  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  :5

: لاوئس

نیا نامرد  رد  نینچمه  ندـشن و  التبم  رد  ندـب  ینمیا  حطـس  ندرب  الاب  دراد :  دوجو  لاوس  دـنچ  اـنورک  يراـمیب  عویـش  هب  هجوت  اـب 
رد .درک  فرـصم  تاعیام  ررکم  زور  لوط  رد  دـیاب  ناکـشزپ  هیـصوت  هب  رگید  فرط  زا  .تسا  رادروخرب  ییالاب  تیمها  زا  يراـمیب 

 . تسیچ ناضمر  كرابم  هام  هزور  يارب  نامرد  رداک  مدرم و  فیلکت  طیارش  نیا 

 : خساپ

زا رحـس  ات  راطفا  هلـصاف  رد  دـناوت  یم  هتبلا  دریگب ،  هزور  ناـضمر  هاـم  رد  دـیاب  دروخب و  ار  هزور   ، لـیلد نیا  هب  دـناوت  یمن  ناـسنا 
.دیامن يریگولج  زور  لوط  رد  ندب  دیدش  فعض  زا  ات  دنک  هدافتسا  يوقم  ياهاذغ 

دریگب هزور  رگا  دنک و  كرت  ار  هزور  دـیاب  دراد  ررـض  وا  يارب  هزور  دـناد  یم  هک  یـسک  اما  تسا :  هدرک  هفاضا  دـیلقت  عجرم  نیا 
هبرجت زا  لامتحا  نیا  هاوخ  دراد ،  ررض  وا  يارب  هزور  هک  دهد  یم  یهجوت  لباق  لامتحا  اما  درادن  نیقی  رگا  نینچمه  ، تسین حیحص 

.بیبط هتفگ  زا  ای  دشاب  هدش  لصاح  یصخش 

: تسا هدمآ  نینچ  هل  مظعم  تیاس  رد  و 

دنناوت یم  تروص  نیا  رد   ( نّیدـتم قذاح و  ءابطا  قیدـصت  هب  مه  نآ  ) دـشاب هتـشاد  ررـض  فوخ  نتفرگ  هزور  ًاعقاو  هک  یتروص  رد 
.(1) .دنهد رارق  يراوخ  هزور  يارب  يا  هناهب  هب  ار  عوضوم  نیا  صاخشا  ادابم  هتبلا  دنریگن .  هزور 
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تایب هللادسا  خیش  هللا  تیآ 

(: یلاعلا هلظ  دم  ) تایب هللادسا  خیش  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  :6

: لاوئس

رد ناضمر  هام  دـشاب و  هتـشاد  همادا  مه  هام  دادرخ  یتح  هام و  تشهبیدرا  نایاپ  ات  انورک  عویـش  کیپ  دور  یم  لامتحا  هک  اـجنآ  زا 
؟ تسیچ هعماج  يارب  هزور  مکح  انورک ،  لباقم  رد  ندب  ینمیا  متسیس  فیعضت  لامتحا  هب  هجوت  اب  طیارش  نیا  رد  تسا ،  شیپ 

 : خساپ

 . درک زیوجت  ار  یلک  مکح  کی  هعماج  ۀمه  يارب  ناوت  یمن  دروم ،  نیا  رد  تس و  يدرف  رما  کی  هزور 

نآ ررـض  يارب  یئالقع  لامتحا  ای  هتـشاد و  ررـض  درف  يارب  نتفرگ  هزور  رگا  هک  اـنعم  نیا  هب.تسا  درف  دوخ  طیارـش  عباـت  نیارباـنب 
دزادرپب هیدف  دیاب  یلو  درادـن  مه  اضق  اعبط  دوب ،  مکاح  طیارـش  نیمه  دـعب  ناضمر  هام  ات  رگا  دریگب و  دـیابن  دـشاب ، هتـشاد  دوجو 

.(1).

یفجن ریشب  هللا  تیآ 

( یلاعلا هلظدم  ) یفجن ریشب  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  :7

: لاؤس

؟ تسیچ يراد  هزور  لیلد  هب  التبا  زا  ساره  اهزور و  نیا  رد  نتفرگ  هزور  مکح  ناهج ،  رد  انورک  عویش  هب  هجوت  اب 

: خساپ

تاقیقحت قبط  تسا .  بجاو  يو  رب  راطفا  دوش  التبم  يرامیب  نیا  هب  دوش  یم  ثعاب  يراد  هزور  هک  دنادب  راد  هزور  هک  یتروص  رد 
زا دـینامب »  ملاـس  اـت  دـیریگب  هزور  » ثیدـح.درادن دوـجو  اـنورک  يراـمیب  هزور و  نیب  يا  هطبار  هدیـسر ، اـم  تسد  هب  هک  یکـشزپ 

هزور دیاب  سپ.تسا  هدش  تیاور  ناناملسم  یمامت  ياربربمایپ 

.(2) .میرامشب تمینغ  انورک  ریگ  همه  يرامیب  هژیو  هب  اه  يرامیب  زا  يریگشیپ  يارب  ار  فیرش  هام  نیا  رد  نتفرگ 

.دهد شاداپ  نانمؤم  هژیو  هب  مدرم  یمامت  هب  دنوادخ 
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يدرجورب يولع  داوجدمحم  دیس  هللا  تیآ 

(: یلاعلا هلظ  دم  ) يدرجورب يولع  داوجدمحم  دیس  یمظعلا  هللا  تیآ  :8

 : لاوئس

هک نیا  هب  هجوت  اب  سوریو  ریثات  زا  يریگولج  يارب  ندـب  تیوقت  رب  ینبم  ناکـشزپ  ياـه  هتفگ  اـنورک و  سوریو  عویـش  هب  هجوت  اـب 
؟ تفرگن هزور  طیارش  نیا  رد  دوش  یم  ایآ  دوش .  یم  يرامیب  نیا  ربارب  رد  ینمیا  ندش  مک  ندب و  فیعضت  بجوم  نتفرگ  هزور 

 : خساپ

هب ار  نانآ  ءالتبا  ناکما  یکشزپ  ناسانـشراک  رظن  ساسا  رب  هزور  نتفرگ  هدوب و  يا  هنیمز  ياه  يرامیب  ياراد  هک  یناسک  هب  تبـسن 
یم همدص  ندب  تمواقم  هب  هزور  دـنرب و  یم  رـس  هب  يرامیب  نیا  زا  دـعب  تهاقن  نارود  رد  هک  یناسک  ای  دـهد و  یم  شیازفا  انورک 

فوخ اب  تدابع  نیا  تسا و  فلکم  درف  صیخـشت  تیاـهن  رد  یکـشزپ و  ناسانـشراک  رظن  راـیعم  عومجم  رد  ،و  تسین بجاو  دـنز 
.دوش یم  طقاس  یندب  ررض  ییالقع  لامتحا  ینعم  هب  ررض 

اهنت هن  كاـسما  هزور و  ناسانـشراک  نیمه  زا  یـضعب  رظن  رب  اـنب  لاوـس -  ضرفرد  ملاـس -  دارفا  هب  تبـسن  یلو  تـسا :  هدوزفا  يو 
اب صاخ  دارفا  رد  رگم  تسین ،  هزور  بوجو  مدع  يارب  یهجو  اذلف  دهد ؛  یم  شیازفا  ار  نآ  هکلب  دنک ،  یمن  مک  ار  ندب  تمواقم 

.ررض فوخ  کشزپ و  صیخشت 

یسردم یقتدمحم  دیس  هللا  تیآ 

(: یلاعلا هلظ  دم  ) یسردم یقتدمحم  دیس  یمظعلا  هللا  تیآ  :9

: لاوئس

یم رـشتنم  هداد و  نالوج  ملاع  طاقن  یـصقا  رد  نانچمه  زین  انورک  سوریو  هک  یلاح  رد  میراد  رارق  ناضمر  كرابم  هام  هناتـسآ  رد 
ياه هلـصاف  رد  دارفا  ، كانرطخ سوریو  نیا  هب  التبا  لامتحا  شهاک  يارب  دننک  یم  هیـصوت  ناکـشزپ  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  دوش . 
یسک ندب  هب  سوریو  نیا  رگا  هدش و  ندب  یعافد  متـسیس  فیعـضت  بجوم  ندب ،  بآ  دوبمک  هک  ارچ  دنـشونب ،  بآ  هاتوک  ینامز 

بآ ندیشون  اما  ، دنک یم  ناسآ  وا  یسفنت  هاگتسد  هب  ار  سوریو  ندیسر  وا ،  يولگ  یکشخ  دبای ،  هار 

14 ص :

انورک www.Ghaemiyeh.comهزور و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 48زکرم  هحفص 22 

http://www.ghaemiyeh.com


یم طقاس  ناناملسم  زا  يراج  لاس  رد  لیلد  نیا  هب  ناضمر  هام  هزور  ایآ.دورب  نیب  زا  هتفای و  هار  هدعم  هب  سوریو  ات  دنک  یم  کمک 
؟ دوش

: خساپ

رد هک  یملاس  دارفا  مکح  دـنریگب و  هزور  نآ  ياج  هب  ار  يرگید  ياهزور  دـنروخب و  ار  ناـضمر  كراـبم  هاـم  هزور  دـیاب  ناراـمیب 
ار اهنآ  هک  دـنک  یم  راوشد  ناشیا  يارب  ار  عضو  نانچ  هزور ،  هکنیا  ای  دـنراد و  میب  يرامیب  هب  ندـش  راـچد  زا  يراد  هزور  تروص 

انورک يرامیب  هک  ینونک –  طیارـش  رد  اما  .تسا  رامیب  مکح  دننام  داد ، دهاوخ  رارق  انگنت  رد  ار  ناشیا  درک و  دـهاوخ  جرح  راچد 
یتشادهب ياه  هیـصوت  مامت  دننیزگ و  يرود  يرامیب  راشتنا  هب  كوکـشم  نکاما  زا  دیاب  ناناملـسم  تسا –  راشتنا  لاح  رد  نانچمه 

.دنوش هزور  هضیرف  يادا  هب  قفوم  ات  دننامب  یگناخ  هنیطنرق  رد  دنوش  راداو  دنچره  دننک ، تیاعر  ار  هناریگ  شیپ 

نآ رد  يرامیب  راشتنا  لامتحا  هک  ددرت ، رپ  یمومع و  ياه  ناکم  رد  هک  تسا  یناـسک  يارب  ناسانـشراک  ياـه  هیـصوت  نیا  عقاو  رد 
التبا زا  ییالقع  سرت  ساسارب  ) یفلکم ره  هکلب  دوش ،  یمن  طقاس  ناناملسم  زا  هزور  ور  نیا  زا.دنبای  یم  روضح  دوش ، یم  فعاضم 

.دراد ار  دوخ  مکح  ( يرامیب هب 

دیشاب دیؤم  قفوم و 

یسردم یقتدمحمدیس  هللا  تیآ  رتفد 

ضایف قاحسا  دمحم  خیش  هللا  تیآ 

(: یلاعلا هلظ  دم  ) ضایف قاحسا  دمحم  خیش  یمظعلا  هللا  تیآ  :10

 : لاؤس

تامادـقا اه و  هیـصوت  هک  هدـش  رـشتنم  انورک  ریگ  همه  سوریو  هب  ـالتبا  زا  يریگولج  صوصخ  رد  یکـشزپ  تاـعالطا  اـهزور  نیا 
زا يریگولج  يارب  قـلح  ناـهد و  نتـشاد  هگن  بوـطرم  بآ و  یپ  رد  یپ  ندیـشون  اـهنآ ؛  هلمج  زا  دـنک و  یم  هیـصوت  ار  يددـعتم 

.تسا رس  هیحان  يراجم  ناهد و  لخاد  یطاخم  ياهاشغ  هب  از  يرامیب  سوریو  ندیبسچ 

هتـشک اجنآ  هدش و  لقتنم  هدعم  ياه  دیـسا  تمـس  هب  سوریو  ، راک نیا  اب  هک  دـنهد  ) یم هئارا  رطاخ  نیا  هب  ار  هیـصوت  نیا  ناکـشزپ 
.دوش ( یم
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هزور تسا ،  ندب  یعافد  متـسیس  تردق  رب  هیکت  انورک ،  هب  التبا  زا  يریگولج  نامرد و  هار  اهنت  هکنیا  هب  هجوت  اب  دنیوگ  ) یم یخرب 
.دهد ( یم شیازفا  ار  روکذم  يرامیب  هب  التبا  لامتحا  هدش و  مدرم  زا  يرایسب  ندب  یعافد  متسیس  فیعضت  بجوم  يراد 

هزور زا  یـشان  قلح  یکـشخ  هجیتن  رد  انورک  سوریو  هب  التبا  لامتحا  ایآ  میوش ،  یم  کیدزن  ناضمر  كرابم  هام  هب  ام  هک  اجنآ  زا 
؟ دراد یتیلوئسم  هچ  صوصخ  نیا  رد  فّلکم  تسا ؟  یفاک  لاسما  ناضمر  هام  رد  نتفرگ  هزور  مدع  هزور و  ندرک  زاب  يارب  يراد 

: ضایف هللا  تیآ  رتفد  خساپ 

) نامروشک زا  هژیو  هب  ناهج  ياهروشک  یمامت  زا  ار  هدنـشک  سوریو  نیا  راوگان و  يالب  نیا  هک  میهاوخ  یم  لاعتم  دـنوادخ  زا  -1
كرابم هام  رد  مدرم  ات  دهد  لجاع  يافش  ار  نارامیب  یمامت  ، هتفرگ ارف  ار  زیچ  همه  هک  دوخ  هدرتسگ  تمحر  اب  دزاس و  رود  قارع ) 

 . دنشاب شمارآ  تینما و  رد  ثیبخ  سوریو  نیا  رش  زا  ناضمر 

رد تسا و  مالسا  سدقم  تعیرش  ناکرا  زا  نکر  نیمود  یعرش و  فیلکت  تایرورض  زا  ناضمر  هام  هک  تسین  ناهنپ  نینمؤم  رب  - 2
یعقاو سرت  ققحت  نودـب  یمومع و  ياه  هیـصوت  یخرب  رطاـخ  هب  فّلکم  تسین  زیاـج  اذـل  تسا ،  هدـش  مـالعا  بجاو  میرک  نآرق 

رگا صاخ ،  يراک  یتمالس و  تیعضو  رطاخ  هب  رگا  هک  دنک  كرد  ار  سرت  نیا  ًاعقاو  فّلکم  دیاب  هکلب  دنک ،  كرت  ار  دوخ  هزور 
.دوش راچد  يرامیب  هب  دراد  لامتحا  دنک ،  رس  بآ  نودب  زور  لوط  رد 

هزادنا کی  هب  دنراد ،  دوخ  ینوریب  فیاظو  هنازور و  راک  عون  ینامسج ،  یگدامآ  تمالـس ،  تیعـضو  رد  هک  یتوافت  اب  مدرم  همه 
صـصختم کـشزپ  هب  دراد  ینارگن  سرت و  صوصخ  نیا  رد  هک  سک  ره  دنتـسین .  اـه  يراـمیب  عاوـنا  هب  ـالتبا  لاـمتحا  ضرعم  رد 

.دنک هعجارم 

هزور رگا  هک  دراد  ار  سرت  نیا  ، شا یتمالـس  تیعـضو  ای  يراک  تیعـضو  رطاخ  هب  اـی  دراد  هک  یـصاخ  طیارـش  رطاـخ  هب  سک  ره 
دناوت یمن  دوش و  یم  التبم  يرامیب  هب  دریگب 
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زا هک  دهد  یم  لامتحا  ًالقع  هک  یناسک  زا  دناوت  یمن  دهد و  ماجنا  ار  کسام  شکتـسد و  ندیـشوپ  لثم  مزال  هناریگـشیپ  تامادقا 
هب ـالتبا  لاـمتحا  نازیم  دریگب ،  هزور  رگا  هک  يا  هنوگ  هب  دـنامب ؛  رود  ، دوش یم  لاـقتنا  يراـمیب  ناـنآ  نوـماریپ  طـیحم  زا  اـی  ناـنآ 

هناخ رد  ای  دـشاب  رود  ناکم  نآ  زا  دـناوت  یمن  يزور  بسک  يراک و  ياـضتقا  رطاـخ  هب  دـبای و  یم  شیازفا  لـیالد  نیا  هب  يراـمیب 
هزور ماع  ألم  رد  دیابن  دریگن و  هزور  دراد ،  رارق  صاخ  طیارـش  نآ  رد  هک  ییاهزور  ای  زور  نآ  دناوت  یم  تروص  نیا  رد  دـنامب ، 

دنک افتکا  دنام ،  یم  ناما  رد  يرامیب  هب  التبا  زا  هک  تسا  نئمطم  نآ  اب  هک  یندیشون  یکراوخ و  يرادقم  هب  دیاب  دنک .  زاب  ار  دوخ 
رارق روکذــم  طیارــش  رد  هـک  ییاـهزور  هـب  اـهنت  هـکلب  تـسین ،  ناـضمر  هاـم  یماـمت  رد  هزور  كرت  ندوـب  زیاـج  ینعم  هـب  نـیا  و 

.دراد صاصتخا  ، تفرگ

دنناوتب رگا  تروص  نیا  رد  هک  دنشاب ،  هتشاد  ار  طیارـش  نیا  هام  لک  هن  هام ،  ياهزور  زا  یـضعب  رد  اهنت  ًاموزل  دارفا  زا  یخرب  دیاش 
ياه زور  زا  یضعب  رد  طیارـش  نیا  اب  نتفرگ  هزور  زا  هک  يا  هنوگ  هب  دننک ، لمع  ینمیا  هناریگـشیپ و  تامادقا  هب  ای  دننامب  هناخ  رد 

رد اه  زور  قباطم  ار  دوخ  طیارـش  هنوگنیا  تسا و  بجاو  نانآ  رب  اهزور  نآ  رد  نتفرگ  هزور  دنـشاب ،  هتـشادن  ینارگن  ناـضمر  هاـم 
.دنریگب رظن 

اب تروشم  رطاخ  هب  رگا  دنراد ،  رارق  یّـصاخ  یتمالـس  تیعـضو  رد  هک  یناسک  ای  دنتـسه  نمزم  ياه  يرامیب  ياراد  هک  یناسک  -3
متسیس نتفرگ  هزور  هک  رواب  نیا  اب  نآ ،  ياه  زور  زا  یضعب  ای  ناضمر  هام  هزور  زا  یصخش  هبرجت  لیلد  هب  ای  دامتعا  دروم  کشزپ 
بیسآ هب  رجنم  دنریگب و  رارق  نآ  ریغ  ای  انورک  هژیو  هب  يرامیب  يالتبا  ضرعم  رد  هک  دنـسرت  یم  دنک ،  یم  فیعـض  ار  ندب  یعافد 

نآ ياضق  دنریگب ،  هزور  دنناوتب  هک  رگید  نامز  رد  هدرک و  زاب  ار  دوخ  هزور  دنناوت  یم  تروص  نیا  رد  ، دوش نانآ  مسج  رد  دیدش 
.دنروایب اج  هب  ار 

هکدـشاب يداـمتعا  دروم  کـشزپ  اـب  تروشم  هجیتـن  رد  دـیاب  هکلب  ، دـشابن ناـمگ  مهوت و  يور  زا  سرت  نیا  هک  تشاد  هجوت  دـیاب 
دوش یم  لصاح  سرت  يو  تروشم  زا  ًالومعم 
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ققحت سرت  نیا  وا  رد  ، دراد دوـخ  صاـخ  تیعـضو  زا  هـک  یتخانـش  يور  زا  کـشزپ و  هـب  هـعجارم  نودـب  فـّلکم  دوـخ  هـکنیا  اـی 
.تسا رت  هاگآ  شدوخ  هب  تبسن  ناسنا  هکارچ  ؛ دبای

ینارکنل لضاف  هللا  تیآ 

( هلظ ماد  ) ینارکنل لضاف  داوجدمحم  هللا  تیآ  :11

: لاوئس

ره رد  دارفا  هچنانچ  دنا  هتفگ  یکشزپ  نیلووسم  زا  یخرب  هکنیا  انورک و  سوریو  عویش  هب  هجوت  اب  دناسر  یم  راضحتسا  هب  مارتحا  اب 
هزور هب  تبـسن  نینمؤم  فیلکت  دییامرفب  تروص  نیا  رد  لاح  دننام  یم  ظوفحم  نآ  هب  ءالتبا  زا  دنـشونب  بآ  يرادـقم  هقیقد  دـنچ 

؟ تسیچ سوریو  نیا  دوجو  تروص  رد  ناضمر  كرابم  هام 

: باوج

رد دیاب  تسین و  بجاو  نانآ  رب  هزور  دوش ،  نانآ  یتمالـس  رد  ریخات  ای  ضرم  تدش  بجوم  هزور  دنتـسه و  ضیرم  هک  یناسک  -1
.دنریگب هزور  رگید  نامز 

بجاو نانآ  رب  هزور  تروص  نیا  رد  دـنهد  یم  ار  هزور  ببـس  هب  ندـش  ضیرم  ییالقع  لاـمتحا  اـما  دنتـسه  ملاـس  هک  یناـسک  - 2
راد هزور  ؛ َرَْطفأ ِدَـمَّرلا  َنِم  ِْهیَْنیَع  یَلَع  َفاَـخ  اَذِإ  ُِمئاَّصلا  :» تسا هدـش  دراو  تاـیاور  یخرب  رد.تـسین  دـیعب  مـه  نآ  نـالطب  تـسین و 

« دنک راطفا  دیاب  دشاب  هتشاد  هزور  ببس  هب  مشچ  درد  فوخ  هچنانچ 

راب کی  هقیقد  دـنچ  ره  رد  انورک  سوریو  هب  التبا  مدـع  يارب  یناـسنا  ره  هک  دـننیبب  مزـال  یکـشزپ  روما  رد  هربخ  لـها  هچناـنچ  - 3
نوصم نآ  هب  ءالتبا  زا  هناخ  رد  ندـنام  رثا  رد  هکنآ  رگم  دوش  یم  طـقاس  هزور  بوجو  مه  تروص  نیا  رد  دنـشونب ،  بآ  يرادـقم 

.(1) .دنوش جراخ  هناخ  زا  هک  دوش  مزال  مها  راک  تهج  هب  هکنیا  الا  دوش  یم  بجاو  هناخ  رد  ندنام  تروص  نیا  رد  هک  دننامب 

ینارکنل لضاف  داوجدمحم 
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تسودیلع مساقلاوبا  هللا  تیآ  زا  يراتشون 

( هزعدیز ) (1) تسودیلع مساقلاوبا  هللا  تیآ  زا  يراتشون  :12

انورک يرامیب  زا  سرت  ناضمر و  هام  هزور  *

ای نتفرگ  زا  راد  هزور  فوخ  ضرف  رب  ناـضمر  هاـم  رد  هزور  مکح  ) قوف عوضوم  هب  عجار  يزاـجم  ياـهاضف  یخرب  رد  یثحب  ًاریخا 
نانخس نکل  تسا  هدش  هتفگ  یبوخ  بلاطم  تسا .  هتفرگ  تروص  نتفرگ )  هزور  هطـساو  هب  انورک  سوریو  زا  یـشان  ضرم  دیدشت 

ار یتاکن  قوف  عوضوم  اب  دنویپ  رد  دـندرک .  نتفرگن  هزور  زاوج  هب  مکح  عماج  ریغ  روط  هب  مه  یخرب  .دـشن  هتفگ  مک  مه  ینف  ریغ 
: میوش یم  روآدای 

عجرم رظن  دیاب  نادلقم  نکل  دریگ ،  تروص  یفالتخا  نآ  رد  دیابن  عبطلاب  هدعاق و  قباطم  دنچره  دوش ،  یم  هتفگ  همادا  رد  هچنآ  -1
.ددرگ یم  نشور  نآ  هجو  همادا  رد  تسین و  هدیاف  زا  یلاخ  ثحب  نیا  همه ، نیا  اب  .دنوش  ایوج  هراب  نیا  رد  ار  دوخ 

.تسا ررض  فوخ  ضرف  رب  ناضمر  هزور  بوجو  عفر  فورعم  هلئسم  ملسم  قیداصم  زا  درادن و  یتیصوصخ  چیه  قوف ،  هلئـسم  - 2
هطقن هب  نآ  نایب  لکش  رد  هچ  اوتحم ،  رد  هچ  هراب  نیا  رد  ماظع  عجارم  ناهیقف و  رگا  هک  تسا  نآ  يوناث  ضراع  نآ ،  یگژیو  اهنت 

.دـشاب هتـشاد  یبولطمان  ضراوع  تسا  نکمم  تسین  هقف  نآ ،  لمح  لوئـسم  هک  دوش  هداهن  هقف  شود  رب  يراـب  اـی  دنـسرن  يدـحاو 
دروم ًالماک  نیعم  يرارق  هب  ندیـسر  نآ –  رد  فـالتخا  تیلباـق  مدـع  هراـب و  نیا  رد  یعرـش  مکح  حوضو  هب  هجوت  اـب  نیارباـنب – 

.دوش هدیچرب  سوریو  نیا  هشیر  زور  نآ  ات  دنوادخ  میمع  فطل  اب  میراودیما  دنچره  تسا .  راظتنا 

ای ضرم  نیا  نتفرگ  زا  راد  هزور  صخـش  فوخ  تسا  نتفرگ )  هزور  تمرح  هکلب  نتفرگن (  هزور  زاوـج  راـیعم  هچنآ  هلئـسم  رد  -3
سانشراک لوق  هتبلا  تسا  نآ  دیدشت 
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هن دراد  تـیقیرط  نـیما  سانـشراک  رظن  نیاربانب.دـشاب  راد  هزور  صخـش  رد  فوـخ  عـفر  اـی  فوـخ  داـجیا  يارب  یقیرط  دـناوت  یم 
.تیعوضوم

ندروخ اب  ًالثم  دـنک  فرط  رب  ار  دوخ  فوخ  يریبادـت  اـب  دـناوت  یم  راد  هزور  هاـگ  هک  درک  هجوت  دـیاب  نتفرگن  هزور  زاوج  رد  - 4
رـسع و هکنیا  نودـب  لزنم –  زا  نتفرن  نوریب  رحـس و  ات  راطفا  هلـصاف  رد  رحـس و  رد  اـه  یندیـشون  یخرب  ندیـشون  اهاذـغ و  یخرب 
هب ناکـشزپ  یخرب  دنراد و  هیلک  یتحاران  هک  يدارفا  ریظن  دنک  نیمأت  زور  کی  يارب  ار  ندب  بآ  دناوت  یم  دشاب –  وا  يارب  یجرح 
لح ار  ضرم  لکـشم  تسین و  هزور  لطبم  هک  اه  یندیوج  یخرب  ندیوج  اب  دناوتب  رگا  نینچمه  دـنهد .  یم  ار  داهنـشیپ  نیا  ناشیا 

نانیمطا داـجیا  راد  هزور  يارب  دـناوت  یم  سانـشراک  رظن  مه  دروم  نیا  رد  هک  تسا  یعیبط  .دـهد  ماـجنا  ار  هزور  فیلکت  دـنک  یم 
.دشاب اشگهار  دنک و 

.تسا مزال  بسانم  لصف  رد  هزور  ياضق  یلو  تسین ،  بجاو  نتفرگن  هزور  يارب  ترفاسم  تروص  ره  رد  - 5

: تسا مزال  هتکن  ود  يروآدای 

نیا هب  خساپ  رد.تسا  راطفا  زوجم  نتفرگ ،  هزور  زا  ررض  فوخ  رانک  رد  هنّیب  هقث و  لوق  هک  دندوب  هدرک  حرطم  دیتاسا  زا  یخرب  -1
مه ار  قذاح  هقث  لوق  ییوخ  هللا  تیآ  موحرم  لثم  یخرب  هتبلا  تسا و  ررـض  فوخ  تسا  اـهقف  قاـفتا  دروم  هچنآ  تفگ  دـیاب  هتکن 

دراد و رابتعا  شرظن  تاسوسحم  رب  تداهـش  رد  هنّیب  اریز  تسا  حیحـصان  اجنیا  رد  هنیب  تداهـش  ندرک  حرطم  نکل  دنا  هدرک  هفاضا 
يرما نیا  تسا و  راد  هزور  ِنم  يارب  هزور  نتشاد  ررض  ثحب  ضرف  رد  تداهش  قلعتم  اریز  ، تسین سوسحم  رب  تداهـش  اج  نیا  رد 

هک مه  نیمه  هزات  تسا  یلک  روط  هب  نآ  مدـع  هزور و  نتـشاد  ررـض  تداهـش  قلعتم  هک  هدـش  مهوت  دیاش.یـسح  هن  تسا  یـسدح 
هک دشاب 
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فالتخا زین  هنیب  تیلک  رابتعا  رد  هکنیا  نمض  ، تسا طلغ  اجنیا  رد  هنّیب  حرط  نیا  ربانب  تسین .  یـسح  رب  تداهـش  مه  زاب  دشاب  دیابن 
.تسا

یم هظحالم  مکح  لعج  رد  سدقم  عراش  طسوت  هاگ  هباشم  ياهداهن  رـسع و  جرح ، ررـض ،  فوخ  ررـض ،  هک  درک  هجوت  دـیاب  - 2
یم هظحالم  راذگ  نوناق  طسوت  نآ  لاثما  یعون و  جرح  ررض ، زا  مدرم  عون  فوخ  یعون ، ررـض  ًالومعم  هک  تسا  اج  نیا  رد  دوش ، 

جرح و ررض ،  دوش ،  یم  حرطم  مکح  لاثتما  نامز  رد  لعج و  زا  سپ  هلسلس  رد  یتقو  ررـض  زا  فوخ  ای  جرح  ررـض ،  نکل  دوش . 
لاثتما دنیارف  رد  لعج و  زا  سپ  اهداهن  نیا  روضح  ضرف  اب  لعج  دنیارف  رد  ار  اهداهن  نیا  روضح  دیابن  تسا .  دارم  یصخش  فوخ 

.تسناد یکی 

يا هلیسو  ار  هلئسم  نیا  مدرم ،  نیدت  نانمـشد  ات  تسا  رما  نیا  اب  دنویپ  رد  اه  هناسر  يزاساضف  تسا  مهم  هچنآ  تفگ  دیاب  نایاپ  رد 
موجه زا  نامزلارخآ و  رورـش  زا  ار  ناگمه  دـیامن و  حالـصاار  روما  همه  گرزب  دـنوادخ  .دـنهدن  رارق  نانمؤم  ییادز  داـقتعا  يارب 

.(1) .دراد هگن  ناما  رد  لالض  جاوما 

هداز حالف  نیسحدمحم  مالسالا  تجح 

( مولعلارقاب یمالسا  تاعلاطمو  غیلبت  هدکشهوژپ  سییر  ) هداز حالف  نیسحدمحم  مالسالا  تجح 

راگنربخ اب  وگو  تفگ  رد  ، دـش رازگرب  « مالـسلا مهیلع  » مولعلارقاب یمالـسا  تاعلاطم  غیلبت و  ةدکـشهوژپ  رد  هک  یتسـشن  ۀیـشاح  رد 
: تفگ مینست  يرازگربخ  یگنهرف 

دنک و یم  تیوقت  ار  ندب  یعافد  متسیس  هزور  هک  میدیسر  هجیتن  نیا  هب  ، میتشاد صصخت  قوف  ناکـشزپ  اب  هک  يددعتم  تاسلج  رد 
.دنریگن هزور  دنناوت  یمن  ییالقع  لامتحا  نودب  سرت و  هناهب  هب  ملاس  دارفا 
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شناد يالقع  ، اجنیا هب  ات  هکدـننک  ناعذا  نآ  هب  هعماج  يـالقع  هک  یلاـمتحا  ینعی  ییـالقع  لاـمتحا  زا  روظنم  : درک ناـشنرطاخ  يو 
.دنا هتسنادن  لوبقم  ملاس  دارفا  رد  ار  یلامتحا  نینچ  یکشزپ 

روما رد  ناراکردنا  تسد  اه و  هنیمز  زا  يرایسب  رد  صـصخت  قوف  ناکـشزپ  روضح  اب  يددعتم  تاسلج  هتـشذگ  زور  ام  : دوزفا يو 
انورک هب  التبا  رد  يریثأت  يراد  هزور  دننک ،  یم  نایب  ناکشزپ  هک  هنوگ  نآ  میتشاد .  انورک  اب  هزرابم  تمالس و  شیاپ  هب  یگدیـسر 

.درادن ملاس  دارفا  رد 

اب دـنناوت  یم  هک  دراد  دوجو  انورک  هب  التبا  لامتحا  دـنراد ،  يا  هنیمز  ياه  يرامیب  ای  الاب و  نس  هک  يدارفا  رد  درک :  راهظا  ناـشیا 
.دنبای نانیمطا  رما  نیا  زا  صصختم  کشزپ  هب  هعجارم 

یهجوت لباق  دـح  ات  ار  سوریو  نیا  هب  دوخ  يالتبا  لامتحا   ، لزنم رد  ندـنام  ددرت و  ندرک  مک  اب  دـنناوت  یم  ناـنمؤم  نآ  رب  هوـالع 
.دنهدب شهاک 

هب هک  یناسک  تسادـج و  ماـع  ـألم  رد  يراوخ  هزور  زا  هزور  مکح  درک :  دـیکأت  ماـع  ـألم  رد  يراوخ  هزور  هب  مادـقا  ةراـبرد  يو 
.(1) .دنرادن ار  ماع  ألم  رد  يراوخ  هزور  هزاجا  دنریگب ،  هزور  دنناوت  یمن  يرذع  هطساو 

يدنرم اضریلع  رتکد 

يدنرم اضریلع  رتکد  :14

درادن ملاس  دارفا  يارب  يا  هضراع  انورک  طیارش  رد  يراد  هزور  *

ییانورک طیارش  رد  دهد ،  یم  ناشن  یکشزپ  ياه  یسررب  دنتسه و  رظن  مه  ناکشزپ  همه  تفگ :  یکشزپ  مولع  ناتسگنهرف  سییر 
.دروآ دهاوخن  دوجو  هب  ملاس  دارفا  يارب  يا  هضراع  چیه  يراد  هزور 
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طیارـش رد  هزوردروم  رد  نیلوئـسم  دیلقت و  ماظع  عجارم  هب  یکـشزپ  مولع  ناتـسگنهرف  سیئر  يدنرم  اضریلع  «، هدـنیامن » شرازگ هب 
.تشون همان  ییانورک 

: تسا ریز  حرش  هب  همان  نیا  نتم 

قوف اه و  صـصخت  زا  اه  هاگـشناد  نیدتم  دـیتاسا  روضح  اب  يا  هسلج  رد  انورک  سوریو  نارحب  رد  يراد  هزور  عوضوم  مارتحا ،  اب 
مولع ناتسگنهرف  لحم  رد  یهقف  یسانش  عوضوم  هسـسوم  سیئر  هداز  حالف  مالـسالا  تجح  تکراشم  اب  فلتخم و  ياه  صـصخت 
داتـس مرتحم  نیلوئـسم  زا  یخرب  ،و  تشادـهب مرتحم  ریزو  اب  تروشم  زا  سپ  تارظن  يدـنب  عمج  تفرگرارق و  ثحب  دروم  یکـشزپ 

.دوش یم  میدقت  یضتقم  مادقا  هنوگ  ره  راضحتسا و  تهج  تسویپ  هب  نانآ  دیئات  انورک و  اب  هزرابم 

انورک سوریو  نارحب  رد  يراد  هزور 

ناسنا لماکت  يارب  راگدـیرفآ  یگدـنب  تبرق و  دـصق  اب  هک  تسا  مالـسا  هناگ  جـنپ  ناکرا  زا  یکی  ناضمر  كرابم  هام  يراد  هزور 
هب هجوت  اب  دـنروذعم ،  يراد  هزور  زا  هک  ینیرفاسم  نارامیب و  رب  هوالع  يراـج  لاـس  رد.تسا  ناناملـسم  ماـمت  يارب  بحاو  هضیرف 
هک دـنوش  یم  حرطم  ناـضمر  كراـبم  هاـم  يراد  هزور  رد  ناـسنا  تمالـس  دروـم  رد  یــسماخ  تاـعوضوم  اـنورک  سوریو  نارحب 

.تسا يرورض  نامزیزع  روشک  یمالسا  تما  يارب  اهنآ  هب  نتخادرپ 

دنتسه لوقلا  قفتم  ناکشزپ  تسا .  يرورض  مزال و  انورک  يرامیب  اب  هزرابم  داتـس  ياه  هیـصوت  زا  ضحم  تیعبت  تسا  رکذ  هب  مزال 
تیوقت ببـس  هکلب  دـنک  یمن  داجیا  ملاس  دارفا  رد  يا  هضراع  اهنت  هن  یمالـسا  يراد  هزور  دـننام  بوانتم  روط  هب  اذـغ  ندروخن  هک 

زا رتمک  ملاس  دارفا  هیلک  اذـل  دوش .  یم  سرتسا  دراوم  رد  ندـب  شنکاو  دوبهب  راب و  نایز  یباهتلا  ياه  خـساپ  شهاک  ندـب ،  ینمیا 
: دنریگب هزور  دنناوت  یم  ریز  دراوم  تیاعراب  لاس   65
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يوشتسش یعامتجا ،  ياه  هلصاف  تیاعر  دننام  انورک  سوریو  هب  التبا  زا  يریگشیپ  روظنم  هب  یتشادهب  ياه  هیـصوت  هیلک  تیاعر  -1
.ییانورک نارامیب  هب  ندش  کیدزن  زا  زیهرپ  اه ،  تسد  ررکم 

.رحس ات  راطفا  هلصاف  رد  بآ  ناویل  ات 10  ندیشون 8  - 2

.لزنم طیحم  یبسن  نتشادهگن  بوطرم  روظنم  هب  زاب  رد  فورظ  رد  بآ  ندناشوج  ای  رزیالوبن و  زا  هدافتسا  - 3

.رحس ات  راطفا  هلصاف  رد  تاج  هویم  تاجیزبس و  فرصم  شیازفا  نیریش و  داوم  هوهق و  ياچ و  فرصم  شهاک  - 4

هژیو هب  انورک  يرامیب  هب  التبا  هدننک  دعاسم  لماوع  رتشیب ، )  لاس و   65 دـنملاس (  دارفا  رد  کشخ  مرگ و  ياه  طیحم  زا  زیهرپ  - 5
رد دنتسه و  عیاش  يویر  نمزم  ياه  يرامیب  ناطرس و  یقورع ،  یبلق  ياه  يرامیب  طرفم ،  یقاچ  نوخ  راشف  شیازفا  يدنق ،  تباید 

.دنعالطا یب  دوخ  رد  اه  يرامیب  نیا  دوجو  زا  تمالس ،  ياه  تبقارم  یمک  تلع  هب  نادنملاس  زا  یهجوت  لباق  دص 

راشف ریظن  يا  هنیمز  ياه  يرامیب  هب  ـالتبم  دارفا  هک  دـیآ  یم  رظن  هب  اـنورک  سوریو  زا  اـم  ینونک  تخانـش  ساـسارب  رگید  فرط  زا 
رد هکنیا  هب  رظن  دنتـسه .  سوریو  نیا  هب  دـیدش  يالتبا  ضرعم  رد  نارگید  زا  شیب  تباید  اب  ناطرـس و  یبلق ،  يراـمیب  ـالاب ،  نوخ 
رد دوش  یم  هیـصوت  اهنآ و  يارب  رورـض  لامتحا  اب  اذل  دوش ،  يرامیب  دیدش  عون  ثعاب  تسا  نکمم  سوریو  نیا  هب  التبا  نسم  دارفا 

انورک سوریو  هب  التبا  زا  يریگـشیپ  روظنم  هب  یتشادـهب  ياه  هیـصوت  تیاـعر  رب  هوـالع  دـنرادن  کـشزپ  هب  یـسرتسد  هک  یتروص 
زا نانیمطا  زا  سپ  ارنآ  هدومن و  زیهرپ  یهلا  هضیرف  نیا  ماجنا  زا  اـطایتحا  درادـن  ررـض  اـهنآ  يارب  هزور  دنتـسین  نئمطم  هک  ییاـهنآ 

لصاح اهنآ  يارب  هزور  ندوب  ررـض  یب  زا  نانیمطا  صـصختم  کشزپ  رظن  اب  هکنیا  رگم  دنیامن ،  اضق  يرامیب  نیا  يریگ  همه  مامتا 
.دوش
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يرتـشیب طاـیتحا  یتشادـهب  ياـه  هیـصوت  تیاـعر  اـه و  يراذـگ  هلـصاف  رد  زین  طرفم  یقاـچ  دـیدش و  رایــسب  يرغـال  راـچد  دارفا 
نارامیب زا  هورگ  نآ  طقف  دوش  یم  هیصوت  اذل  تسا و  انورک  سوریو  هب  التبا  يارب  هدمع  هدننک  دعاسم  لماع  تباید  يرامیب  ، دنیامن

میژر اب  دنـشاب  کشزپ  کـی  دزن  تبقارم  ناـمرد و  تحت  هتـشاد و  لاـس  زا 65  رتـمک  نس  هک  دـنیامن  يراد  هزور  هب  مادـقا  یتباـید 
زا رتمک  ياتـشان  نوخ  دـنق  هدوب ،   ( DDP-4 ياه هدـننک  راهم  اهنیتپیلگ (  هورگ  و  نوزاتولگ ،  زوبراـکآ ،  نیمروفتم ،  اـب  ییاذـغ 

دنتسه نوخ  دنق  مظنم  شیاپ  هب  دهعتم  ریذپ و  شزومآ  و  دنراد )  زا 7  رتمک   A1c نیلوبولگومه اب  رتیل و  یسد  رد  مرگ  یلیم   140
.دنیامن یم  تیاعر  تقد  هب  ار  يروشک  يانورک  نارحب  داتس  هدش  هیصوت  يریگشیپ  یتظافح و  لوصا  و 

زا رتمک  کیلوتـسیس )  الاب (  راشف  ینعی  هبولطم ، لرتنک  رد  اهنآ  نوخ  راشف  هک  دـنریگب  هزور  یتروص  رد  نوخ  راشف  راچد  نارامیب 
هزور دیابن  دنا  هدـش  ءاضعا  دـنویپ  هک  ینارامیب  دـشاب  هویج  رتمیلیم  زا 80  رتمک  کیلوتـساید )  نیئاـپ (  راـشف  هویج و  رتمیلیم   140
يراد هزور  البق  دنتـسه و  اه  يرامیب  ریاس  هب  التبم  هک  ینارامیب  رد  تسا  عنامالب  هینرق  دـنویپ  ناراـمیب  يارب  نتفرگ  هزور  دـنریگب ، 
صاخ دراوم  رد  تسین و  رگید  ياه  لاس  زا  توافتم  انورک  سوریو  نارحب  طیارـش  رد  يراد  هزور  تسا ،  هتـشادن  یعنم  اهنآ  يارب 
لقادح دوش  یم  هیصوت  دنا  هتفای  دوبهب  هدش و  انورک  سوریو  هب  التبم  هک  ینارامیب  دروم  رد  دنیامن  مادقا  صـصختم  کشزپ  رظن  اب 

« .دننکن يراد  هزور  هب  مادقا  هتفه  ات 6 
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دننک فرصم  ار  ییاهاذغ  هچ  ناراد  هزور  ، اتکی ینیسح  هسیفن  رتکد  مناخ 

یناریا و یتنس  بط  یصصخت  يارتکد  كردم  هدنراد  اتکی  ینیـسح  هسیفن  همانرب  نیا  نامهم  قفا  هکبـش  یمومع  طباور  شرازگ  هب 
.دوب داژن  يدنمشوه  انیس  همانرب  يرجم  تشادهب و  ترازو  یناریا  بط  رتفد  تمالس  هعسوت  نواعم 

سوریو دورو  مالعا  اب  تفگ :  انورک  سوریو  ربارب  رد  ینمیا  دوبهب  یتبقارمدوخ و  يامنهار  هرابرد  ثحب  يادـتبا  رد  اـتکی  ینیـسح 
زور جنپ  راهچ  نامه  رد  دش .  لیکشت  یتنس  يزاسوراد  یتنس و  بط  ناصـصختم  زا  يا  هتیمک  یناریا  بط  رتفد  رد  روشک  هب  انورک 

تیاس یناریا و  بط  داینب  تیاس  یتنـس ،  بط  یملع  نمجنا  تیاس  تشادـهب ،  ترازو  تیاس  رد  لـیاف  تروص  هب  هچرتفد  نیا  لوا 
.دش هتشاذگ  يزاسگنهرف  شزومآ و  فده  اب  تشادهب  ترازو  یناریا  بط  رتفد 

هب التبا  زا  يریگشیپ  ندب و  ینمیا  متـسیس  تیوقت  يارب  یگدنز  کبـس  تسرد  ياهوگلا  رب  دیکأت  هچرتفد  نیا  رد  درک :  هراشا  يو 
 . تسانورک يرامیب 

اه و هدـیا  روشک  رد  اـنورک  يراـمیب  عویـش  زاـغآ  اـب  هکنیا  حیـضوت  اـب  تشادـهب  ترازو  یناریا  بط  رتفد  تمالـس  هعـسوت  نواـعم 
اه و هاگـشناد  هلمج  زا  یتنـس  بط  هزوح  یملع  عماجم  یتنـس و  بط  هزوح  نارظن  بحاص  زا  نآ  ناـمرد  يارب  يددـعتم  تایـضرف 

: تفگ ، دیسر تشادهب  ترازو  یناریا  بط  رتفد  هب  اه  هدکشناد 

ماجنا لاح  رد  فلتخم  یکـشزپ  مولع  ياه  هاگـشناد  رد  هک  میراد  رایتخا  رد  قـالخا  دـک  ياراد  ینیلاـب  ییاـمزآراک   20 نونکا مه 
لـصاح یبوخ  جـیاتن  جـیاتن ،  مالعا  اه و  يریگ  هنومن  نایاپ  اب  هدـنیآ  هتفه  ود  یکی  اهنآ  زا  یخرب  دروم  رد  میراودـیما  هک  دنتـسه 

.دنریگب رارق  انورک  يرامیب  نامرد  لکتورپ  رد  یهایگ  ياهوراد  نیا  دور  یم  راظتنا  دوش و 
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یکـشزپ مولع  ياه  هاگـشناد  رد  قالخا  ياه  هتیمک  اـه و  يرواد  ریـسم  رد  هک  میراد  ینیلاـب  ییاـمزآراک  رب 50  غلاـب  : داد ربخ  يو 
.دنراد رارق  روشک 

يرامیب نامرد  هب  کمک  يارب  يددعتم  يداهنشیپ  ییوراد  ناهایگ  یهایگ و  ياهوراد  اه و  لمعلاروتسد  هکنیا  نایب  اب  اتکی  ینیسح 
کیمداکآ هعماج  زا  جراخ  یتنس  بط  نارظن  بحاص  یتنس و  بط  کیمداکآ  هعماج  یتنـس و  بط  ياه  هدکـشناد  يوس  زا  انورک 

نیا رد  عامجا  يارب  درک : ناونع  دـش ، لاسرا  تشادـهب  ترازو  یناریا  بط  رتفد  هب  دنتـشاد  یتایبرجت  هزوح  نیا  رد  هک  یتنـس  بط 
.دش يدایز  یملع  ياه  ثحب  رازگرب و  نارظن  بحاص  زا  يدایز  هدع  روضح  اب  يددعتم  تاسلج  عوضوم 

بط رتفد  دییأت  دروم  هک  دش  جارختـسا  يدحاو  هخـسن  لمعلاروتـسد و  هدیـسر و  یعامجا  هب  تاسلج  نیا  رد  تفگ :  همادا  رد  يو 
هک دریگ  یم  رارق  یناـسک  یناـمرد و  زکارم  ناکـشزپ و  سرتـسد  رد  هکلب  تـسین ،  موـمع  يارب  نآ  رـشن  رب  رارق  اـما  تـسا ، یناریا 

.دننک یم  نامرد  ار  انورک  هب  التبم  نارامیب 

هب یتنس  بط  تیفرظ  زا  دهاوخب  تمالس  ماظن  ناکرا  هچنانچ  درک :  راهظا  تشادهب  ترازو  یناریا  بط  رتفد  تمالس  هعسوت  نواعم 
.دوش ماغدا  روشک  تمالس  ماظن  رد  یتنس  بط  تامدخ  تسا  زاین  دنک  هدافتسا  جیار  ینامرد  بتکم  زج 

: درک دیکأت  انورک  سوریو  اب  ههجاوم  مایا  رد  يراد  هزور  هرابرد  يو 

تبوطر دنراد  یم  هگن  دوخ  رد  رتشیب  ار  تبوطر  هک  ییاذغ  داوم  فرـصم  اب  ات  دنـشیدنیب  يرحـس  راطفا و  رد  يریبادت  ناراد  هزور 
.دنوش ندب  ياه  طاخم  ندش  کشخ  عنام  دننک و  ظفح  ار  ندب  ياه  طاخم 

هزور مایا  رد  ندـب  ياه  طاخم  تبوطر  ظفح  يارب  دوش  قلح  دراو  بآ  هکنآ  نودـب  بآ  قاشنتـسا  ندرک و  هرقرق  هب  اتکی  ینیـسح 
.درک هراشا  يراد 

.دوش یمن  سردوز  نامیاز  بجوم  انورک  يرامیب  درک :  حیرصت  یناریا  یتنس  بط  صصختم  نیا 
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شهاک دوبهب  يارب  تفگ :  درک و  هراشا  انورک  يرامیب  هب  التبا  مئـالع  ناونع  هب  ییاـشچ  ییاـیوب و  سح  شهاـک  هب  اـتکی  ینیـسح 
.درک هدافتسا  ، دننک یم  کیرحت  ار  ییایوب  سح  هک  انعن  سناسا  ریظن  دنت  ياهوب  اب  ییوراد  ناهایگ  زا  ناوت  یم  ییایوب  سح 

.درادن انورک  هب  التبم  نارامیب  رب  یتبثم  ریثأت  نیریش  شوج  روخب  درک :  مالعا  یناریا  یتنس  بط  صصختم  نیا 

انورک يرامیب  ثحب  رد  دوجوم  ياه  لیـسناتپ  یمامت  زا  هدافتـسا  ددـعتم و  تاسلج  يرازگرب  هب  هجوت  اـب  درک :  ناـیب  ناـیاپ  رد  يو 
مهارف یتنـس  بـط  هزوـح  رد  تمدـخ  هـئارا  يارب  یناـمرد  رتـسب  يدوز  هـب  میراودـیما  تشادـهب  ترازو  یناریا  بـط  رتـفد  طـسوت 

.(1) .دوش

انورک طیارش  رد  يراد  هزور  هرابرد  ینید  یکشزپ و  ناسانشراک  یصصخت  رظن 

(2) انورک طیارش  رد  يراد  هزور  هرابرد  ینید  یکشزپ و  ناسانشراک  یصصخت  رظن  :16

تیوقت لماع  ، هزور هکلب  دنرادن  يراد  هزور  يارب  یلکشم  انورک  طیارش  رد  اهنت  هن  ملاس  دارفا  دهد  یم  ناشن  یکشزپ  ياه  یـسررب 
.تسا سوریو  نیا  ربارب  رد  ندب  ینمیا  متسیس 

نیئتورپ يراوخدوخ  هب  مادقا  دنوش  هجاوم  تدم  ینالوط  یگنسرگ  اب  هاگره  ندب  ياه  لولس  ، اسر يرازگربخ  راگنربخ  شرازگ  هب 
یم رب  نایم  زا  ار  دوخ  ةدـش  بیرخت  يازجا  اه و  نیئتورپ  میـسناکم  نیمه  اـب  دـننک و  یم  زاـین  دروم  يژرنا  ناربج  يارب  دوخ  ياـه 

رب نایم  زا  ار  مجاهم  ياه  سوریو  اه و  يرتکاب  اب  يزاسکاپ و  ار  دئاز  داوم  دـنزاس ،  یم  دـیدج  ياه  لولـس  نآ  يژرنا  زا  دـنراد و 
هزور هک  تسا  نیا  بلاج  هتکن.دنراد  یم 
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.تسا یپارت  نومروه  ای  وراد  کمک  اب  ( بویعم ياه  لولس  ندروخ  اب  یلولس  يزاسکاپ  ) يژافوتا کیرحت  زا  رت  دیفم  رایسب  نتفرگ 

هدـهاشم لباق  يدام  گنهرف  رب  نآ  تارثا  اما  هتـشاذگن  يدایز  ریثأت  يونعم  گـنهرف  رب  اـنورک  ناسانـشراک ،  زا  يرایـسب  ناـعذا  هب 
رد هک  يروط  هب  هدوب  راذگریثأت  هنیمز  نیا  رد  اهراک  بسک و  یخرب  ام و  ییاذغ  دنور  رب  سوریو  نیا  عویـش  لاثم  ناونع  هب  تسا ؛ 
یم هدافتـسا  رتمک  تسا  سوریو  هب  هدولآ  میهد  یم  لامتحا  هک  ییاذـغ  داوم  زا  میا و  هتفرگ  رظنرد  ییاه  تیدودـحم  دراوم  یخرب 

.مینک

هنومن هک  درک  ادیپ  شیازفا  مدرم  نیب  يرایمه  يدردمه و  نینچمه  مینادب ،  رتشیب  ار  نامیاه  هتـشاد  ردق  دش  ثعاب  انورک  یفرط  زا 
رد تمالـس  ناعفادـم  ناونع  هب  ناـبلطود  زا  رایـسب  روضح  تسا و  یکـشزپ  شک  تمحز  رداـک  هب  شیپ  زا  شیب  هجوت  نآ  زا  ياـه 

.تسا مدرم  نیب  رد  مکاح  تیونعم  گنهرف و  زا  يدروخزاب  دراوم  نیا  هتبلا  هک  تسا  نارامیب  هب  تمدخ  مدقم  تمدخ 

هب لیدبت  مایا ،  نیا  رد  يراد  هزور  بوجو  دروم  رد  ثحب  انورک ،  هب  طوبرم  لئاسم  هتبلا  ناضمر و  كرابم  هام  هب  ندـش  کیدزن  اب 
.تسا هدش  يزاجم  ياضف  یمدرم و  لفاحم  رد  یلصا  ثحابم  زا  یکی 

ناصصختم ناکشزپ و  رظن  هب  عاجرا  موزل  رب  ناراوگرزب  نیا  دیلقت ،  ماظع  عجارم  زا  يرامش  رضحم  زا  هتفرگ  تروص  ءاتفتـسا  قبط 
.دنهد رارق  يراوخ  هزور  يارب  يا  هناهب  ار  رما  نیا  يا  هدع  ادابم  هک  دنا  هداد  رادشه  هدرک و  دیکات  نیدتم  قذاح و 

تفگ ناصصختم  ناکشزپ و  رگید  سوریو و  انورک  عوضوم  راکردنا  تسد  صصخت و  قوف  ناکـشزپ  زا  یخرب  اب  اتـسار  نیمه  رد 
.میوش هاگآ  اهنآ  تارظن  زا  ات  میا  هداد  بیترت  ییاهوگ  و 

: تفگ ام  راگنربخ  هب  دبک  شراوگ و  صصخت  قوف  سردم  یکشزپ  يدهم  رتکد 
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نتفرگ هزور  نوچ  نیارباـنب  درادـن ،  ملاـس  دارفا  ندـب  ینمیا  متـسیس  فیعـضت  ياوق و  لـیلحت  رد  يریثاـت  هنوگ  چـیه  نتفرگ  هزور 
زین یلومعم  طیارش  رد  هک  تسا  عونمم  يدارفا  يارب  طقف  نتفرگ  هزور  یلعف  طیارش  رد  ، دهد یمن  شیازفا  ار  انورک  هب  التبا  لامتحا 

.دنتسه ...و  یبلق  مسیتامر  نوخ ،  راشف  تباید ، هب  التبم  هک  يدارفا  دننام  تسین  مزال  اهنآ  يارب  نتفرگ  هزور 

: درک ناشن  رطاخ  ام  اب  هبحاصم  رد  دراد  یلوکلم  یمیشویب  يارتکد  هک  دیتاسا  زا  رگید  یکی 

لولس یمامت  زا  ندش  صالخ  يارب  یـصاخ  دادعتـسا  ندب  مسیناکم  ًاساسا  هکلب  ، درب یمن  لیلحت  ار  ندب  ینمیا  متـسیس  اهنت  هن  هزور 
یفاک يژرنا  رگید  ناسنا  ندب  هک  دهد  یم  خر  ینامز  ًاقیقد  قافتا  نیا  دراد  یلولس  ياه  اشغ  اه و  نیئتورپ  یمیدق ،  بویعم و  ياه 

.تسا یلولس  يازجا  تفایزاب  بیرخت و  يارب  مظنم  دنیآرف  کی  نیا  درادن .  اه  لولس  نیا  ظفح  يارب 

یم رظن  هب  ؟ دـنک یم  لاعف  ار  يژافوتا  يزیچ  هچ  هک  تسا  نیا  یلـصا  تـالاوس  زا  یکی  دوش .  یم  هتفگ  يِژاـفوتا  میـسیناکم  نیا  هب 
نومروه یعون  نوگاکولگ  هک  دیـشاب  هتـشاد  رطاخ  هب  تسا .  رامیب  ياه  لولـس  عفر  یلـصا  لماع  يذـغم  داوم  زا  تیمورحم  دـسر 

دیآ یم  نییاپ  نوگاکولگ  رگا  الثم  میدرک  یم  يزاب  یگچب  رد  هک  تسا  گنلکالا  يزاـب  کـی  لـثم  نیا  تسا .  نیلوسنا  فلاـخم 
رد شیازفا  نیا  دور .  یم  ـالاب  نوگاـکولگ  دـیآ و  یم  نییاـپ  نیلوـسنا  میروـخ  یمن  اذـغ  اـم  هک  یماـگنه  دور .  یم  ـالاب  نیلوـسنا 

زورب رد  ار  ریثاـت  نیرتشیب  نوگاـکولگ )  شیازفا  نتفرگ (  هزور  عقاو ،  رد  دوش .  یم  يژاـفوتا  دـنور  کـیرحت  ثعاـب  نوگاـکولگ 
.دراد يژافوتا 

ناربج يارب  دوخ  ياه  نییتورپ  يراوخدوخ  هب  مادقا  دـنوش  هجاوم  تدـم  ینالوط  یگنـسرگ  اب  هاگره  ندـب  ياه  لولـس  دوزفا  يو 
يژرنا زا  دنراد و  یم  رب  نایم  زا  ار  دوخ  ةدش  بیرخت  يازجا  اه و  نیئتورپ  میسناکم  نیمه  اب  دننک و  یم  زاین  دروم  يژرنا 
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هتکن دـنراد .  یم  رب  نایم  زا  ار  مجاهم  ياه  سوریو  اه و  يرتکاب  اب  يزاسکاپ و  ار  دـئاز  داوم  دـنزاس ،  یم  دـیدج  ياه  لولـس  نآ 
.تسا یپارت  نومروه  ای  وراد  کمک  اب  يژافوتا  کیرحت  زا  رت  دیفم  رایسب  نتفرگ  هزور  هک  تسا  نیا  بلاج 

هک دشاب  هدیسر  هجیتن  نیا  هب  یملع  تروص  هب  هک  يا  هلاقم  نونکات  : تسا دقتعم  زین  نارهت  يولراهب  ناتـسرامیب  سییر  یقطان  رتکد 
دـشاب ندب  ینمیا  متـسیس  دوس  هب  دناوت  یم  الماک  هزور  مدقتعم  سکع  هب  ما و  هدـیدن  دروآ  یم  نییاپ  ار  ندـب  ینمیا  متـسیس  هزور 

 . دسر یمن  رظن  هب  یملع  یبلطم  تسا ، دارفا  ریاس  زارتشیب  راد  هزور  دارفا  رد  انورک  هب  التبا  لامتحا  هک  هیـضرف  نیا  نیاربانب  هک  ارچ 
رد دـناوت  یم  یتح  دـهاک  یم  یـسوسحم  روط  هب  یناسنا  تـالماعت  زا  هک  رظنم  نیا  زا  هزور  زین  یعاـمتجا  رظنم  زا  هکنیا  ارب  هوـالع 
هک يدارفا  دنتـسه و  ملاس  هک  تسا  يدارفا  صوصخ  رد  عوضوم  نیا  هتبلا  دـشاب .  دـیفم  زین  تشادـهب  ترازو  ياه  لکتورپ  ماجنا 

دنهاوخن هنوگنیا  یعیبط  روط  هب  دنتسه  يرامیب  نیا  دعتسم  تاهج  ریاس  ای  نس و  تهج  هب  ای  دنتسه و  يا  هنیمز  ياه  يرامیب  ياراد 
.دوب

نمزم يرامیب  هک  یناـسک  ملاـس و  دارفا  رد  هکلب ،  درب  یمن  لـیلحت  ار  ندـب  ینمیا  متـسیس  اـهنت  هن  يراد  هزور  تفگ  ناوت  یم  سپ 
.دش دهاوخ  سوریو  انورک  ربارب  رد  ندب  تمواقم  داجیا  ثعاب  دنرادن 
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ندب ینمیا  متسیس  رب  هزور  ریثأت  هرابرد  ناکشزپ  یسانشراک  یصصخت  رظن 

.(1) ندب ینمیا  متسیس  رب  هزور  ریثأت  هرابرد  ناکشزپ  یسانشراک  یصصخت  رظن  :17

داـجیا ثعاـب  دـنرادن  نمزم  يراـمیب  هک  یناـسکو  ملاـس  دارفا  رد  ، هکلب درب  یمن  لـیلحت  ار  ندـب  ینمیا  متـسیس  اـهنت  هن  يراد  هزور 
.دش دهاوخ  سوریو  انورک  ربارب  رد  ندب  تمواقم 

؟ دراد ررض  يو  يارب  یلعف  طیارش  رد  يراد  هزور  ایآ  ، انورک هب  التبا  مدع  درف و  یمومع  تمالس  تروص  رد  : لاوئس *

: مق ياین  برع  راکماک  ناتسرامیب  سییر  ینوفع و  صصختم  يدادادخ  داوج  رتکد 

.درادن دوجو  يراد  هزور  يارب  یعنم  انورک  يرامیب  هب  التبا  مدع  تروص  رد  ملاس و  دارفا  رد  بناجنیا  رظن  زا 

: مق یکشزپ  مولع  هاگشناد  تاقیقحت  نواعم  باصعا و  زغم و  صصختم  روپ  یفیرش  ناسحا  رتکد 

رظن زا  یعنم  هنوگ  چیه  زورما  ات  یکشزپ  شناد  انورک ،  سوریو  یسانش  راتفر  ناسنا ،  ینمیا  متسیس  تمالس و  تیعضو  هب  هجوت  اب 
.دشاب یمن  روصتم  یکشزپ  دهاوش  هب  هجوت  اب  مالس  دارفا  يراد  هزور  يارب  یتمالس 

: مق یکشزپ  مولع  هاگشناد  یملع  تایه  وضع  هیر و  یصصخت  قوف  دروب  یلخاد و  صصختم  يرغصا  رتکد  مناخ 

فعـض راچد  هزور  نتفرگ  اب  دـیوگب  یـسک  هک  نیا  ینعی  ، دروآ یمن  ینمیا  صقن  هزور  نتفرگ  هک  هدرک  صخـشم  یملع  تـالاقم 
.تسا هدشن  تباث  هلاسم  نیا  ، هدش ندب  ینمیا 
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: مق یکشزپ  مولع  هاگشناد  نید  تمالس و  هدکشناد  سییر  يردیح  رتکد  مناخ  راکرس 

.ددرگ یم  زین  رت  يوق  يراد  هزور  رثا  رد  ندب  ینمیا  متسیس  درک :  حیرصت  درادن ،  یعنم  يراد  هزور 

: مق یکشزپ  مولع  هاگشناد  یملع  تئیه  وضع  بلق و  صصختم  يزاجح  نیدلا  رخف  دیس  رتکد 

عنم صاخ  ياه  يرامیب  دراوم و  رد  طقف  دوش ،  یم  دارفا  ینمیا  تیعضو  يدوبهب  ثعب  ملاس  درف  رد  يراد  هزور  هک  نیا  هب  هجوت  اب 
.ددرگ یم 

: مق یناقرف  ناتسرامیب  سیئر  یشوهیب و  صصختم  یعیفش  دماح  رتکد 

یتح هک  دـنک  یمن  فیعـض  ار  ینمیا  متـسیس  اهنت  هن  يراد  هزور  فرـص  تسا ،  هدـش  تابثا  تـالاقم  يرایـسب  رد  هک  هنوگ  ناـمه 
.درادن يررض  چیه  نقتم ،  یکشزپ  لیلد  نودب  هجو و  چیه  هب  اذل  ددرگ ؛  یم  ندب  طیارش  يدوبهب  ینمیا و  متسیس  شیازفا  ثعاب 

: مق یکشزپ  مولع  هاگشناد  نامرد  ریدم  یناریا و  یتنس  بط  صصختم  این  یلیکو  اضر  دیس  رتکد 

ياه هار  زا  یکی  دنشاب  یم  ملاس  هک  یصاخشا  رد  یناریا  یتنس  بط  رظن  زا  دوش .  یم  مه  ینمیا  متسیس  تیوقت  بجوم  هکلب  ریخ ، 
.دشاب یم  يراد  هزور  نامه  یترابع  هب  اذغ و  لیلقت  یمسج  ياوق  تیوقت 
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: مق یکشزپ  ماظن  نامزاس  سییر  هیر و  یصصخت  قوف  دروب  یلخاد و  صصختم  یلداع  رتکد 

هزور دارفا  رد  انورک  يرامیب  هب  التبا  اذـل  و  دوش ،  یمن  ینمیا  متـسیس  صقن  ثعاب  يراد  هزور  یملع ،  نقتم  تادنتـسم  هب  هجوت  اـب 
التبا امتحا  شیازفا  ثعاب  ولگ  ندوب  بوطرم  مدع  ای  تاعیام و  فرـصم  مدع  نینچمه  و  دوش .  یمن  رتشیب  دارفا  ریاس  هب  تبـسن  راد 

.ددرگ یمن  انورک  هب 

: مق یکشزپ  مولع  هاگشناد  نامرد  نواعم  ددغ و  صصخت  قوف  ماهرپ  دومحم  رتکد 

.دشاب یم  عنامالب  قوف  طیارش  رد  يراد  هزور  بناجنیا  رظن  زا 

: مق یکشزپ  مولع  هاگشناد  يوراد  اذغ و  نواعم  هیذغت و  صصختم  يروضح  دمحم  رتکد 

زا ناـنیمطا  ملاـس و  هیذـغت  لوصا  تیاـعر  تروص  رد  يراد  هزور  هب  مادـقا  اـنورک  هب  ـالتبا  مدـع  درف و  تمالـس  لـصا  هب  هجوت  اـب 
یلکـشم ینمیا  تمالـس و  يارب  اهنت  هن  راـطفا  زا  سپ  هدـعو  ناـیم  راـطفا و  يرحـس و  هدـعو  ود  یط  زاـین  دروم  ياهاذـغ  تفاـیرد 

.دوش هتخانش  زین  یتمالس  يارب  رثؤم  لماع  کی  ناونع  هب  ناوت  یم  هکلب  ، درادن

روپدیحو نیملسملا  مالسالا و  تجح  تارظن 

شیازفا ار  انورک  رب  دارفا  يالتبا  لامتحا  ناضمر  كرابم  هام  رد  هزور  دنا ،  هداد  هئارا  صصخت  قوف  ناکشزپ  رتشیب  هک  یتارظن  قبط 
هتـشذگ ياه  لاس  نوچمه  دـنرادن ،  زین  يا  هنیمز  يرامیب  دنتـسین و  رطخ  رپ  ياـه  هورگ  وزج  هک  یناـسک  يارب  هزور  دـهد و  یمن 

.تسا بجاو 
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ناکشزپ رتشیب  هک  یتارظن  قبط  تفگ :  دور ،  یم  رامش  هب  عرش  نیداینب  ماکحا  زا  هزور  هکنیا  رب  دیکات  اب  مق  همیلع  هزوح  داتسا  نیا 
یناسک يارب  هزور  دهد و  یمن  شیازفا  ار  انورک  رب  دارفا  يالتبا  لامتحا  ناضمر  كرابم  هام  رد  هزور  دنا ،  هداد  هئارا  صصخت  قوف 

.تسا بجاو  هتشذگ  ياه  لاس  نوچمه  دنرادن ،  زین  يا  هنیمز  يرامیب  دنتسین و  رطخ  رپ  ياه  هورگ  وزج  هک 

سوریو هب  التبا  لامتحا  شیازفا  صوصخ  رد  يزاـجم  ياـضف  یعاـمتجا  ياـه  هکبـش  رد  هچنآ  : دوزفا یهقف  ماـکحا  سانـشراک  نیا 
یعامتجا ياه  هکبـش  عوضوم  کی  يارب  يوتف  رودـص  عبنم  ًاساسا  تسین و  تسرد  ناسانـشراک  هاوگ  هب  دراد ،  دوجو  ًاضعب  اـنورک 

نآ تسیاب  یم  عوضوم  نآ  يالقع  نف و  لها  ینعی  دشاب ،  ییالقع  فوخ  تسیاب  یم  دشاب ،  هتـشاد  دوجو  رگا  زین  یـسرت  تسین و 
هیلع هزرابم  تمالـس و  شیاـپ  عوضوم  رد  ناراکردـنا  تسد  صـصخت و  قوف  ناکـشزپ  صاـخ  عوضوم  نیا  رد  دـنیامن و  دـییأت  ار 

بجوم هزور  هک  هداد  ناشن  یکـشزپ  هنیمز  رد  هدش  ماجنا  تاقیقحت  سکع  هب  دـنا و  هدرکن  دـییأت  ار  یلامتحا  نینچ  انورک  سوریو 
يا و هنیمز  ياـه  يراـمیب  دـقاف  دارفا  يارب  لاـسما  ناـضمر  كراـبم  هاـبم  رد  هزور  نیارباـنب  دوش ،  یم  ندـب  ینمیا  متـسیس  تیوـقت 

.تسا بجاو  نس  تلوهک 

هزور دـنا  هتـسناوتن  ناکـشژپ  قیدـصت  هب  يا و  هنیمز  يرامیب  نتـشاد  ای  نس و  تلوهک  تهج  هب  هام  نیا  رد  هک  یناـسک  دوزفا :  يو 
ناونع هب  ارقف  هب  مان و ...  مدـنگ ،  مرگ  هزادنا 750  هب  ماعط  دم  کی  دـنریگ  یمن  هزور  هک  يزور  ره  يازا  هب  تسیاب  یم  دـنریگب ، 

.(1) .دننک تخادرپ  هرافک 

35 ص :

648276: ربخ دک  زویناسر )  اسر (  يرازگربخ  تیاس  زا  هتفرگرب  - - 1
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.دنریگب هزور  انورک  يالب  زا  ییاهر  يارب  تساوخ  شروشک  مدرم  زا  لیزرب  روهمج  سیئر 

رد نم  تفگ :  لـیزرب  رد  اـنورک  ندـش  ریگ  همه  ناـیب  اـب  وراـنوسلوب  ریاژ  ملاـعلا ،  زا  اـنآ  يرازگربخ  لـلملا  نیب  هورگ  شرازگ  هب 
هزور الب  نیا  زا  يروف  ییاـهر  تین  هب  ار  زور  کـی  مهاوخ  یم  لـیزرب  مدرم  زا  یبهذـم  دارفا  رگید  اـه و  شیـشک  هیـصوت  ياتـسار 

.(1) .دنریگب

36 ص :
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

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

9 رمز / هروس 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

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

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

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

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

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

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

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

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

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

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

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

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

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

: يزکرم رتفد  سردآ 

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

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

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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