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هدکشهوژپ نخس 

یمالسا یگدنز  کبس  یگدنز و  هقف و 

؛ دراد ماگ  هس  تخانش  هلحرم  رد  یعامتجا  یگدنز  ندش  یمالسا 

يدرف و ياه  تیلاعف  رد  رکنم  فورعم و  تخانش 

لجوزع دنوادخ  ناسنا و  طباور 

یعامتجا و طباور  هزوح  رد  رکنم  فورعم و  تخانش 

يداصتقا تالماعم 

تلم تلود و  طباور  رد  رکنم  فورعم و  تخانش 

هدمآ و دیدپ  ناققحم  ناملاع و  طسوت  یناوارف  رادم  قالخا  ياه  شهوژپ  یقالخا  یهقف ، ياه  تیلاعف  لوا  ماگ  رد 
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اب ناسنا  یتفرعم  یتدیقع و  يدابع ، طباور  تیوقت  حالصا و 

.تسا هداد  رارق  هجوت  دروم  ار  لاعتم  دنوادخ 

یملع و راثآ  زا  یخرب  دوجو  اب  هک  تسا  يراک  يداصتقا ، تالماعم  یعامتجا و  طباور  رد  رکنم  فورعم و  تخانش  ینعی  مود  ماگ 
شهوژپ و هب  یگدنز  هقف و  ياهباتک  هلـسلس  .تسا  هتفرگن  رارق  هجوت  دروم  فنـص  ره  هب  یـصصخت  هاگن  اب  دنمـشزرا  ياهـشهوژپ 

تـسد یفنـص و  هیداحتاره  یمالـسا  بادآ  یقالخا و  یهقف و  ياهدـیابن  اهدـیاب و  دراد و  هجوت  صاخ  فانـصا  هزوح  رد  شراگن 
.دنادیم شیوخ  یناسر  عالطا  شراگن و  شهوژپ و  روحم  ار  یتامدخ  و  یعیزوت ، يدیلوت ، فلتخم  لغاشم  ناراکردنا 

نیرتالاب تلم  تلود و  طباور  ندش  یمالسا  دراد ، صاصتخا  اه  تموکح  مدرم و  طباور  هب  رکنم  فورعم و  تخانـش  رد  موس  ماگ 
نیناوق ربارب  رد  تلم  تلود و  میلـست  یهلا و  يربهر  زا  يوریپ  هیاس ي  رد  دوش و  یم  بوسحم  لاعتم  دنوادخ  ياضر  يوس  هب  ماگ 

.تسا ریذپ  ناکما  ترتع  نآرق و 

یشهوژپ حرط  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  يایحا  داتس  ياه  تیلاعف  زاغآ  اب  ياه 1372 ش  لاس  دودح  رد 

هیلع  ) مولعلارقاب هدکـشهوژپ  رد  هداز ، حالف  نیـسح  دـمحم  خیـش  جاح  نیملـسملاو  مالـسالا  تجح  باـنج  طـسوت  یگدـنز » هقف و 
يزیر یپ  مق ، مالّسلا )
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نوگاـنوگ لـغاشم  فانـصا و  يارب  یمالـسا  ماـکحا  بادآ و  هـنیمز  رد  ییاـهباتک  هعوـمجم  نیودـت  فیلأـت و  حرط ، فدـه  .دـش 
زاغآ ياهلاس  رد  هعومجم  نیا  زا  دـلج  تسیب  دودـح  فیلأت  یگنهرف  داـهن  ود  نیا  یگنهاـمه  اـب  .دوب  روشک  ناـیرازاب  يداـصتقا و 

زا رگید  يرایسب  لثم  اما  .تفر  یم  رامشب  لغاشم  مارح  لالحو و  یعرش  ماکحا  تخانش  هنیمز  رد  نیدتم  نایرازاب  هب  یبوخ  کمک 
.دماین مهارف  يرثا  فانصا  يرایسب  یهقف  ماکحا  هنیمز ي  رد  دنام و  مامتان  فلتخم  لیالد  هب  مه  راک  نیا  اه  حرط 

تـسایر يریگیپ  تامدخ و  عیزوت و  دـیلوت و  ياه  شخب  رد  مرتحم  هبـسک ي  زا  يرایـسب  هقالع ي  رازاب ، ندـش  یمالـسا  ترورض 
لاس رد  يدربراک  یـشهوژپ  حرط  نیا  ددـجم  يایحا  ببـس  یلاـعلا ) هزع  ماد  رگرز  نیملـسملا  مالـسالا و  هجح  ءاـیحا  داتـس  مرتحم 
رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هدکـشهوژپ  راک  روتـسد  رد  فانـصا  هقف  هنیمز  رد  رگید  یبتک  نیودت  فیلات و  دـش و  يرجه   1393

.تفرگ رارق 

نیسح دمحم  مالسا  ججح  یمارگ  ناردارب  یهقف  یملع و  تراظن  داتس و  تیامح  تیاده و  اب  اه  شهوژپ  نیا  نیزاغآ ، ياهلاس  رد 
زا سپ  رگید  راب  کنیا  .دمآ  مهارف  نآ  زا  رتفد  دنچ  تسیب و  تفرگ و  لکش  روپ  يدهم  دومحم  هداز و  حالف 
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نیملسملاو مالسالا  تجح  ترضح  تراظن  یهلا و  قیفوت  هب  هدنام  نیمز  رب  مامتان و  راک  نیا  لاس ، هدراهچ  دودح 

.دوش یم  يریگیپ  فورعم  هب  رما  هدکشهوژپ  رد  مق  هیملع  هزوح  يالضف  زا  یهورگ  يراکمه  يولع و  یقت  دمحم  دیس 

تارکنم فورعم و  تسا  مزال  دنراد و  یهلا  نیناوق  ماکحا و  هب  زاین  دوخ  هفیظو  ماجنا  رد  لغاشم  نابحاص  مرتحم و  فانصا  هشیمه 
دروم زور  ياهزاین  ساسارب  ماکحا  هک  دوش  یم  ببس  راک  بسک و  هزوح  رد  اه  ینوگرگد  یفنص و  تالوحت  .دنـسانشب  ار  یفنص 

راوگرزب عجارم  يواتف  زا  هدافتـسا  اب  رگید  راب  ور  نیا  زا  .دـبای  ترورـض  دـیدج  داهتجاو  هقفتو  دریگ  رارق  یملع  یهقف و  يرگنزاب 
دیلوت قیقحت و  دـیدج  رثا  تسیب  تفرگ و  رارق  یـشهوژپ  همانرب  رد  هدـش  راک  تاعوضوم  ناـبهگن  ياروش  بوصم  نیناوق  دـیلقت و 

: تسا حرش  نیدب  لاس 1393 ش  ياه  شهوژپ  نیوانع  .دش 

رهاوج الط و  فنص  ماکحا 

هارمه نفلت  ماکحا 

يا هنایار  ياه  يزاب  ماکحا 

ینار سوبوتا  فنص  ماکحا 

شرف ولبات  شرف و  فنص  ماکحا 

( ناجارس  ) شفک فیک و  فنص  ماکحا 
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ناشورف یهام  فنص  ماکحا 

نارشان فنص  ماکحا 

كاشوپ فنص  ماکحا 

نایاونان فنص  ماکحا 

هنایار تنرتنیا و  فنص  ماکحا 

ناشورف هدنرپ  ناگدنرپ و  فنص  ماکحا 

ناشورف هیذغا  فنص  ماکحا 

اه كراپ  فنص  ماکحا 

راک بسک و  یمومع  ماکحا 

اه هناخ  هوهق  فنص  ماکحا 

یکیرتکلا فنص  ماکحا 

اه هناخوراد  فنص  ماکحا 

يریوصت یتوص و  فنص  ماکحا 

اه همیب  ماکحا 

مزاول فنـصو  ناراکقرب  ماکحا  هب  هدمآ  دیدپ  یحلاص  سایلا  مالـسالا  تجح  یمارگ  ردارب  شالت  اب  هک  یگدنز  هقف و  زا  رتفد  نیا 
نیا لیمکت  رد  ار  ام  شیوخ  یعرـش  لئاسم  براجت و  هئارا  اب  مرتحم  نایرازاب  ناققحم و  میراودـیما  تسا و  هتفاـی  صاـصتخا  یقرب 

.دننک يرایرثا 

ناققحم يراب  اناوت و  اناد و  دنوادخ  زا  قیفوت  تساوخرد  اب 
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، رازاـب ندـش  یمالـسا  يوس  هب  ناوت  یم  فورعم ، هبرما  ياهداتـس  نـالؤسم  فانـصا و  جیـسب  روشک ، فانـصا  یهارمه  يوزوح و 
.تشادرب رتدنلب  ییاهماگ  قح  ترضح  ياضر  بسک  يداصتقا و  تافلخت  مرج و  شهاک  هعماج ، یناور  شمارآ 

اب یمالـسا و  بان  هقف  هیاس  رد  یعامتجا و  يدرف و  یگدـنز  رد  نآ  يارجا  اه و  شخب  مامت  رد  یهلا  ماکحا  تخانـش  اب  میراودـیما 
.هللا ءاش  نا  .ددرگ  مکاح  ملاع  رسارس  رد  تلادع  دیحوت و  فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  هللا  هیقب  ترضح  تیاده 

كالپ 355 هچوک 12  هیمس  نابایخ  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هدکشهوژپ  مق 

ir. adl-Al

info@al-dl.ir
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راتفگشیپ

هماـنرب و یعاـمتجا ، یگداوناـخ و  يدرف ، زا  مـعا  ناـسنا ؛ ياـهزاین  ۀــنیمز  رد  هـک  تـسا  عماـج  لـماک و  ینید  مالــسا  نیبـم  نـید 
هب ار  يو  قیقد  قیمع و  یـشرگن  اب  نآ ، نوگانوگ  داعبا  رـشب و  یگدـنز  ياهدورف  زارف و  ساسارب  دراد و  يدنمـشزرا  ياـهدومنهر 

.دزاس یم  نومنهر  تداعس  ریخ و 

ياهاضف زا  هدافتـسا  اب  هنادنـسپادخ  يداش  طاشن و  هب  ندیـسر  تغارف و  تاـقوا  زا  هنیهب  يرادرب  هرهب  نوماریپ  اـهدومنهر ، زا  یکی 
.دربب اهنآ  زا  ار  مزال  ةرهب  یگدنز  رد  عونت  داجیا  يداش و  يارب  هک  تسا  یحیرفت  زکارم  اه و  كراپ  زبس ،

هجوت هعماج  دارفا  طاشن  يداش و  هب  دیاب  مالسا  رظن  قبط 
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: هلمج زا  تسا ، هدومن  هئارا  ییاهراکهار  روظنم  نیا  يارب  اذل  تشاد ، يا  هژیو 

هدومن یفرعم  نینچ  ار  دوخ  هلآ )  هیلع و  هللا  یّلص  ) ربمایپ دنوادخ  نارگید ؛ اب  زاجم ) لالح و   ) طاشن اب  مأوت  طابترا  قلخ و  نسُح  . 1
رارق اـهناسنا  ماـمت  يوگلا  ار  يو  ور ، نیا  زا  یتـسه » یمیظع  يا و  هتـسجرب  قـالخا  ياراد  وت  « ؛ (1)« ٍمیِظَع ٍقـُلُخ  َیلََعل  َکَّنِإ  : » تسا

.تسا هداد 

یثیدـح رد  تسا ؛ طاشناب  ملاس و  ییاوه  نآ  درواهر  هک  تسیز  طیحم  زا  تظفاحم  زبس و  ياضف  داجیا  يراکتخ و  رد  هب  هجوت  . 2
یِلا ٌۀَقَدَص  َُهل  ِبتکن  نَأ  ّاِلا  ًریَط  وَا  ٌۀَّباد  وَا  ٌناسلا  ُهنِم  ُلُکَأب  ًاسرَغ  ُسِرغَی  ٍِملـسُم  نِم  اَم  دنیامرف : یم  هلآ )  هیلع و  هللا  یّلـص  ) مرکا ربمایپ 
یم هتشون  هقدص  شیارب  تمایق  زور  ات  دروخب  نآ  ةویم  زا  يا  هدنرپ  ای  ناویح  ناسنا ، دراکب و  یتخرد  یناملسم  رگا  (2) ؛ ۀَمایِقلا ِموَی 

.دوش

: تعیبط شخب  طاشن  ياه  هولج  اب  طابترا  يرارقرب  . 3

؛ ِنَسَْحلا ِهْجَْولا  َیلِإ  ُرَظَّنلا  يِراَْجلا َو  ِءاَْملا  َیلِإ  ُرَظَّنلا  ِهَرْضُْخلا َو  َیلِإ  ُرَظَّنلا  َرَصَْبلا  َنِیلْجَی  ٌهَثاََلث  : » دنیامرف یم  مالّـسلا ) مهیلع  ) مظاک ماما 
هس (3)
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[.« لالح ي   ] ابیز ةرهچ  ندید  ناور و  بآ  هب  رظن  هزبس ، هب  هاگن  دنک :] یم  داش  ار  ناسنا  و   ] دهد یم  الج  ار  مشچ  زیچ 

اب يدـج و  حیحـص و  یتروص  هب  ناراکردـنا  تسد  اهیرادرهـش و  رگا  هک  تسا  یحیرفت  زکارم  اهناتـسوب و  هعوـمجم  نیا  عوـضوم 
اه هداوناخ  دنیامن و  تیاعر  نآ  رد  ار  مالـسا  یـشزرا  دودح  دح و  دـنروآ و  مهارف  مدرم  يارب  ار  ییاهاضف  نینچ  بسانم  یطیارش 

نیا رد  رثا  نیا  تسا  دیما  .دوش  یم  نیمأت  یعقاو  تذل  طاشن و  زا  مالسا  فده  دننک ، هدافتسا  ییاهاضف  نینچ  زا  حیحص  وحن  هب  زین 
.دریگ رارق  وا  حلاص  ناگدنب  ادخ و  تیاضر  دروم  دشاب و  دیفم  اتسار 

يوسوم دمحم  دیس 
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نآ ياهیگژیو  كراپ و  فیرعت  اب  ییانشآ  لوا : لصف 

هراشا
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( ناتسوب  ) كراپ

كراپ : » تفگ ناوت  یم  رتهب  فیرعت  يدنب و  عمج  کی  رد  اما  تسا ؛ هدش  هئارا  یتوافتم  فیراعت  كراپ  زا  فلتخم  ياهگنهرف  رد 
اه و هاگـشدرگ  يزاـب ، ياـهنیمز  زبس ، ياـضف  ریظن  یتاـناکما  اـب  لومعم  روط  هب  هک  رهـش  کـیدزن  اـی  لـخاد  رد  تسا  ینیمز  هعطق 

« .دوش یم  زیهجت  مومع  ةدافتسا  يارب  رگید ، تابسانم  یخرب  یشزرو و  ياهاضف 

؟ میدنمزاین كراپ  زبس و  ياضف  هب  ارچ 

هراشا

دـنزادرپب و زبس  ياضف  غاب و  داـجیا  يرادـهگن و  هب  هعماـج  روما  ناراکردـنا  تسد  ناریدـم و  تسا  هدـش  ببـس  يددـعتم  لـماوع 
: مینک یم  هراشا  دروم  ود  هب  هک  دنهد  رارق  دوخ  راک  روتسد  رد  ار  كراپ  ثادحا 
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تغارف تاقوا  ندرک  رپ  فلا )

ناوت دربراک  یصخش و  شزومآ  تاعالطا و  شرتسگ  حیرفت ، تحارتسا ، يارب  دوخ  لیم  هب  صخش  هک  تسا  یتصرف  نامه  تغارف 
.دریگ یم  رظن  رد  یعامتجا  یگداوناخ و  یلغش ، تادهعت  زا  غراف  ینامز  رد  تیقّالخ ، رد  شیوخ 

تغارف زور  دوجو 90  اما  تسا ؛ هدـش  هتفرگ  رظن  رد  تغارف  تاـقوا  ناونع  هب  زور  لاس 80  کی  یط  ایند  رد  ناسانـشراک ، ۀتفگ  هب 
.تسام روشک  یلم  يوگلا  توافت  زا  یکاح  ناریا  رد 

تبحص دید ، زاب  دید و  هعلاطم ، نویزیولت ، ياشامت  ریظن : ییاهتیلاعف  اب  دریگ و  یم  لکـش  لزنم  رد  تغارف  نامز  نارذگ  زا  یـشخب 
ایرد رد  انش  ییامیپ ، هوک  دننام  درذگ ، یم  يرهـش  نوریب  ياهاضف  رد  زین  يرگید  شخب  .ددرگ  یم  يرپس  اهنیا  دننام  ناتـسود و  اب 

هک دوش  یم  يرپس  رهـش  لخاد  رد  لزنم و  زا  جراخ  ییاضف  رد  تغارف  نامز  زا  یمهم  شخب  اما  ...و ؛ قالیی  لحاوس ، زا  هدافتـسا  و 
.تسا دنمزاین  يا  هژیو  تیریدم  هب  رهش  رد  تغارف  تاقوا  نارذگ 

ادص و یندـب ، تیبرت  نامزاس  یمالـسا ، داشرا  گنهرف و  شرورپ ، شزومآ و  ترازو  هلمج  زا  يددـعتم  ياه  نامزاس  ام  روشک  رد 
یفیاظو هنیمز  نیا  رد  اهیرادرهش  امیس و 
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؛ تساهرهـش لخاد  رد  یحیرفت  یگنهرف و  ياهاضف  تیریدم  داجیا و  دوش ، یم  دادـملق  اهیرادرهـش  فیاظو  ءزج  هچنآ  اما  دـنراد ؛
.دنتسه اه  كراپ  ناتسوب و  اهرهش ، رد  تغارف  تاقوا  نارذگ  ياضف  نیرت  جیار  اریز 

هنوـگ چـیه  تسا و  دازآ  نادنورهـش  موـمع  يارب  اـهنآ  زا  هدافتـسا  هک  دنتـسه  يدربراـک  دـنچ  یموـمع و  زبـس  ياـضف  اـه  كراـپ 
ای و  روشک ) ای  عرـش   ) نوناق ضقن  هک  يدراوم  رد  رگم  درادن ، دوجو  اهنآ  زا  فراعتم  يرادرب  هرهب  يارب  ینوناق  رظن  زا  یتیدودـحم 

.دشاب نارگید  قوقح  هب  يدعت 

دیـشروخ و زمرق  نودام  ياهوترپ  بذج  هب  يدح  ات  دنک  یم  ساسحا  ناتخرد  ۀیاس  رد  ناسنا  هک  یـشمارآ  یبرجت ، مولع  ساسا  رب 
.دوش یم  طوبرم  تخرد  طسوت  شفنب  ياروام  ياهوترپ  بذج  هب  زین  يرادقم 

، طولب جاک ، ودرگ ، دننام : یناتخرد  .درک  هراشا  دیـسنوتیف »  » دـیلوت هب  ناوت  یم  زبس  ياضف  یناور  یعامتجا - ياهدرکلمع  رگید  زا 
هب دنراد ، یشخب  حرف  رثا  ناسنا  يور  هک  دننک  یم  اهر  اضف  رد  مان  نیا  هب  يا  هدام  دوخ  زا  کشجنگ  نابز  سوتپیلاکا و  دیب ، قدنف ،

.دنک ینازرا  ناسنا  هب  ار  شمارآ  یعیبط و  تلاح  دزاس و  رارقرب  یبوخ  هب  ار  زغم  ةرک  مین  ود  نیب  لداعت  دناوت  یم  هک  يا  هنوگ 
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سرتسا زا  رود  هب  مارآ و  یطیحم  ندروآ  دوجو  هب  رد  دـناوت  یم  ناهایگ ، طسوت  طـیحم  يوهاـیه  شهاـک  ادـص و  لـیلقت  نینچمه 
ناتخرد لیلد  نیمه  هب  .دوش  یم  بذج  ناتخرد  ياه  هخاش  اهگرب و  ۀلیـسو  هب  یتوص  جاوما  شاعترا  هک  بیترت  نیا  هب  دشاب ؛ رثؤم 
يریذپ فاطعنا  مه و  زا  ادج  ةراوید  رون ، ریظن  یلماوع  .دنراذگ  یم  ریثأت  الاب  ياهیگژیو  نتـشاد  اب  دنیاشوخان  ياهادص  بذـج  رد 

.دنرثؤم ادص  بذج  رد  زین 

لکـش نینچمه  .دـننک  یم  بذـج  ار  طیحم  راجنهان  ياهادـص  ...و  اـه  هخاـش  يریذـپ  شمخ  اـهگرب ، ندوب  یمرچ  ناـتخرد ، هوبنا 
(1) .تسا رثؤم  ادص  لیلقت  رد  يراکتخرد  ضرع  مکارت و  راجنهان و  ياهادص  لرتنک  رد  يراکتخرد 

اهرهش ملاس  ياوه  هب  زاین  ب )

لیـصفت هب  سپـس  هدومن و  يروآدای  عوضوم  نیا  نوماریپ  یبلاطم  كراپ ، زبس و  ياضف  هب  يدـج  زاین  ندـش  نشور  يارب  اـجنیا  رد 
: تسا ریز  رارق  زا  هک  میروآ  یم 

هچره هک  يروط  هب  تسا ، هتـشاد  لاـبند  هب  زین  ار  ییاـه  يراـتفرگ  نکیل  تساـه ؛ ناـسنا  یتـحار  هاـفر و  ثعاـب  هچرگا  ینیـشنرهش 
ۀبون هب  تیعمج  شیازفا  .ددرگ  یم  رتشیب  زین  يرهش  تالکشم  تبسن  نیمه  هب  دوش ، یم  رتشیب  اهرهش  تیعمج 
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ياضف ناتخرد و  اهلگنج و  يدوبان  هلابز ، مجح  شیازفا  گرزب ، کچوک و  ياه  هاگراک  شیازفا  کـیفارت ، نوچمه  یلئاـسم  دوخ 
.دراد لابند  هب  زین  ار  زبس 

بیرخت نینچمه  ادص ، بآ و  اوه ، یگدولآ  لثم  يرهـش  ياهیگدولآ  عاونا  داجیا  تیعمج ، شیازفا  ینیـشنرهش و  تالکـشم  دمایپ 
.دشاب یم  تسیز  طیحم 

تـسیز لباق  یلحم  هب  يرهـش  طیحم  رتهب  هچره  لیدـبت  یطیحم و  تسیز -  لئاسم  لح  تهج  مادـقا  اهیرادرهـش  فیاـظو  هلمج  زا 
: دیسر بیوصت  هب  ریز  حرش  هب  اهرهش  رد  زبس  ياهاضف  شرتسگ  ظفح و  ینوناق  ۀحیال  لاس 1359  رد  .تسا  نانکاس  يارب 

كراپ اه و  هارگرزب  نیدایم ، رباعم ، رد  تخرد  عون  ره  عطق  ناتخرد ، ۀـیور  یب  عطق  زا  يریگولج  زبس و  ياضف  شرتسگ  روظنم  هب  »
عونمم اهیرادرهـش  ةزاجا  نودب  يرهـش ، میرح  ینوناق و  ةدودحم  رد  دـنوش و  یم  هتخانـش  غاب  تروص  هب  هک  ییاهلحم  اهغاب و  اه ،

« .دوش یم  مالعا 

دجاو مه  هک  تسا  تخاس  ناسنا  یهایگ  ياهششوپ  اب  يرهش  نیمز  يربراک  حوطس  زا  یعون  عقاو  رد  يرهـش  زبس  ياضف  زا  روظنم 
، يزاسرهش هاگدید  زا  يرهش  زبس  ياضف  .یکیژولوکا  یهدزاب  دجاو  مه  دنتسه و  یعامتجا  یهدزاب 
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رد یتایح  هدنز و  لماع  کی  ناونع  هب  هدش و  لیکـشت  یهایگ  ياهـششوپ  عاونا  زا  هک  تسا  رهـش  يامیـس  زا  یـشخب  ةدـنریگرب  رد 
یمومع همین  یمومع ، ۀتسد : هس  هب  يرهـش  زبس  ياضف  .تسا  رهش  کیژولوفرم (1) تخاس  ةدننک  نییعت  رهـش ، ناج  یب  دبلاک  رانک 

.دوش یم  میسقت  ینابایخ  و 

ناریا رد  غاب  ۀنیشیپ 

ناریا (2) رد  غاب  ۀنیشیپ 

یحارط و رنه  .دسر  یم  حیسم  دالیم  زا  لبق  نرق  هس  دودح  هب  ناریا  یمیدق  ياهغاب  ۀچخیرات  هدنامیقاب ، كرادم  دانـسا و  ساسا  رب 
یهاگ تسا و  هتشاد  رارق  یسایس  يداصتقا و  یطیحم ، لئاسم  ریثأت  تحت  لماک  روط  هب  خیرات ، نوگانوگ  نارود  رد  اهغاب  يرامعم 

.تسا هتفرگ  رارق  یهجوت  یب  يرهم و  یب  دروم  ًالماک  زین  یهاگ  هدیسر ، دوخ  يالتعا  جوا و  هب 

یلو دـنا ؛ هدـیمان  یم  رظن » غاـب   » ار غاـب  نیدـنچ  زا  يا  هعومجم  هک  دـیآ  یم  رب  نینچ  نیققحم  ددـعتم  تاـفیلأت  یخیراـت و  راـثآ  زا 
رد مالـسا  زا  دـعب  نارود  هب  طوبرم  هک  هدوب ، نایرومیت  ةرود  زا  هک  تسا  يراثآ  هدـنام ، ياـج  رب  هزورما  هک  يراـثآ  نیرت  یمیدـق 

ياهراوید رب  یتانییزت  داجیا  يرانک و  روط  هب  اهنامتخاس  ثادحا  دایز ، تعسو  اهغاب  نیا  تایصوصخ  زا  .دشاب  یم  ناریا 
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.دشاب یم  غاب  فارطا  ةدش  روصحم 

ياراد هک  ناـشاک  نیف  غاـب  لاـثم : ناوـنع  هب  .تسا  هدـش  فورعم  يوفـص  کبـس  هب  هتفاـی و  همادا  شور  نیا  زین  هیوفـص  نارود  رد 
.تسا هیوفص  نارود  راثآ  زا  .دراد ) یصاخ  ییابیز  یگدنشخرد و  هدوب و  هویج  ياراد  نآ  بآ   ) دشاب یم  ییابیز  ياهامنبآ 

حرط هک  دـش  هتخاس  امن » ناهج   » مان هب  یخاک  دابآ  حرف  رد  هلمج  زا  .تسا  فورعم  سابع  هاش  ياـهغاب  یحارط  يوفـص  نارود  رد 
هچایرد ياه  هکرب  اب  هارمه  لگ  زا  هدیشوپ  یقیچالآ  تسا  هدش  یعـس  حرط  نیا  رد  .دراد  قرف  اهحرط  رگید  اب  نآ  ینوریب  یتانییزت 

غاب نامزلا و  بحاص  خاک  رهـشهب ، رد  نارود  نآ  راثآ  رگید  ۀـنومن  .دوش  هتخاـس  كرحتم  یلپ  طاـبترا  اـب  يا  هریزج  هبـش  دـننام و 
.تسا یقاب  همشچ 

تلع هب  هیراجاق  نارود  رد  دبای ، یم  رد  اهگنهرف  اب  طابترا  رد  ار  دوخ  یلماکت  ریس  دنام و  یمن  فقوتم  رنه  خیرات و  هک  ییاجنآ  زا 
ياهغاب نارهت  رد  نارود  نیا  رد  .دش  يزیر  یپ  تشاد ، برغ  قرش و  زا  یگتخیمآ  هک  ییاهکبـس  اپورا ، اب  ناریا  مدرم  رتشیب  طابترا 

.دیدرگ ثادحا  رگید  غاب  دنچ  دابآ و  هاش  راز ، هلال  ناتسلگ ، ياهغاب : هلمج  زا  يددعتم 

نامز رد  هک  تسا  هپت » ناشود   » غاب اهنآ  نیرت  فورعم  زا 
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.دشاب یم  یناریا  نراقتمان  يزاس و  هنیرق  ياهحرط  زا  یقیفلت  نآ  حرط  ثادحا و  اپورا  زا  وا  دیدزاب  زا  سپ  هاش ، نیدلارصان 

هب ناتخرد  زا  هدیـشوپ  زبس و  ياضف  قیچالآ ، يدادعت  راد ، هیواز  هدـیرب و  ياهنابایخ  یناریا ، ییاپورا و  ياهحرط  یگتخیمآ  نیا  رد 
نآ فارطا  یـشک  نابایخ  نامتخاس و  کیدزن  رد  گرزب  ياهرختـسا  ای  ضوح  داجیا  یـشحو ، تاناویح  يرادـهگن  هشیب ، تروص 
زا یتنیز  ياه  هچتخرد  اب  اهراوید  ةرانک  هدـش و  شرف  گنـس  کیراب و  غاب  نیا  ياهور  هداـیپ  نینچمه  .تسا  هدوب  دوهـشم  ًـالماک 

.دوب هدش  هتشاک  مهرد  تروص  هب  هویم  عونتم  ناتخرد  غاب  ياهتمسق  زا  یضعب  رد  .دوب  هدش  نییزت  هویم  ناتخرد  ای  خرس  لگ  لیبق 

نادـیم یبونج  علـض  رد  هیماظن  غاب  دـننام  .دـش  ثادـحا  روشک  فلتخم  طاقن  رد  يرگید  مهم  ياـه  كراـپ  اـهغاب و  نارود  نیا  رد 
رد و  دشاب ، یم  ناریا  ياهغاب  نیرت  روهـشم  زا  هک  یلگ  غاب  زیربت  رد  و  نارهت ، رد  نآ  یلامـش  علـض  رد  ناتـسراگن  غاب  ناتـسراهب و 

دنلب ياه  ورس  رطاخ  هب  مرا  غاب  ترهش  .تسا  هدیدرگ  ثادحا  یکشخ  ۀناخدور  رانک  زاریـش و  یقرـش  لامـش  رد  هک  مرا  غاب  زاریش 
.دوش یم  تفای  رت  مک  ناریا  رد  شریظن  هک  تسا  نآ  نوزوم  تماق و 

ثادحا ای  تمرم  ییاه  كراپ  اهغاب و  زین  يولهپ  نارود  رد 
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رد اهراولب  ثادـحا  ای  كدوک و  ای  یمومع  ياه  كراپ  تروص  هب  اه  كراپ  نیا  .تسا  هدوب  ههد 1350  رد  اهنآ  رتشیب  هک  دیدرگ 
.تسا نیدایم  اهرهش و  حطس 

هلال و كراپ  اهنآ  ۀلمج  زا  .دراد  رارق  ياردرهش  رظن  ریز  رهش  فلتخم  قطانم  رد  هک  دراد  دوجو  كراپ  نارهت 136  رهش  رد  هزورما 
.تسا راتکه  دودح 43  تلم  كراپ  تحاسم  هک  دشاب  یم  تلم  كراپ 

رد مرا و  مان  هب  یحیرفت  كراپ  کی  یسانش و  هایگ  كراپ  کی  یلگنج ، كراپ  ود  جرک  نارهت -  نابوتا  رانک  رد  هک  دنامن  هتفگان 
يرگید یلگنج  ياه  كراپ  نارهت ، فارطا  ياه  هداج  ریاس 

.دنشاب یم  نارهت  رهش  ياه  هیر  ۀلزنم  هب  هک  تسا  هدش  ثادحا  زین 

يرهش یگدنز  رد  زبس  ياضف  ریثأت 

هراشا

رون و لقادح  نیمأت  یتشادهب و  لئاسم  هب  اما  هدش ؛ رجنم  هنایارگدوس  ياهزاس  تخاس و  هب  اهرهش ، تیعمج  شیازفا  تعنص و  دشر 
هب ییوگخساپ  يارب  يرهش  دیدج  ياه  يربراک  داجیا  رگید ، يوس  زا  .تسا  هدشن  یهجوت  يرهش  مکارتم  قطانم  رد  ًاصوصخ  اوه ،

ثعاب هجیتن  رد  هدـیدرگ ، يرهـش  ياهغاب  زبس و  ياـهاضف  مهـس  شهاـک  ثعاـب  جـیردت  هب  تیعمج ، ناـکما  نوزفازور و  ياـهزاین 
طیحم یگدولآ 
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.تسا هدش  تسیز 

تعیبط هب  مارتحا  نیزگیاـج  نآ  زا  يرو  هرهب  اـما  هتفاـی ؛ ینوزف  زین  یعیبط  عباـنم  هب  ناـسنا  هجوت  تعیبـط ، مادـهنا  دـنور  شیازفا  اـب 
شیازفا هرود  نیا  رد  دازآ  ياضف  اب  هسیاقم  رد  هدش  هتخاس  ياضف  مجح  هک  هدـش  هدرتسگ  اجنآ  ات  تعیبط  فیرعت  .تسا  هدـیدرگ 

ینامتخاس ياهمکارت  تیاعر  ینعی  زبس ؛ ياضف  موهفم  نامه  دوش ، حرطم  دناوت  یم  هراب  نیا  رد  هک  هچنآ  .تسا  هتشاد  يریگمشچ 
.تسا يرهش  ياهنیمز  فلتخم  تاعطق  رد 

زا هدافتـسا  اهنابایخ ، رانک  رد  لاـهن  نتـشاک  اـه -  هناـخ  ياـضف  کـچوک  ياـه  هطوحم  رد  دـنچره  يراـکتخرد -  هب  مدرم  قیوشت 
رد زبس  ياضف  رثا  نیرت  مهم  .تسا  زبس  ياضف  ۀعسوت  رد  رثؤم  تامادقا  هلمج  زا  کچوک ، ياه  كراپ  ۀعـسوت  يارب  دازآ  ياهاضف 

راثآ اب  تسا و  هدرک  رادانعم  یناسنا  ۀـعماج  تسیز  طیحم  ناونع  هب  ار  اهرهـش  هک  تساهنآ  یطیحم  تسیز -  ياهدرکراک  اهرهش ،
.تسا هدش  اهینیشنرهش  شیازفا  ببس  هدومن ، هلباقم  يژولونکت  تسردان  دربراک  تعنص و  شرتسگ  ءوس 

زبس ياضف  .دنک  لتخم  نوگانوگ  ياه  هویش  هب  ار  اهرهش  یتسیز  ماظن  دناوت  یم  يرهش  ۀعسوت  راثآ  ياه  هفلؤم 
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زبس ياضف  اوه ، یگدولآ  رابغ و  درگ و  اب  طابترا  رد  هژیو  هب  دنتسه ؛ اهرثا  نیا  شهاک  رد  رثؤم  لماوع  زا  یکی  اهرهـش  رد  بسانم 
تبوطر شیازفا  امد ، لیدعت  اهرهـش  رد  زبس  ياضف  تاریثأت  نیرت  مهم  زا  .دور  یم  رامـش  هب  اهرهـش  یـسفنت  ياه  هیر  یلگنج ، هبش 

.تسا رابغ  درگ و  بذج  اوه و  تفاطل  یبسن و 

هب تسا ، ریذـپان  بانتجا  اهرهـش  رد  اـهنآ  ریثأـت  دوجو و  یلک  روط  هب  دـنراد و  یبسن  یـشقن  اهرهـش  رد  زبس  ياـضف  تاریثأـت  رگید 
زین اهرهـش و  تفاب  زا  ییزج  ناونع  هب  زبس  ياضف  رگا  نیارباـنب ، .دـننامب  یقاـب  رادـیاپ  اهرهـش  تسین  نکمم  اـهنآ  نودـب  هک  يروط 
رظن زا  دیاب  زبس  ياضف  ور  نیا  زا  .دشاب  يرهش  ۀعماج  ياهزاین  زا  ادج  دناوت  یمن  دشاب ، هتفای  ترورـض  يرهـش  تامدخ  زا  یـشخب 

نارذـگ یناور ، ظاحل  زا  دـشاب و  هعماج  ياهزاین  اه و  هداج  اهنابایخ ، اـهنامتخاس ، رهـش ، یکیزیف  مجح  اـب  بساـنتم  یفیک  یّمک و 
ناونع هب  دـناوتب  ات  دوش ، هتخاس  اهنآ  شرتسگ  دـنور  رهـش و  یکیژولوکا  طیارـش  هب  هجوت  اـب  یتشادـهب  ياـهزاین  تغارف و  تاـقوا 

.دشاب هتشاد  يرمتسم  یطیحم  تسیز -  یهدزاب  لاعف ، زبس  ياضف 

: دشاب ریز  کیژولوکا  ياه  یهدزاب  ةدنهد  هئارا  دیاب  يرهش  زبس  ياضف  یطیحم ، تسیز -  هاگدید  زا  یلک  روط  هب 

؛ رهش رد  ییایمیش  یتسیز ، طیارش  دوبهب  . 1
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؛ اوه یگدولآ  شهاک  . 2

؛ ینیمزریز ياهبآ  تیفیک  شیازفا  يرهش و  تسیز  طیحم  رد  بآ  ۀخرچ  رب  تبثم  ریثأت  . 3

؛ نآ ییاتسیا  حطس  شهاک  كاخ و  يریذپذوفن  شیازفا  . 4

.یتوص یگدولآ  شهاک  . 5

دنناوت یم  رهـش  لخاد  زبس  ياهاضف  هنومن ، ناونع  هب  .درب  یپ  ناوت  یم  رهـش  رد  زبس  ياـضف  تیمها  شقن و  هب  دـش ، هتفگ  هچنآ  زا 
دوخ اهاضف  نیا  نیاربانب ، .تسا  يریگ  هزادـنا  لباق  کچوک  ياهاضف  يارب  یتح  هدـیدپ ، نیا  .دـنهد  شهاک  ار  اوه  ترارح  هجرد 

يدوعـص یلوزن و  نایرج  نایم  ناتخرد ، گرب  طسوت  طیحم  ندـش  کنخ  اب  هک  دنتـسه  نیمز  حطـس  رد  اوه  نایرج  دوجو  رگناـشن 
کهالک لیکشت  تعرس  زا  دشاب ، دایز  زبس  ياهاضف  دادعت  رگا  نینچمه  .دنروآ  یم  دوجو  هب  لداعت  یعون  ینوکـسم  قطانم  ياوه 

(1) .تسا يرهش  زبس  ياضف  مهم  ياهدربراک  زا  یکی  رما  نیا  .دش  دهاوخ  هتساک  رهش  يور  رب  یگدولآ 

: درک هصالخ  ریز  تروص  هب  ناوت  یم  ار  يرهش  طیحم  رد  اه  كراپ  تیمها 

ةدیدپ هک  ار  یناسنا  ةژیو  ياهزاین  زا  يرایسب  اه  كراپ  . 1
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؛ دننک یم  ناربج  تسا ، هدومن  دودحم  یعیسو  نازیم  هب  ینیشنرهش 

؛ دنشخب یم  دوبهب  ار  اهرهش  ياوه  بآ و  اه  كراپ  . 2

؛ دنیآ یم  رامش  هب  اهرهش  يامیس  ةدنهد  لکش  یساسا و  رصنع  ناونع  هب  اه  كراپ  . 3

؛ دنوش یم  بوسحم  طیحم  تشادهب  تمالس و  صخاش  اه  كراپ  . 4

رهـش تفاب  عومجم  رد  نوگانوگ ، ياه  هاگحیرفت  یـشزرو و  ياهنیمز  ریظن  يرهـش ، تامدـخ  زکارم  ریاـس  اـب  هارمه  اـه  كراـپ  . 5
.دنروآ یم  دوجو  هب  ار  نآ  یتایح  ياهنوناک 

اهنآ ياهیگژیو  اه و  كراپ  ماسقا 

يرهـش نورد  يرهـش و  نورب  زبس  ياهاضف  هلمج  زا  یفلتخم ، عاونا  هب  اهنآ  دربراک  هب  انب  دنراد و  ینوگانوگ  لاکـشا  زبس  ياهاضف 
: مینک یم  هراشا  اهنآ  فیرعت  يرهش و  نورب  يرهش و  نورد  كراپ  زبس و  ياضف  عون  دنچ  هب  نونکا  .دنوش  یم  يدنب  هتسد 

یلم ياه  كراپ  . 1

دوخ ةدودحم  رد  هدش ، يرادهگن  هدروخن  تسد  یعیبط و  يروط  هب  دنتسه و  گرزب  هدرتسگ و  رایسب  اه  كراپ  عون  نیا 
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.دنشاب یم  هریغ  یلحاس و  طوطخ  ًانایحا  مهم و  یخیرات  ياهلحم  یشحو ، تاناویح  هوک ، راشبآ ، هناخدور ، ياراد 

روشک ياهنیمزرـس  حطـس  رد  لداعتم  يواسم و  تروص  هب  دـیاب  نیمزرـس ، شیامآ  ياه  همانرب  اب  قیبطت  نمـض  ییاه  كراـپ  نینچ 
زا يدادعت  یـسرتسد  تیلباق  دیاب  یلم  ياه  كراپ  .دنربب  تذـل  هدرک ، هدافتـسا  يواسم  روط  هب  اهنآ  زا  مدرم  مومع  ات  دـنوش  شخپ 

.دنشاب هتشاد  ار  اهرهش 

رد .تسا  جّرفت  مدرم و  شزومآ  یملع ، ةدافتسا  یعیبط ، عبانم  رثؤم  تظافح  مظنم ، ةرادا  یلم ، كراپ  داجیا  هرادا و  یلـصا  تلاسر 
مزال و ةدـیدپ  دوخ  یلم  ياـه  كراـپ  ثادـحا  تیعمج ، داـیدزا  يرهـش و  تامدـخ  ماـمت  رد  تفرـشیپ  شرتسگ و  تازاوم  هب  عقاو 

يرهش ياه  كراپ  عاونا  يارب  ماع  یمسا  یلم  ياه  كراپ  .دشاب  یم  تسیز  طیحم  يزاسهب  يرهش و  تامدخ  لیمکت  رد  يرورض 
.دنشاب یم  رثؤم  یعیبط  ياهییابیز  اهمتسیسوکا و  تسارح  ظفح و  ندیشخب ، ققحت  رد  ًارهاظ  هک  تسا  يرهش  جراخ  و 

یم هئارا  یلم  كراـپ  ةراـبرد  ار  ریز  فیراـعت  بوصم 3/12/1354 )  ) تسیز طیحم  يزاـسهب  تظاـفح و  نوناـق  ییارجا  ۀـمان  نییآ 
: دهد

؛ روشک یعیبط  عبانم  زا  يا  هدودحم  هب  یلم  كراپ  ةدام 2 : »
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ياه هنومن  رگنایامن  هک  دوش  یم  قالطا  ناتـسهوک  بآ و  تشد و  یلگنج و  یـضارا  یعیبط و  ياـه  هشیب  عترم و  لـگنج و  زا  معا 
بـسانم طیحم  داجیا  نینچمه  نآ و  یعیبط  یگدـنز و  عضو  یگـشیمه  ظفح  روظنم  هب  دـشاب و  ناریا  یعیبط  رهاظم  زا  يا  هتـسجرب 

.دریگ یم  رارق  تظافح  تحت  یعیبط  ًالماک  طیارش  رد  اهینتسر  دشر  یشحو و  ناروناج  شرورپ  ریثکت و  يارب 

ای لاکـشا  اب  یناویح  ای  یهایگ  ردان  هنومن و  ياه  هدـیدپ  زا  تسا  ترابع  یلم  یعیبط  راثآ  روبزم ، نوناق  ییارجا  ۀـمان  نییآ  ةدام 3 :
یبسانتم ةدودحم  نتشاد  روظنم  هب  دشاب و  یم  یخیرات  راگدای  هک  لاسنهک  ناتخرد  ای  نیمز  یعیبط  ةژیو  تایفیک  ریظن و  مک  رظانم 

« .دریگ یم  رارق  تظافح  تحت 

: دنرامش یم  رب  ار  ریز  ياهزایتما  اهیگژیو و  یلم ، ياه  كراپ  يارب  نارظن  بحاص 

؛ دنسپ لد  یتعیبط  نتشاد  يارب  ناسنا  هاگهانپ  . 1

؛ ناسنا یکیژولوکا (1) ياه  هیامرس  زا  تظافح  يارب  یناکم  . 2

تسیز طیحم  رد  یملع  ياه  شهوژپ  يارب  يزکرم  . 3
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؛ هدروخ تسد  رتمک  ای  هدروخن و  تسد 

؛ دنا هدش  عقاو  بیرخت  دروم  هک  یقطانم  اب  یقیبطت  ۀسیاقم  تهج  ییوگلا  ناونع  هب  . 4

؛ تیبرت شزومآ و  تهج  ینوناک  . 5

؛ یکیژولوکا ياهیسررب  يارب  یعیبط  ياه  هاگشیامزآ  ناونع  هب  . 6

؛ تسیز طیحم  زا  مدرم  یهاگآ  ندرب  الاب  يارب  یهاگشناد  ۀلزنم  هب  . 7

.نآ رد  جّرفت  يرهش و  یگدنز  زا  زیرگ  يارب  تدم  هاتوک  دنچره  يّرفم  . 8

یلگنج ياه  كراپ  . 2

: دنوش یم  میسقت  هتسد  ود  هب  یلگنج  ياه  كراپ 

هتفرگ رظن  رد  روظنم  نیمه  هب  هک  ینیمز  رد  ناسانشراک  طسوت  هژیو  فده  اب  یعونصم و  تروص  هب  ییاه  كراپ  یعونصم : فلا )
؛ دوش یم 

تارییغت اهنت  اه  كراپ  نیا  رد  .دوش  ظفح  نآ  یعیبط  یقیقح و  لکـش  هک  تسا  نآ  رب  شـالت  یعیبط  ياـه  كراـپ  رد  یعیبط : ب )
.دنریگ رارق  مومع  رایتخا  رد  ات  دوش  یم  هداد  تعیبط  رد  ییزج 

یصاخ طباوض  ياراد  یلگنج  ياه  كراپ  سیسأت 
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لگنج فادها  نیرت  مهم  زا  .تفرگ  رظن  رد  ار  يرایـسب  تاکن  دـیاب  اهنآ  ثادـحا  يارب  هدوب ، توافتم  یلم  ياه  كراپ  اب  هک  تسا 
.درب مان  ار  طیحم  یکیژولوکا  طیارش  دوبهب  بوچ و  دیلوت  هاگ ، جّرفت  داجیا  رد  ناوت  یم  يراد 

( گنیپمک  ) طیارش تاناکما و  اهنآ  رد  هک  تسا  يرورض  دنـشاب ، هدش  ثادحا  جّرفت  روظنم  هب  یلگنج  ياه  كراپ  هک  یتروص  رد 
.دشاب هدش  مهارف  یتشادهب  ياهسیورس  یندیماشآ و  بآ  لیبق : زا  یگداوناخ  ياه  هاگ  جرفت  ياهکین ) کیپ  و   ) هاگودرا

یسانش هایگ  ياه  كراپ  . 3

ایند رسارس  رد  دوجوم  ياه  هچتخرد  ناتخرد و  ناهایگ ، عاونا  زا  يا  هعومجم  یسانش  هایگ  ياه  كراپ  رد  لومعم  فرع و  روط  هب 
يارب رتشیب  اه  كراپ  هنوگ  نیا  .دـنوش  تسارح  ظفح و  یلـصا  صتخم و  یهاـیگ  ياـهیگژیو  ماـن و  اـب  هک  دـنوش  یم  يروآ  عمج 

.دنراد یشزومآ  رظن  زا  یصاخ  موهفم  یسانش  هایگ  ناسانشراک  نایوجشناد و 

یم يراد  لگنج  مزال  تاکن  تیاعر  يراـکتخرد و  حیحـص  لوصا  طـباوض و  ياراد  اـه  كراـپ  عون  نیا  ثادـحا  هک  تسا  یعیبط 
قیچالآ ای  نلاس  تروص  هب  هعلاطم  نتسشن و  يارب  یصخشم  ياهاضف  ًالومعم  اه  كراپ  هنوگ  نیا  رد  .دشاب 
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هقبط روظنم  هب  ناهایگ  زا  فلتخم  ياـه  هتـسد  نیب  یکیکفت  ياـهورهار  یعرف و  یلـصا و  ياـهنابایخ  نینچمه  .دـنریگ  یم  رظن  رد 
هتخاس یقیقحت  یملع و  تهج  هب  رتشیب  دـنوش و  یم  ثادـحا  جّرفت  روظنم  هب  رتمک  اه  كراپ  نیا  .دـننک  یم  داجیا  ناـهایگ  يدـنب 

.دنا هدش 

یگیاسمه دحاو  سایقم  رد  يرهش ؛ ياه  كراپ  . 4

مین زا  رتمک  یتحاسم  هتفرگ و  رارق  یگیاسمه  دحاو  کی  رد  هک  یکراپ  زا  تسا  ترابع  یگیاسمه  دحاو  سایقم  رد  يرهش  كراپ 
رودقم نتفر  هدایپ  دـیاب  كراپ  ات  یگیاسمه  دـحاو  ۀـطقن  نیرترود  زا  هلاس  كدوک 9  يارب  اهدرادناتـسا ، قبط  .دشاب  هتـشاد  راتکه 

.دنکن روبع  اه  هارگرزب  دمآ و  تفر و  رپ  ياهنابایخ  زا  ریسم  یط  رد  دشاب و 

هلحم سایقم  رد  يرهش ؛ ياه  كراپ  . 5

، تسا راتکه ) کی   ) یگیاسمه ساـیقم  رد  كراـپ  تحاـسم  ربارب  ود  دودـح  نآ  تحاـسم  دراد و  رارق  يا  هلحم  رد  هک  یکراـپ  هب 
دحاو رایعم  ربارب  ود  دودـح  هب  دـیاب  كراپ  ات  هلحم  ۀـطقن  نیرترود  زا  هلاس  كدوک 9  يارب  هداـیپ  طاـبترا  نینچمه  .دوش  یم  هتفگ 

.دسرب یگیاسمه 
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هیحان سایقم  رد  يرهش ؛ ياه  كراپ  . 6

هلحم سایقم  رد  كراپ  تحاسم  ربارب  راهچ  ات  ود  نآ  تحاسم  دشاب و  هتشاد  رارق  ینوکسم  یحاون  رد  هک  دوش  یم  هتفگ  یکراپ  هب 
.دنکن زواجت  تعاس  مین  زا  كراپ  ات  هطقن  نیرترود  زا  نانکاس  يارب  تاصخشم  قبط  هدایپ  یسرتسد  دشاب و  راتکه )  4)

هقطنم سایقم  رد  يرهش ؛ ياه  كراپ  . 7

8  ) هیحان سایقم  رد  رثکادـح  ةزادـنا  ربارب  ود  لقادـح  نآ  تحاسم  هتـشاد ، رارق  ینوکـسم  قطاـنم  رد  هک  دوش  یم  هتفگ  یکراـپ  هب 
زا ینامز  تدم  رد  هیلقن  ۀلیسو  اب  هقطنم  نیرترود  زا  دناوت  یم  هدننک  هعجارم  درادناتـسا ، قبط  نینچمه  .دوش  هتفرگ  رظن  رد  راتکه )

(1) .دناسرب هدش  دای  كراپ  هب  ار  دوخ  رتشیب ، ای  تعاس  مراهچ  کی 

اه كراپ  يارب  مزال  تاسیسأت 

هراشا

هب .دـندرگ  هدامآ  زیهجت و  دـننک ، یم  دـمآ  تفر و  اجنآ  هب  هک  یمدرم  تاقبط  مامت  يارب  دـیاب  یعیبط  روط  هب  یمومع  ياه  كراـپ 
ياه كراپ  ناراکردنا  تسد  .دنشاب  هدش  ثادحا  مدرم  مومع  تحارتسا  لحم  شدرگ و  يارب  اه  كراپ  نیا  رگید ، ترابع 
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.دنشاب هدرک  ایهم  ینس ) رکف و  هقیلس ، هنوگ  همه  يارب  ًابیرقت   ) یهافر یمرگرس و  لیاسو  مامت  هک  دننک  یعس  دیاب  یمومع 

.تسا ریز  حرش  هب  یمومع  ياه  كراپ  رد  يرورض  تاسیسأت 

يرادا تالیکشت  . 1

تالیکـشت نیا  هک  دوش  هیبعت  ییاهقاتا  رتافد و  نادنمراک ، تایلمع  هب  یگدیـسر  يرادا و  لئاسم  يارب  دیاب  یمومع  ياه  كراپ  رد 
.دنتسه ریغتم  كراپ  تعسو  بسح  رب 

لیاـسو ۀـیلک  هب  زهجم  هک  تسا  یجورخ  يدورو و  ياـهرد  يولج  یناـبهگن  ياـهکقاتا  صیـصخت  اـه  كراـپ  تایرورـض  زا  یکی 
.دنشاب یتظافح  یطابترا و 

دیدزاـب ترثـک  تعـسو و  بـسح  رب  تـسا و  يرورـض  مزـال و  هـیلوا  ياـهکمک  سناژروا و  شخب  داـجیا  یکراـپ  ره  رد  نـینچمه 
.دبای یم  رییغت  شیب  مک و  نکاما  نیا  تازیهجت  ناگدننک ،

ینامتخاس تالیکشت  . 2

هراشا

: زا دنترابع  هک  دنا  هدش  لیکشت  یفلتخم  ياه  تمسق  زا  یمومع  ياه  كراپ  رد  ینامتخاس  تالیکشت 

اهنابایخ فلا )

لاکشا و هب  ییاه  نابایخ  اه  كراپ  رد  یلک  روط  هب 
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ياهنابایخ لماش  هک  دوش  یم  ثادحا  یطیحم  طیارش  یحارط و  عون  بسح  رب  توافتم ، ینامتخاس  لیاسو  اب  فلتخم و  ياه  هزادنا 
.دشاب یم  اهور  هدایپ  یعرف و  یلصا ،

کی روط  هب  تعـسو  بسح  رب  ار  اهور  هدایپ  دومن و  داجیا  راولب  تروص  هب  ناوت  یم  ار  یلـصا  ياـهنابایخ  گرزب  ياـه  كراـپ  رد 
.درک ثادحا  رتم  ات 6  ضرع 3  هب  هفرط و  ود  ای  هفرط 

كراپ یکچوک  یگرزب و  هب  یگتسب  نآ  ضرع  لوط و  هک  ددرگ  یم  ثادحا  یـصوصخم  ياهنابایخ  هدایپ  نارباع  يارب  نمـض  رد 
هب يراک  نمچ  يراک و  لگ  زا  يا  هیـشاح  اهنآ  رانک  رد  تسا  بسانم  دـشاب ، دایز  اـهنابایخ  ضرع  هک  يدراوم  رد  .دراد  نآ  عون  و 

هیبعت اهنآ  رانک  رد  نیلولعم  ةژیو  ییاهریـسم  دنتـسه ، هلپ  ياراد  اهور  هداـیپ  رگا  نینچمه  .دوش  داـجیا  هفرط  ود  اـی  هفرط  کـی  روط 
.دنیامن دّدرت  هژیو  ياهریسم  نیا  رد  یتحار  هب  دنناوتب  دننک ، هدافتسا  اه  هلپ  زا  دنناوت  یمن  هک  يدارفا  ات  دوش 

یجورخ يدورو و  ياهرد  ب )

ینوگانوگ ياه  لکـش  هزادـنا و  هب  ددـعتم و  یجورخ  يدورو و  ياهرد  دـنناوت  یم  لحم  تیعقوم  تعـسو و  بسح  رب  اـه  كراـپ 
دننام يریگمشچ  ياه  حرط  اب  ار  ییاضف  اهرد  کیدزن  تسا  بسانم  نیرباع  رظن  بلج  يارب  .دنشاب  هتشاد 
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.دوش داجیا  يراکلگ  تانییزت  اب  هارمه  للجم ، ياهامنبآ 

گنیکراپ ج )

كراپ تهج  كراپ  زا  ینیعم  ياهتمـسق  ای  اهنامتخاس  کیدزن  ار  ییاضف  دنراد ، هیلقن  طیاسو  هک  یناگدننک  دـیدزاب  هافر  روظنم  هب 
.دنریگ یم  رظن  رد  اهنآ 

اه هزوم  د )

تعسو هب  هجوت  اب  اذل  تسا ، يرورـض  مزال و  فلتخم  ياه  هقیلـس  بسح  رب  اه  یمرگرـس  عاونا  دوجو  اه  كراپ  رد  هک  ییاجنآ  زا 
.دومن ثادحا  تفرگ و  رظن  رد  اهنیا  دننام  اه و  همسجم  تاتابن ، تاناویح ، ياه  هزوم  يارب  ار  یتمسق  ناوت  یم  كراپ 

اه هناخمرگ  اه و  هناخلگ  ه )-

مرورم روبع و  هک  كراپ -  زا  ییاه  هشوگ  رد  ناهایگ ، دایدزا  اـی  ندرک  سر  شیپ  یناتـسمز و  تاـتابن  ظـفح  يارب  اـه  كراـپ  رد 
.دوش یم  هتخاس  ینف  لوصا  اب  ییاه  هناخمرگ  اه و  هناخلگ  تسا -  رتمک 

مویراوکآ و )

اب یگرزب  ياهرختسا  يزبآ ، ناروناج  عاونا  هب  نادنمقالع  رتشیب  بذج  یمرگرس و  داجیا  روظنم  هب  اه  كراپ  یخرب 
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، اهرختـسا هنوگ  نیا  راـنک  یهاـگ  .دـننک  یم  هیبعت  ...و  اـهنیفلد  اـهیهام ، عاونا  دـننام  ییاـیرد  تاـناویح  عاونا  يارب  فلتخم  قاـمعا 
یم ياردـهگن  ار  ایند  قطانم  يابیز  ياهیهام  عاونا  اهنآ  رد  هتخاس و  یـصاخ  ياه  هزادـنا  هب  ییاـه  هظفحم  اـب  هدیـشوپرس  ياـهنلاس 

.دنیامن

ناروناـج عاونا  زا  یـشزومآ  گرزب و  ياـه  هزوم  تروص  هب  ییاـهمویراوکآ  هقطنم ، تیعقوم  بسح  رب  زین  اـه  كراـپ  زا  یخرب  رد 
.ددرگ یم  ثادحا  نایوجشناد  نادنمقالع و  يارب  ییایرد 

یتانییزت تالیکشت  . 3

هراشا

یتعیبط هتفرگ و  ماهلا  تعیبط  رد  دوجوم  تاناکما  ۀیلک  زا  تسا  مزال  كراپ ، تایح  رد  یباداش  عونت و  داجیا  روظنم  هب 

.ددرگ یم  هیصوت  ریز  دراوم  ثادحا  ور ، نیا  زا  .دروآ  دیدپ  ایوپ  گنهامه و  ابیز ، هدنز ،

اهامنبآ فلا )

هک تسا  یگنر  ياهغارچ  اب  هارمه  ددـعتم  ياه  هراّوف  ياراد  ًاـبلاغ  هک  قمع  مک  ياهـضوح  اـی  اـه  هچـضوح  لـماش : اـهامنبآ  عاونا 
یم یحارط  یـصاخ  مرف  لکـش و  بسح  رب  نوگانوگ و  یناـمتخاس  حـلاصم  اـب  هدوب ، رتم  یتناـس  ات 60  نیب 40  اهنآ  قمع  ًـالومعم 

، تاناویح ۀمسجم  زا  دراوم  يا  هراپ  رد  .دنوش 
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.دوش یم  هدافتسا  اهامنبآ  نییزت  رد  يروظنم  ندناسر  ای  لبمس  ناونع  هب  ناسنا  ناگدنرپ و 

هکرب ب )

رد فلتخم ، قاـمعا  اـب  مظنم ، ریغ  اـی  مظنم  ياهلکـش  هب  هک  رب  .تسا  رثؤم  رایـسب  نآ  ییاـبیز  كراـپ و  تیباذـج  رد  هکرب  ثادـحا 
دنوش یم  هتشاک  هکرب  کیدزن  ای  لخاد  رد  هک  یناهایگ  .دوش  یم  هتخاس  عیسو  ياهیراکلگ  حوطس  رانک  یلگنج و  ۀقطنم  یکیدزن 

.دنشاب هتشاد  یگنهامه  هقطنم  یتانییزت  ياهلگ  طوطخ و  اب  ًالماک  یتسیاب 

یعونصم ياه  هچایرد  ج )

طوطخ هک  مظنمان  ياه  لکـش  اب  ییاه  هچایرد  ًالومعم  تسا ، سرتسد  رد  یناوارف  بآ  هک  ییاـه  لـحم  گرزب و  ياـه  كراـپ  رد 
ناشفارطا رد  اهنآ ، زا  رتشیب  ةدافتسا  ناکما  ددرت و  رما  رد  تلوهـس  يارب  دننک و  یم  ثادحا  دیامن ، هولج  یعیبط  رظن  هب  نآ  ۀیـشاح 

نآ طسو  رد  هک  تسا  بسانم  دشاب ، هدرک  لاغشا  ار  كراپ  زا  یعیسو  حطـس  هچایرد  هک  یتروص  رد  .دوش  یم  ثادحا  ییاهنابایخ 
.ددرگ نییزت  فلتخم  ناهایگ  اب  دوش و  ثادحا  یعیبط  یتلاح  مظنمان و  لکش  هب  هریزج  دنچ  ای  کی 

تادوجوم و تسیز  طیحم  بآ و  مجح  ظفح  يارب 
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جراخ بآ  ارجم  دـنچ  ای  کی  زا  هدـش و  هچایرد  دراو  بآ  ییارجم  طسوت  هطقن  دـنچ  زا  تسا  مزـال  هچاـیرد ، رد  دوجوم  ناـهایگ 
.ددنگن ات  دشاب  هتشاد  نایرج  نآ  رد  میاد  بآ  هک  يوحن  هب  ددرگ ،

هدافتسا ییاپ  يروتوم و  ياهقیاق  عاونا  زا  رتشیب ، ةدافتسا  حیرفت و  ناکما  روظنم  هب  دنراد ، یگرزب  ياه  هچایرد  هک  ییاه  كراپ  رد 
.دننک یم 

يراک لگنج  د )

طقف هن  لگنج  داجیا  .تسا  يرورض  لاس  فلتخم  لوصف  رد  شدرگ  يارب  راز  هشیب  ای  لگنج  مان  هب  يا  هطوحم  داجیا  اه  كراپ  رد 
زا ناوتب  ات  دنراذگ  یم  زاب  ار  ییاهاضف  لگنج  زا  ییاهتمسق  رد  .تسا  رثؤم  زین  رهش  ياوه  بآ و  رد  يوحن  هب  هکلب  ییابیز ؛ رظن  زا 
هب قیچالآ ، داجیا  تهج  ییاهناکم  اهلگنج  نیا  رانک  رد  ًالومعم  .درک  هدافتسا  نتسشن  ای  تحارتسا  يارب  یگنس  ای  یبوچ  ياهتکمین 

.دنوش یم  عقاو  هدافتسا  دروم  دیدش  یباتفآ  ای  یناراب  عقاوم  رد  رتشیب  اه  هانپرس  ای  اهقیچالآ  .دنریگ  یم  رظن  رد  هدافتسا  روظنم 

يراک نمچ  يراک و  لگ  ه )-

كراپ عون  هب  تبسن  تاصخشم  مرف و  رظن  زا  دوش ، یم  هتفرگ  رظن  رد  يراک  لگ  يارب  هک  یحوطس  اه  كراپ  رد 
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تروص هب  يراک  لگ  دنراد ، صاصتخا  هدایپ  رباع  روبع  هب  هک  ییاهنابایخ  ای  عیسو  ياهنابایخ  فارطا  رد  ًالومعم  .دنا  عونتم  ریغتم و 
.دریگ یم  ماجنا  دودحم  يراک  نمچ  يا و  هکل 

یحیرفت یهافر و  تالیکشت  . 4

هراشا

: هلمج زا  دنرادروخرب ، یصاخ  تیمها  زا  یحیرفت  یهافر و  لئاسم  اه  كراپ  رد 

اهناروتسر فلا )

یم ثادحا  دننک ، نیمأت  ار  یمومع  ياهزاین  دـنناوتب  هک  ییاه  هفاک  اهناروتـسر و  اه  كراپ  رد  ناگدـننک ، دـیدزاب  رتشیب  هافر  يارب 
.ددرگ یم  داجیا  نمچ  يراک و  لگ  اب  هارمه  زاب ، رس  ییاه  هطوحم  ای  هدیشوپرس  ياهنلاس  تروص  هب  اهناروتسر  .دوش 

یتشادهب سیورس  ب )

وـشتسش تفاظن و  يارب  ییاه  هطوحم  فلتخم  طاقن  رد  تسا  بسانم  اه ، كراـپ  رد  تفاـظن  تشادـهب و  نیمأـت  رتشیب و  هاـفر  يارب 
.دنوش یم  ثادحا  ...و  شحو  غاب  ناکدوک ، غاب  یعرف ، ياهنابایخ  لگنج ، کیدزن  ییاهلحم  رد  نکاما  نیا  .دوش  هیبعت 
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رتائت امنیس و  ياهنلاس  ج )

انب لاس  فلتخم  لوصف  رد  رتائت  ای  ملیف  شیامن  روظنم  هب  زابور  ای  هدیشوپرس  ياه  نلاس  گرزب ، ياه  كراپ  رد  ًالومعم 

.دنریگ یم  رظن  رد  نآ  دننام  ملیف و  شیامن  يارب  دازآ  ياوه  رد  ار  ییاه  هطوحم  زین  کچوک  ياه  كراپ  رد  .دننک  یم 

شحو غاب  د )

تاناویح اب  یکچوک  شحو  غاب  تحارتسا ، عمجت و  لحم  زا  رود  ناگدـننک  دـیدزاب  رتشیب  یمرگرـس  يارب  گرزب  ياه  كراـپ  رد 
.دننک یم  داجیا  نالاسدرخ  ۀقالع  دروم 

تکمین ه )-

یم هیـصوت  هک  تسا  ناگدـننک  دـیدزاب  تحارتسا  يارب  ییاه  هاگیاج  ای  تکمین  اه ، كراپ  زاـین  دروم  يرورـض و  لـیاسو  زا  یکی 
، اه هکرب  اهرختـسا ، رانک  هلـصاف  تیاعر  اب  يراک ، لگ  يراک و  نمچ  ياـه  هیـشاح  اـب  یعرف  یلـصا و  ياـهنابایخ  رد  ار  اـهنآ  دوش 

.دنهد رارق  ...و  اهامنبآ 

یشزرو ياه  نیمز  و )

یگرزب و هب  اـه  كراـپ  رد  یـشزرو  ياـهنیمز  دادـعت  عاوـنا و  .تسا  يرورـض  یـشزرو  ياـهنیمز  داـجیا  یموـمع  ياـه  كراـپ  رد 
کچوک ياه  كراپ  رد  ًالومعم  .دراد  یگتسب  كراپ  یکچوک 
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.دنهد یم  صاصتخا  ...و  لابیلاو  لابتکسب ، سینت ، دننام : یشزرو  ياهنیمز  هب  هشیب  ای  لگنج  هب  کیدزن  ار  یتاعطق 

ناکدوک يزاب  نیمز  ز )

هراشا

هتـشاد رظن  ریز  ار  ناکدوک  رود  زا  دـنناوتب  نالاسگرزب  هک  یتمـسق  ناکدوک  يزاب  یمرگرـس و  روظنم  هب  یمومع ، ياه  كراـپ  رد 
رد هک  ییاهنیمز  دنـشاب و  رود  ًالماک  كراپ  لخاد  ۀـیلقن  لیاسو  ددرت  لحم  زا  یتسیاب  اهنیمز  هنوگ  نیا  .دـننک  یم  ثادـحا  دنـشاب ،

اهنآ رانک  رد  دنوش و  هطاحا  روصحم و  دنلب  زبس و  ياهراوید  ای  یلگنج  ناتخرد  طسوت  دیاب  دنریگ ، یم  رارق  هدافتسا  دروم  ناتسبات 
(1) .دشاب هتشاد  دوجو  یتشادهب  سیورس  هفوب و 

رد نارادرهـش  ياـمنهار  زبـس  ياـهباتک  هعومجم  ناونع  هب  تسا و  ناراکردـنا  تسد  هجوت  دروـم  نوـنکا  هک  اـهباتک  زا  یـضعب  رد 
: تسا هدمآ  نینچ  دشاب ، یم  كراپ  ثادحا  زبس و  ياضف  هلمج  زا  يرهش ، تاعوضوم 

: تسا هدش  هئارا  ریز  حرش  هب  نارهت  عماج  حرط  رد  نیمز  زا  هدافتسا  دراوم 

هب یضارا  زا  هدافتسا  هدش ، صخشم  یضارا  يربراک  ۀشقن  رد  زبس  ياضف  يربراک ، تروص  هب  هک  ییاه  لحم  رد 
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.335 ص 324 -  كراپ ، غاب و  یحارط  زا  صیخلت  - 1
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ریظن یتامدـخ  ياـهدرکراک  رارقتـسا  یـشزرو و  يربراـک  طوبرم ، ۀتـسباو  تامدـخ  هارمه  هب  یمومع ، زبس  ياـضف  كراـپ ، ناونع 
: دشاب یم  زاجم  ریز  دراوم  تیاعر  هب  طورشم  یحیرفت ، ییاریذپ و  يرهش ، تازیهجت  تاسیسأت و  یبهذم ، یگنهرف ،

؛ ثادحا زاجم  حطس  ناونع  هب  حطس ، دصرد  رثکادح 10  تیاعر  دنب 1 :

.زاب ياضف  رد  یشزرو  يربراک  تهج  حطس ، دصرد  رثکادح 20  تیاعر  دنب 2 :

: تسا هدش  ینیب  شیپ  ریز  تروص  هب  نارهت  عماج  حرط  رد  زین  زبس  ياضف  يربراک  رد  نامتخاس  ثادحا  طباوض 

: دشاب یم  زاجم  زبس  ياضف  اه و  كراپ  يربراک  رد  ریز  تسرهف  ياهدرکراک  ثادحا  طقف  هدام 14 :

، اهنیا هباشم  هناخیاچ و  ناروتـسر و  هاگـشیامن ، هزوم ، یـشورف ، باتک  هناخباتک و  دجـسم ، یعاـمتجا ، یگنهرف و  ياـهناکم  دنب 1 :
یحیرفت ياـهاضف  ینف ، تازیهجت  تاسیــسأت و  ناـمتخاس  یتشادـهب ، ياهــسیورس  كراـپ ، یناـبهگن  يرادا و  ناـمتخاس  هناـخلگ ،

.يرنه ياه  هیلتآ  ناکدوک و  يامنیس  رتائت و  یشزرو و  ياهاضف  ناکدوک ،

: تسا هدمآ  نینچ  نارهت  رد  كراپ  کی  ياهزاین  اب  هطبار  رد 
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كراپ ناملبم  . 1

، یجورخ يدورو - ياـه  هزاورد  ییانـشور ، صوصخم  ياـه  هیاـپ  تاـنالعا ، ياـهولبات  ییاـمنهار ، ياـهولبات  ناد ، هلاـبز  تکمین ،
....و نابیاس  تولخ ، یصوصخ و  ياهاضف  کین ، کیپ  ناکم  راصح ،

كراپ ۀینبا  . 2

....و تالجم  شورف  ياهکسویک  امنبآ ، رتائت ، یفمآ  نلاس  يرلاگ و  هاگشیامن ، هناخباتک ، دجسم ،

یهافر تاسیسأت  . 3

....و يروخبآ  هیلوا ، ياهکمک  ینامرد و  تامدخ  ناروتسر ، ایرت ، هفاک  ییوشتسد ، تلاوت ،

تازیهجت . 4

نامدختـسم هاگتحارتسا  تسوپمک ،؟؟؟ دوک و  ۀـیهت  لحم  ناتـسلاهن ، هناخلگ ، لـیاسو ، يرادـهگن  راـبنا  قرب ،) بآ و   ) هناـخروتوم
.كراپ

يزاب لیاسو  . 5

ره ننس  گنهرف و  هب  هجوت  اب  دننک و  یم  رییغت  ناناوجون  ناکدوک و  ینس  تاقبط  اب  بسانتم  هتـشاد و  يدایز  عونت  لیاسو  عون  نیا 
.تسا توافتم  اهنآ  عون  يا ، هعماج 

يزاب نیمز  . 6

، نوتنیمدب سینت ، لابتکسب ، لابیلاو ، دننام : يزاب  نیمز 
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 .... زیم و يور  سینت 

یمسجت ياه  هناشن  . 7

، كراپ ثادحا  دوبدای  هتسجرب ، ياهشقن  هبیتک ، عماوج ، ۀقالع  دروم  ياهتیصخش  ناگرزب و  ریهاشم ، ریطاسا ، سیدنت  اه و  همـسجم 
(1) ...و هژیو  ياهردرس 
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اهکراپ یمالسا و  تابسانم  مود : لصف 

هراشا
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یهلا تامعن  تعیبط و  هب  هجوت 

نوگانوگ ياه  هنیمز  رد  ار  عوضوم  نیا  هدمآ و  ناهج  راگدیرفآ  هب  هجوت  یـسانشادخ و  ياه  هناشن  نوماریپ  یتایآ  میرک  نآرق  رد 
تعیبط زا  ییاه  هولج  هک  هدمآ  مهارف  یتاناکما  یحیرفت  زکارم  زا  یخرب  زبس و  ياضف  ناتسوب ،)  ) كراپ رد  .تسا  هدومن  يروآدای 

یگنهامه نآرق  تایآ  اب  تسا و  شخب  تیادـه  زومآ و  تربع  هک  دـهد  یم  رارق  نارظاـن  دـید  ضرعم  رد  ار  یهلا  ياـه  هدـیرفآ  و 
.دراد

، دـنروآرد تکرح  هب  ار  ییاهربا  ات  دتـسرف  یم  ار  اهداب  هک  تسا  یـسک  ناـمه  دـنوادخ  : » میناوخ یم  مور  هروس  رد  هنومن  باـب  زا 
ینیب یم  ار  ناراب  ياه  هناد  ماگنه  نیا  رد  .دزاس  یم  مکارتم  دـنارتسگ و  یم  دـهاوخب  هک  هنوگ  نآ  نامـسآ  ۀـنهپ  رد  ار  اهنآ  سپس 

نیا هک  یماگنه  .دوش  یم  جراخ  نآ  نایم  زا  هک 
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نانآ رب  هکنآ  زا  شیپ  ًاعطق  دنوش و  یم  لاحـشوخ  ناهگان  دناسر ، یم  دهاوخب ، هک  شناگدـنب  زا  سک  ره  هب  ار  شخبتایح ) ناراب  )
« .دندوب سویأم  دوش ، لزان 

هدـنز درک ) هدـنز  ار  هدرم  نیمز  هک   ) یـسک نینچ  .دـنک  یم  هدـنز  شندرم  زا  دـعب  ار  نیمز  هنوگچ  هک  رگنب  یهلا  تمحر  راثآ  هب  »
(1) !« تساناوت زیچ  همه  رب  وا  تسا و  تمایق ) رد   ) ناگدرم ةدننک 

سرد مه  دوخ  نیا  هک  دنک ، یم  انـشآ  توارط  اب  ناهایگ  زبسرـس و  ناتخرد  اب  ار  یمدآ  اه  كراپ  دـننام  یمومع  نکاما  رد  روضح 
: يدعس لوق  هب  .یسانشداعم  سرد  مه  تسا و  یسانشادخ 

راگدرک تفرعم  تسا  يرتفد  شقرو  ره  رایشوه  رظن  رد  زبس  ناتخرد  گرب 

فلع و بآ و  یب  کـشخ و  نیمز  هنوگچ  هک  دزاـس  یم  هاـگآ  لاـس  لوصف  تواـفت  هب  ار  ناـسنا  تعیبـط  ياـه  هوـلج  اـه و  هرظنم 
رادروخرب یباداش  تاوارط و  همه  نیا  زا  هتـشگ و  لیدبت  زبس  هدنز و  ینیمز  هب  یهلا  تمحر  ناراب  ندمآ  اب  راب  گرب و  یب  ناتخرد 

هدروآ ناغمرا  هب  تادوجوم  رگید  ناسنا و  يارب  ار  یشخب  طاشن  یگدنز  هنوگچ  فیطل  عوبطم و  ياوه  تسا و  هدش 
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! تسا

(1) .تسا زیخاتسر  رد  ناگدرم  ندرک  هدنز  زیچ و و  همه  رب  گرزب  يادخ  ییاناوت  تردق و  رگناشن  تعیبط  رد  لوحت  رییغت و  نیا 

هب ار  ناسنا  اهنآ ، عونت  فلتخم و  تاناویح  هب  نتسیرگن  دنراد و  شحو  غاب  هک  ییاه  ناتـسوب  اه و  كراپ  رد  روضح  نیا ، رب  نوزفا 
.دزاس هارمه  تربع  اب  ار  حیرفت  تذل و  هدروآ ، دورف  میلست  رس  راگدرورپ  ربارب  رد  ات  دزاس  یم  نومنهر  یهلا  تردق  تمکح و 

وکین لالح و  تذل 

ياه هتکن  اهنآ ) یگدنزرـس  توارط و  يارب   ) سپ دندرگ ، یم  هدرـسفا  هتـسخ و  اهندب  دـننامه  اهلد  دومرف : مالّـسلا ) هیلع  ) یلع ماما 
(2)! دیروآ مهارف  هزات  شناد  ابیز و 

هتـسخ و ینالوط  تدـم  رد  گنرکی  تخاونکی و  ياذـغ  ندروخ  زا  مسج  نوچ  هک  تسا  هدومن  هراشا  هتکن  نیا  هب  ترـضح  اـیوگ 
عونت هب  زاین  هتشگ و  هتسخ  ینالوط ، تروص  هب  تخاونکی  ۀشیدنا  رکف و  زا  زین  ناسنا  حور  لد و  دوش ، یم  لولم 

59 ص :

ص 494. ج 16 ، هنومن ، ریسفت  - 1
تمکح 193. ص 504 ، حلاص ، یحبص  هغالبلا ، جهن  ِهَمکِحلا ؛» َِفئارَط  اَهل  اوُغَتباَف  َنادبَّألا  ُّلَمَت  اَمَک  ُّلَمَت  َبُولُقلا  ِهِذَه  َّنِا  - » 2
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.دروآ مهارف  ار  مزال  طاشن  يداش و  ۀنیمز  دیاب  دراد و 

اب زاین  زار و  يارب  یشخب  دننک : میظنت  شخب  هس  هب  ار  دوخ  زور  هنابش  هک  تسا  مزال  نینمؤم  رب  دیامرف : یم  مالّـسلا ) هیلع  ) یلع ماما 
(1) .لالح ياهتذل  زا  يریگ  هرهب  يارب  زین  یشخب  لالح و  بسک  یگدنز و  ۀنیزه  نیمأت  يارب  یتمسق  ادخ ،

زج هک  تسا  راوازس  لقاع  ناملـسم  يارب  تسا : هدمآ  مالّـسلا ) هیلع  ) دواد لآ  تمکح  رد  دیامرف : یم  زین  مالّـسلا ) هیلع  ) قداص ماما 
(2) .تسین مارح  هک  يزیچ  رد  تذل  بسک  ترخآ و  يارب  هشوت  ۀیهت  یگدنز ، هب  یگدیسر  میمرت و  ددرگن : لوغشم  راک  هس  هب 

، ادـخ اب  زاین  زار و  يارب  یـشخب  دـینک : میـسقت  شخب  راهچ  هب  ار  دوخ  زور  هنابـش  دیـشوکب  دـیامرف : یم  مالّـسلا ) هیلع  ) مظاک ماـما 
وگزاب ار  امش  بویع  نطاب  يافص  اب  هک  يدامتعا  دروم  دارفا  ناردارب و  اب  ینیشنمه  يارب  یشخب  یگدنز ، ۀنیزه  نیمأت  يارب  یتمسق 

(3) .دبای شیازفا  رگید  شخب  هس  يارب  امش  ناوت  نآ  اب  هک  لالح  ییوج  تذل  يارب  زین  یتمسق  دنیامن و  یم 
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« لُمْجَی ُّلِحَی َو  اَمِیف  اَِهتَّذـَل  َْنَیب  ِهِسْفَن َو  َْنَیب  یِّلَُخی  ٌهَعاَـس  ُهَشاَـعَم َو  ُّمُرَی  ٌهَعاَـس  ُهَّبَر َو  اَـهِیف  یِجاَُـنی  ٌهَعاَـسَف  ٍتاَـعاَس  ُثاََـلث  ِنِمْؤُْمِلل  - » 1
تمکح 396. ص 545 ، نامه ،

ِتاَذ ِْریَغ  ِیف  ٍهَّذـَل  ْوَأ  ٍداَعَِمل  ٍدُّوَزَت  ْوَأ  ٍشاَعَِمل  ٍهَّمَرَم  ٍثاََلث  ِیف  اَّلِإ  ًاـنِعاَظ  يَُری  اـَل  ْنَأ  ِلـِقاَْعلا  ِِملْـسُْمِلل  یِغَْبنَی  َدُواَد  ِلآ  ِهَمْکِح  ِیف  َّنِإ  - » 2
ح 1. ص 87 ، ج 5 ، یفاکلا ، مَّرَُحم »

َنیِذَّلا ِتاَقِّثلا  ِناَوْخِْإلا َو  ِهَرَـشاَعُِمل  ًهَعاَس  ِشاَعَْملا َو  ِْرمَِأل  ًهَعاَس  ِهَّللا َو  ِهاَجاَنُِمل  ًهَعاَس  ٍتاَعاَس  ََعبْرَأ  ْمُُکناَمَز  َنوُکَی  ْنَأ  ِیف  اوُدِـهَتْجا  - » 3
ِثاَـلَّثلا یَلَع  َنوُرِدـْقَت  ِهَعاَّسلا  ِهِذَِـهب  ٍمَّرَُحم َو  ِْریَغ  ِیف  ْمُِکتاَّذَِـلل  اَـهِیف  َنُولْخَت  ًهَعاَـس  ِنِطاَْـبلا َو  ِیف  ْمَُکل  َنوُِصلُْخی  ْمَُکبُویُع َو  ْمُکَنُوفِّرَُعی 

ص 409. لوقعلا ، فحت  .تاَعاَس »
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شزرو ملاس و  تاحیرفت  هب  مامتها  موزل 

هب زین  مالّسلا ) مهیلع  ) تیب لها  ياهدومنهر  رد  .تسا  ناسنا  مسج  حور و  یتمالس  ةدننک  نیمأت  لماوع  زا  شزرو  ملاس و  تاحیرفت 
ملاـس و تاـحیرفت  زا  يدـنم  هرهب  راـثآ  هلمج  زا  .دـنا  هدروآ  ییاـه  هنومن  دراوم و  نآ  يارب  تسا و  هدـش  هداد  يا  هژیو  تیمها  نآ 

.تسا یگدنز  ینید و  روما  رگید  ماجنا  رد  ناسنا  يرای  تیوقت و  لالح ،

يریگتخس ناتنید  رد  مرادن  تسود  اریز  دیزادرپب ؛ دیفم ) ياه  ) يزاب یمرگرـس و  هب  دیامرف : یم  هلآ )  هیلع و  هللا  یّلـص  ) ادخ لوسر 
(1) .دوش هدید  تنوشخ  و 

طاشن و یناوج ، تغارف ، ییاناوت ، یتمالـس ، دنیامرف : یم   (2) اینُّدلا » َنِم  َکَبیِـصَن  سنَت  َو ال   » ۀیآ ةرابرد  مالّـسلا ) هیلع  ) نانمؤم ریما 
(3)! امن بلط  ار  ترخآ  اهنآ  زا  ملاس ]  ] يریگ هرهب  اب  نکن و  شومارف  ار  دوخ  تورث ]  ] يزاین یب 

61 ص :

ح 531. ص 259 ، هحاصفلا ، جهن  .هَظلِغ » مُکنیِد  یف  يَُری  نأ  ُهَرکأ  ّینإف  اُوبَعلا  اوُهُلا و  - » 1
.77 صصق / - 2

َکَـتُوق َو َکَتَّحِـص َو  َْسنَت  اـَل  َلاَـق : اْینُّدـلا ( َنِم  َکَبیِـصَن  َْسنَت  ـال  َو  : ) َیلاَـعَت ِِهلْوَـق  ِیف  مالّـسلا () هیلع  ) ٍِبلاَـط ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  - » 3
ص 176. تایرفعج ، .َهَرِخْآلا » ِِهب  َُبلْطَت  ْنَأ  َكاَنِغ  َکَطاَشَن َو  ََکباَبَش َو  َکَغاَرَف َو 
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هلمج زا  .تسا  هدمآ  نایم  هب  نخـس  مالّـسلا ) مهیلع  ) تیب لها  ینارون  مالک  رد  یعافد  ياهـشزرو  ای  ملاس  تاحیرفت  زا  يدراوم  رد 
يزادناریت و  يراک ] راوس   ] یناود بسا  لاعتم ، دنوادخ  دزن  یمرگرس  نیرت  بوبحم  دیامرف : یم  هلآ )  هیلع و  هللا  یّلـص  ) ادخ لوسر 

(1) .تسا

( هّرس ّسدق  ) ینیمخ ماما  زا  يا  هرطاخ 

ثعاب ...و  ندـناوخ  سرد  رد  طیرفت  طارفا و  نینچمه  يداـش ، مدـع  یگّرمزور و  دـیوگ : یم  هّرـس ) ّسدـق  ) ماـما نادـنزرف  زا  یکی 
یم یعامتجا  یـصخش و  طابـضنا  مظن و  رد  حیحـص  شدرگ  ریـس و  مدع  تفرـشیپ و  مدع  هجیتن  رد  یگدـنز و  هیحور و  رد  دوکر 

فیطلت زین  یگدنز و  ياهتراهم  بسک  يارب  مزال  ۀیحور  ات  دشاب  هتـشاد  دوجو  یلداعتم  لکـش  هب  یگدنز  رد  دیاب  حیرفت  اذل  دوش ،
.دیآ مهارف  یعامتجا  يوخ  قلُخ و 

هب .دنداد  یم  تیمها  زین  طاشن  حیرفت و  هب  نازیم  نامه  هب  اما  دندش ؛ یم  لئاق  يدایز  تیمها  ندناوخ  سرد  يارب  هّرـس ) ّسدق  ) ماما
حیرفت ندناوخ  سرد  تعاس  رد  دیناوخن و  سرد  حیرفت  تعاس  رد  دندومرف : یم  هشیمه  هک  مراد  دای 

62 ص :

تمکح 83. ص 169 ، هحاصفلا ، جهن  .ُیمَّرلا » ِلیَخلا و  ُءارجإ  َیلاعَت  هَّللا  َیلإ  وهَّللا  ُّبَحأ  - » 1
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اب ار  سرد ) حیرفت و   ) تعاس ود  نیا  تقو  چیه  هک  مراد  دای  هب  یکدوک  نامز  زا  دنتفگ : یم  ناشیا  .دوخ  ياج  رد  مادک  ره  دینکن !
(1) .ما هدرکن  ضوع  مه 

لوسر  (2) .دـندش یم  رـضاح  یناود  بسا  يزادـناریت و  ۀـقباسم  ياهنادـیم  رد  مالّـسلا ) هیلع  ) قداص ماـما  تسا : هدـمآ  یثیدـح  رد 
(3) .یگدنسیر نز ، یمرگرس  نیرتهب  تسانش و  نامیا ، اب  صخش  یمرگرس  نیرتهب  دومرف : یم  هلآ )  هیلع و  هللا  یّلص  ) ادخ

(4)! دیزومایب ناتنارسپ  هب  ار  انش  يزادناریت و  دومرف : رگید  ياج  رد  و 

ییافوکش یباداش و  لماوع 

یباداـش و ۀـیام  يراـکراوس  هزبس و  هب  هاـگن  مامحتـسا ، وشتـسش و  شوخ ، يوب  زا  هدافتـسا  دـیامرف : یم  مالّـسلا ) هیلع  ) ناـنمؤمریما
(5) .تسا ییافوکش 

ورف يراکراوس ، يور ، هدایپ  تسا : زیچ  هد  رد  حور ) مسج و   ) ییافوکش یباداش و  دیامرف : یم  زین  مالّسلا ) هیلع  ) قداص ماما 

63 ص :

.نارامج تیاس  - 1
ص50. ج 5 ، یفاکلا ، .َناَهِّرلا » َیمَّرلا َو  ُرُضحَی  َناک  ُهَّنَأ  ِهللاِدبَع ( ِیبأ  نَع  - » 2

ح 1527. ص 473 ، هحاصفلا ، جهن  .لَزغِملا » هأرَملا  ِوَهل  ُریَخ  هَحابَّسلا و  ِنِمؤُملا  ِوَهل  ُریَخ  - » 3
ص 49. يدنوار ، رداون  .َهَحاَبِّسلا » َْیمَّرلا َو  ُمُکَءاَْنبَأ  اوُمِّلَع  - » 4

ص 42. قالخالا ، مراکم  ٌهَرُْشن » ُبوُکُّرلا  ٌهَرُْشن َو  ِهَرْضُْخلا  َیلِإ  ُرَظَّنلا  ٌهَرُْشن َو  ُلْسُْغلا  ٌهَرُْشن َو  ُبُّیَطَّتلا  - » 5
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یمتخ و لگ  اب  رـس  نتـسش  كاوسم ، شزیمآ ، ابیز ، رـسمه ]  ] نز هب  هاگن  ندـیماشآ ، ندروخ ، هزبس ، هب  هاـگن  انـش ،)  ) بآ رد  نتفر 
(1) [. ناتسود  ] نادرم اب  وگتفگ 

يراکتخرد راثآ  تیمها و 

نتشاک یهاگ  هک  يا  هنوگ  هب  تسا ، هدش  هداد  يا  هژیو  تیمها  یعارز  ياهـشالت  رذب و  ندناشفا  يراکتخرد و  هب  مالـسا  نییآ  رد 
تشاک هب  تبسن  ناناملسم  تسا  هتسیاش  ور ، نیا  زا  .دریگ  یم  رارق  ریخ  ياهراک  نیرت  سدقم  نیرتهب و  فیدر  رد  لاهن ، تخرد و 

اوه یگزیکاپ  يزاس و  ملاـس  رد  ناـتخرد  اریز  دـنیامن ؛ شـشوک  نآ  گـنهرف  شرتسگ  هار  رد  هدرکن و  یهاـتوک  تخرد  تشاد  و 
.دنراد يا  هژیو  شقن 

دـیدوب و تمایق  ییاپ  رب  ۀناتـسآ  رد  رگا  دومرف : نآ  ةرابرد  هلآ )  هیلع و  هللا  یّلـص  ) ادـخ لوسر  هک  تسا  نانچ  يراـکتخرد  تیمها 
(2) .دراکب ار  نآ  دیاب  تشاد ، ار  نآ  نتشاک  تصرف  هچنانچ  دوب ، امش  زا  یکی  تسد  رد  یلاهن 

ماما هب  یصخش  تسا : هدمآ  نینچ  زین  رگید  یثیدح  رد 

64 ص :

ِهَأْرَْملا َیلِإ  ِرَظَّنلا  ِبْرُّشلا َو  ِلْکَْألا َو  ِهَرْـضُْخلا َو  َیلِإ  ِرَظَّنلا  ِءاَْـملا َو  ِیف  ِساَِـمتْرِالا  ِبوُکُّرلا َو  ِیْـشَْملا َو  َءاَیْـشَأ  ِهَرَـشَع  ِیف  ُهَرْـشُّنلا  - » 1
ح 2. ص 322 ، ج 73 ، راونالا ، راحب  .ِلاَجِّرلا » ِهَثَداَُحم  ِكاَوِّسلا َو  ِعاَمِْجلا َو  ِءاَنْسَْحلا َو 

ج 13، لئاسولا ، كردتسم  .اَهْسِْرغَْیلَف » اَهَسِْرغَی  یَّتَح  ُهَعاَّسلا  َموُقَت  َال  ْنَأ  َعاَطَتْـسا  ِنِإَف  ُهَلیِـسَْفلا  ُمُکِدَحَأ  ِدَی  ِیف  ُهَعاَّسلا َو  ِتَماَق  ْنِإ  - » 2
ص 460.
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ترضح نآ  .دراد  تهارک  تعارز  يزرواشک و  دنیوگ : یم  یهورگ  هک  ما  هدینـش  موش ! تیادف  درک : ضرع  مالّـسلا ) هیلع  ) قداص
(1) .دنا هدادن  ماجنا  نآ  زا  رت  هزیکاپ  رت و  لالح  يراک  مدرم  دنگوس ! ادخ  هب  دینک ، يراکتخرد  يزرواشک و  دومرف :

زور ات  دروخب ، نآ  ةویم  زا  يا  هدنرپ  ای  ناویح  ناسنا ، دراکب و  یتخرد  یناملسم  رگا  دیامرف : یم  هلآ )  هیلع و  هللا  یّلص  ) ادخ لوسر 
(2) .دوش یم  هتشون  هقدص  شیارب  تمایق 

یلاهن اهنآ  زا  یکی  ...دوش  یم  دنم  هرهب  نآ  زا  شگرم  زا  سپ  نمؤم  هک  تسا  زیچ  شـش  دیامرف : یم  زین  مالّـسلا ) هیلع  ) قداص ماما 
(3) .تسا هتشاک  ار  نآ  هک  تسا 

زبس ياضف  داجیا 

مزال تایاور ، لقن  زا  شیپ  .تسا  تایاور  دیکأت  دروم  تسیز ، طیحم  تمالـس  ناسنا و  ناور  تشادهب  رد  عتارم  زبس و  ياضف  ریثأت 
صاصتخا یصخش  يرادرب  هرهب  هب  نآ  داجیا  زبس و  ياضف  شزرا  هک  دوش  تیانع  هتکن  نیا  هب  تسا 

65 ص :

اوُعَرْزا َُهل  َلاَقَف  ٌهَهوُرْکَم  َهَعاَرِّزلا  َّنِإ  َنُولوُقَی  ًامْوَق  ُعَمْـسَأ  َكاَِدف  ُْتلِعُج  َُهل  َلاَقَف  ٌلُجَر  َُهلَأَس  َلاَق : مالّـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  - » 1
ح 3. ص 260 ، ج 5 ، یفاکلا ، ...ُْهنِم » َبَیْطَأ  َال  َّلَحَأ َو  اًلَمَع  ُساَّنلا  َلِمَع  اَم  ِهَّللا  اَلَف َو  اوُسِرْغا  َو 

ج 13، لئاسولا ، كردتـسم  .ِهَماَیِْقلا » ِمْوَی  َیلِإ  ٌهَقَدَص  َُهل  َبَتُْکی  ْنَأ  اَّلِإ  ٌْریَط  ْوَأ  ٌهَّباَد  ْوَأ  ٌناَْسنِإ  ُْهنِم  ُلُکْأَی  ًاسْرَغ  ُسِْرغَی  ٍِملْـسُم  ْنِم  اَم  - » 2
ص 26.

ح 9. ص 323 ، ج 1 ، قودص ، لاصخ  ُهُسِْرغَی »… ٌسْرَغ  َو  ِِهتْوَم … َدَْعب  ُنِمْؤُْملا  اَِهب  ُعِفَْتنَی  ٍلاَصِخ  ُتِس  - » 3
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تایح و هب  يدیما  رادغاب  ای  زرواشک  هک  اجنآ  یتح  دراد و  شزرا  زین  ناگدنرپ  تاناویح و  يرادرب  هرهب  يارب  نتـشاک  هکلب  درادن ؛
.تسا هدش  بیغرت  زبس  ياضف  داجیا  هب  تسا ، دیماان  یصخش  يدنم  هرهب  زا  درادن و  دوخ  ياقب 

رد هن  سپ  تسا ، مالـسا  بولطم  لالز ، فاص و  بآ  يوج  نتخاس  ناور  زبس و  ياضف  ناتـسلگ و  ناتـسوب ، كراپ ، ظفح  داـجیا و 
عرازم عتارم و  یطیحم و  تسیز -  عبانم  يرادهگن  رد  هن  تسا و  راوازـس  روصق  نآ  زا  تظافح  رد  هن  تساور و  یهاتوک  نآ  داجیا 

ریخ دـشاب ، هارمه  شخبرمث  ۀـخاش  نتـشاک  ای  هناد  ندـناشفا  ای  تعارز  اب  زبس  ياضف  رگا  .یندوشخب  اج و  هب  یتسـس  هاـیگ ، لـگ و 
.دوش یم  بوسحم  فعاضم 

: دومرف هایگ  لگ و  هب  ربمایپ - مامتها  ةراـبرد  مالّـسلا ) هیلع  ) ناـنمؤم ریما  .دـنراد  يا  هژیو  دومن  هاـیگ  لـگ و  زبس ، ياـضف  داـجیا  رد 
نیا دومرف : مدییوب ، ار  نآ  نوچ  درک ؛ هیده  يدـمحم  لگ  نم  هب  ناشکرابم  تسد  ود  اب  هلآ )  هیلع و  هللا  یّلـص  ) ادـخ لوسر  يزور 

(1) .تسا یتشهب  لگ  نیرتهب  دروم ، تخرد  لگ  گرب و  زا  سپ  لگ ،

لگ شوخ  يوب  هب  تبسن  هلآ )  هیلع و  هللا  یّلص  ) ربمایپ دشاب ، یم  نآ  رادتسود  ادخ  بیبح  تسادخ و  بوبحم  شوخ  يوب  نوچ 
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يارب نینچمه  .دـشاب  یم  شوخ  يوب  تسا ، نم  بوبحم  امـش  يایند  زا  هک  ییاـهزیچ  زا  یکی  دومرف : یم  درک و  یم  هقـالع  راـهظا 
هچراپ و تراجت  هب  داد ، یم  تراجت  نذا  ناـیتشهب  هب  ادـخ  رگا  دومرف : نیگآرطع  ياـضف  داـجیا  هب  قیوشت  شوخ و  يوب  هب  بیغرت 

یم مهارف  یطیحم  تسیز -  لوصا  تیاعر  ۀـیاس  رد  هک  رطعم  كاپ و  ياوه  ملاس و  طیحم  تیمها  زا  هیاـنک  (1) .دنتخادرپ یم  رطع 
.دوش

هزبس هب  هاگن  راثآ 

(2) .دنک یم  ناشخرد  ینارون و  ار  هرهچ  هزبس ، لگنج و ] تخرد ،  ] هب ندرک  هاگن  دیامرف : یم  مالّسلا ) هیلع  ) قداص ماما 

نخس رد  (3) و  .دشخب یم  ینـشور  ار  هدید  هزبس ، هب  ندرک  هاگن  دیامرف : یم  ینخـس  نمـض  رد  هلآ )  هیلع و  هللا  یّلـص  ) ادخ لوسر 
(4) .تسا روآ  طاشن  هزبس ، هب  ندرک  هاگن  دیامرف : یم  رگید 

(5) .تسا تایح  طاشن و  یباداش ، ۀیام  هزبس  هب  ندرک  هاگن  دیامرف : یم  زین  مالّسلا ) هیلع  ) نانمؤمریما
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ص 237. لاصخلا ، .ِةَرضُخلا  یِلا  ُرظَنلا  َهجَولا ....  َنِئنُضی  َُعبرَا  - 2

ص 537. ج1 ، ریغصلا ، عماجلا  ....ةَرضُخلا  َیِلا  ُرَظَنلا  رَصَبلا : َِنلخَی  ٌثالَث  - 3
ص 72. مالسلا ، هیلع  اضرلا  مامالا  هفیحص  ...ُّرُِسی  ِةَرضُخلا  یِلا  ُرَظَنلا  - 4

ص40. ج2 ، مالسلا ، هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  ٌةَرشُنل ....  ِۀشَرضُخلا  یِلا  ُرَظَنلا  - 5
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زبس ياضف  اه و  كراپ  ناریدم  فیاظو  موس : لصف 

هراشا
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اهکراپ یلصا  نایدصتم  اهیرادرهش و 

اهیرادرهش ینوناق  هاگیاج 

هب ور  یعامتجا  تایح  نآ  رد  دـیاب  يدـعب  ياهلـسن  زورما و  لـسن  هک  تسیز  طـیحم  تظاـفح  یـساسا ، نوناـق  لصا 50  ساـسا  رب 
ریگارف یشیوپ  ياراد  ریخا  ياه  ههد  یط  ینیشنرهش ، هک  تسا  یلاح  رد  نیا  .ددرگ  یم  یقلت  یمومع  ۀفیظو  دنشاب ، هتـشاد  يدشر 

.ددرگ یم  راکشآ  عوضوم  تیمها  دنا ، هدش  ریبعت  تیعمج  رارقتسا  یتسیز  ياه  عمتجم  نوناک  هب  اهرهش  نوچ  هدوب و 

نوزفا اهرهش  تیعمج  هچره  هک  هتشاد  لابند  هب  زین  ار  ییاهیراتفرگ  یلو  تسا ؛ هدش  اهناسنا  یتحار  هافر و  ثعاب  ینیشنرهش  هچرگا 
تشادهب تیاهن  رد  هک  یتالکشم  .ددرگ  یم  رتشیب  زین  يرهش  تالکشم  تبسن  نامه  هب  دوش ، یم 
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زورب بجوـم  ییوـس  زا  تـیعمج  شیازفا  اریز  دـهد ؛ یم  رارق  رطخ  ضرعم  رد  میقتـسم  روـط  هـب  ار  مدرم  ناور  ناـج و  تمالــس  و 
مادـهنا رگید ، يوس  زا  دوـش و  یم  هلاـبز  مجح  شیازفا  گرزب و  کـچوک و  ياـه  هاـگراک  کـیفارت و  شیازفا  نوـچمه  یلئاـسم 

.دراد لابند  هب  ینوکسم  ياهدحاو  داجیا  روظنم  هب  ار  زبس  ياضف  ناتخرد و  اهلگنج ،

.دماجنا یم  تسیز  طیحم  بیرخت  هب  مود ، ۀتسد  لئاسم  دوش و  یم  ادص  بآ و  اوه ، یگدولآ  عاونا  داجیا  ثعاب  لوا ، ۀتـسد  لئاسم 
تسیز لباق  یطیحم  هب  يرهـش  طیحم  رتهب  هچره  لیدبت  یطیحم و  تسیز -  لئاسم  لح  يارب  یتامادقا  هب  ندز  تسد  ببـس  نیا  هب 

.دنراد زاین  ینوناق  زوجم  هب  تامادقا  نیا  ماجنا  رد  اهیرادرهش  هتبلا  .تساهیرادرهش  مهم  فیاظو  هلمج  زا  نآ ، نانکاس  يارب 

اهیرادرهش زوجم  اهنت  نوناق  نیا  یلو  دهد ؛ یم  اهیرادرهش  هب  ار  مزال  زوجم  هنیمز  نیا  رد  لاس 1324ش ) بوصم   ) يرادرهش نوناق 
اب دروخرب  رد  ار  اهیرادرهش  تیحالـص  فیاظو و  اهنآ  عومجم  هک  دنتـسه  زین  يرگید  تاررقم  نیناوق و  هکلب  تسین ؛ دروم  نیا  رد 

نییآ لاس 1347ش ،) بوصم   ) يرهش نارمع  يزاسون و  نوناق  زا : دنترابع  نیناوق  نیا  .دنک  یم  نییبت  يرهـش  تسیز  طیحم  لئاسم 
يریگولج ۀمان 
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(. لاس 1359ش بوصم   ) اهرهش رد  زبس  ياضف  شرتسگ  ظفح و  ینوناق  ۀحیال  لاس 1363ش ،) بوصم   ) بآ یگدولآ  زا 

زبس ياهاضف  يرادـهگن  داجیا و  دراد -  صاصتخا  اهی  رادرهـش  فیاظو  هب  هک  اهیرادرهـش -  نوناـق  ةدام 55  ياهدـنب  زا  یخرب  رد 
.تسا هدش  هتسناد  يرادرهش  فیاظو  هلمج  زا  یمومع 

هب دـنوش و  یم  هتخانـش  يرهـش  زبـس  ياـهاضف  یلـصا  تسرپرـس  ناونع  هب  یفرع ، ینوناـق و  روط  هب  اهیرادرهـش  زا  کـی  ره  نونکا 
دهـشم و نارهت ، هلمج  زا  روشک  گرزب  ياهرهـش  رد  هنوـمن ، يارب  .دـنا  هدرک  داـجیا  یبساـنتم  تالیکـشت  ناـمزاس و  نآ ، روـخارف 

ياضف اه و  كراپ  نامزاس   » ناونع تحت  یتالیکـشت  اهیرادرهـش ، نوناـق  ةدام 84  دانتـسا  هب  اهیرادرهـش  روظنم  نیا  يارب  ناهفـصا ،
.دنا هدروآ  دوجو  هب  زبس »

اه و كراپ  نامزاس  بوصم  ۀـمان  ساسا  ةدام 3  هب  دانتـسا  اب  گرزب ، ياهیرادرهـش  رد  ییاهنامزاس  نینچ  هاگیاج  شقن و  عقاو ، رد 
: درک هصالخ  نینچ  نامزاس  فادها  عضوم و  ناونع  هب  ناوت  یم  ار  دهشم  رهش  زبس  ياضف 

یملع و شهوژپ  هنوـگره  ماـجنا  یحیرفت و  لـیاسو  اهنادـیم و  زبـس ، ياـضف  اـه ، كراـپ  روـما  ۀــیلک  ةرادا  يرادــهگن و  داـجیا و 
يزیر همانرب  حرط و  زبس و  ياضف  لئاسم  ةرابرد  يزرواشک 
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یلاع ياروش  تابوصم  هب  دنا  فظوم  اهیرادرهش  نیا ، رب  نوزفا  .يداینب  یـساسا و  ياهیـشم  طخ  ۀئارا  رما و  نیا  شرتسگ  تهج  رد 
.دننک هجوت  طبر  يذ  ياه  هنیمز  رد  يرامعم  يزاسرهش و 

يرایبآ ظفح و  تشاک ، لاس 1359ش ) بوصم   ) اهرهش رد  زبس  ياضف  شرتسگ  ظفح و  ینوناق  ۀحیال  ةرصبت 4  قبط  یلک ، روط  هب 
نوناق قبط  فیاظو -  نیا  هک  دشاب  یم  اهیرادرهش  فیاظو  ّمها  زا  یمومع  ياه  كراپ  اه و  هارگرزب  اهنادیم ، اه ، هاگرذگ  ناتخرد 

ریاس ةدهع  هب  روکذم ، ياه  هدودحم  زا  جراخ  زبس  ياهاضف  ظفح  تساهرهش و  بوصم  ینوناق  ياه  هدودحم  لخاد  هب  رـصحنم  - 
(1)  . تسا تسیز  طیحم  تظافح  نامزاس  هژیو  هب  اه ، هاگتسد 

اهکراپ هب  طوبرم  تاناکما  ندروآ  مهارف 

ینید ياهشزرا  ظفح  اب  زاس  تخاس و 

نارظن بحاص  زا  یخرب  تهج ، نیدب  .دراد  رهش  یمالسا  ةرهچ  داجیا  رد  یمهم  شقن  يزاسرهـش ، رب  حیحـص  تراظن  اب  يرادرهش 
: دومن هجوت  دنمدوس  ۀتکن  ود  هب  دیاب  یمالسا  يزاسرهش  ۀنیمز  رد  دنا : هتفگ 
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نکاما یـصخش و  ياهانب  دـنوش ؛ یم  هتخاس  یفلتخم  فادـها  اب  نوگانوگ  ياـهانب  یمالـسا  ۀـعماج  رد  اـهانب : تخاـس  فادـها  . 1
یمومع عفانم  یمومع و  ياهانب  ةدـیاف  .تسا  یتیریدـم  یتلود  یتامدـخ و  یتشادـهب ، یبهذـم ، یگنهرف ، زکارم  لـماش  هک  یمومع 

: تسا بیترت  نیا  هب  اهنآ ، هب  طوبرم 

ظفح هعماج و  ةرادا  مدرم ، هب  تامدـخ  ۀـئارا  تشادـهب ، شرتسگ  ظفح و  ینید ، رئاعـش  جـیورت  ظفح و  گـنهرف ، شناد و  جـیورت 
ینابم و دـیاب  فادـها ، نیا  هب  یبایتسد  يارب  دـشاب و  نایامن  رهـش  نکاما  اهانب و  یمومع  ةرهچ  رد  دـیاب  هک  یمالـسا  ماـظن  فادـها 

ياهیدازآ روحم  هک  دوخ -  لاوما  رب  سک  ره  طلـست  ۀناهب  هب  یـصخش  ياهانب  سیـسأت  رد  لاثم ، يارب  .تفرگ  رظن  رد  ار  يدـعاوق 
نآ تیاعر  نوچ  دومن ؛ دراو  يررـض  نانآ  هب  تفرگ و  هدیدان  ار  نارباع  ناگیاسمه و  قوقح  ناوت  یمن  تسا -  یگدـنز  رد  يدرف 

.تسا مدقم  ناسنا  یصخش  ياهیدازآ  رب  قوقح 

هب طوبرم  ناکم  نامز و  و  نید » هب  نیهوت  تمرح   » ةدـعاق زین  و  ینید » رئاعـش  میظعت  موزل   » دـیاب ینید  نکاما  نتخاس  يارب  نینچمه 
.دوش تیاعر  نینس  یمامت  قوقح  زین  درم و  نز و  زا  کی  ره  میرح  دیاب  یمومع ، نکاما  زا  يریگ  هرهب  يارب  زین  .دوش و  هجوت  نید 

نیمأت اهانب و  سیسأت  نیاربانب ،
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درم نز و  طالتخا  مدـع  لصا  دوش و  ظفح  مرحمان  مرحم و  میرح  هک  دـشاب  يا  هنوگ  هب  دـیاب  ناـنآ  یهاـفر  یتشادـهب و  تاـناکما 
هتـسب رد  قاتا  مکح  هک  دوش  ریبدت  يا  هنوگ  هب  دنلب ، ياه  نامتخاس  اهجرب و  رد  اهربالاب  بصن  سیـسأت و  رد  یتح  ددرگ ، تاعارم 

.دنکن ادیپ  ار  مرحمان  درم  نز و  يارب  ار  تولخ  و 

بسانم هکلب  تسا ؛ هدشن  نیعم  اهناکم  اهنامز و  رد  زاس  تخاس و  يارب  یـصاخ  ناسکی و  لکـش  مالـسا  هاگدید  زا  اهانب : لکـش  . 2
هللا یّلـص  ) مالـسا ربمایپ  ور ، نیا  زا  .دنوش  سیـسأت  اهانب  مالـسا ، رظن  دروم  فادـها  نیمأت  یناکم و  ینامز و  طیارـش  ساسا  رب  تسا 

هتـشاد زادنا  مشچ  هدوب و  زاون  مشچ  هک  دـیزاسب  يا  هنوگ  هب  ابیز  يامن  ناکم و  ظاحل  هب  ار  ناتیاهرهـش  تسا : هدومرف  هلآ )  هیلع و 
(1) .دشاب

ياج رد  نآ  فرصم  رگید  يوس  زا  دشاب و  هتـشاد  دوجو  مزال  تیـساسح  لاملا  تیب  ظفح  هب  تبـسن  دیاب  وس  کی  زا  هکنیا  هب  رظن 
هدـش و هتفرگ  رظن  رد  مزال  تارکذـت  زین  اـه  كراـپ  زبس و  ياـهاضف  هب  طوبرم  ياـه  هماـن  نییآ  نیناوق و  رد  دراد ، ترورـض  دوخ 

: تسا نینچ  اهنآ  زا  یخرب  هک  دنا  هدومن  غالبا  ار  یتاررقم 

زبس ياهاضف  يزاسهب  ظفح و  تیریدم  لوصا 

هراشا

، يرهش زبس  ياهاضف  تیریدم  راک  زاس و  هزورما 
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ياهیـشم طخ  اه و  همانرب  نتـشاد  يرهـش ، زبس  ياهاضف  بولطم  ۀعـسوت  ظـفح و  ۀـمزال  .تسا  یتاـیح  مهم و  فیرظ ، رایـسب  يرما 
، دبلط یم  ار  نادنورهـش  ۀمه  تکراشم  راک  نیا  هک  دشاب  رمتـسم  دـیاب  رهـش  رد  ناتخرد  يرادـهگن  ظفح و  دـنیارف  .تسا  حـیحص 

تالکـشم اـه  هچتخرد  ناـتخرد و  اـهنمچ ، يارب  ناتـسمز  لـصف  اریز  دوـش ؛ كرت  دـیابن  زین  ناتـسمز  لوـط  رد  مهم  نیا  اـصوصخ 
هک یتروص  رد  دنرادن ، زاین  یگدیسر  هب  ناتسمز  لصف  رد  ناهایگ  هک  دننک  یم  روصت  مدرم  بلغا  .دروآ  یم  دوجو  هب  ینوگانوگ 

.تسا راوشد  سب  قیقد و  يراک  یناتسمز  ياهبیسآ  اب  هزرابم  يریگشیپ و 

رد دیابن  ار  اهرهـش  رد  زبس  ياضف  داجیا  دوش ، دـیکأت  هک  ددرگ  یم  ببـس  نآ  تیمها  اه و  كراپ  طیحم و  تظافح  رارمتـسا  موزل 
زین اهنآ  یعمج  يدارفنا و  تامادقا  مدرم و  تکراشم  هکلب  درک ؛ دودحم  يرهش  ياهتیریدم  ای  يرادرهـش و  ياهتیلوئـسم  بوچراچ 

دناوت یم  بتارم  هب  دـیآ ، یم  دوجو  هب  زبس  ياـضف  داـجیا  ۀـنیمز  رد  مدرم  تکراـشم  ۀـجیتن  رد  هک  يراـثآ  تسا ؛ مزـال  يرورض و 
: تسا لیذ  حرش  هب  تامادقا  نیا  زا  یخرب  .دشاب  یتلود  یمسر و  تامادقا  زا  رت  هدرتسگ 

مدرم شقن  ياقترا  . 1

رهش نآ  یمومع  زبس  ياهاضف  ناربراک  رهش ، ره  مدرم 
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هب دیاب  يرهش  ناریدم  .تسا  مدرم  یحور  یمسج و  تمالـس  طیارـش  ياقترا  یمومع ، زبس  ياهاضف  داجیا  زا  فده  ًاساسا  .دنتـسه 
: دنهد اقترا  ار  مدرم  شقن  قیرط  ود  زا  اهدرواتسد  ظفح  روظنم 

صوصخ رد  ینس ، یسنج و  ياه  هورگ  زا  کی  ره  صاخ  طیارش  بسح  رب  زبس  ياضف  ناربراک  هب  یمسر  ریغ  شزومآ  ۀئارا  فلا )
؛ مدرم زا  نیلوئسم  تاعّقوت  زبس و  ياضف  تیمها 

: ریظن زبـس ، ياـضف  يرادــهگن  ظـفح و  رد  فـلتخم  ياـه  هورگ  نداد  تکراــشم  اــب  مدرم ، رد  تیلوئــسم  ساــسحا  تیوـقت  ب )
....و نازومآ  شناد  راد ، هناخ  نانز  ناگتسشنزاب ،

يرهش زبس  ياضف  یکیژولوکا  يرو  هرهب  ياقترا  . 2

هنیزه یناسنا و  يورین  زا  هدافتـسا  لقادح  اب  هک  دننک  يزیر  همانرب  يا  هنوگ  هب  دیاب  يرهـش  زبس  ياضف  ناراکردنا  تسد  ناریدم و 
تامادـقا نیا  زا  یخرب  روظنم ، نیا  يارب  .دـنروآ  دوـجو  هب  هداتـس )  ) یکیژوـلوکا یهدزاـب  داـجیا  رد  ار  هدافتـسا  رثکادـح  هداد ،) )

: دوش یم  داهنشیپ 

یـصوصخ همین  یـصوصخ و  زبس  ياهاضف  ۀعـسوت  ظفح و  روظنم  هب  يریبادت  ذاختا  هب  يرهـش  ناراکردـنا  تسد  ناریدـم و  فلا )
يرادهگن ظفح و  رد  ار  رهش  يرادا  ياهداهن  مدرم و  هدومن ، يریگولج  تیدج  اب  اهنآ  بیرخت  زا  دننک و  مادقا 
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نیع رد  و  دراد ، ار  یمومع  ياه  هنیزه  زبس  ياهاضف  زا  هتـسد  نیا  هکارچ  دـنیامن ؛ يرای  ییامنهار و  ناش  یـصوصخ  زبس  ياـهاضف 
.تسا بولطم  نآ  یکیژولوکا  یهدزاب  تخاونکی و  ًالومعم -  رهش -  حطس  رد  نآ  عیزوت  لاح 

یلـصف و ياهلگ  هژیو  هب  هدزاب ، مک  یهایگ  ياه  هنوگ  ۀـیور  یب  دربراک  زا  دـیاب  يرهـش  زبس  ياضف  ناراذگتـسایس  ناریدـم و  ب )
هعماج رب  يرتمک  يرادهگن  ۀنیزه  رتالاب ، یکیژولوکا  یهدزاب  اب  رادیاپ  ًاتبـسن  رمع  لوط  اب  ناتخرد  هکارچ  دـننک ؛ يراددوخ  نمچ 

.دننک یم  لیمحت 

، ناـتخرد یـضرع  یلوط و  دـشر  یگنوگچ  عوـن و  اـب  ییانـشآ  سپ  دراد ، یگتـسب  نآ  عوـن  هب  تخرد  کـی  رمع  هک  تسا  ینتفگ 
یم ناتخرد  رتشیب  دربراک  قیرط  زا  زبس » ياضف   » هب زبس » حوطس   » لیدبت اب  عقاو ، رد  .دوش  یم  ببـس  ار  تخرد  بسانم  عون  باختنا 

.تفای تسد  یکیژولوکا  يرو  هرهب  ياقترا  هب  ناوت 

: تسا تیمها  زیاح  زبس  ياهاضف  یکیژولوکا  يرو  هرهب  ياقترا  شیازفا  رد  رگید  عوضوم  دنچ  هب  هجوت  اهنیا ، رب  نوزفا 

؛ ییایفارغج یمیلقا و  طیارش  اب  راگزاس  بسانم و  ياه  هنوگ  باختنا  . 1

اه و كراپ  شخب  نیرت  مهم  هکارچ  اه ؛ هطوحم  يزاس  تخرد  کت  زا  زیهرپ  رودقملا  یتح  ناتخرد و  يزاس  هوبنا  . 2
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ره .تسا  ناتخرد  هب  طوبرم  رهـش ، ياوه  بآ و  رد  اه  كراپ  یـشخب  رثا  نیرتشیب  دـشاب و  یم  نآ  ناتخرد  شخب  زبس ، ياه  طیحم 
اه كراپ  یکیژولوکا  دیفم  تارثا  دبای ، شهاک  زبس ) حطس   ) راز نمچ  تعسو  دوش و  رتشیب  زبس ) ياضف   ) راز تخرد  تعـسو  ردق 

؛ دبای یم  شیازفا 

طقف اوه  یگدولآ  شهاک  رد  ناتخرد  رثا  هکارچ  زبس ؛ ياضف  ۀعـسوت  ياـه  هژورپ  زا  کـی  ره  يارب  یفاـک  تحاـسم  صاـصتخا  . 3
ۀلیسو هب  دیاب  دنراذگن ، هقطنم  رد  يراوگان  راثآ  تاجناخراک  هکنیا  يارب  .دنـشاب  رادروخرب  یفاک  تعـسو  زا  هک  تسا  رثؤم  ینامز 

ار ...و   SO2 زاگ زا  دصرد  تسا 70  رداق  زبس  ياضف  رتم  ضرع 500  ره  هک  دهد  یم  ناشن  اهدروآرب  .دـنوش  روصحم  زبس  ياضف 
.دهد شهاک 

يرتشیب یشخب  رمث  رتمک  تعسو  اب  کچوک  ياه  كراپ  زا  اهرهش ، ةژیو  طیارش  ریاس  اوه و  بآ و  رد  عیـسو ، ياه  كراپ  عقاو  رد 
ود کی و  یلا  کی  دراذگب  هقطنم  کی  ياوه  بآ و  رد  ار  دوخ  سوملم  تارثا  دناوت  یم  كراپ  کی  هک  ار  یتعسو  لقادح  .دنراد 

.دشاب یم  راتکه  مهد 

ياهاضف دنـشاب ، هدـش  عقاو  زبس  قطانم  زا  یلاخ  مکارت و  رپ  ياه  هلحم  رد  هک  یکچوک  زبس  ياهاضف  هک  دـندقتعم  نارظن  بحاـص 
هن اهاضف  نیا  .دنوش  یم  بوسحم  هدولآ 
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نیا عقاو ، رد  .دـنوش  یم  رت  هدولآ  دوخ  فارطا  طیحم  زا  رابغ ، ندـیکم  اب  هکلب  دـنریثأت ؛ نودـب  اجنآ  ياوه  تیعـضو  دوبهب  رد  اهنت 
ياه هچتخرد  نمچ و  ار  کچوک  زبس  ياهاضف  نیا  ياج  رگا  سپ  دـنیآ ، یمرد  یفیق  تروص  هب  یلوزن  ناـیرج  لـباقم  رد  اـهاضف 

.دش دهاوخ  رت  میخو  عضو  رواجم  ياوه  ياه  هدوت  بذج  اب  دنریگب ، کچوک 

اهکراپ تیریدم  ياهرایعم 

ینمیا . 1

اب قرب  لاصتا  ناکما  قرب و  تاسیسأت  .دوش  تیاعر  لماک  روط  هب  دیاب  اه  كراپ  رد  هدش  هضرع  تامدخ  تازیهجت و  ینمیا  تاکن 
عاونا نوچمه  یحیرفت  لیاسو  یلاـمتحا  تارطخ  ناـکما  ناراوس ، روتوم  زاـجم  ریغ  دورو  يراـیبآ ، رثا  رد  ییانـشور  ياـهغارچ  ریت 
تیفیک كراپ ، ةدایپ  ياهریـسم  رد  كانرطخ  ياهحطـس  فـالتخا  دوجو  ناـکدوک ، ياـه  هرـسرس  اـهبات و  یقرب ، ياـهکلف  خرچ و 

دروم رایـسب  ساوسو  تقد و  اب  یمومع  زبس  ياهاضف  ناریدـم  يوس  زا  دـیاب  هراومه  ...و  كراـپ  ياـه  هفوب  ییاذـغ  داوم  یتشادـهب 
.دریگ رارق  لرتنک  تراظن و 
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تینما . 2

.درک يریگولج  اه  كراپ  رد  عافد  لباق  ریغ  ياهاضف  داجیا  زا  دیاب  یتیریدم ، ای  یحارط  فلتخم  ریبادت  ذاختا  اب 

یبای ناکم  .درک  دـهاوخ  کمک  اه  كراپ  طیحم  تینما  هب  یماـظتنا ، یتراـظن و  ياـه  متـسیس  ذاـختا  بش و  رد  ییانـشور  متـسیس 
.دیامن یم  مهارف  ار  كراپ  هب  زادنا  مشچ  ناکما  نارذگهر  يارب  يا  هنوگ  هب  وس ، راهچ  زا  یمومع  زبس  ياضف  حیحص 

تازیهجت . 3

لوصا تیاعر  بسانم و  تیفیک  اب  ...و  ییوشتـسد  يروخ ، بآ  هلمج : زا  يرورـض  تازیهجت  تاسیـسأت و  تسا  مزال  اه  كراـپ  رد 
.دریگ رارق  زبس  ياضف  ناربراک  رایتخا  رد  داجیا و  یتینما  یتشادهب و 

تالیهست . 4

بذج رد  ...و  يرنه  ياهـشزومآ  ملیف ، شیامن و  یناوخباتک ، یـشزرو ، لیاسو  لیبق : زا  یگنهرف  یعامتجا و  عونتم  تامدخ  ۀضرع 
.دراد يا  هدنزرا  شقن  یمومع ، زبس  ياهاضف  یعامتجا  يرو  هرهب  ياقترا  مدرم و 
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تحار یسرتسد  . 5

ات لداعم 400   ) هقیقد ار 10  یـسرتسد  نامز  یخرب  .دشاب  ناسآ  نآ  هب  یبایتسد  هک  دشاب  يا  هنوگ  هب  دیاب  زبس  ياضف  یناکم  عیزوت 
.تفریذپ درادناتسا  کی  ناونع  هب  ناوت  یمن  ار  نیا  هتبلا  دنناد ، یم  ینوکسم ) یحاون  زا  رتم   500

یگنهامه يراگزاس و  . 6

هب .دـنوش  یحارط  دـنوش ، یم  رقتـسم  نآ  رد  هک  يا  هقطنم  هیحان و  هلحم ، اب  گنهامه  طیحم و  اب  بسانتم  دـیاب  یحیرفت  ياهنوناک 
مدرم كرتشم  ياهـشیارگ  اهـشزرا و  ماظن  تاـناکما و  قیـالع ، اـهزاین ، ساـسا  رب  دـیاب  یحیرفت  تامدـخ  يزیر  هماـنرب  یلک ، روط 

.دریگ تروص 

رتشیب رتهب و  تمدخ  يارب  شالت 

یناوارف ياه  هیـصوت  یگدنز  فلتخم  روما  ۀنیمز  رد  مدرم  هب  تمدخ  هدیدنـسپ و  کین و  ياهراک  ماجنا  هب  تبـسن  مالـسا  نییآ  رد 
.تسا هدش 

یناسر تمدخ  هقدص و 

هنومن دـنچ  هب  هک  دریگ  یم  رب  رد  ار  يدایز  دراوم  هکلب  دوش ؛ یمن  لماش  ار  يداـم  کـمک  یلاـم و  قاـفنا  اـهنت  هقدـص ، مالـسا  رد 
: مینک یم  هراشا 

83 ص :

یحیرفت زکارم  اهکراپ و  www.Ghaemiyeh.comماکحا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 162زکرم  هحفص 96 

http://www.ghaemiyeh.com


یمن هقدـص  دـنرتسگ ، یم  هک  یـشناد  دـننامه  يزیچ  مدرم  دوـمرف : مـلع  رـشن  شزوـمآ و  نوـماریپ  هـلآ )  هـیلع و  هللا  یّلـص  ) ربماـیپ
(1) .دنهد

(2) .تسا هقدص  مدرم ، اب  ندرک  ارادم  دومرف : يرگید  ثیدح  رد  و 

(3) .دوش یم  هتشون  هقدص  وا  يارب  دراد ، یم  هگن  ار  دوخ  يوربآ  نآ  اب  یمدآ  هچنآ  تسا و  هقدص  یبوخ  راک  ره  دومرف : و 

(4) .تسا بآ  داد ، هقدص  ناوت  یم  هک  يزیچ  نیرتهب  تسا و  یناسربآ  هقدص  عون  نیرتهب  دومرف : يرگید  نخس  رد  و 

هتسجرب زا  ناسنا ، تاناویح و  ناهایگ ، ندرک  باریس  عرازم و  يرایبآ  دنا : هتفگ  نارظن  بحاص زا  یـضعب  ثیدح  نیا  زا  هدافتـسا  اب 
ناونع هب  یگمه ) نآ ، دننام  ییاّنب و  ای  وشتـسش و  هایگ ، شرورپ  ندیـشون ، يارب   ) نداد بآ  قلطم  زین  تسا و  هقدص  قیداصم  نیرت 

(5) .تسا هدش  هدرمش  هقدص  قیداصم  نیرتهب  زا  ءاملا » یقس   » و ءاملا » هقدص  »

شنوگانوگ ياه  هولج  رد  نآ  شاداپ  هقدص و  ياهدرکراک 
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ص 380. ج 2 ، نیظعاولا ، هضور  .ٌهَقَدَص » ِساَّنلا  ُهاَراَدُم  - » 2
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ص 545. تایحلا ، حیتافم  - 5
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هراشا یناسر  بآ شاداپ  نوماریپ  تیاور  کی  هب  اجنیا  رد  هک  هدـش  حرطم  يروآدای و  يدایز  دراوم  تایاور  رد  تسا و  هجوت  لباق 
: مینک یم 

، دبلط شزرمآ  شیارب  هک  يراکوکین  دنزرف  درب : یم  هرهب  شگرم  زا  سپ  زیچ  دنچ  زا  نمؤم  دیامرف : یم  مالّـسلا ) هیلع  ) قداص ماما 
دزاس يراج  یبآ  دراکب ، یلاهن  دنک ، رفح  یبآ  هاچ  دریگ ، رارق  هدافتـسا  دروم  و  دـنک ) رـشتنم  پاچ و   ) دراذـگ ياج  رب  هک  ینآرق 

(1) .دننک يوریپ  نآ  زا  وا  زا  سپ  هک  دنک  يراذگ  هیاپ  ییوکین  شور  و  دنربب ،) هرهب  نآ  زا  مدرم  هک  )

اب هک  تسا  هتـسیاش  یحیرفت  زکارم  اه و  كراپ  زبس ، ياـهاضف  هب  طوبرم  روما  نایدـصتم  ناـیلوتم و  هژیو  هب  ناـگمه ، رب  ور  نیا  زا 
دـنیامن و ناوارف  شالت  یعـس و  مدرم  هب  تمدـخ  رد  یهلا ، شاداپ  هب  دـیما  یحور و  یگدامآ  اب  هدومن و  تمدـخ  مدرم  هب  یمرگلد 

.دنزاسن انثتسا  هلوقم  نیا  رد  ار  یسک 

يدابع یگنهرف و  زکارم  هب  رتشیب  هجوت  موزل 

نیتسخن ملق و  ةروس  رد  .تسا  هدش  یصاخ  تیانع  يدابع  یگنهرف و  ياهناکم  سیسأت  عوضوم  هب  مالسا  رد 

85 ص :

ٍءاَم ُهَقَدَص  ُهُسِْرغَی َو  ٌسْرَغ  ُهُرِفْحَی َو  ٌبِیلَق  ُْهنِم َو  ُأَْرُقی  ٌفَحْـصُم  َُهل َو  ُرِفْغَتْـسَی  ٌِحلاَص  ٌدـَلَو  ِِهتْوَم  ِدـَْعب  ْنِم  ُنِمْؤُْملا  اَِهب  ُعِفَْتنَی  ٌلاَصِخ  - » 1
ص 169. قودص ، یلاما  .ُهَدَْعب » اَِهب  ُذَخُْؤی  ٌهَنَسَح  ٌهَّنُس  ِهیِرُْجی َو 
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يانب ریز  هک  يزیچ  نامه  تسا ، هتفر  نخس  نآ  رازبا  شناد و  نوماریپ  هدمآ ، دورف  هلآ )  هیلع و  هللا  یّلـص  ) مرکا ربمایپ  رب  هک  یتایآ 
.تسا یمالسا  گنهرف  ندمت و 

زا سپ  درک و  سیـسأت  يدجـسم  ابق  ةدـکهد  رد  تشادرب ، هلآ )  هیلع و  هللا  یّلـص  ) ربمایپ هک  یماگ  نیتسخن  زین ، ترجه  ناـیرج  رد 
هب یگدیـسر  زکرم  زین  ادـخ و  اب  شیاین  تدابع و  هاگیاپ  ناونع  هب  ّیبّنلادجـسم  يزاس  هداـمآ  ماـگ ، نیتسخن  رد  زین  هنیدـم  هب  دورو 

.داد رارق  دوخ  راک  سأر  رد  ار  مدرم  روما 

بیغرت قیوشت و  نآ ، ریمعت  يدابع و  زکارم  نتخاس  یگنهرف و  ياه  هاگیاپ  داـجیا  هب  ار  ناناملـسم  تاـیاور  تاـیآ و  رد  ور ، نیا  زا 
.دنا هدرک  يروآ  دای  ار  نآ  يورخا  يویند و  ةدنزاس  راثآ  تاکرب و  دجسم و  زا  يریگ  هرهب  بادآ  هدومن و 

تسا و ناـسنا  گرگ  ناطیـش  دـیامرف : یم  هدومن و  شرافـس  دجـسم  رد  روضح  هب  یثیدـح  رد  هلآ )  هیلع و  هللا  یّلـص  ) ادـخ لوسر 
هب نتـسویپ  هب  داب  امـش  رب  دیزیهرپب و  هقرفت  یگدنکارپ و  زا  نیاربانب ، .درب  یم  ار  هلگ  زا  هدش  رود  ادج و  ِدنفـسوگ  گرگ ، دـننامه 

(1)! دجسم رد  روضح  مدرم و  ةدوت  ناناملسم و  تعامج 

دراوم زا  ار  دجسم  سیسأت  يرگید  ثیدح  رد  ترضح  نآ 

86 ص :

هَّماَْعلا َو ِهَعاَـمَْجلِاب َو  ْمُْکیَلَع  َو  َباَـعِّشلا ، ْمُکاَّیِإَـف َو  هَیِحاـنلا ، َهَیِـصاَْقلا َو  َهاـشلا  ُذُـخْأَی  ِمَنَْغلا  ْبئِذَـک  ِناَْـسنِْإلا ؛ ُْبئِذ  َناَْـطیَّشلا  َّنِإ  - » 1
ص 233. ج 5 ، لبنح ، نب  دمحا  دنسم  .دِجسَملا »
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هک یتخرد  دوش : یم  هتـشون  هدـنب  يارب  شباوث  گرم  زا  سپ  هک  تسا  زیچ  تفه  تسا : هدومرف  هتـسناد و  تاحلاص  تایقاب  نشور 
دنزرف دنک و  رـشتنم  هک  یـشناد  دـسیونب ، هک  ینآرق  دـیامن ، انب  هک  يدجـسم  دزاس ، يراج  هک  يرهن  دـنک ، رفح  هک  یهاچ  دراکب ،

(1) .دبلط شزرمآ  شیارب  هک  یحلاص 

: مینک یم  هراشا  دروم  دنچ  هب  هک  میراد  ینوگانوگ  تایاور  دجسم  میرح  تشادهب و  تیاعر  نوماریپ  اما 

نآ ادخ  هکنآ  رگم  درذگن ، يدرد  رب  دزادنین ، دجـسم  رد  ار  دوخ  ۀنیـس  رـس و  طالخا  هک  یـسک  دومرف : مالّـسلا ) هیلع  ) قداص ماما 
(2) .دراد یم  رب  وا  زا  ار  درد 

يا هدنب  ندرک  دازآ  شاداپ  راک ، نیا  ربارب  رد  ادخ  دبورب ، دنک و  وراج  ار  يدجسم  هک  یـسک  دومرف : هلآ )  هیلع و  هللا  یّلـص  ) ربمایپ
گرزب يادخ  درب ، نوریب  دجـسم  زا  دـهد -  رازآ  ار  مشچ  هک  يا  هزادـنا  هب  كدـنا -  یکاشاخ  هک  یـسک  دـسیون و  یم  شیارب  ار 

(3) .دسیون یم  ار  ترخآ  ایند و  تمحر  شیارب 

87 ص :

ًاْملِع َثَّرَو  ًافَحْصُم َو  َبَتَک  ًادِجْسَم َو  یََنب  ًارَهَن َو  يَرْجَأ  ًاْرِئب َو  َرَفَح  اًلَْخن َو  َسَرَغ  ُلُجَر  ِِهتاَفَو  َدَْعب  اَُهباََوث  ِْدبَْعِلل  ُبَتُْکی  َءاَیْشَأ  ُهَْعبَس  - » 1
ص 59. رطاوخلا ، هضایر  رهاوجلا و  ندعم  .ِِهتاَفَو » َدَْعب  َُهل  ُرِفْغَتْسَی  ًاِحلاَص  ًاَدلَو  َفَّلَخ  َو 

ص 233. ج 1 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  .ُْهتَأَْربَأ » اَّلِإ  ٍءاَِدب  َّرُمَت  َْمل  ِِهفْوَج  ِیف  اَهَّدَر  َُّمث  ِدِجْسَْملا  ِیف  َمَّخَنَت  ْنَم  - » 2
، قودص یلاما  .ِهتَمْحَر » ْنِم  ِْنیَْلفِک  َُهل  َّلَج  َّزَع َو  ُهَّللا  َبَتَک  ًاْنیَع  يِذْقَی  اَم  ُْهنِم  َجَرْخَأ  ْنَم  ٍهَبَقَر َو  َْقتِع  َُهل  ُهَّللا  َبَتَک  ًادِجْـسَم  َمَق  ْنَم  - » 3

ص 180.
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اـه و كراـپ  رد  هچنآ  زا  يرت  بساـنم  هژیو و  تراـظن  اـب  هک  دـناوخ  یم  ارف  ار  یتـلود  ناراکردـنا  تسد  تلم و  دـش ، هتفگ  هچنآ 
ۀبذاج اب  ار  اه  هناخزامن  رتهب ، تفاظن  اب  دننک و  مادقا  نآ  یگدولآ  زا  زیهرپ  تفاظن و  تشادهب و  هب  تبسن  درذگ ، یم  زبس  ياهاضف 

.دنهد رارق  ناگدننک  هدافتسا  رایتخا  رد  يرتشیب 

اهکراپ تسیز  طیحم  تشادهب  ظفح 

زین ناـسنا  يزور  قزر و  شیازفا  رد  هکلب  دراذـگ ؛ یم  ریثأـت  یمدآ  ناـج  مـسج و  تمالـس  رب  اـهنت  هـن  یگدـنز ، طـیحم  تشادـهب 
یگدـنز و طیحم  ندرک  وراج  تفاـظن و  ۀـجیتن  اـنز و  تشز  راـک  زا  زیهرپ  دـیامرف : یم  مالّـسلا ) هیلع  ) یبتجم ماـما  .تسا  شخبرثا 

(1) .تسا يزاین  یب  يارب  يا  هنیمز  اهفرظ ، يوشتسش 

یگدـنز ناتـسآ  سپ  ...دراد ، تسود  ار  یگزیکاپ  یکاپ و  تسا و  هزیکاپ  كاپ و  ادـخ  : » دومرف هلآ )  هیلع و  هللا  یّلـص  ) مرکا ربمایپ 
: هلمج زا  دوش ، یم  طابنتسا  یتاکن  فیرش  ثیدح  نیا  زا   (2)« .دینک هزیکاپ  ار  دوخ 

، ندب رد  یگزیکاپ  تراهط و  تیاعر  دراد و  یتوکلم  ۀغبـص  تسیز  طیحم  لوصا  هلآ )  هیلع و  هللا  یّلـص  ) یمارگ لوسر  رظنم  زا  . 1
، لزنم

88 ص :

ص 318. ج 73 ، راونالا ، راحب  .ِءاَنَْغِلل » ٌهَبَلْجَم  ِءاَنِْإلا  ُلْسَغ  ِءاَنِْفلا َو  ُْسنَک  اَنِّزلا َو  ُكْرَت  - » 1
ص 267. ج1 ، ریغصلا ، عماجلا  .مُکَتَِینفَا  اوفِّظَنَف  َۀَفاِظنلا ....  ُّبُِحی  ٌفیظَن  َبیّطلا ، ُّبُِحی  ٌبِّیَط  یلاعَت  هللا  ّنِا  - 2
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ار وا  تریـس  تنـس و  دیاب  تسادخ و  ۀفیلخ  ناسنا  هک  تسا  نآ  يارب  ...و  يدابع  یگنهرف و  زکارم  یملع و  ياه  طیحم  راک ، لحم 
.دشاب دنمقالع  تسادخ ،) بوبحم  هک  ور  نآ  زا   ) یگزیکاپ یکاپ و  هب  دهد و  رارق  دوخ  ۀحولرس 

یـسک رب  ود  نآ  لباقتم  رثأت  ریثأت و  تسا و  مکاح  وا  ندب  رب  یمدآ  ناج  اریز  دـنک ؛ یم  فیطل  ار  حور  یگزیکاپ ، شوخ و  يوب  . 2
.دبای یم  يرتهب  زاورپ  ناوت  هدش ، تیوقت  یتوکلم  حور  نت ، یگزیکاپ  تراهط و  ییوب و  شوخ  وترپ  رد  تسین و  هدیشوپ 

نز زا  معا  اهناسنا ، مامت  هک  يا  هنوگ  هب  تسا ، ریگارف  هبناج و  همه  یگـشیمه ، یناگمه ، یـسانش ، ثیدح  رظنم  زا  روبزم  نامرف  . 3
هزیکاپ و فیظن و  ار  دوخ  راک  لحم  لزنم و  ندب ، دیاب  تهج ، ره  زا  یگدـنز و  نارود  مامت  رد  ناوج ، ریپ و  اناوت ، ناوتان و  درم ، و 

.دنیامن تردابم  نآ  تفاظن  هب  دوش ، هدولآ  هچنانچ  دننک و  ظفح  یگدولآ  زا 

.تسا رگیدمه  ربارب  رد  تلم  تلود و  زین  رگیدکی و  هب  تبسن  نادنورهش  مامت  لباقتم  فیاظو  قوقح و  لوصا ، نیا 

کیپ هکلب  دـنک ؛ یم  انـشآ  شوخ  يوب  هب  ار  نادنورهـش  ۀـّماش  اـهنت  هن  درذـگ ، یم  رطعم  كاـپ و  نزرب  يوـک و  زا  هک  یمیـسن  . 4
ياضف نینچ  اریز  دوب ؛ دهاوخ  افو  افص و  یتسود و 

89 ص :
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.دراد تسود  ار  ییوبشوخ  ییابیز و  هک  تسا  ییادخ  بوبحم  ییوبشوخ ، كاپ و 

وا زین  ام  دراد و  تسود  ار  ام  هک  تسا  یهوک  دُحا  دومرف : دُحا  هوک  ةرابرد  هلآ )  هیلع و  هللا  یّلص  ) ادخ لوسر  كرابم  دوجو  هکنیا 
زین ام  دنتـسه و  ام  تسود  تعیبط  اه و  هوک  مامت  هک  تسانعم  نیدب  درادن و  صاصتخا  دحا  هوک  هب  نخـس  نیامیراد  یم  تسود  ار 

نینچ دـبای و  یم  انعم  تسیز  طیحم  ظفح  یتفرعم ، نینچ  وترپ  رد  .تسا  هدـش  دای  لاـثم  يارب  دـحا  هوک  زا  اـهنت  مییاـهنآ و  تسود 
(1)  ، .درب یم  نیب  زا  ار  هوک  ارحص و  هن  دنک و  یم  هدولآ  ار  ایرد  هن  یناسنا ،

هدنزاس تاداهنشیپ  تاداقتنا و  هب  هجوت  موزل 

ياه هاگتـسد  هجوت  ات  هدـش  بجوم  ینامـسج  شالت  هب  هعماج  نوزفا  زور  هجوت  یتسردـنت و  یتمالـس و  گنهرف  ياقترا  هعـسوت و 
ياهاضف اه و  كراپ  ریظن  مدرم ، داحآ  ةدافتسا  دروم  ِیمومع  نکاما  زیهجت  هب  اهیرادرهـش  هژیو  هب  یمومع ، تامدخ  یلوتم  ییارجا 

.ددرگ بلج  یشزرو  تاناکما  لیاسو و  هب  يرهش ، زبس 

تهج ار  فلتخم  نینس  رد  مدرم  يارب  رتشیب  هچره  ةزیگنا  داجیا  مدرم و  رظن  بلج  تابجوم  وس  کی  زا  درکیور  نیا 

90 ص :

.691 صص 689 -  تایحلا ، حیتافم  - 1
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يزاس و گنهرف  فرص  ار  ینیگنس  ياه  هنیزه  اهتلود  هتشگ  ببس  رگید  يوس  زا  تسا و  هدروآ  مهارف  یشزرو  ياه  تیلاعف  ماجنا 
.دننک یناگمه  شزرو  ۀعسوت 

بیغرت اه و  كراپ  رد  یشزرو  مزاول  بصن  تسا ، هتفرگ  ماجنا  نامروشک  رد  ریخا  ياهلاس  رد  هنیمز  نیا  رد  هک  ییاهتیلاعف  زا  یکی 
دش ناریا  دراو  لاس 1384ش  رد  هتخاس و  نیچ  رد  لاس 1998م  رد  يزاس  ندب  ياه  هاگتسد  نیتسخن  .تساهنآ  زا  هدافتسا  هب  دارفا 

.دیدرگ بصن  تلم  كراپ  رد  و 

اهنآ زا  یخرب  هب  تبسن  هنیمز  نیا  رد  هک  دنشاب  یم  دنمدوس  دیفم و  دح  هچ  ات  یشزرو  لیاسو  اه و  هاگتـسد  نیا  هک  تسا  نیا  هتکن 
دیاب هک  تسا  ینف  یـسانشراک و  رظن  کی  بلطم  نیا  هتبلا  تسا ؟ هدـش  زاربا  یتوافتم  ياـهرظن  ناـشندوب  كاـنرطخ  اـی  دـنمدوس  و 

.دنیامن ذاختا  ار  بسانم  میمصت  مزال ، یسررب  اب  هتفرگ و  يدج  ار  نآ  ییارجا  ياه  هاگتسد 

راک هب  دوخ  یشزرو  یحیرفت و  زکارم  رد  دنتسناد و  دنمدوس  دیفم و  رگید  ياهروشک  رد  ار  هچره  میناوت  یمن  ام  هکنیا  رگید  ۀتکن 
یلیاسو زا  ار  هعماج  میـشاب و  هتـشاد  رظن  رد  ار  دوخ  ینید  یگنهرف و  ياهـشزرا  دیاب  ام  اریز  مینک ؛ هدافتـسا  اهنآ  زا  زین  ام  دـنتفرگ ،

یعقاو ناسانشراک  دییأت  دروم  هک  مییامن  دنم  هرهب 
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.دشاب زین  ینید 

؟ تسا مادک  مالسا  هاگدید  زا  دنسپان  ياهشزرو  تسیچ و  مالسا  رد  ملاس  تاحیرفت  هک  مینادب  تسا  بسانم  اجنیا  رد 

.دنا هدش  عقاو  شرافـس  هجوت و  دروم  انـش  يزادـناریت و  یناود ، بسا  دـننام : اهـشزرو ، زا  یخرب  مالـسا  رد  هک  میتفگ  نیا  زا  شیپ 
زا دـیوگ : یم  هتاـبن » نب  غبـصا  : » هلمج زا  .دنتـسه  تاـیاور  شهوکن  تمذـم و  دروم  زین  اهـشزرو  زا  یخرب  هک  تفگ  دـیاب  نوـنکا 

: زا دنترابع  داد ، مالـس  نانآ  هب  دیابن  هک  یناسک  ...داد  مالـس  دـیابن  ار  هورگ  شـش  دومرف : هک  مدینـش  مالّـسلا ) هیلع  ) یلع ترـضح 
ناردام و هب  نداد  مانشد  زا  ناگدنرب  تذل  روبنت ، رات و  ناگدنزاون  ناراوخ ، بارـش جنرطـش ، درن و  اب  ناگدننک  يزاب  اراصن ، دوهی ،

(1) (... . دنیارس یم  لطاب  هک  اهنآ   ) نارعاش

یم رامش  هب  رِسیَم  ءزج  درن  جنرطـش و  دننام  دریگ ) یم  تروص  تخاب  درب و  نآ  رد  هک   ) رامق ياهیزاب  عاونا  دیامرف : یم   C رقاب ماما 
یناطیش يراک  بارش ، دننام  رِسیَم  نآرق  رد  .دیآ  یم  رامش  هب  رامق  زین  ودرگ  اب  ناکدوک  يزاب  هک  اجنآ  ات  دنیآ 

(2) .تسا هدش  هدرمش 
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مالسا نییآ  رد  هک  ییاهـشزرو  هب  یحیرفت  زکارم  زبس و  ياهاضف  اه و  كراپ  ناراکردنا  تسد  اهیرادرهـش و  هک  دراد  اج  نیاربانب ،
هب نتخادرپ  هب  تبسن  ار  ناناوج  هژیو  هب  مدرم ، بسانم ، تاغیلبت  يزاس و  گنهرف  اب  دنروآ و  يور  رتشیب  هتفرگ ، رارق  شرافس  دروم 

.دننکن مهارف  تالیهست  نآ  يارب  لقادح  دنراد و  زاب  دنسپان  ياهشزرو  زا  دنیامن و  قیوشت  اهنآ 

زا  ) مارح ياهیزاب  دـننام  ییاهتیـصعم  ماجنا  اب  ناـسنا  تسا ، دـنوادخ  تاـمعن  زا  هک  زبسرـس  تعیبط  رد  هک  تسین  هتـسیاش  نینچمه 
.دنک تمعن  نارفک  ...و ) تخاب  درب و  دیق  اب  جنرطش  ای  يزاب  روساپ  هلمج 

يزاس همسجم  یشاقن و  مکح 

تسا بسانم  دنتـسه ، نوگانوگ  ياه  همـسجم  ای  یـشاقن  ياراد  اهناکم  زا  یخرب  زبس ، ياهاضف  اه و  كراپ  یخرب  رد  هکنیا  هب  رظن 
.میهد رارق  هجوت  دروم  مینادب و  ار  ود  نیا  یهقف  ماکحا 

.درادن لاکشا  دراد ، همسجم  اه  نآ  يور  هک  يرگید  ییاهزیچ  ای  نوباص  همسجم و  شورف  دیرخ و  ۀلئسم 2069 :)  ) ینیمخ ماما 

یلو تسا ؛ مارح  همسجم  نتخاس  ینادمه : يرون  هللا  تیآ 
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.درادن لاکشا  نآ  شورف  دیرخ و 

كرت رد  طایتحا  هچرگا  دـشاب ، زیاج  هک  تسین  دـیعب  نآ  شورف  دـیرخ و  یلو  تسا ؛ مارح  همـسجم  نتخاـس  یناـگیاپلگ : هللا  تیآ 
.تسا

طوحا هچرگا  درادـن ، یعنام  نآ  شورف  دـیرخ و  یلو  تسا ؛ مارح  زین  نآ  یـشاقن  هکلب  رادـناج ؛ ۀمـسجم  نتخاـس  ییوخ : هللا  تیآ 
.تسا كرت 

، درادـن یعنام  نآ  شورف  دـیرخ و  تسا و  زیاج  نآ  یـشاقن  تسا و  مارح  روهـشم  رب  انب  رادـناج  ۀمـسجم  نتخاس  يزیربت : هللا  تیآ 
.تسا كرت  طوحا  هچرگا 

رادناج یـشاقن  اما  و  درادن ، یعنام  نآ  شورف  دـیرخ و  یلو  تسا ؛ مارح  طایتحا  رب  انب  رادـناج  ۀمـسجم  نتخاس  یناتـسیس : هللا  تیآ 
.تسا زیاج 

دـیرخ و یلو  تسا ؛ مارح  طایتحا  رب  انب  رادـناج  یـشاقن  نینچمه  تسا و  مارح  رادـناج  ۀمـسجم  نتخاس  یناـجنز : يریبش  هللا  تیآ 
.تسا نآ  كرت  رد  بحتسم  طایتحا  دنچره  درادن ، یعنام  نآ  شورف 

و تسا ، زیاج  رهظا  رب  انب  مارح  ریغ  دصاقم  يارب  نآ  يرادهگن  اما  تسا ؛ مارح  رادناج  تادوجوم  ۀمسجم  نتخاس  تجهب : هللا  تیآ 
یعنام دوصقم  نیمه  هب  هلماعم  زین 
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صقان رد  طایتحا  هچرگا  تسین ، مارح  رهظا  رب  انب  رادناج  تادوجوم  یشاقن  .تسا و  نآ  كرت  رد  بحتـسم  طایتحا  هچرگا  درادن ،
.تسا نآ  ندیشک  ادج  ای 

.تسا نآ  شورف  دیرخ و  كرت  بجاو  طایتحا  تسا و  مارح  همسجم  نتخاس  یفاص : هللا  تیآ 

لکـش اهنآ  يور  هک  نآ  دـننام  نوباص و  شورف  دـیرخ و  یلو  دراد ؛ لاکـشا  همـسجم  شورف  دـیرخ و  نتخاـس و  مراـکم : هللا  تیآ 
(1) .درادن یلاکشا  تسا ، هتسجرب  ياهشقن  ای  همسجم 

ةرهچ میـسرت  یـشاقن و  نینچمه  درادـن و  لاکـشا  حور  یب  تادوـجوم  میـسرت  یـشاقن و  همـسجم و  تخاـس  يربـهر : مـظعم  ماـقم 
یلو درادن ؛ لاکـشا  دشاب ، لماک  ریغ  تروص  هب  هک  اهنآ  ۀمـسجم  ای  دشاب و  یگتـسجرب  نودب  رگا  رادـناج ،]  ] حور يذ  تادوجوم 
زیاج همـسجم  یـشاقن و  ياردـهگن  شورف و  دـیرخ و  اما  دراد ؛ لاکـشا  لماک  تروص  هب  تاناویح  ریاس  ای  ناسنا  ۀمـسجم  تخاـس 

(2) .درادن لاکشا  مه  هاگشیامن  رد  اهنآ  ۀئارا  تسا و 

اهکراپ رد  نئمطم  يزاب  لیاسو 

هک زبس  ياهاضف  اه و  كراپ  هب  طوبرم  تاررقم  ساسا  رب 
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تیاـعر .تساـه  كراـپ  رد  یحیرفت  یـشزرو و  لـیاسو  بصن  دوـش ، ماـجنا  دـیاب  هک  ییاـهراک  زا  یکی  دـش ، حرطم  نـیا  زا  شیپ 
تساه و كراپ  ناراکردـنا  تسد  فیاظو  ءزج  ازرطخ  لماوع  شهاک  اهنآ و  هب  طوبرم  تاناکما  يزاب و  لـیاسو  ندوب  درادناتـسا 

.دروآ راب  هب  ناگدننک  هدافتسا  يارب  ار  یتالکشم  هدوب ، زاسرطخ  دناوت  یم  اهنآ  هب  تبسن  یهجوت  مک 

ناوناب ياهکراپ  صاصتخا 

یقالخا و ياهبیسآ  زا  يریگشیپ  اه و  هداوناخ  هافر  يارب  نوگانوگ  ياهناتسا  رد  اهیرادرهـش  هک  ییاهراک  زا  یکی  ریخا  ياهلاس  رد 
اه هداوناخ  ناوناب و  ات  تسا  هدوب  هداوناخ  كراـپ  ناوناـب و  كراـپ  ناونع  هب  كراـپ  عون  ود  ثادـحا  دـنا ، هداد  ماـجنا  نآ  شهاـک 

.دنوش دنم  هرهب  اهنآ  رد  دوجوم  تاناکما  زا  هتفای و  روضح  اجنآ  رد  يرتشیب  نانیمطا  شیاسآ و  اب  دنناوتب 

نامه دـنا ، هدـش  ثادـحا  مومع  يارب  هک  زبس  ياهاضف  اه و  كراـپ  زا  هتـسد  نآ  بیـسآ  نیرت  مهم  دـیاش  یـسانش ، بیـسآ  رظن  زا 
، زبس ياهاضف  اه و  كراـپ  ناراکردـنا  تسد  دراد  اـج  ور  نیا  زا  .دـهد  یم  خر  دارفا  یخرب  طـسوت  هک  تسا  یقـالخا  ریغ  لـئاسم 

هژیو هب  مدرم ، يارب  رت  ملاس  حـیرفت  ۀـنیمز  رتهب  يزیر  همانرب  اب  دـننک و  ثادـحا  ار  ناوناب  ةژیو  ياه  كراپ  هداوناخ و  ياـه  كراـپ 
.دنروآ مهارف  ار  یبهذم  رشق 
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یناوخباتک گنهرف  غیلبت  يزاس و  هنیمز 

« قلع  » ةروـس رد  هلآ )  هیلع و  هللا  یّلـص  ) مالـسا ربماـیپ  رب  هدـش  لزاـن  ینامـسآ  تاـیآ  نیتـسخن  تسا و  شنیب  شناد و  نییآ  مالـسا 
ياهباتک جیورت  ياتـسار  رد  اه  كراپ  زبس و  ياهاضف  ناریدم  ياهـشالت  زا  یکی  دـیاب  نیاربانب ، .تسا  هدوب  یهاگآ  ملع و  نوماریپ 

.دنهدب يرتشیب  تیمها  باتک  عوضوم  هب  اه  هداوناخ  ات  دشاب ، یناوخباتک  نوماریپ  غیلبت  اهنآ و  ندرک  هضرع  دنمدوس و  بسانم و 

یگنهامه اـب  تسا ، هدـمآ  ییارجا  ۀـمان  نییآ  رد  هک  روط  ناـمه  اهیرادرهـش ، دراد  اـج  زین  یمومع  زبس  ياـهاضف  اـه و  كراـپ  رد 
باـتک ۀـعلاطم  شورف و  يارب  ییاـهلحم  اـه  كراـپ  رد  هدرک ، رپ  ار  ـألخ  نیا  روـشک ، یگنهرف  روـما  ناراکردـنا  تسد  ناـیلوتم و 

.دنیامن ثادحا 

ياهرـشق يارب  مجح  مک  بسانم و  ياهباتک  اـجنآ  رد  هک  تفرگ  رظن  رد  ار  ییاـهلحم  اـه  كراـپ  فلتخم  طاـقن  رد  ناوت  یم  زین  و 
.درک بلج  وس  نآ  هب  ار  مدرم  رظن  ییاهولبات  بصن  اب  دشاب و  هتشاد  دوجو  هعماج  نوگانوگ 

رمث اب  ناتخرد  تشک  شرتسگ 

ياهاضف اه و  كراپ  رد  ارچ  هک : تسا  لاؤس  نیا  دنک ، روطخ  دارفا  زا  یضعب  نهذ  هب  تسا  نکمم  هک  یلئاسم  زا  یکی 
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اهناتـسا و بسانت  هب  دـنیامن و  مادـقا  نآ  ياههار  عوضوم و  نیا  نوماریپ  اهیرادرهـش  دـیاب  دوش ؟ یمن  تشک  راد  هویم  ناـتخرد  زبس 
اهناکم نیا  رد  هک  تسا  یعیبط  .دـنریگب  هویم  ناتخرد  شرتسگ  تشک و  يارب  يا  هتـسیاب  هتـسیاش و  میمـصت  یمیلقا  فلتخم  قطانم 

بـسانتم زبس  ياضف  یمومع و  نکاما  يارب  تسرد  یـسانشراک  اب  دـنراد و  یـشاپ  مس  هب  زاین  رتمک  هک  درب  هرهب  یناـتخرد  زا  دـیاب 
.دنا هدومن  تشک  نوتیز  تخرد  اه  كراپ  زا  یضعب  رد  رما  نیا  يارب  دوش ، یم  هدینش  یهاگ  هک  هنوگنامه  .دنوش  هتخانش 

اهولبات زا  هدافتسا 

عوضوم دنریگ ، یم  هرهب  نآ  زا  شیوخ  یناطیش  سدقمان و  فادها  ياتـسار  رد  نارگرامعتـسا  هک  يروما  مهم و  ياهرازبا  زا  یکی 
دـنهد و یم  رارق  شیوخ  تاغیلبت  ریثأت  تحت  ار  مدرم  یعمج ، ياه  هناسر  زا  یتفگنه  هنیزه  فرـص  اب  هنیمز  نیا  رد  .تسا  تاـغیلبت 

.دنشک یم  فارحنا  هب 

رازبا زا  دـننک ، یم  لابند  هک  یـسدقم  فدـه  بسانت  هب  دـیاب  دـنراد ، یم  رب  ماگ  یهلا  فادـها  ياتـسار  رد  هک  یناـسک  ور ، نیا  زا 
نیا زا  و  تسا ، هدوب  غیلبت  زین  یهلا  نالوسر  تلاسر  هکارچ  دنرادرب ؛ يدج  ياهماگ  اتـسار  نیا  رد  هدومن ، بسانم  ةدافتـسا  تاغیلبت 

توعد تقیقح  قح و  هب  ار  مدرم  ریسم 
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.دنا هدومن 

يرادساپ ینید و  گنهرف  دشر  هب  تبـسن  اه ، كراپ  زبس و  ياهاضف  رد  ناراکردنا  تسد  تسا  بسانم  دش ، هتفگ  هچنآ  هب  هجوت  اب 
ياهولبات بصن  اب  هلمج  زا  دـنریگب و  رظن  رد  ار  تاـغیلبت  شقن  و  دـنیامن ، مادـقا  اهـشزرا  دـض  شرتسگ  زا  يریگولج  اهـشزرا و  زا 

یـشزرا میهافم  غیلبت  شرتسگ و  تهج  ینید ، ناگرزب  و  مالّـسلا ) مهیلع  ) نیموصعم ياهدومنهر  دـننام  ینید ، ياوتحم  اـب  بساـنم ،
.دنرادرب مدق 

: درک هدافتسا  زبس  ياهاضف  اه و  كراپ  فلتخم  طاقن  رد  ریز  تالمج  زا  ناوت  یم  تفاظن  تشادهب و  نوماریپ  هنومن  باب  زا 

.تشاد تسود  ار  دُحا  هوک  هلآ )  هیلع و  هللا  یّلص  ) ربمایپ هکنانچ  میشاب ، هتشاد  تسود  ار  تعیبط 

(1) .دراد تسود  ار  یگزیکاپ  یکاپ و  تسا و و  هزیکاپ  كاپ و  ادخ  دومرف : هلآ )  هیلع و  هللا  یّلص  ) ربمایپ

(2) .دینک تفاظن  ار  دوخ  یگدنز  طیحم  دومرف : مالّسلا ) هیلع  ) قداص ماما 

دوجو كراپ  فلتخم  طاقن  رد  هک  بآ  ياهریش  رانک  رد  ای 

99 ص :

ص 267. ج 1 ، ریغصلا ، عماج  - 1
ص 531. ج 6 ، یفاک ، - 2
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: دوش بصن  تسا  بسانم  اهثیدح  نیا  دراد ،

(1) .تسا يزور  قزر و  شیازفا  ۀیام  یگدنز ، طیحم  ندرک  وراج  زیمت و  اهفرظ و  يوشتسش  دیامرف : یم  مالّسلا ) هیلع  ) قداص ماما 

: دش دهاوخ  رود  ادخ  تمحر  زا  دهد ، ماجنا  سک  ره  هک  تسا  راک  هس  دومرف : هلآ )  هیلع و  هللا  یّلص  ) مرکا لوسر 

؛ دنک هدولآ  ار  نارفاسم ] هاگیاج  اه و  كراپ  اهناب ، هیاس  اهنابایخ ، دننام   ] یمومع ناکم  هک  یسک  . 1

؛] دیامنن تیاعر  ار  نارگید  تبون  قح و  و   ] دراد زاب  يا  هبون  بآ  زا  هک  یسک  . 2

(2) .دوش نارذگهر  روبع  عنام  ددنبب و  ار  هار  هک  یسک  . 3

زج دوش ، یمن  تشهب  دراو  زگره  تسا و  هداهن  انب  یگزیکاپ  رب  ار  مالـسا  ادخ  هک  دـینک  هزیکاپ  ار  دوخ  دـیناوت  یم  هچره  دومرف : و 
(3) .هزیکاپ

100 ص :

ص 54. ج 1 ، لاصخ ، .قْزِّرِلل » ٌهَبَلْجَم  ِءاَنِْفلا  ُحْسَک  ِءاَنِْإلا َو  ُلْسَغ  - » 1
ص 292. ج 2 ، یفاک ، .َكُولْسَْملا » َقیِرَّطلا  ُّداَّسلا  َباَْتنُْملا َو  َءاَْملا  ُِعناَْملا  ِلاَّزُّنلا َو  ِّلِظ  ِیف  ُطِّوَغَتُْملا  َنُهَلَعَف  ْنَم  ٌنوُْعلَم  ٌثاََلث  - » 2

ح 1182. هحاصفلا ، جهن  .فیِظَن » ُّلُک  ّالإ  هَّنَجلا  َلُخدَی  َنل  هَفاَظِّنلا و  یَلَع  َمالسإلا  یَنب  َیلاعَت  َهَّللا  َّنإَف  ُمتعَطَتسا  اَم  ِّلُِکب  اوُفَّظَنَت  - » 3
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زبس ياهاضف  اهکراپ و  ربارب  رد  مدرم  فیاظو  مراهچ : لصف 

هراشا

101 ص :
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لاملا تیب  یمومع و  لاوما  هب  هجوت 

زا يریگ  هرهب  اذل  تسا ، یمومع  ياهتورث  زا  دیآ ، یم  تسد  هب  اهنآ  دننام  تایلام و  سمخ ، تاکز ، هار  زا  هک  یمومع  ياهدمآرد 
نودب سک  چیه  دننک و  ارجا  ار  نآ  دیاب  ییارجا  ناراکردـنا  تسد  یمالـسا و  تموکح  هک  تسا  يا  هژیو  تاررقم  عبات  لاوما  نیا 

زا هدافتسا  ءوس  زا  يریگشیپ  يارب  يدیدش  نیناوق  مالسا  نییآ  رد  ور ، نیا  زا  .درادن  ار  نآ  زا  یـصخش  يرادرب  هرهب  قح  قاقحتـسا 
.تسا هداهن  نالوئسم  هژیو  هب  ناگمه ، شود  رب  ار  نآ  زا  تبقارم  تسا و  هدش  عضو  یمومع  لاوما 

، دنا میهس  نآ  رد  مدرم  ار  هچنآ  هکنیا  زا  زیهرپب  : » تسا هدومرف  نینچ  رتشا  کلام  هب  فورعم  ۀماندهع  رد  مالّسلا ) هیلع  ) نانمؤم ریما 
نآ زا  ار  نارگید  و   ] یهد صاصتخا  صاخ  یناسک  ای  دوخ  هب 

103 ص :
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(1) [.« يزاس مورحم 

نآ زا  هک  تسا  هدش  شرافس  زین  ناربمایپ  هب  یتح  هک  تسا  مهم  يردق  هب  لاملا  تیب  یمومع و  لاوما  رد  یصخش  فرصت  زا  زیهرپ 
تیب زا  یلو  یتسه ؛ یبوخ  ةدنب  وت  درک : یحو  مالّسلا ) هیلع  ) دواد ترضح  هب  ادخ  دومرف : مالّـسلا ) هیلع  ) یلع نانمؤم  ریما  .دنزیهرپب 

ات تسیرگ  زور  لهچ  مالّسلا ) هیلع  ) دواد سپ  يروخ ،] یمن  دوخ  جنرتسد  زا  و   ] ینک یمن  راک  دوخ  تسد  اب  يرب و  یم  هرهب  لاملا 
یم یگنج  هرز  کی  زور  ره  مالّـسلا ) هیلع  ) دواد تخاس و  مرن  شیارب  ار  نهآ  .دوش  مرن  وا  يارب  داد  روتـسد  نهآ  هب  دنوادخ  هکنیا 

تخورف و مهرد  رازه  تصش  دصیس و  هب  تفاب و  یگنج  هرز  تصش  دصیس و  هنوگ  نیدب  تخورف ، یم  مهرد  رازه  ار  نآ  تفاب و 
(2) .تخاس زاین  یب  لاملا  تیب  زا  ار  دوخ 

اجنآ رد  ار  زور  هنابـش  زا  یتاعاس  دنبای و  یم  روضح  یحیرفت  زکارم  كراپ و  دـننام  یمومع  نکاما  رد  هک  ییاه  هداوناخ  نیاربانب ،
اهنآ ندرب  نیب  زا  اـی  بیرخت  زا  هدوـمن ، يرتـشیب  تبقارم  اـه  كراـپ  رد  دوـجوم  یموـمع  لاوـما  هـب  تبـسن  دـیاب  دـنرب ، یم  رـس  هـب 

.دنیامن تبقارم  رتشیب  دوخ  لاسدرخ  ناهارمه  نادنزرف و  زا  اهرت  گرزب  ناتسرپرس و  و  دنروآ ، لمع  هب  يریگولج 

104 ص :

همان 53. هغالبلا ، جهن  ...هَوْسُأ » ِهِیف  ُساَّنلا  اَِمب  َراَْثِئتْسِالا  َكاَّیِإ َو  ...رصِم : یَلَع  هّالَو  اَّمل  ّیعَخَنلا  رَتشِألل  هَبَتَک  هل ( ٍباتِک  نِم  َو  - » 1
ح 5. ص 74 ، ج 5 ، یفاک ، - 2
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یمومع ای  یصخش  لاوما  هب  تراسخ  ناربج 

تـسد ای  نابحاص  ةزاجا  نودـب  درادـن  قح  یـسک  تسا و  تمرح  ياراد  لاملا  تیب  زین  مدرم و  یـصخش  لاوما  هک  تسین  يدـیدرت 
رد .دنک  ناربج  دیاب  تسا و  نماض  دـیامن ، دراو  اهنآ  رب  یتراسخ  ای  دربب  نیب  زا  ار  اهنآ  رگا  و  دـیامن ، فرـصت  اهنآ  رد  ناراکردـنا 

.دنروآ لمع  هب  ار  مزال  تقد  دیاب  دنراد ، تیلوئسم  ریغص  ای  هیفس  ای  نونجم  يرادهگن  هب  تبسن  هک  یناسک  ایلوا و  هنیمز  نیا 

نامض هنرگو  دنراد ؛ یم  رب  اهنآ  لام  زا  دنشاب ، هتشاد  یلام  رگا  دنا و  نماض  ریغ ، لام  فالتا  تروص  رد  زین  ناگناوید  ناکدوک و  »
فالتا دـهد ، رارق  هناوید  كدوک و  رایتخا  رد  ار  دوخ  لام  کلام  رگا  اما  دـننک ؛ بسک  یلام  هک  ینامز  ات  تسا  تباث  اهنآ  ۀـّمذ  رب 

.درادن نامض  اهنآ 

ار هچنآ  نامـض  هک  دوش  یم  هدافتـسا  اهقف  زا  یخرب  تاملک  زا  نآ ، ریغ  و  دـنک ) یم  ادـیپ  ناسنا  هک  یلاـم  ) هطقل هعیدو و  ثحب  رد 
هک هچنآ  زا  ای  نانآ  زا  تبقارم  تظفاحم و  رد  ناشّیلو  هک  تسا  ناـنآ  دوخ  ةدـهع  رب  یتروص  رد  دـننک ، یم  فلت  هناوید  كدوک و 

(1)« .تسا ّیلو  ةدهع  رب  نامض  تروص ، نیا  ریغ  رد  دشاب ، هدرکن  یهاتوک  دریگ ، یم  رارق  نانآ  تسد  رد 

105 ص :

ص 231. ج 53 ، تیب ،( لها  هقف  هلجم  - 1
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كدوک تسد  زا  ار  هطقل  هک  تروص  نیدب  دنک ، یهاتوک  هطقل  ظفح  رد  ّیلو  رگا  دیوگ : یم  هراب  نیا  رد  هّرس ) ّسدق  ) یّلح همالع 
(1) .تسا ّیلو  ةدهع  رب  نامض  دنک ، فلت  ار  نآ  ای  دوش  فلت  وا  تسد  رد  ات  دریگن 

تـسا نیا  لثم  ّیلو ، عالطا  تروص  رد  دـنریگ ، یم  هناوید  لفط و  هک  یلام  تسا ... : هتفگ  زین  هّرـس ) ّسدـق  ) ءاطغلا فشاک  موحرم 
(2) .تسا نآ  نماض  ّیلو  دوش ، فلت  لام  نآ  رگا  دشاب ؛ هتفرگ  ار  لام  نآ  ّیلو  دوخ  هک 

، دنربب نیب  زا  هتفرگ ، قلعت  نآ  هب  تاکز  هک  ار  ناشلام  زا  يرادقم  هناوید  كدوک و  رگا  دیوگ ... : یم  تاکز  ثحب  رد  يو 

ةدهع رب  نامـض  یهاتوک ، مدـع  تروص  رد  تسا و  يو  ةدـهع  رب  نامـض  دـشاب ، هدرک  یهاتوک  نآ  ظفح  رد  ّیلو  هک  یتروص  رد 
(3) .دزادرپب هدش ، فلت  هک  ار  یتاکز  ضوع  نانآ  لام  زا  دیاب  ّیلو  نیاربانب ، .تسا  نانآ  دوخ 

دادرارق بسح  رب  ای  ًانوناق  ریغص  ای  نونجم  تبظاوم  ای  يرادهگن  هک  یـسک  تسا : هدمآ  نینچ  زین  یندم  تیلوئـسم  نوناق  ةدام 7  رد 
ۀیحان زا  هدراو  نایز  ناربج  لوئسم  تبظاوم ، ای  يرادهگن  رد  ریصقت  تروص  رد  دشاب ، یم  وا  ةدهع  هب 

106 ص :

ص 255. ج 2 ، ءاهقفلا ، ةرکذت  - 1
ص 604. ج 4 ، ءاطغلا ، فشک  - 2

ص 147. نامه ، - 3
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ریغص ای  نونجم  لام  زا  دشاب ، هتشادن  ار  هدراو  نایز  زا  یتمسق  ای  مامت  ناربج  تعاطتسا  هک  یتروص  رد  دشاب و  یم  ریغص  ای  نونجم 
.دش دهاوخ  ناربج  نایز 

ّیلو تساهنآ ، یعرـش  ّیلو  هیفـس  نونجم و  لاـم  یلوتم  هکنیا  هب  هجوت  اـب  دـنا : هتفگ  عجارم  رتشیب  زین  یعرـش  یهقف و  مکح  رظن  زا 
.دنتسه نماض  نونجم  هیفس و  دوخ  دنیوگ : یم  عجارم  زا  یخرب  اّما  دوب ؛ دهاوخ  نماض  نانآ 

: دینک هجوت  خساپ  شسرپ و  دنچ  هب  هنومن  ناونع  هب 

ار اه  هشیش  ای  هدرک  هراپ  ار  اهیلدنـص  هدروآ و  دراو  ار  یتاراسخ  یناگمه  ياهنفلت  ای  یمومع  ياهـسوبوتا  رد  دارفا  زا  یخرب  لاؤس :
؟ دنزادرپب دیاب  یسک  هچ  هب  دنتسه ؟ نماض  ایآ  دننکش ، یم 

.دزادرپب هطوبرم  تارادا  هب  ار  تاراسخ  دیاب  تسا و  تباث  نامض  يا : هنماخ  هللا  تیآ  ترضح 

.دنزادرپب روبزم  تکرش  هب  ار  تاراسخ  دیاب  دنتسه و  نماض  یلب ، لضاف : هللا  تیآ  ترضح 

.دنزادرپب دراد ، قلعت  نآ  هب  هک  يا  هسسؤم  هب  دیاب  دنا و  نماض  یلب ، یناگیاپلگ : یفاص  هللا  تیآ  ترضح 

، دنیامنب یلام  نداد  هب  مزلم  ار  وا  تاررقم  بسح  هب  هچنانچ  تسین و  زیاج  روبزم  لمع  يزیربت : هللا  تیآ  ترضح 

107 ص :
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.دزادرپب ار  نآ  دیاب 

.دنیامن زیراو  هسسؤم  نآ  صاخ  باسح  هب  دنا و  نماض  یلب ، تجهب : هللا  تیآ  ترضح 

.دنزادرپب هطوبرم  ياهنامزاس  تارادا و  هب  دیاب  دنتسه و  نماض  يرآ ، يزاریش : مراکم  هللا  تیآ  ترضح 

(1) .دنزادرپب هطوبرم  ةرادا  ای  تکرش  هب  دیاب  دنا و  نماض  یناتسیس : هللا  تیآ  ترضح 

: تسا هدمآ  نینچ  ناکدوک  لافطا و  تاراسخ  هب  تبسن  اما 

دزن تاعجارم  زا  دـعب  تسا ، هدرک  حورجم  ار  هلاس  تفه  يا  هّچب  رـسپ  مشچ  کی  گنـس  باترپ  اب  هلاس  تشه  يا  هّچب  رـسپ  لاؤس :
نیا ۀید  .تسا  هداد  تسد  زا  ار  دوخ  ییانیب  هدش و  عیاض  یلک  روط  هب  مشچ  نآ  هک  هدش  هداد  یعطق  هّیرظن  مشچ  صّـصختم  ياّبطا 

؟ دوشب نیمأت  دیاب  یطیارش  هچ  اب  هنوگچ و  دشاب ، هدوب  براض  ۀلاس  تشه  ۀّچب  رسپ  ةدهع  هب  ًاضرف  رگا  و  تسیک ؟ ةدهع  هب  مشچ 

(2) .تسا براض  لفط  ةداوناخ )  ) هلقاع رب  هید  خساپ :

یبیسآ تایح  نامز  رد  هتفر ، ایند  زا  هک  یکدوک  رگا  لاؤس :

108 ص :

ص 165. ج 4 ، عجارم ، املع و  هاگدید  زا  دیدج  لئاسم  - 1
ص 469. ج 3 ، هّرس ،) ّسدق  ) ینیمخ ماما  تائاتفتسا  - 2
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؟ دنبلطب تیلالح  صخش  نآ  زا  دیاب  وا  ةداوناخ  ایآ  تسا ، هدرک  دراو  یسک  هب 

(1) .دنزادرپب ار  تراسخ  دیاب  كدوک  نآ  ِلاوما  زا  هدز ، یلام  بیسآ  رگا  خساپ :

یم یـسک  هچ  ةدهع  هب  اهنآ  نامـض  دننک ، یم  فلت  ار  مدرم  ۀیثاثا  ای  تاناویح و  یعرـش  فیلکت  غولب و  زا  شیپ  هک  یلافطا  لاؤس :
؟ دشاب

(2)  . تسا نماض  وا  دوخ  دشن ، ادا  غولب  زا  سپ  ات  رگا  دشاب و  لفط  دوخ  لام  زا  دنچره  تسا ، ادا  نماض  اهنآ  ّیلو  خساپ :

یگنس ناهگان  هک  هدوب  يزاب  لوغشم  اهنآ  یکیدزن  رد  مه  یمّوس  درف  .دندوب  مه  يوس  هب  ینارپ  گنس  لوغشم  هّچب  رسپ  ود  لاؤس :
هدومن هید  تساوخرد  تیاکـش و  رـسپ  ود  ره  زا  يو  .دهد  یم  تسد  زا  ار  شا  ییانیب  دـصرد  هدرک و 80  دروخرب  ناـشیا  مشچ  هب 

هک دناد  یمن  زین  مودصم  دوخ  و  هدش ، باترپ  ود  نآ  زا  کی  مادک  ۀیحان  زا  گنس  هک  دشن  صّخشم  ًاقیقد  یگدیسر  یط  رد  .تسا 
هید دروم  رد  هاگداد  .تسا  هدرک  باترپ  هّچب  ود  نآ  زا  یکی  ار  گنس  ًاعطق  یلو  دنا ؛ هدرک  باترپ  گنـس  يو  فرط  هب  کی  مادک 

؟ دیامن لمع  بیترت  هچ  هب 

109 ص :

ص 138. ج 4 ، هّرس ،) ّسدق  ) تجهب هللا  تیآ  تائاتفتسا  - 1
ص 323. نامه ، - 2
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(1) .دوش یم  فیصنت  رفن  ود  نآ  نیب  تراسخ )  ) شرا لاؤس ، ضرف  رد  خساپ :

یناگمه مزع  اب  طیحم  تشادهب 

اهناسنا ۀمه  هک  تسا  هدومن  رداص  ریگارف  هبناج و  همه  یگـشیمه ، یناگمه ، نامرف  کی  مالـسا  ایوگ  هدش ، دای  تایاور  هب  هجوت  اب 
یگدولآ زا  دنـشاب و  هزیکاپ  فیظن و  هدوب ، ساسح  دوخ  یگدنز  راک و  لحم  لزنم ، ندب ، هب  تبـسن  دـیاب  یگدـنز  نارود  مامت  رد 

.دننامب رود 

لوـسر .تسا  مـه  ربارب  رد  تـلود  تـلم و  زین  رگیدـکی و  هـب  تبـسن  نادنورهـش  لـباقتم  فیاـظو  قوـقح و  زا  یکی  عوـضوم  نـیا 
رد هار و  رس  ای  دننک ، یم  هدافتسا  نآ  ۀیاس  ای  راب  زا  مدرم  هک  یتخرد  ریز  ندرک ) ییوشتـسد   ) یّلخت زا  هلآ )  هیلع و  هللا  یّلـص  ) ادخ

(2) .دومرف یم  یهن  تسا ، نارگید  دید  ضرعم 

اجک ییوشتـسد  يارب  سانـشان  بیرغ و  دارفا  درک : ضرع  مالّـسلا ) هیلع  ) داجـس ماما  هب  يدرم  دومرف : زین  مالّـسلا ) هیلع  ) قداص ماما 
دروم هک  ییاهاج  هویم و  ناتخرد  ریز  رورم ، روبع و  ياهلحم  اهدور ، رانک  دوش : زیهرپ  اهناکم  نیا  زا  دومرف : ترضح  دنورب ؟

110 ص :

ص 450. ج 3 ، مراکم ، هللا  تیآ  دیدج  تائاتافتسا  - 1
ص 328. ج 1 ، هعیشلا ، لئاسو  .ِقیِرَّطلا » ِهَعِراَق  یَلَع  ْوَأ  ٍهَرِْمثُم  ٍهَرَجَش  َتْحَت  ٌدَحَأ  َلُوبَی  ْنَأ  یَهَن  - » 2
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(1) .اه هناخ  ِرد  يولج  دومرف : تسا ؟ تنعل  دروم  ییاج  هچ  تفگ : .تسا  تنعل 

(2) .دیرازاین ار  اهنآ  عوفدم ]  ] طئاغ لوب و  اب  سپ  دراد ، ینانکاس  بآ  دیامرف : یم  مالّسلا ) هیلع  ) نانمؤم ریما 

(3) .تسا رقف  ۀیام  نآ  ندرک  اهر  هک  ارچ  دیرادهگن ؛ هزیکاپ  توبکنع  ياهرات  زا  ار  ناتیاه  هناخ  دیامرف : یم  نینچمه 

زا هتـشادهگن ، هزیکاپ  ار  زبس  ياهاضف  اه و  كراپ  لیبق  زا  دوخ  یمومع  نکاما  تسیز و  طـیحم  ناناملـسم  تسا  هتـسیاش  ور  نیا  زا 
.دننادب دوخ  فیاظو  زا  یکی  ار  عوضوم  نیا  دننک و  يریگولج  اهنآ  ندرک  هدولآ 

تسیز طیحم  بیرخت  زا  يراددوخ 

هک تفگ  دـیاب  رگید  يوس  زا  و  تسا ، هدـش  یناوارف  دـیکأت  شرافـس و  زبس  ياضف  داجیا  يراکتخرد و  هب  تبـسن  مالـسا  نییآ  رد 
دوجو هب  ار  ینیشنلد  عوبطم و  ياضف  هک  تسا  لاملا  تیب  ۀنیزه  اب  یمومع  نکاما  رد  دوجوم  ناهایگ  ناتخرد و 

111 ص :

َعِـضاَوَم ِهَرِْمثُْملا َو  ِراَجْـشَْألا  َتْحَت  َهَِذفاَّنلا َو  َقُرُّطلا  ِراَْهنَْألا َو  َطوُطُـش  یِقَّتَی  َلاَق  ُءَابَرُْغلا  ُأَّضَوَتَی  َْنیَأ  ِْنیَـسُْحلا ع  ِْنب  ِِّیلَِعل  ٌلُجَر  َلاَق  - » 1
ح 2. ص 15 ، ج 3 ، یفاک ، .ِروُّدلا » ُباَْوبَأ  َلاَق  ِنْعَّللا  ُعِضاَوَم  َْنیَأ  َُهل َو  َلیِقَف  ِنْعَّللا 

ص 271. ج 1 ، لئاسولا ، كردتسم  « ) .ٍِطئاَغ َال  ٍلْوَِبب َو  ْمُهوُذُْؤت  اَلَف  ٌناَّکُس  َُهل  ُءاَْملا  - » 2
ح 266. ص 116 ، يدنوار ، تاوعد  .ْرقَْفلا » ُثِرُوی  ِْتیَْبلا  ِیف  ُهَکْرَت  َّنِإَف  ِتُوبَْکنَْعلا  ِلْزَغ  ْنِم  ْمُکَتُوُیب  اوُفِّظَن  - » 3
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.دننک یم  هدافتسا  نآ  زا  نارگید  هدروآ و 

نآ شاداپ  تلیضف و  هدومن و  بیغرت  قیوشت و  اهنآ  هب  یگدیسر  زبس و  ياضف  داجیا  لاهن و  تشک  هب  تبسن  هک  هنوگ  نامه  مالسا 
رادـشه نآ  موش  بقاوع  هب  تبـسن  هدومن و  دـیدهت  شنزرـس و  زین  اهنآ  بیرخت  ندرب و  نیب  زا  هب  تبـسن  تسا ، هدرک  يروآداـی  ار 

: هلمج زا  تسا ، هداد 

یم ورف  شتآ  رد  ار  شرس  ادخ  دنک ، عطق  ار  يردس  تخرد  تهج ] یب   ] سک ره  تسا : هدومرف  هلآ )  هیلع و  هللا  یّلص  ) ادخ لوسر 
(1) .درب

ادـخ دـیهد ] ماجنا  يراک  نینچ  رگا   ] هکارچ دـینکن ؛ عطق  ار  هدـنهد  هویم  ناتخرد  تسا : هدومرف  مالّـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  نینچمه 
(2) .دزیر یم  ورف  امش  رب  ار  یتخس  باذع 

هب مارتحا  نارگید ، هب  ندـناسرن  رازآ  دـهد : یم  شیازفا  ار  ناـسنا  رمع  هک  یلماوع  زا  دـیامرف : یم  مالّـسلا ) هیلع  ) ناـنمؤم ریما  زین  و 
(3) .تسا یتسردنت  ظفح  نتفرگ و  وضو  وکین  ترورض ،) ماگنه  هب  زج   ) زبس ناتخرد  عطق  زا  زیهرپ  ناشیوخ ، اب  دنویپ  ناریپ ،

يرادرب هرهب  ماگنه  هب  هک  تسا  مزال  ناگمه  رب  ور ، نیا  زا 

112 ص :

ص 113. ج 63 ، راونالا ، راحب  .ِراَّنلا » ِیف  ُهَسْأَر  ُهَّللا  َبَّوَص  ًهَرْدِس  َعَطَق  ْنَم  - » 1
ص 39. ج 19 ، هعیشلا ، لئاسو  .ًاّبَص » َباَذَْعلا  ُمُْکیَلَع  ُهَّللا  َّبُصَیَف  َراَمِّثلا  اوُعِّطَُقت  َال  - » 2

ُغاَبْـسِإ ِهَروُرَّضلا َو  َْدنِع  اَّلِإ  ِهَبْطَّرلا  ِراَجْـشَْألا  ِعْطَق  ْنَع  َزَرَتُْحی  ْنَأ  ِمِحَّرلا َو  ُهَلِـص  ِخُویُّشلا َو  ُرِیقْوَت  يَذَْألا َو  ُكْرَت  ِرُمُْعلا  ِیف  ُدیِزَی  اَّمِم  - » 3
ص 319. ج 73 ، راونالا ، راحب  .ِهَّحِّصلا » ُْظفِح  ِءوُضُْولا َو 
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بیسآ زا  ار  دوخ  ناکدوک  دیاب  اهرت  گرزب  ناتسرپرس و  هژیو  هب  دنروآ ، لمع  هب  ار  مزال  تبقارم  ناهایگ  اهلگ و  ناتخرد و  زا 

ناتخرد تسوپ  دننکـشب و  ار  اهلاهن  دنیامن و  بیرخت  ار  اه  لگ  اه و  هچغاب  هک  دنهدن  هزاجا  نانآ  هب  و  دنراد ، زاب  اهنآ  هب  ندـناسر 
روط نیمه  دننک و  نشور  شتآ  اهنآ  ریز  ای  دنـسیونب  يراگدای  ناتخرد  يور  هکنیا  ای  دوش ، اهنآ  ندش  کشخ  ثعاب  هک  دـننکب  ار 

.دنیامن هدولآ  فیثک و  ار  كراپ  اه  بآ  ای  دنناسرب و  بیسآ  اه  كراپ  ياه  هدرن  اه و  یلدنص  هب  نانآ  دنراذگن 

كراپ رد  رضاح  دارفا  قوقح  تیاعر 

اَمَّنِإ دـیامرف : یم  وـس  کـی  زا  مـیرک  نآرق  .دــنرادروخرب  شزرا  زا  یناـمیا  ینید و  ياـهتقایل  ساـسا  رب  یمالــسا  ۀــعماج  رد  دارفا 
، تقیقح رد  « ؛ (2)« ْمُکاَْقتَأ ِهَّللا  َْدنِع  ْمُکَمَرْکَأ  َّنِإ  : » دیامرف یم  رگید  يوس  زا  و  .دـنردارب » رگیدـکی  اب  نانمؤم   » (1)  « هوخإ نُونِمؤُملا 

رگید رب  یناملسم  ره  قوقح  تیاعر  نارگید و  هب  مارتحا  اوقت ، تیاعر  ینعی  .تسامش ؛» نیرتراگزیهرپ  ادخ ، دزن  امش  نیرتدنمجرا 
.تسا مزال  ناناملسم 

: دیامرف یم  نینچ  نانآ  قح  نیرتمک  نوماریپ  رگیدکی ، رب  نمؤم  دارفا  قوقح  ندرمش  ماگنه  مالّسلا ) هیلع  ) قداص ماما 

113 ص :

.10/ تارجح - 1
.13 نامه / - 2
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شوخاـن دوـخ  يارب  هچنآ  يدنـسپب و  زین  وا  يارب  يدنـسپ ، یم  تدوـخ  يارب  هچنآ  ره  هک  تسا  نـیا  وـت  رب  تردارب  قـح  نیرتـمک 
(1) .يرادب شوخان  زین  وا  يارب  يراد ،

ناما رد  تنابز  تسد و  زا  ناناملـسم  يراذگاو و  قح ] هب   ] ار تبلق  هک  تسا  نآ  مالـسا  دومرف : هلآ )  هیلع و  هللا  یّلـص  ) ادـخ لوسر 
(2) .دنشاب

زیگنا هنتف  ربارب  رد  دنرب و  یم  هرهب  تخرد  بآ و  زا  مه  رانک  رد  سپ  تسا ، ناملـسم  ردارب  ناملـسم  دومرف : ترـضح  نآ  نینچمه 
(3) .دنرگیدکی روای 

مدرم هک  تسا  یسک  نمؤم  و  دنشاب ، هدوسآ  وا  نابز  تسد و  زا  مدرم  هک  تسا  یسک  ناملسم  دومرف : زین  مالّـسلا ) هیلع  ) قداص ماما 
(4) .دننادب دوخ  ناج  لام و  نیما  ار  وا 

، دروآ مهارف  ار  نانآ  رازآ  تیذا و  تابجوم  ای  دنک  تناها  نارگید  هب  ناسنا  رگا  اه  كراپ  دننام  یمومع  ياهاضف  رد  نیاربانب ،

114 ص :

ص 169. ج 2 ، یفاک ، .کِسْفَِنل » ُهَرْکَت  اَم  َُهل  َهَرْکَت  َکِسْفَِنل َو  ُّبُِحت  اَم  َُهل  َّبُِحت  ْنَأ  اَْهنِم  ٍقَح  ُرَْسیَأ  - »... 1
ص 26. ج 1 ، لامعلا ، زنک  .كِدَی » ِکبلَق و  نِم  َنوُِملسملا  مَلسی  ُکبلَق و  َملست  نأ  ُمالسإلا  - » 2

ح 8956. ص 366 ، ج 5 ، همکحلا ، نازیم  .ِناّتَفلا » یَلَع  ِنانَواعَتَی  ُرَجَشلا و  ُءاَملا و  اَمهُعَسَی  ِملسُملا  وخأ  ُِملسُملا  - » 3
ح 1. ص 239 ، رابخالا ، یناعم  .ْمِهِسُْفنَأ » ْمِِهلاَْومَأ َو  یَلَع  ُساَّنلا  ُهَنَمَْتئا  ِنَم  ُنِمْؤُْملا  َو  ِِهناَِسل ، ِهِدَی َو  ْنِم  ُساَّنلا  َِملَس  ْنَم  ُِملْسُْملا  - » 4
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: مینک یم  هراشا  يرگید  ياه  هنومن  هب  اجنیا  رد  .تسا  هتشاد  زاب  راک  نیا  زا  ار  وا  مالسا  هداد و  ماجنا  یتشز  راک 

نیهوت ریقحت و  نم  ناتـسود  زا  یکی  هب  هک  ره  تسا : هدومرف  لیلج  زیزع و  دنوادخ  دیامرف : یم  هلآ )  هیلع و  هللا  یّلـص  ) ادـخ لوسر 
(1) .تسا هدش  هدامآ  نم  اب  گنج  يارب  دراد ، اور 

، درازایب ار  ادخ  هک  یـسک  تسا و  هدرزآ  ار  ادـخ  درازایب ، ارم  سک  ره  هدرازآ و  ارم  درازایب ، ار  ینمؤم  سک  ره  دـیامرف : یم  زین  و 
(2) .تسا هتفرگ  رارق  تنعل  دروم  نآرق  روبز و  لیجنا ، تاروت ، ینامسآ  بتک  رد 

یقیسوم هچ   ] یتوص لیاسو  يادص  ندرک  دنلب  هدنهد و  رازآ  يادص  رـس و  زا  دیاب  میریگ  یم  رارق  نارگید  رانک  رد  یتقو  نیاربانب 
.دننزب مهب  ار  نارگید  شمارآ  اه  هچب  میهدن  هزاجا  مییامن و  يراددوخ  بوخ ] لالح و  یحادم  شخب  ای  مارح 

يراوجمه نسح  یعامتجا و  بادآ  تیاعر 

زا قلُخ » نسُح   » عوضوم نارگید ، اب  ترـشاعم  ةرابرد  .تسا  نادنورهـش  ناعون و  مه  اب  لماعت  یگدنز ، رد  مهم  ياهروحم  زا  یکی 
.تسا رادروخرب  يا  هژیو  هاگیاج 

115 ص :

ص 351. ج 2 ، یفاک ، .ِیَتبَراَحُِمل » َدَصْرَأ  ْدَقَف  ًاِّیلَو  ِیل  َناَهَأ  ْنَم  َّلَج : َّزَع َو  ُهَّللا  َلاَق  - » 1
ِرُوبَّزلا َو ِلـیِْجنِْإلا َو  ِهاَرْوَّتلا َو  ِیف  ٌنوُْعلَم  َوُهَف  َهَّللا  يَذآ  ْنَم  َّلَـج َو  َّزَع َو  َهَّللا  يَذآ  ْدَـقَف  ِیناَذآ  ْنَم  ِیناَذآ َو  ْدَـقَف  ًاـنِمُْؤم  يَذآ  ْنَم  - » 2

ص 78. راونالا ، هاکشم  .ِناَقْرُْفلا »
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یمن هداـهن  قـلخ  نسح  زا  رترب  يزیچ  زیخاتـسر ، ماـگنه  هـب  یمدآ  لـمع  يوزارت  رد  دوـمرف : هـلآ )  هـیلع و  هللا  یّلـص  ) ادـخ لوـسر 
(1) .دوش

ییوخ شوخ  ّدح  دندیسرپ : مالّـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  زا  هک  یماگنه  تسا : هدمآ  نینچ  قلخ  نسح  ةدودحم  ةرابرد  ام  تایاور  رد 
(2) .ینک رادید  ییور  شوخ  اب  ار  تردارب  یشاب و  راتفگ  شوخ  وخ و  مرن  دومرف : تسیچ ؟

یگنهرف ینید و  ياه  شزرا  هب  هجوت 

يدوجو فلتخم  داعبا  بسانت  هب  مالسا  شخبتایح  نییآ  هدش ، بیکرت  ناج  مسج و  زا  تسا و  يدعب  ود  دوجوم  ناسنا  هکنیا  هب  رظن 
یگدنز يدام  یمسج و  لئاسم  هب  یگدیسر  نوماریپ  یمالـسا  ياهدومنهر  زا  یـشخب  .تسا  هدرک  هئارا  ار  مزال  ياهدومنهر  ناسنا 

.ناسنا یحور  يونعم و  لئاسم  ةرابرد  رگید  یشخب  تسا و  رشب 

نیا رد  یمرگرـس  هب  ار  دوخ  تغارف  زا  یتاعاس  دزارپ و  یم  لالح  تذـل  هب  زبس  ياضف  ای  كراپ  رد  هداوناخ  ای  درف  کی  هک  ینامز 
زا دشاب و  هتشاد  هجوت  زین  ینید  ياهشزرا  زا  يرادساپ  هب  هک  تسا  بسانم  راوازس و  دهد ، یم  صاصتخا  هنیمز 

116 ص :

ص 99. ج 2 ، یفاک ، .ُِقلُْخلا » ِنْسُح  ْنِم  ُلَْضفَأ  ِهَماَیِْقلا  َمْوَی  ٍئِْرما  ِناَزیِم  ِیف  ُعَضُوی  اَم  - » 1
ج 4، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  .ٍنَسَح » ٍرِْشِبب  َكاَخَأ  یَْقلَت  َکَماَلَک َو  ُبیُِطت  َکَِبناَج َو  ُنِیُلت  َلاَق  ُِقلُْخلا  ِنْسُح  ُّدَح  اَم  ُقِداَّصلا ( َِلئُس  - » 2

ص 412.
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شخب رد  هک  نآ -  اب  هطبار  رد  یمالـسا  ياهزرم  تیاعر  فافع و  باجح و  عوضوم  ددرگن و  لفاغ  هنیمز  نیا  رد  شیوخ  فیاظو 
.دوشن گنر  مک  یمومع  نکاما  زا  یخرب  رد  دومن -  میهاوخ  هراشا  هب  كراپ  ناتسوب و  یسانش  بیسآ 

نیا زا  .دشاب  رت  يدج  دیاب  تسا -  نامیا  اب  دارفا  ياه  هناشن  زا  یکی  هک  زامن -  ماگنه  هب  ادـخ  اب  شیاین  يدابع و  فیاظو  هب  هجوت 
ماگنه تسا  هتـسیاش  تسا ، هدش  ثادحا  زامن  يارب  ناناملـسم  عقوم  هب  روضح  يارب  هک  اه  كراپ  ياه  هناخزامن  ای  دجاسم  رد  ور ،

( اه هناخزامن  و   ) دجاسم ینادابآ  نید ، يایلوا  تایاور  رد  .دنزادرپب  تدابع  هب  هتفای و  روضح  نآ  رد  ناگمه  زامن  تقو  ندیـسر  ارف 
.تسا هدمآ  رامش  هب  يدرمناوج  ياه  هناشن  زا 

، نآرق توالت  تسا : نطو  رد  اـهنآ  زیچ  هس  تسا : زیچ  شـش  رد  يدرمناوج  تّورم و  دـیامرف : یم  مالّـسلا ) هیلع  ) یلع ناـنمؤم  ریما 
نارفـسمه و اب  یقالخا  شوخ  هشوت ، داز و  زا  شـشخب  تسا : رفـس  رد  زیچ  هس  و  ادخ ، هار  رد  ینیزگ  تسود  دجاسم و  يزاسدابآ 

(1) .ندرک ترشاعم  وکین 

، درادب یمارگ  ار  دجسم  هک  یسک  دیامرف : یم  نینچمه 

117 ص :

اَّمَأ ِهَّللا َو  ِیف  ِناَوْخِْإلا  ُذاَخِّتا  ِدِجاَسَْملا َو  ُهَراَمِع  ِنآْرُْقلا َو  ُهَواَِلت  ِرَضَْحلا  ِیف  ِیتَّلاَف  ِرَضَْحلا  ِیف  ٌثاََلث  ِرَفَّسلا َو  ِیف  ٌثاََلث  ٌّتِس  ُهَّوُرُْملا  - » 1
ص 77. بولقلا ، داشرا  .ِفوُْرعَْملِاب » ُهَرَشاَعُْملا  ُِقلُْخلا َو  ُنْسُح  ِداَّزلا َو  ُلَْذب  ِرَفَّسلا  ِیف  ِیتَّلا 
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(1) .دهد یم  وا  تسار  تسد  هب  ار  شلامعا  ۀمان  ادخ  دنک و  یم  رادید  تراشب  ینامداش و  اب  زیخاتسر  رد  ار  ادخ 

: تفگ شرـسپ  هب  نامقل  دـیامرف : یم  دـنک ، یم  يروآدای  ار  شدـنزرف  هب  نامقل  تاشرافـس  مالّـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  هک  یماگنه 
ار نآ  دیسر ، ارف  زامن  تقو  هاگره  تسا :] نینچ  اهشرافس  نآ  زا  یکی  نک ! تیاعر  ار  یتاکن   ] يدرک رفس  یهورگ  اب  هاگره  مرسپ !
هب ار  زاـمن  یناوتب ] رگا  و  ، ] ناـسنا ندرگ  رب  تسا  ینیِد  زاـمن  هکارچ  وش ؛ هدوسآ  ناوـخب و  ار  تزاـمن  زادـنین ! ریخأـت  يور  چـیه  هب 

(2) .دشاب هزین  يالاب  رب  دنچره  ناوخب ، تعامج 

118 ص :

ص 304. ج 7 ، راونالا ، راحب  .ِِهنیِمَِیب » َُهباَتِک  ُهاَطْعَأ  ًارِْشبَتْسُم َو  ًاکِحاَض  ُهاَْقلَی  َمْوَی  َهَّللا  َیَِقل  ًادِجْسَم  َرَّقَو  ْنَم  - » 1
مراکم .ّجُز » ِْسأَر  یَلَع  َْول  ٍهَعاَمَج َو  ِیف  ِّلَص  ٌْنیَد َو  اَهَّنِإَف  اَْهنِم  ْحِرَتْسا  اَهِّلَص َو  ْیَِـشل ٍء َو  اَهْرِّخَُؤت  اَلَف  ِهاَلَّصلا  ُْتقَو  َءاَج  اَذِإ  َیَُنب  اَی  - » 2

ص 252. قالخالا ،
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یحیرفت زکارم  كراپ و  یسانش  بیسآ  مجنپ : لصف 

هراشا

119 ص :
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اهشزرا زا  یضعب  ندش  گنر  مک 

اب ار  دوخ  تغارف  تاقوا  دیاب  دراد و  زاین  حـیرفت  هب  یگدـنز  رد  عونت  یگتـسخ و  عفر  يارب  یعیبط  روط  هب  ترورـض و  هب  انب  ناسنا 
نییآ ور ، نیا  زا  .دنک  دازآ  یگدنز  ياهدنب  دیق و  زا  یتعاس  دنچ  يارب  ار  دوخ  دنارذگب و  نیرفآ  يداش  شخب و  تّرـسم  ياهراک 
هنیمز نیا  رد  یحیرفت  زکارم  زبس و  ياضف  كراـپ و  زا  ناوت  یم  تسا و  قفاوم  یناـمداش  طاـشن و  بسک  ییوج و  تذـل  اـب  مالـسا 

هدوب و طیرفت  طارفا و  زا  رود  هب  هک  تسا  دنمـشزرا  هاگنآ  يداش  تذل و  بسک  هک  دوب  لفاغ  دیابن  هتکن  نیا  زا  اما  دش ؛ دـنم  هرهب 
تیاعر اب  هارمه  هنادنسپادخ و  یمالسا ، یناسنا ، دیاب  دشاب و  دراد ، لاغتشا  نآ  هب  هک  يراک  رد  یمدآ  تیقفوم  دشر و  يارب  یلماع 

.دشاب دودح 

121 ص :
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يداش حیرفت و  رایعم 

هراشا

نیا اما  تسا ؛ هتفرگ  رارق  دییأت  دروم  یعون  هب  هدـش و  تیانع  ینارذـگ  شوخ  حـیرفت و  هب  نتخادرپ  عوضوم  یمالـسا ، گنهرف  رد 
: مینک یم  هراشا  اهنآ  زا  یضعب  هب  هک  دراد  یطیارش  عوضوم 

هانگ زا  زیهرپ  فلا )

ادـخ ینامرفان  اب  هارمه  هانگ و  هار  زا  هک  یحیرفت  يداـش و  عون  ره  اـج و  ره  هک  دـشاب  اـم  هجوت  دروم  دـیاب  هشیمه  مهم  لـصا  نیا 
.دوب دهاوخن  هدوبن و  نید  يایلوا  مالسا و  دییأت  دروم  هاگ  چیه  تسا و  یشزرا  دض  یفنم و  يراک  دریذپ ، تروص 

سلاجم رد  ینامداش  ندـیدنخ و  ندرک ، هلهله  ندز ، تسد  دـیلقت ) ماظع  عجارم   ) نید ناهیقف  ناسانـشراک و  زا  یعمج  رظن  هب  رگا 
يراک نینچ  حیرفت  ینارذگـشوخ و  ناونع  هب  یـسلجم  ره  رد  هک  تسین  انعم  نادـب  نیا  تسا ، زیاج  ناوناب  يارب  نآ  ریغ  یـسورع و 

! دشاب اور  زیاج و  مرحمان  نادرم  روضح  رد  مه  نآ  نآ ، نیا و  تیاضر  بلج  يارب 

کیدزن مدرم  هب  ادـخ  زا  يرود  اـب  دـیرواین و  مشخ  هب  ار  ادـخ  یـسک ، يدونـشخ  بـلج  يارب  دوـمرف : مالّـسلا ) هـیلع  ) قداـص ماـما 
(1) .دیوشن

122 ص :

ص 154. ج 16 ، هعیشلا ، لئاسو  .ِهَّللا » َنِم  ٍدُعاَبَِتب  ِساَّنلا  َیلِإ  اُوبَّرَقَتَت  َال  ِهِْقلَخ َو  ْنِم  ٍدَحَأ  اَضِِرب  َهَّللا  اوُطِخُْست  َال  - » 1
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هک دنیشنب  یـسلجم  رد  نمؤم  تسین  راوازـس  تسا : هدومرف  هدومن و  شهوکن  ار  یـسلجم  نینچ  رد  روضح  ترـضح  نآ  ور ، نیا  زا 
(1) .دهد رییغت  ار  سلجم  نآ  دناوت  یمن  وا  دوش و  یم  ادخ  ینامرفان  نآ  رد 

: دینک تقد  هنیمز  نیا  رد  یشسرپ  هب 

؟ دراد یمکح  هچ  نادرم ، نیب  نز  نانز و  نیب  درم  ای  نز و  يارب  نز  درم و  يارب  درم  یلحم  صقر  لاؤس :

نادرم نیب  رد  نز  ای  دشاب و  يا  هدسفم  بترت  ای  مارح  لعف  مزلتـسم  ای  دنک و  کیرحت  ار  توهـش  هک  دشاب  يا  هنوگ  هب  رگا  خـساپ :
(2)  . تسا مارح  دصقرب ، هناگیب 

وهل وغل و  زا  زیهرپ  ب )

هیامنارگ رمع  دیابن  نیاربانب ، .دیآ  لیان  یهلا  برق  ماقم  هب  ات  هدش  هدیرفآ  لماکت  یگدنب و  يارب  هک  تسادخ  ةدیرفآ  نیرترب  ناسنا 
زا دـیاب  زین  حـیرفت  ماگنه  هب  دراد و  زاب  لماکت  دـشر و  ریـسم  زا  ار  دوخ  يزابـسوه ، اـب  دـنک و  يرپس  وغل  هدوهیب و  ياـهراک  رد  ار 

.دزیهرپب مارح )  ) وهل ياهراک 

ایآ و  تسیچ ؟ مارح  زا  لالح  یقیسوم  زییمت  كالم  لاؤس :

123 ص :

ص 260. نامه ، .ِهِرِییْغَت » یَلَع  ُرِدْقَی  َال  ِهِیف َو  ُهَّللا  یَصُْعی  ًاِسلْجَم  َسِلْجَی  ْنَأ  ِنِمْؤُْمِلل  یِغَْبنَی  َال  - » 1
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؟ تسا لالح  کیسالک  یقیسوم 

بوسحم مارح  یقیـسوم  دشاب ، شون  شیع و  سلاجم  اب  بسانم  برطم و  يوهل و  یقیـسوم  فرع  رظن  هب  هک  ییقیـسوم  ره  خـساپ :
تسا فلکم  یفرع  رظن  هب  لوکوم  زین  عوضوم  صیخشت  .کیسالک  ریغ  ای  دشاب  کیسالک  یقیسوم  هک  دنک  یمن  یقرف  دوش و  یم 

(1) .درادن لاکشا  دوخ  يدوخ  هب  دشابن ، هنوگ  نیا  ییقیسوم  رگا  و 

؟ تسا مادک  نآ  صیخشت  هار  تسیچ و  يوهل  برطم و  یقیسوم  زا  روظنم  لاؤس :

هب هدومن ، رود  یقالخا  لیاضف  لاعتم و  يادخ  دای  زا  ار  ناسنا  دراد ، هک  ییاهیگژیو  ببـس  هب  هک  تسا  نآ  برطم  یقیـسوم  خـساپ :
(2) .تسا فرُع  عوضوم ، صیخشت  عجرم  دهد و  قوس  هانگ  يراب و  دنب و  یب  تمس 

یقیسوم جیورت  مکح 

: دینک هجوت  ریز  خساپ  شسرپ و  هب  یقیسوم  جیورت  ۀنیمز  رد 

، دوش هداد  رارق  سرد  کی  ناونع  هب  یقیسوم  سالک  سرادم  رد  هکنیا  رب  ینبم  دسر  یم  شوگ  هب  ییاه  همزمز  لاؤس :

124 ص :
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؟ دنتسه یمادقا  نینچ  هب  زاجم  یعرش  رظن  زا  یگنهرف  نایلوتم  ایآ 

.تسا یقیـسوم  دـنک ، یم  ریدـخت  ار  ام  ياهناوج  زغم  زاب  هک  ییاـهزیچ  هلمج  زا  ...درادـن  یقرف  كاـیرت  اـب  یقیـسوم  ینیمخ : ماـما 
دوش و يدج  ریغ  لاعف و  ریغ  زغم  کی  هب  لیدـبت  دـنک ، شوگ  یقیـسوم  هب  یتقو  دـنچ  ناسنا  زغم  رگا  هک  دوش  یم  ببـس  یقیـسوم 

.دنک یم  نوریب  تیدج  زا  ار  ناسنا 

کی هب  درب و  یم  نوریب  تیدـج  زا  ار  ناـسنا  نکیل  دـیآ ؛ یم  شـشوخ  عـبط  بسح  رب  سک  ره  هتبلا  هک  تسا  يروـما  زا  یقیـسوم 
هب يدج  لئاسم  زا  یگدنز و  لئاسم  زا  دـنک ، فرـص  یقیـسوم  ياپ  ار  شتاقوا  رثکا  هک  یناوج  .دـناشک  یم  هدوهیب  لزه و  دوجوم 

.دوش یم  لفاغ  یلک 

.تسین زیاج  تسا و  دسافم  بترت  نانآ و  فارحنا  بجوم  نالاهنون  هب  یگدنزاون  یقیسوم و  شزومآ  يا : هنماخ  هللا  تیآ  ترـضح 
راک هب  ناناوجون  شرورپ  شزومآ و  رد  فراعم  گنهرف و  رشن  مسا  هب  ار  دوخ  یصخش  ياه  هقیلس  دنتسین  زاجم  یگنهرف  نیلوئـسم 

.دنریگ

.تسین زیاج  هک  تسا  حضاو  یفاص : هللا  تیآ  ترضح 

.تسین زیاج  راک  نیا  مراکم : هللا  تیآ  ترضح 

.تسا مارح  تجهب : هللا  تیآ  ترضح 
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(1) .تسا مارح  يوهل  یقیسوم  هب  نداد  شوگ  نتفرگ و  دای  نداد و  دای  يزیربت : هللا  تیآ  ترضح 

ناسنا هک  يدروم  ره  دنا : هدومرف  نومضم  نیا  هب  امیـس  ادص و  ياهگنهآ  ةرابرد  يربهر  مظعم  ماقم  زین  و  هّرـس ) ّسدق  ) ینیمخ ماما 
(2) .درادن یعنام  دشاب ، كوکشم  رگا  و  دنک ، شوگدیابن  دنادب ، بعل  وهل و  سلاجم  اب  بسانم  برطم و  ار  گنهآ  نآ 

فافع زا  يرود  یباجحدب و 

دیاب یناملسم  درم  نز و  ره  هک  تخادرپ  هتکن  نیا  هب  دیاب  ددرگ ، یم  هدهاشم  درم  نز و  طالتخا  نکاما  نآ  زا  یخرب  رد  هک  نونکا 
، ومع رتخد  ًالثم  درادـن ؛ انعم  طرـش  دـیق و  نودـب  يدازآ  تسا و  تیمها  اب  حرطم و  مرحماـن  مرحم و  عوضوم  مالـسا  رد  هک  دـنادب 

کیرحت  ) هبیر اب  رگا  نانآ ، هب  ندرک  هاگن  نانآ و  اـب  نتفگ  نخـس  دـنا و  مرحماـن  نز  رهاوخ  هلاـخ و  رتخد  ییاد ، رتخد  همع ، رتخد 
.تسین زیاج  هدوب و  هانگ  دشاب ، توهش )

.تسا باجح  یمالسا و  ششوپ  ۀلئسم  فافع ، يابیز  ياه  هولج  زا  یکی  تسا و  مزال  يدرف  ره  رب  فافع  ایح و  تیاعر  ور ، نیا  زا 
تفع و بناج  دور و  یم  نوریب  هناخ  زا  ناملسم  يوناب  کی  هک  ینامز  ددرگ  یم  ببس  یمالسا  ششوپ 

126 ص :

ص 87. ج 3 ، دیلقت ، عجارم  املع و  هاگدید  زا  دیدج  لئاسم  - 1
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.دننک ضرعت  وا  هب  دنناوتن  هدوب و  ناما  رد  دساف  راب و  دنب و  یب  دارفا  یناطیش  میمصت  زا  دنک ، یم  تیاعر  ار  ینمادکاپ 

تسا و هدرک  رما  نآ  تیاعر  هب  هدومن و  نایب  ار  نآ  تحارـص  اب  تایاور  تاـیآ و  تسا و  نشور  مالـسا  هاگدـید  زا  باـجح  مکح 
.دنهد نآ  بوجو  هب  اوتف  ینس ) هعیش و   ) ناهیقف مامت  هدش  ببس  عوضوم  نیا 

ریخا رصع  حالطصا  هب  و  ششوپ - ۀلئسم  رد  هک  تسا  نیا  رما  تقیقح  : » دیوگ یم  هنیمز  نیا  رد  هّرـس ) ّسدق  ) يرهطم دیهـش  داتـسا 
نز و ایآ  هک  تسا  نیا  نخس  حور  نایرع ؟ ای  دوش  رهاظ  عامتجا  رد  هدیشوپ  تسا  بوخ  نز  ایآ  هک  تسین  نیا  رد  نخـس  باجح -

يانثتـسا هب  ار  تاعتمت  رثکادح  یلفحم  ره  رد  ینز ، ره  زا  هک  دشاب  هتـشاد  قح  دیاب  درم  ایآ  دشاب ؟ ناگیار  دیاب  نز  زا  درم  تاعتمت 
؟ هن ای  دربب  انز 

اب هارمه  جاودزا و  نوناق  رداک  رد  یگداوناخ و  طیحم  رد  طقف  نادرم  ریخ ، دـهد : یم  باوج  درگن ، یم  لـئاسم  حور  هب  هک  مالـسا 
نانز زا  هدافتـسا  عامتجا  طیحم  رد  اما  دننک ؛ ییوجماک  ینوناق  نارـسمه  ناونع  هب  نانز  زا  دنناوت  یم  نیگنـس  تادهعت  هلـسلس  کی 

لکـش ره  هب  تروص و  ره  هب  دـنزاس ، بایماک  یگداوناـخ  نوناـک  زا  جراـخ  رد  ار  نادرم  هکنیا  زا  زین  ناـنز  تسا و  عونمم  هناـگیب 
.دنشاب یم  عونمم 
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مان هب  هلئـسم  هک  سک  نآ  ینعی  نایرع ؟ ای  دیایب  نوریب  هدیـشوپ  دنکب ؟ هچ  نز  هک  تسا  نیا  هلئـسم  رهاظ  تروص  هک  تسا  تسرد 
ریسا موکحم و  ای  دشاب  دازآ  نز  تسا  رتهب  ایآ  هک  دوش  یم  حرط  يا  هنازوسلد  نحل  اب  هلئـسم  ًانایحا  تسا و  نز  دوش ، یم  ناونع  وا 
تهج زا  زج  نز ، زا  یـسنج  یـشک  هرهب  رد  دیاب  درم  ایآ  هکنیا  نآ  تسا و  يرگید  زیچ  بلطم  نطاب  هلئـسم و  حور  اما  باجح ؟ رد 

نیا رد  نز  زا  درم  لقاال  و  نز ، هن  تسا ، درم  تسا ، عفن  يذ  هلئـسم  نیا  رد  هک  سک  نآ  ینعی  هن ؟ ای  دشاب  هتـشاد  قلطم  يدازآ  انز ،
« .تسا یتمعن  ناطایخ ، زجب  نایناهج ، ۀمه  يارب  هاتوک  ياهنماد  : » تنارود لیو  لوق  هب  .تسا  رت  عفن  يذ  هلئسم 

هب اهنآ  ندـش  هدیـشک  اهیبایماک و  ندوب  دازآ  ای  عورـشم ، نارـسمه  یگداوناخ و  طیحم  هب  اـهیبایماک  تیدودـحم  هلئـسم ، حور  سپ 
نارسمه یگداوناخ و  طیحم  هب  یسنج  ياهیبایماک  تیدودحم  مالسا ، رظن  زا  .تسا  لوا  ۀیضرف  رادفرط  مالسا  .تسا  عامتجا  طیحم 

هداوناخ و دارفا  طباور  میکحت  ببـس  یگداوناخ  ۀـبنج  زا  و  دـنک ، یم  کمک  عاـمتجا  یناور  تشادـهب  هب  یناور  ۀـبنج  زا  عورـشم ،
عامتجا تیلاعف  راک و  يورین  يافیتسا  ظفح و  بجوم  یعامتجا  ۀبنج  زا  و  ددرگ ، یم  نیجوز  نیب  لماک  تیمیمص  يرارقرب 
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.دور الاب  درم  ربارب  رد  نز  شزرا  هک  ددرگ  یم  ببس  درم ، ربارب  رد  نز  عضو  رظن  زا  و  ددرگ ، یم 

رگید یضعب  و  یگداوناخ ، هناخ و  ۀبنج  یضعب  دراد و  یناور  ۀبنج  اهنآ  زا  یضعب  تسا : زیچ  دنچ  ام  رظن  هب  یمالسا  ششوپ  ۀفـسلف 
.وا لاذتبا  زا  يریگولج  نز و  مارتحا  ندرب  الاب  هب  تسا  طوبرم  یضعب  و  یعامتجا ، ۀبنج 

ياهذاذـتلا عاونا  دـهاوخ  یم  مالـسا  هک  تسا  نیا  نآ  دریگ و  یم  هشیر  يرت  یـساسا  رت و  یلک  ۀلئـسم  کـی  زا  مالـسا  رد  باـجح 
ًارـصحنم عامتجا  دـبای و  صاصتخا  ینوناق  جاودزا  رداک  رد  یگداوناخ و  طیحم  هب  رگید ، عون  هچ  یـسمل و  يرـصب و  هچ  یـسنج ،

، دزیمآ یم  مه  هب  یـسنج  ياهییوج  تذـل  اب  ار  تیلاعف  راک و  هک  رـضاح  رـصع  یبرغ  متـسیس  فالخرب  .دـشاب  تیلاعف  راک و  يارب 
(1)« .دنک کیکفت  رگیدکی  زا  ًالماک  ار  طحیم  ود  نیا  دهاوخ  یم  مالسا 

دوخ شمارآ  ثعاب  دراذگ و  یم  یناور  راثآ  نارگید  رب  تسا و  یعیبط  يرطف و  یعوضوم  ییارآدوخ  یگتسارآ و  هب  یمدآ  لیامت 
همرـس ندز ، رطع  ندـب ، دـیاز  ياهوم  ندومن  لیاز  تفاـظن ، هار  زا  یگتـسارآ  ییارآدوخ و  زین  مالـسا  هاگدـید  زا  .دوش  یم  ناـسنا 

هب رتشگنا  نتسب ، انح  اهوم ، ندرک  هناش  ندیشک ،
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.تسا هدش  عقاو  شرافس  دروم  اهنیا  دننام  ندومن و  تسد 

دنچره تسا ، مزال  نانز  يارب  نامرحمان  زا  تنیز  ندـناشوپ  ددرگ و  تیاـعر  دـیاب  ناوناـب  يوس  زا  یگتـسارآ  دراوم  دودـح و  هتبلا 
.تسا هدش  عقاو  دیکأت  دروم  ناشنارسمه  يارب  نانآ  تنیز  شیارآ و 

يرگ یشایع  زا  زیهرپ 

 ( هلآ هیلع و  هللا  یّلـص  ) مالـسا یمارگ  لوـسر  هک  تسا  هدـمآ  نینچ  تسا ، رادـشه  ناـناوج  هژیو  هب  ناـگمه ، يارب  هـک  یتـیاور  رد 
راوس بکرم  رب  دنروخ و  یم  گنراگنر  بوخ و  ياهاذغ  هک  دمآ  دنهاوخ  ینامدرم  نم  زا  سپ  يدوز  هب  دوعـسم ! رـسپ  يا  دومرف :

یم يرگ  هولج  نانز  نوچمه  تسا و  هدومن  شیارآ  شرهوش  يارب  هک  ینز  دـننامه  دـنیارآ ، یم  ار  دوخ  هک  یلاح  رد  دـنوش ، یم 
رد دنـشون و  یم  بارـش  هک  دنا  نامزلارخآ  رد  تما  نیا  ناقفانم  نانآ  .دنریگ  یم  شیپ  رد  راکمتـس  ناهاش  دننامه  یـشور  دننک و 
یم زاب  ناهاگماش  زامن  زا  دـنیوگ ، یم  كرت  ار  تعامج  ياهزامن  دـنوش ، یم  راوس  توهـش  بکرم  رب  دنناگزیـشود و  اب  يزاب  یپ 
لیلج زیزع و  يادخ  هتشذگ ] ماوقا  هب  تبسن  هنیمز و  نیا  رد  هک  دنناد  یمن  رگم   ] .دننک یم  يور  هدایز  طارفا و  ندروخ  رد  دننام و 

زا دندومن و  عیاض  ار  زامن  هک  دندمآ  ناشیا  ياج  هب  هتسیاشان  یمدرم  نانآ  زا  سپ  : » دیامرف یم 
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؟» .دید دنهاوخ  ار  دوخ  یهارمگ  يازس  يدوز  هب  دندرک و  يوریپ  دوخ  ياهسوه  اوه و 

تمکح مدرم  هتسد  نیا  نخس  .تسا  خلت  نآ  معط  اما  دراد ؛ ییابیز  ۀفوکش  هک  دنتـسه  یهایگ  نوچمه  دارفا  نیا  دوعـسم ! رـسپ  يا 
...تسا نامرد  یب  درد  ناشراتفر  اما  دننز ؛] یم  فرح  هبذاجاب  بوخ و  و   ] تسا زیمآ 

رـسپ يا  ...دـنرادن  یمغ  ّمه و  ایند  زج  دـنهد ، یم  شیارآ  قرب و  قرز و  ار  دـجاسم  و  دـنزارفا ، یم  اهخاک  دـنزاس و  یم  اـه  هناـخ 
فدـه یگرابمکـش ) و   ) مکـش و  ناشیا ، يوربآ  فرـش و  تورث ) لام و   ) رانید مهرد و  و  تسا ، ناـشبارحم  ناـشیا  ناـنز  دوعـسم !

(1) .تسا نانآ  رس  ریز  ناشیا و  زا  تما  يراتفرگ  .دنتسه  نادب  نیرتدب  نانآ  .ناشیلصا 

اه هداوناخ  میرح  ظفح 

یبهذـم ةداوناخ  کی  هک  ینامز  درادـن و  دوجو  اه  هداوناخ  حیحـص  يرادرب  هرهب  يارب  بسانم  ياهاضف  اـه  كراـپ  زا  يرایـسب  رد 
شیاسآ اب  دشابن و  مرحمان  دارفا  دید  ضرعم  رد  هک  دـنک  ییاسانـش  دـناوت  یم  ار  ییاج  رتمک  ددرگ ، یم  بسانم  ناکم  نتفای  يارب 

تسا كراپ  اجنیا  هک  دننک  روصت  نینچ  یضعب  تسا  نکمم  .دشاب  هتشاد  روضح  اجنآ  رد  دناوتب  رطاخ 
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؛ دراد انعم  يرورـض  ياه  طابترا  يارب  عوضوم  نیا  اـما  دـنراد ؛ روضح  مه  راـنک  رد  رگیدـکی و  اـب  ردارب  رهاوخ و  نوچمه  همه  و 
رهاوخ و دننامه  هکلب  توهش ؛ نودب  ناشهاگن  دیاب  دنتـشاد ، یـشسرپ  داتفا و  رگیدکی  هب  ناشمـشچ  يدرم  نز و  هک  یماگنه  ینعی 
ای وگتفگ  طابترا و  عون  ره  دوش و  هتسکش  اهزرم  دح و  هکنیا  هن  دننک ، وگتفگ  مزال  ششوپ  تیاعر  میرح و  ظفح  اب  دشاب و  ردارب 

.تسین زیاج  دشاب ، هانگ  اب  مأوت  يا  هناهب  ره  هب  ياهطابترا  رگا  .دننادب  اور  يردارب  رهاوخ و  مان  هب  ار  یهاگن 

؟ دراد یمکح  هچ  دنتسه ، طلتخم  مرحمان  مرحم و  هک  یسلاجم  اهیسورع و  رد  تکرش  لاؤس :

.تسین زیاج  مه  درم  نز و  طالتخا  دوش و  بانتجا  دیاب  هدسفم ، ای  مارح  رب  لامتشا  ضرف  اب  تجهب : هللا  تیآ  ترضح 

.تسا مارح  یناگیاپلگ : یفاص  هللا  تیآ  ترضح 

.تسین زیاج  تسا ، هانگ  باکترا  ای  هدسفم و  بجوم  هک  تسا  يوحن  هب  رگا  یناتسیس : هللا  تیآ  ترضح 

.درک عنم  ار  اهنآ  دیاب  تسین و  زیاج  لضاف : هللا  تیآ  ترضح 

کیرحت ببس  ای  دشاب  یمّرحم  باکترا  هارمه  مرحمان  نز  درم و  طالتخا  هچنانچ  يزیربت : هللا  تیآ  ترضح 
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.دننکن تکرش  اهطالتخا  هنوگ  نیا  رد  ات  دننک  عنم  ار  ناشنادنزرف  نیدلاو  دیاب  تسین و  زیاج  ددرگ ، مارح  رب  توهش 

، تسین یمالـسا  ملاس  سلجم  هدـمآ و  رد  هانگ  سلجم  تروص  هب  سلجم  هک  هلئـسم  ضرف  رد  يزاریـش : مراکم  هللا  تیآ  ترـضح 
(1) .تسا مارح  نآ  رد  تکرش 

مه هک  داد  ناماس  يا  هنوگ  هب  ار  اهناتـسوب  زبس و  ياهاضف  دیـشیدنا و  هانگ  ۀـنیمز  ندـمآ  مهارف  زا  يریگـشیپ  يارب  دـیاب  نیارباـنب ،
هتـسکش دوش و  ظفح  اهمیرح  مه  و  دشاب ، هتـشاد  یبوخ  زادنا  مشچ  اجنآ  طیحم  مه  دنربب ، هرهب  نآ  زا  یبوخ  هب  دنناوتب  اه  هداوناخ 

یم روضح  اجنآ  رد  هک  یناسک  یمومع و  نکاما  ناراکردنا  تسد  یعاسم  کیرـشت  سدـقم ، فدـه  نیا  هب  یبایتسد  يارب  .ددرگن 
.دراد ترورض  دنبای ،

نایلق تایناخد و  زا  زیهرپ 

ردـخم و داوم  عوضوم  تسا ، التبم  نآ  هب  ام  روشک  زین  ناهج و  نوگانوگ  ياـهروشک  هدـش و  رـشب  ریگنماد  هک  ییاهبیـسآ  زا  یکی 
: دراد وگتفگ  ثحب و  ياج  مادک  ره  هک  تسا  هجوت  لباق  تهج  دنچ  نایلق  راگیس و  نایز  ررض و  ةرابرد  .تسا  تایناخد  فرصم 

؛ نارگید دوخ و  یتسردنت  یتمالس و  نداتفا  هرطاخم  هب  . 1
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؛ یعامتجا ياهررض  . 2

؛ يداصتقا ياهررض  . 3

.یتیبرت یقالخا و  ياهررض  . 4

یم نماد  ناناوج  نیب  رد  هژیو  هب  نآ ، عویـش  هب  تبـسن  هتـسنادن  ای  هتـسناد  یـضعب  هدرک و  ادیپ  جاور  رتشیب  تایناخد  فرـصم  ًاریخا 
هوهق هنافـسأتم  نایلق  ۀنیمز  رد  .تسا  هدـننک  نارگن  نآ  هب  نایالتبم  رامآ  نایلق و  راگیـس و  دـننام  تایناخد  لامعتـسا  عوضوم  .دـننز 

ار نآ  شرتسگ  ۀـنیمز  هک  تسا  هدـش  ریاد  زین  اه  كراپ  زا  یـضعب  یمومع و  یحیرفت و  زکارم  رد  رهـش ، حطـس  رب  هوالع  اه ، هناـخ 
.دننک یم  نایلق  راگیس و  ندیشک  هب  مادقا  رطاخ  ۀغدغد  نودب  ناناوجون  یتح  هک  يا  هنوگ  هب  دروآ ، یم  مهارف 

یمن راگیـس  دـننام  تسین و  شخبنایز  نادـنچ  نایلق  ندیـشک  هک  دوب  نیا  تشاد  دوجو  هتـشذگ  رد  هک  یتسردان  ياهتینهذ  زا  یکی 
نایلق ندیشک  یکـشزپ ، تاقیقحت  ساسا  رب  هک  دنراد  دیکأت  هلئـسم  نیا  رب  ریخا  ياهلاس  رد  ًاصوصخ  یعمج ، ياه  هناسر  اما  دشاب ؛

.درک بانتجا  تدش  هب  نآ  زا  دیاب  دراد و  یناوارف  نایز  ناسنا  ندب  يارب  زین 

نایلق راگیس و  نوماریپ  عجارم  رظن 

يدایز تارضم  راگیس  لامعتسا  يارب  هزورما  لاؤس :
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هچ راگیس  ندیـشک  دییامرفب  دوش ، یم  مدرم  تیذا  رازآ و  بجوم  مومع  نیب  رد  نآ  ندیـشک  تارـضم ، نیا  رب  هوالع  هدش و  تباث 
؟ دراد یمکح 

.هب انتعم  ررض  نتشاد  تروص  رد  تسا ، مارح  راگیس  لامعتسا  يا : هنماخ  هللا  تیآ 

.تسا مارح  دشاب ، هتشاد  یمهم  ررض  عالطا  لها  قیدصت  هب  رگا  تایناخد ، عاونا  راگیس و  ندیشک  يزاریش : مراکم  هللا  تیآ 

.دنک كرت  ار  نآ  ررض  مدع  تروص  رد  نآ  هب  داتعم  تسین و  زیاج  دوش ، دایتعا  بجوم  هچنانچ  ینارکنل : لضاف  هللا  تیآ 

.تسین زیاج  دشاب ، هتشاد  هب  ٌدتعم  ررض  سک  ره  يارب  یفاص : هللا  تیآ 

.دوش كرت  هک  تسا  نآ  رتهب  تسین ، یبوخ  راک  يزیربت : هللا  تیآ 

دـشکب و راگیـس  تسین  زیاج  دراد ، کلهم  ياهیرامیب  دـننام  یمهم  ررـض  وا  يارب  راگیـس  دـناد  یم  هک  یـسک  یناتـسیس : هللا  تیآ 
(1) .تسین زیاج  يویر ، نارامیب  دننام  دراد ، یمهم  ررض  وا  يارب  هک  دشاب  رضاح  یسک  رگا  عمج ، رد  ندیشک  راگیس 

رازآ بجوم  یمومع  نکاما  رد  تایناخد  لامعتسا  لاؤس :
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؟ تسا زیاج  راک  نیا  هب  مادقا  ایآ  .دوش  یم  اهنآ  يارب  یندب  ررض  زین  نارگید و  تیذا  و 

.تسین زیاج  تسین ، یضار  فرط  دنز و  یم  ررض  ای  تسا  تیذا  بجوم  رگا  يا : هنماخ  هللا  تیآ 

.ریخ ینارکنل : لضاف  هللا  تیآ 

.دراد لاکشا  مراکم : هللا  تیآ 

(1) .تسین زیاج  دشاب ، نارگید  تیذا  بجوم  ای  دشاب و  هتشاد  هب  ٌدتعم  ررض  رگا  یفاص : هللا  تیآ 

اه هداوناخ  يارب  تمحازم 

ندش فرطرب  يارب  هدشدای  فده  اب  اه  هداوناخ  تسا و  هدش  مهارف  تغارف  تاقوا  ندـنارذگ  يداش و  طاشن و  ۀـنیمز  اه  كراپ  رد 
هراپ ندرکن  تیاعر  لیلد  هب  اه  هداوناخ  یخرب  هنافسأتم  اما  دننک ؛ یم  ادیپ  روضح  اهناکم  نیا  رد  طاشناب  ۀیحور  بسک  یگتـسخ و 
هژیو هب  بلط ، تصرف  دارفا  زا  هتـسد  نآ  دـنروآ و  یم  مهارف  بابان  دارفا  ةدافتـساءوس  يارب  ار  هار  ینید ، یبتکم و  ياهـشزرا  زا  يا 

و دنوش ، یم  اه  هداوناخ  عون  نیا  محازم  دنزادرپ و  یم  یناطیـش  تشز و  ياهتکرح  هب  هدرب ، هرهب  ییاضف  نینچ  زا  زین  هزره  ناناوج 
.تساه كراپ  رد  دوجوم  يدج  ياهبیسآ  زا  یکی  نیا 
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اوه و هب  ندیـسر  يارب  دنتـسین و  رادروخرب  مزال  دـهعت  زا  هک  دنتـسه  هدوب و  یناسک  هعماج  دارفا  ناـیم  رد  هشیمه  هک  تسا  ینتفگ 
داجیا تمحازم  نارگید  يارب  هدرک ، هدافتـساءوس  بسانم  نامز  ناکم و  زا  دـننز و  یم  تسیاشان  ياـهراک  هب  تسد  شیوخ  سوه 

.دننک یم 

نمؤم کی  رازآ  هک  میدروآ  ار  تاـیاور  یخرب  نارگید  رازآ  تیذا و  شهوکن  نوماریپ  يرادرب ، هرهب  فیاـظو  هب  طوبرم  شخب  رد 
زا دوب ، هداد  رادشه  هدرک و  یهن  تدش  هب  نآ  زا  هتـسناد و  گرزب  يادخ  رازآ  و  هلآ )  هیلع و  هللا  یّلـص  ) ادخ لوسر  رازآ  دـننام  ار 

رازآ تیذا و  هک  دـنیآ  دوخ  هب  بابان  دارفا  دـیاش  ات  دوش  يزاس  گنهرف  ییاهولبات  بصن  اب  هک  تسا  بسانم  لوا  ماـگ  رد  ور ، نیا 
لح هار  زا  درک و  يرکف  نانآ  زا  يریگولج  يارب  دیاب  دندرکن ، هجوت  تارکذـت  نیا  هب  هک  یتروص  رد  و  دراد ، یبقاوع  هچ  نارگید 

.درب هرهب  یبسانم 

یم زبس  ياضف  كراپ و  ياـهطیحم  زا  لـماک  بساـنم و  ةدافتـسا  عناـم  هک  یلماوع  اهبیـسآ و  نتفر  نیب  زا  اـب  يزور  هک  نآ  دـیما  هب 
ییورین لماک و  یطاشن  هب  ار  اوه  یگدولآ  ینیـشام و  یگدنز  زا  یـشان  یگتـسخ  اهطیحم  هنوگ  نیا  رد  دـنناوتب  مدرم  داحآ  دـنوش ،

.هللا ءاش  نا  .دننک  لدبم  دوخ  یگدنز  يارب 
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عبانم تسرهف 

میرک نآرق  . 1

.ق 1412 لوا ، پاچ  مق ، یضر ، فیرش  م 841 ،)  ) یملید دمحم  نب  یلع  نب  نسح  بولقلا ، داشرا  . 2

.ش 1386 لوا ، پاچ  هل ، مظعم  رتفد  رشن  هّرس ،) ّسدق  ) تجهب هللا  تیآ  تائاتفتسا  . 3

، هیمالـسا هناـخباتک  يا ، هرمک  هوـک  هللا  تیآ  همجرت : 381 ق ،) - 305 قودـصلا ، خیـش   ) یمق هیوباب  نب  یلع  نب  دـمحم  یلاـما ، . 4
.ش 1362 مراهچ ، پاچ  نارهت ،

.ق 1404 توریب ، ءافولا ، ۀسسؤم  1110ق ،) - 1037  ) یسلجم یقتدمحم  نب  رقابدمحم  راونالا ، راحب  . 5

ربکا یلع  حیحـصت : يرجه ،) نرق 4   ) یناّرح ۀبعـش  نب  یلع  نب  نسح  هلآ ،)  هـیلع و  هللا  یّلـص  ) لوـسرلا لآ  نـع  لوـقعلا  فـحت  . 6
ۀسسؤم يرافغ ،
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.ش 1363 1404ق / مود ، پاچ  مق ، یمالسا ، تاراشتنا 

.ش 1388 متشه ، لهچ و  پاچ  نارهت ، هیمالسالا ، بتکلا  راد  ناگدنسیون ، زا  یعمج  يزاریش و  مراکم  رصان  هنومن ، ریسفت  . 7

، نایلیعامسا رشن  یتالحم ، یلوسر  مشاه  دیس  حیحـصت : م 1112ق ،)  ) يزیوح یـسورع  هعمج  نب  یلع  دـبع  نیلقثلا ، رون  ریـسفت  . 8
.ق 1415 مق ،

نیسردم هعماج  هب  هتسباو  یمالسا  تاراشتنا  رتفد  ینیمخ ، یمشاه  ینب  نیسحدمحم  دیس  میظنت : هیهت و  عجارم ، لئاسملا  حیضوت  . 9
.ش 1390 مهدزون ، پاچ  مق ، هیملع  هزوح 

پاچ مق ، یضر ، فیرش  رشن  381ق ،)  - 305 قودص ، خیـش   ) یمق هیوباب  نب  یلع  نب  دمحم  لامعالا ، باقع  لامعالا و  باوث  . 10
.ش 1364 مود ،

، توریب رکفلا ، راد  911ق ،)  - 849  ) یطویس نیدلا  لالج  رکب  یبا  نب  نمحرلادبع  ریذنلا ، ریـشبلا  ثیداحا  یف  ریغـصلا  عماجلا  . 11
.م 1981 1401ق / لوا ، پاچ 

.ات یب  نارهت ، یگنس  پاچ  هثیدحلا ، يونین  ۀبتکم  يرجه ،) نرق 4   ) یفوک ثعشا  نب  دمحم  نب  دمحم  تایثعشألا ،)  ) تایرفعج . 12

.ش 1362 مق ، نیسردم  هعماج  تاراشتنا  يرافغ ، ربکا  یلع  حیحصت : قودص ،) خیش   ) یمق هیوباب  نب  یلع  نب  دمحم  لاصخ ، . 13

(، فیرـشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  ) يدهم ماما  هسردم  تاراشتنا  م 573ق ،)  ) يدنوار نیدلا  بطق  هللا  هبه  نب  دعیـس  تاوعدـلا ، . 14
.ق 1407 مق ،
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.ش 1375 مق ، یضر ، تاراشتنا  م 508 ق ،)  ) يروباشین لاتف  دمحا  نب  دمحم  نیظعاولا ، هضور  . 15

ۀبتکم رـشن  یناـسارخ ، یهلا  ربکا  یلع  حیحـصت : م 432ق ،)  ) يرفغتـسم دـمحم  نب  رفعج  هلآ ،)  هـیلع و  هللا  یّلـص  ) یبـنلا بـط  . 16
.ق 1385 فجن ، هیردیحلا ،

.ش 1375 مراهچ ، پاچ  نارهت ، عماج ، گنهرف  تاراشتنا  یتمکح ، دیشمج  كراپ ، غاب و  یحارط  . 17

دیس راد  رـشن  یقارع ، یبتجم  حیحـصت : زا 901ق ،) سپ  م   ) روـهمج یبا  نبا  نیدـلا  نیز  نب  دـمحم  هـیزیزعلا ، یلاـئللا  یلاوـع  . 18
.ق 1405 مق ، مالّسلا ،) هیلع  ) ادهشلا

، نارهت ناهج ، رشن  يدروجال ، يدهم  حیحـصت : م 381ق ،)  ) یمق هیوباب  نب  یلع  نب  دـمحم  مالّـسلا ،) هیلع  ) اضرلا راـبخا  نویع  . 19
.ق 1378

، نارهت هیمالسالا ، بتکلا  راد  رشن  يدنوخآ ، دمحم  يرافغ و  ربکا  یلع  حیحصت : م 329ق ،)  ) ینیلک بوقعی  نب  دمحم  یفاک ، . 20
.ق 1407

.ش 1383 روشک ، ياهیرادهد  اهیرادرهش و  نامزاس  ایندیعس ، دمحا  يرهش ، زبس  ياضف  زبس  باتک  . 21

.ق 1390 نارهت ، يوضترملا ، راد  رشن  م 966ق ،) یناث ، دیهش   ) یلع نب  نیدلا  نیز  هبیرلا ، فشک  . 22

 - اقس هوفص  حیحصت : م 975ق ،)  ) يروف ناهربلا  يدـنهلا  نیدـلا  ماسح  نب  یقتم  یلع  لاعفالا ، لاوقالا و  ننـس  یف  لامعلا  زنک  . 23
.م 1989 1409ق / توریب ، هلاسرلا ، هسسؤم  یتایح ، يرکب 
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.ش 1377 مق ، اردص ، رشن  يرهطم ، یضترم  راثآ ، هعومجم  . 24

هجرف یلاعت  هللا  لجع  ) نامزلا بحاص  یگنهرف  یملع  تاراشتنا  يدومحم ، نسحم  دیس  عجارم ، املع و  هاگدید  زا  دیدج  لئاسم  . 25
.ش 1381 نیمارو ، فیرشلا ،)

، مق مالّسلا ، ) مهیلع  ) تیبلا لآ  هسسؤم  رـشن : حیحـصت و  م 1320ق ،)  ) يرون یقتدمحم  نب  نیـسح  ازریم  لئاسولا ، كردتـسم  . 26
.ق 1408

.ات یب  توریب ، رداص ، راد  م 241ق ،)  ) لبنح نب  دمحا  دنسم ، . 27

.ش 1344 1965م / 1385ق / فجن ، هیردیحلا ، هبتکم  رشن  م 600ق ،)  ) یسربط نسح  نب  یلع  رابخالا ، ررغ  یف  راونالا  هاکشم  . 28

هعماج هب  هتـسباو  یمالـسا  تاراشتنا  رتفد  يرافغ ، ربکا  یلع  حیحـصت : م 381 ق ،)  ) هیوباب نب  یلع  نب  دـمحم  راـبخالا ، یناـعم  . 29
.ق 1403 مق ، هیملع  هزوح  نیسردم 

، هیوضترملا هبتکم  رـشن  ینیـسح ، دمحا  حیحـصت : م 449ق ،)  ) یکجارک یلع  نـب  دـمحم  رطاوـخلا ، هضاـیر  رهاوـجلا و  ندـعم  . 30
.ش 1353 1394ق / نارهت ،

.ش راهب 1391 متشه ، تسیب و  پاچ  ءارسا ، رشن  زکرم  یلمآ ، يداوج  هللادبع  هایحلا ، حیتافم  . 31

.ش 1370 1412ق / مق ، یضر ، فیرشل  رشن  نرق 6 ،) م   ) یسربط لضف  نب  نسح  قالخالا ، مراکم  . 32

هعماج هب  هتسباو  یمالسا  تاراشتنا  رتفد  يرافغ ، ربکا  یلع  حیحصت : هیوباب ، نب  یلع  نب  دمحم  هیقفلا ، هرضحی  نم ال  . 33
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.ق 1413 مق ، هیملع  هزوح  نیسردم 

هیلع ) يدهم ماما  هسردم  رشن : حیحـصت و  نرق 5 ،) م   ) یناولح رـصن  نب  نسح  نب  دمحم  نب  نیـسح  رطاخلا ، هیبنت  رظانلا و  ۀـهزن  . 34
.ق 1408 مق ، مالّسلا ،)

.ات یب  مق ، هرجهلا ، راد  حلاص ، یحبص  حیحصت : 406ق )  - 359  ) یضر فیرش  یسوم  نب  نیسح  نب  دمحم  هغالبلا ، جهن  . 35

.ش 1383 مراهچ ، پاچ  نارهت ، شناد ، يایند  تاراشتنا  م 1363ش ،)  ) هدنیاپ مساقلاوبا  ۀحاصفلا ، جهن  . 36

.ات یب  لوا ، پاچ  مق ، باتکلا ، راد  رشن  یناتسدرا ، یقداص  دمحا  حیحصت : م 570ق ،)  ) يدنوار یلع  نب  هللا  لضف  رداونلا ، . 37

.ق 1409 مق ، مالّسلا ، ) مهیلع  ) تیبلا لآ  هسسؤم  رشن : حیحصت و  م 1104ق ،)  ) یلماع رح  خیش  نسح  نب  دمحم  هعیشلا ، لئاسو  . 38

.ق 1409 مق ، ، E تیبلا لآ  هسسؤم  رشن : حیحصت و  م 1104ق ،)  ) یلماع رح  خیش  نسح  نب  دمحم  هعیشلا ، لئاسو  . 38

.ق 1409 مق ، مالّسلا ، ) مهیلع  ) تیبلا لآ  هسسؤم  رشن : حیحصت و  م 1104ق ،)  ) یلماع رح  خیش  نسح  نب  دمحم  هعیشلا ، لئاسو  . 38

.ق 1409 مق ، مالّسلا ، ) مهیلع  ) تیبلا لآ  هسسؤم  رشن : حیحصت و  م 1104ق ،)  ) یلماع رح  خیش  نسح  نب  دمحم  هعیشلا ، لئاسو  . 38
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یگدنز هقف و  هعومجم  زا  هدش  رشتنم  نیوانع 

دجسم ماکحا  عوضوم 

هداز حالف  نیسحدمحم  فلؤم 

یعیفر يدهم  یناریسکات  ماکحا 

يدمحم لیعامسا  یکلم  تالماعم  ماکحا 

هراشتسا همطاف  يراتسرپ  ماکحا 

هداز حالف  نیسح  دمحم  فاکتعا  ماکحا 

ظعاو میرم  يرگشیارآ  ماکحا 

يراختفا داوج  ییاریذپ  ياهرالات  اه و  ناروتسر  ماکحا 

راشرسربکا یلع  یناریتشک  ماکحا 

یمیظع هینیسح  يراد  لته  ماکحا 

هراوز یلق  اضرمالغ  نکسم  ماکحا 

یکلرفص هللا  سمش  ینامداش  نشج و  ماکحا 

هناگی يرهپس  مظعا  ناوناب  یشزرو  یتیبرت و  ماکحا 

يدمحا تزع  یساکع  ماکحا 

هداز سابع  دیعس  يزاس  ملیف  امنیس و  ماکحا 

یتعارز دمحم  يدانق  يزپ و  ینیریش  ماکحا 

يوحن هللا  فیص  دیس  تاباختنا  ماکحا 

یشخب یلع  دمحم  يدنمراک  تیریدم و  ماکحا 

يرابج هرهاط  فافع  باجح و  بادآ  ماکحا و 
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يرای یفص  دوعسم  ناداتسا  ناملعم و  بادآ  ماکحا و 

يرای یفص  دوعسم  ییوجشناد  يزومآ و  شناد  بادآ  ماکحا و 
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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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