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یمّلعم رنه 

باتک تاصخشم 

-1327 اضر ، نایداهرف  هسانشرس : 

.نایداهرف اضر  فلوم  یملعم / رنه  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

نارکمج 1388. سدقم  دجسم  مق : رشن :  تاصخشم 

.ص  27 يرهاظ :  تاصخشم 

1-241-973-964-978 لایر :   2500 کباش : 

( يراپس نورب   ) اپاف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

.سیونریز تروص  هب  نینچمه  .ص 27 ؛ همانباتک : تشاددای : 

نادرگاش اب  طباور  ناملعم --  عوضوم : 

يا هفرح  قالخا  ناملعم --  عوضوم : 

( مق  ) نارکمج دجسم  هدوزفا :  هسانش 

LB1033/ف87�4 1388 هرگنک :  يدنب  هدر 

371/1023 ییوید :  يدنب  هدر 

1861917 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

ص:1

هراشا
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یمّلعم رنه 

(1) .تخومآ تسناد  یمن  هک  ار  هچنآ  ناسنا  هب  دنوادخ ،

میـسن شمایپ  ره  هک   (2) یملعم داب ؛ هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یفطـصم  دمحم  تیرـشب  هار  نازورف  عمـش  راثن  ام  نایاپ  یب  دورد  مالس و 
، دشخب یم  ناج  ار  یناج  یب  دبلاک  شمالک ، ره  ندینش  و  دزاس ، یم  افوکش  ار  ییاه  تیلباق  دمد و  یم  اه  لد  رد  ار  یشخب  تایح 

نیا .دزاس  یم  نومنهر  یهلا  تفرعم  لاـمک  یلاـعتم و  ياـه  هشیدـنا  يادـنلب  هب  دـهد و  یم  زاورپ  تردـق  دروآ ، یم  رد  تکرح  هب 
ناشترطف دیاشگ و  یم  ار  ناش  تریـصب  دناشک ؛ یم  تیاده  تمکح و  لالز  همـشچرس  هب  ار  اه  ناسنا  هک  تسا  یتیگ  هردان  مّلعم ،

.دهد یم  رارق  دوخ  هتفیش  ياه  لد  شرگن  دید و  ِهار  ارف  ار  نورد  نورب و  ملاع  رد  هتفهن  ياه  شزرا  دزاس و  یم  افوکش  ار 

ص:5

هداد و میلعت  تسناد ، یمن  هک  ار  ییاـهزیچ  ناـسنا  عوـن  هـب  راـگدرورپ  ینعی  هیآ 5 . { 69  } قـلع ْمَْلعَی ؛» َْمل  اـم  َناـسنِْإلا  َمَّلَع  . 1 - 1
تردق اب  دنوادخ  ار  هیلوا  تایهیدـب  .تسا  مورحم  نآ  زا  ناسنا  ریغ  هک  تسا  ینیوکت  میلعت  عون  کی  میلعت  عون  نیا  تسا ، هتخومآ 

.دشاب یم  ناسنا  رد  مولع  مامت  يریگارف  هیلوا  هیام  هیاپ و  دوخ  نیا  تخومآ و  ناسنا  هب  ملق  حول و 
.مدش هتخیگنارب  مّلعم  انامه ، ِلَعُم ؛» ًامّ ُْتثُِعب  اَّمنإ  : » هلآو هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاق  . 2 - 2
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عضاوتم و ار  ناسنا  هک  تسوت ، هنامیرک  هناراوگرزب و  راتفر  هار  هب  مشچ  ام  ناگدـید  تسوت و  مالک  قاتـشم  اـم  ياـه  لد  مّلعم ! يا 
وپاکت قوش و  هب  ناج  وت  غورفرپ  هرهچ  ربارب  رد  دراد و  یم  او  وت  لالج  تمظع و  ربارب  رد  میظعت  هب  ار  اه  لـقع  عشاـخ و  ار  اـه  لد 

وت يدرگاش  هب  تیـالو ، بطق  هناـگی  نآ  هک  ییاـج  اـت  دـسر ؛ یم  ناـفرع  تقیقح و  هب  ناور  حور و  وت  تبحم  وترپ  رد  دـتفا و  یم 
ینمّلع نم  : » دـیامرف یم  مّلعم  زا  لـیلجت  رد  زین  (1) و  هلآو » هیلع  هللا  یلـصدّمحم  دیبع  نم  دبع  انأ  : » دـیامرف یم  دـنک و  یم  راختفا 

(2) «. ًادبع ینّریص  دقف  ًافرح 

يارب نم   (3) تلسُرا » میلعّتلاب  : » دیامرف یم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  گرزب  ربمایپ  هک  تسا  ردقنارگ  الاو و  يردق  هب  مّلعم  شقن 
تیاده و ماقم  رد  ار  دوخ  هک  یـسک  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  هک  تسا  تیمهااب  ساسح و  يردـق  هب  و  مدـش ، هداتـسرف  میلعت 

شا یلمع  بیدأت  دیامن و  مادقا  شیوخ  بیذـهت  هب  درامگ ، تّمه  يرگید  میلعت  هب  هکنآ  زا  شیپ  دـیاب  دـهد ، یم  رارق  مدرم  میلعت 
هک تسا  یـسک  زا  رترب  رتراوازـس و  مارتحا  هب  تسا ، نتـشیوخ  مّلعم  زومآ و  بدا  هک  یـسک  اریز  دـشاب ؛ شا  ینابز  بیدأت  زا  شیب 

(4) .تسا نارگید  یبرم  مّلعم و  اهنت ] ]

ص:6

ص 90. ج 1 ، یفاک ، ش 1 و  ص 283 ، ج 3 ، راحب ، مالسلا ، هیلع  یلع  ماما  . 3 - 1
.مالسلا هیلع  یلع  ماما  هب  بوسنم  . 4 - 2

ش 35. ص 236 ، ج 1 ، راحب ، . 5 - 3
اهبدؤم هسفن و  مّلعم  و  هناسلب ، هبیدأت  لبق  هتریسب  هبیدأت  نکیلو  هریغ  میلعت  لبق  هسفن  میلعتب  ًادبیلف  ًاماما  سانلل  هسفن  بصن  نم  . 6 - 4

یگنوگچ سالک و  رد  دوجوم  یناسنا  طباور  زا  ثحب  . 73 راصق ، تاملک  هغالبلا ، جهن  مهبدؤم ؛» سانلا و  مّلعم  نم  لالجالاب  قحا 
شور اب  ملاس و  رکف  ّتین و  اب  هقالع  قشع و  اب  هک  یمّلعم  یلو  دماجنیب ، مّلعم  يدیماان  يدرـسلد و  يدونـشخان ، هب  تسا  نکمم  نآ 

نیا تسا و  نخس  داقتعا و  نایب و  زا  رت  يوق  لمع  راتفر و  باتزاب  هک  دبای  یمرد  دوز  یلیخ  دنک ، یم  زاغآ  ار  یملعم  راک  حیحص ،
شالت يریگیپ و  اب  دنـشاب  قداص  دوخ  اب  هک  یناسک  .دـنز  یم  مقر  ار  زومآ  شناد  هدـنیآ  تشونرـس  هک  تسا  مّلعم  ِلـمع  راـتفر و 

هب دوش ، یم  نانآ  يدرسلد  سأی و  داجیا  ببـس  تروص  نیا  ریغ  رد  دننک ، یم  ناربج  ار  دوخ  تاهابتـشا  اه و  ّتیقفوم  مدع  رمتـسم 
.دنتفا یم  یملعم  راک  زا  يریگ  هرانک  رکف  هب  یضعب  یتح  هک  يروط 
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بات و ار  یسک  ره  هک  گرزب ، سب  تسا  یتلاسر  ،(2) و  راوشد (1) و  زیگنا تفگش  تسا ، يراتفر  زیگنا و  لد  تسا  يرنه  یملعم 
قشع دهاوخ و  یم  درد  زوس و  یملعم  ؛(3)  تسین يریطخ  تیلوؤسم  نینچ  شریذپ  ناوت 

ص:7

داش و ای  رات  هریت و  ار  یناسنا  یگدنز  دناوت  یم  هک  اریز  تسا ؛ فرگـش  یتردق  ياراد  مّلعم ، زیگنا و  تفگـش  يراک  یمّلعم  . 7 - 1
ملح و ملع و  اب  .تسا  هتخاـس  وا  زا  راـک ، نیا  اـهنت  تسا و  مّلعم  هدـهع  رب  يریگداـی  يارب  یفطاـع  ياـضف  داـجیا  .دـیامن  طاـشن  رپ 

.درک لیدبت  يدربراک  یتیبرت  هژیو  راتفر  هب  ار  یّلک  تایرظن  دناوت  یم  هقالع ، قشع و  هبرجت و  تراهم و 
هحوبحب رد  هک  هچنآ  دروخ ، یمن  درد  هب  یفاب  هفسلف  دیآ ، یم  شیپ  مهم  ساسح و  لئاسم  يزومآ و  شناد  تالکشم  یتقو  . 8 - 2

زومآ شناد  اب  دروخرب  هوحن  رد  مّلعم  ینادراک  تراهم و  طقف  تسا ، زاسراک  نادرگاش  يراتفر  تالکـشم  زورب  سـالک و  یغولش 
.تسا سالک  هرادا  و 

نیا تسا  حرطم  تیعقاو  هک  یماـگنه  اـّما  دراد ، دوجو  یبوـخ  یلک و  ثحاـبم  میهاـفم و  هچرگ  تیبرت  میلعت و  تاـیرظن  رد  . 9 - 3
سفن تمارک  تیـصخش و  هب  مارتحا  ًالثم  .دوش  عقاو  رثؤم  دـیفم و  دـناوت  یمن  راتفر ، رد  تراهم  ینادراک و  نودـب  یلاـعتم  میهاـفم 
شناد يراتفر  تالالتخا  اب  ههجاوم  سالک و  رد  هرمزور  تاضراعت  اـب  دروخرب  رد  زین  مّلعم  یلو  تسا ؛ یهجوت  لـباق  مهم و  بلطم 
هراومه دـیاب  وا  .دراد  زاین  لمع  رد  راکتبا  و  یلک ] لوصا  نآ  زا  هدافتـسا  اب   ] دروخرب رد  يدربراـک  ینادراـک  تراـهم و  هب  نازومآ 

.دشاب هتشاد  رظن  دم  ار  نازومآ  شناد  تاساسحا  اهزاین و 
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مهم رت و  نیگنـس  مه  شتیلوؤسم  تسا ، رتالاب  شتلزنم  ردق و  هک  يراک  ره  هک  اریز  دـیاب ؛ یم  لّمحت  ربص و  دـبلط ، یم  ساسحا  و 
(1) .تسا رت 

زا ار  نانآ  هنامیرک  يراتفر  اب  دهد و  تیـصخش  شنازومآ  ون  هب   (2)، دوخ دروخرب  تاکرح و  هاگن ، اب  هک  تسا  یـسک  یعقاو  مّلعم 
یفطاع تیفرظ  دید و  تعسو  ردص ، هعس  زا   (3)، دراد زاب  حیحصان  ياهرادرک  اه و  تداع 

ص:8

.دـننک 3. یمن  هیبنت  .دنهد 2 . یمن  زردـنا  دـنپ و  یلیخ  . 1 هک : تسا  رارق  نیا  زا  اـه  مّلعم  نیرتـهب  كرتـشم  ياـه  یگژیو  . 10 - 1
یمن شک  ار  نآ  دـننز و  یمن  نماد  دـهد ، یم  خر  سالک  رد  هک  یتاقافتا  هب  .دنروآ 4 . یمن  دوجو  هب  یگدنمرـش  هانگ و  ساسحا 

هتـشذگ و ردام و  ردپ و  اب  .دننک 6 . یم  یلدمه  يدردـمه و  ساسحا  زومآ  شناد  اب  هکلب  دـننک ؛ یمن  داقتنا  شنزرـس و  .دنهد 5 .
یحور راشف  نارحب و  رد  هک  تسا  زومآ  شناد  یلعف  لاح  رـضاح و  عضو  ، » تسا مهم  نانآ  يارب  هک  هچنآ  دنرادن ، يراک  وا  هدنیآ 

یم رت  مهم  هسردـم  ریگ  اـپ  تسد و  کـشخ و  تاررقم  زا  ار  زوـمآ  شناد  یحور  ياـهزاین  تاـساسحا و  ناـنآ  تسا ،» هتفرگ  رارق 
.دنناد

هب هک  تسا  یساسح  ناسنا  هراومه  زیچ ، ره  زا  رت  مهم  اّما  تسا ؛ هفیظو  کی  شیارب  یملعم  راک  هکنیا  اب  بوخ ، مّلعم  کی  . 11 - 2
دناد یم  هک  ارچ  دهد ؛ ناشن  دوخ  زا  یبسانم  راتفر  ات  دشوک  یم  تیعقوم  ره  رد  دراد و  هّجوت  تخس  نازومآ  شناد  کی  کی  لاح 

.دراد زومآ  شناد  اب  مّلعم  دروخرب  هاگن و  زرط  طباور ، رد  هشیر  تیبرت ؛ میلعت و  لئاسم  زا  یلیخ 
يراتفردـب و دراد ، یلکـشم  فیلاکت  ماجنا  رد  هدوب و  فیعـض  سرد  رد  يزومآ ، شناد  یتقو  هک  تسا  هداد  ناـشن  هبرجت  . 12 - 3

نکمم سرد  نتسنادن  رطاخ  هب  نارگید  ای  مّلعم و  زا  کمک  ياضاقت  هک  تسا  هدرک  هبرجت  وا  اریز  دهد ؛ یم  حیجرت  ار  يراگزاسان 
ببس سکعرب  هکلب  دنک ؛ یمن  داجیا  یتفرشیپ  یظفل ، ياه  هیبنت  .ددرگ  ءازهتسا  رخسمت و  ای  هیبنت و  خیبوت و  شنزرس ، ثعاب  تسا ،

زین راجزنا  رّفنت و  داجیا  مهم  لماع  یفرط  زا  دوش و  یم  زومآ  شناد  ِسفن  هب  داـمتعا  نتفر  نیب  زا  راـکتبا و  هوق  بیرخت  يدرـسلد و 
.دشاب یم 

یمّلعم www.Ghaemiyeh.comرنه  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 41زکرم  هحفص 13 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3535/AKS BARNAMEH/#content_note_8_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3535/AKS BARNAMEH/#content_note_8_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3535/AKS BARNAMEH/#content_note_8_3
http://www.ghaemiyeh.com


لاؤس ره  لـباقم  رد  دنیـشنب و  يزوـمآ  شناد  ره  نخـس  ياـپ  هک  دـشاب  هتـشاد  ار  یگداـمآ  نیا  هشیمه  دـشاب و  رادروـخرب  ییـالاب 
دیاشگب ینتورف  عضاوت و  ِرپ  لاب و   (1)، یقطنم هتساوخ  ره  ربارب  رد  دنک و  لابقتـسا  وا  زا  هداشگ  ییور  زاب و  يا  هرهچ  اب  يزومآون 

نانآ هب  شیرابدرب ، اـب  دراد و  او  رّکفت  هب  ار  ناـنآ  دوخ ،  (3) توکـس اب  .دیامنب  ییامنهار  ار  نارگید   (2)، يدردمه یلدـمه و  اب  و 
.دیامن هدنز  نانآ  رد  ار  یگدازآ  یشنم و  دازآ  هیحور  شمالک  اب  (4) و  دهد دشر 

(5) دیامن رارقرب  طابترا  مهافت و  شنادرگاش  اب  یتحار  هب  دناوتب  دیاب  وا 

ص:9

اهنآ زا  دوش  یم  هک  دنهد  یم  رده  سالک  رـس  رد  ناوارف  ياه  لدـج  ثحب و  رد  ار  ناش  يژرنا  تقو و  اه  مّلعم  زا  یـضعب  . 13 - 1
زاب زومآ  شناد  يور  مه  دور و  یم  ردـه  مّلعم  يژرنا  تقو و  مه  يرورـضریغ ، ياهوگم  وگب  تاـضراعت  نیا  رد  اریز  درک ؛ زیهرپ 

.دور یم  راکب  اطخ  يریسم  رد  زومآ  شناد  تقو  دادعتسا و  هدش و  رتشیب  شتراسج  رگید  فرط  زا  دوش و  یم 
ندرب نیب  زا  يارب  تسا و  ینهذ  هلـصاف  ینامز و  هلـصاف  توافت  دـنک ، یم  ادـج  مه  زا  ار  نالاسگرزب  ناکدوک و  هک  هچنآ  . 14 - 2

.درک هدافتسا  يدردمه  یلدمه و  شور  زا  دیاب  اهنت  هلصاف ، نیا 
ْنِم ُغَْلبَا  ٍتوکُـس  َّبُر  ! » تسا یمالک  شور  نتفگ و  نخـس  زا  رتاسر  توکـس » یـشوماخ و  شور   » هاگ تیبرت ، میلعت و  رد  . 15 - 3

{ مکحلاررغ «. } ٍمالَک
.دراد ندرک  لمع  نتفگ و  نخس  زا  يرت  ریگمشچ  راثآ  هاگن ، هوحن  یهاگ  . 16 - 4

یبرم مّلعم و  .دراد  یتایح  یتّیمها  يو  اب  ملعم  طابترا  یگنوگچ  سالک ، رد  وا  شزومآ  زومآ و  شناد  راتفر  رد  رییغت  يارب  . 17 - 5
نیا هک  یلاحرد  دـنک ؛ یمن  یهجوت  تسا  زومآ  شناد  عفد  ای  بذـج  بجوم  هک  سـالک  رب  دوخ  ياـهوگتفگ  راـتفگ و  هب  ًـالومعم 
ادـیپ هار  وا  بلق  هب  دـیاب  دـبای ، هار  زومآ  شناد  ینهذ  ياـضف  هب  هکنیا  زا  لـبق  مّلعم  .دراد  تیمها  یلیخ  زومآ  شناد  يارب  عوـضوم 

اه و هتفگ  زا  دـشاب و  بذـج  شریذـپ و  يواح  شراـتفگ ، زومآ  شناد  اـب  دروخرب  رد  هک  تسا  ریذـپ  ناـکما  یتقو  مه  نآ  دـنک و 
هب یگتـسب  زومآ  شناد  یناور  لداعت  .دـنک  بانتجا  دروآ ، دـیدپ  رّفنت  راجزنا و  هنیک و  مشخ و  تسا  نکمم  هک  زیمآ  درط  تاـیرظن 

تّزع رب  مّلعم  ياه  هتفگ  اهرظن و  راهظا  .دیامنب  يدنمـشزرا  ساسحا  دـنک و  دامتعا  شیوخ  نورد  ياه  تیعقاو  هب  وا  هک  دراد  نیا 
.دریگارف ار  هدنزاس  طابترا  نوگانوگ  ياه  شور  اه و  هویش  دیاب  مّلعم  نیاربانب  دراذگ ، یم  ریثأت  زومآ  شناد  سفن  تمارک  سفن و 

مامت رد  لصا  نیا  درف .» شنم  تیصخش و  هرابرد  هن  دوش  تبحص  اه  ّتیعقوم  طیارـش و  هرابرد   » هک تسا  نیا  طابترا  یـساسا  لصا 
تیاعر دـیاب  هسردـم  سالک و  رد  وا  تاراظتنا  فیلکت و  صوصخ  رد  شزومآ و  اب  هطبار  رد  زومآ  شناد  ملعم و  نیب  ياهدروخرب 

شناد اب  هدنزاس  طابترا  ددنب ، راک  هب  دـنادب و  فلتخم  ياه  تیعقوم  طیارـش و  رد  ار  لصا  نیا  زا  هدافتـسا  هقیرط  ملعم  رگا  دوش و 
زومآ شناد  اب  ملعم  ملاس  طابترا  یگژیو  .دوب  دهاوخ  بّرخم  ای  رثؤم و  ان  طابترا  تروص  نیا  ریغ  رد  تفای ، دهاوخ  ققحت  نازومآ 

راـکنا ار  زومآ  شناد  ینهذ  تشادرب  .دسانـش 2 . یم  زاب  ار  وا  یحور  تلاح  ای  زومآ  شناد  رظن  راـهظا  ًاـقیقد  . 1 تسا : ریز  رارق  هـب 
زومآ شناد  یحور  ياهزاین  اه و  هتساوخ  رکنم  .دهد 4 . یمن  رارق  لدـج  ثحب و  عوضوم  ار  زومآ  شناد  تاساسحا  .دنک 3 . یمن 

.دهد 7. یمن  هولج  شزرا  یب  ار  زومآ  شناد  تایرظن  .دهد 6 . یمن  رارق  رخسمت  دروم  ار  زومآ  شناد  هقیلـس  قوذ و  .دوش 5 . یمن 
زومآ شناد  هبرجت  .دروآ 9 . یمن  نییاپ  دراد  هک  یتلزنم  ماقم و  زا  ار  وا  .درمش 8 . یمن  کچوک  ار  زومآ  شناد  تیصخش  شنم و 
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.دهد یمن  رارق  راکنا  ثحب و  عوضوم  ار 
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تقادص نتشاد  نیع  رد  دنک و  كرد  ار  نانآ  فطاوع  (1) و  تاساسحا و 

ص:10

شناد تاساسحا  رگا  .دیامن  يدردمه  یلدمه و  يو  اب  دنک و  وگزاب  ار  نآ  كرد و  ار  زومآ  شناد  تاساسحا  دـیاب  مّلعم  . 18 - 1
تحـص دـیاب  هک  یعقوم  رد  اریز  دـش ؛ دـهاوخ  عطق  يو  اب  اـم  طاـبترا  میوش ، رکنم  دوش ، یم  وگزاـب  شدوخ  فرط  زا  هک  ار  زومآ 

مینز یم  فرح  میهد ، ارف  شوگ  دیاب  هک  ینامز  میدرک و  راکنا  ار  وا  یـساسحا  ياه  تیعقاو  مینک ، قیدـصت  ار  زومآ  شناد  هبرجت 
شناد یحور  راشف  شهاک  ياجب  اـم  یتیعقوم  نینچ  رد  مینک ، یم  لاؤس  مهرـس  تشپ  مینک ، يدردـمه  ساـسحا  دـیاب  هک  اـجنآ  و 

.میهد یم  شیازفا  ار  نآ  زومآ ،
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هتشاد حیرص  یتیعطاق  (1) و  طابضنا دیما ، يداش و  زا  راشرس  یتیمیمص  و 

ص:11

برخم ای  درف و  نیرت  هدنزاس  دـناوت  یم  دراد  راک  رـس و  یطابـضنا  لئاسم  اب  هک  ینامز  یبرم  مّلعم و  .تسین  هیبنت  طابـضنا  . 19 - 1
تصرف دنک و  ادیپ  رطاخ  تینما  زومآ  شناد  ات  دوش  هتشاذگ  رانک  یتسیاب  تسا  از  ترفن  هک  هچنآ  ره  طابـضنا  رد  .دشاب  درف  نیرت 

عنام هیبنت  اریز  داد ؛ دای  يو  هب  ناوت  یمن  زومآ  شناد  ندرک  هیبنت  اب  ار  طابضنا  .دیآ  مهارف  يو  ندناوخ  سرد  يارب  ینهذ  زکرمت  و 
رد دـنک و  لمع  رت  طاتحم  رت و  قیقد  شفّلخت  باـکترا  رد  فّلختم  زومآ  شناد  ددرگ ، یم  ثعاـب  هکلب  دوش ؛ یمن  درف  يراتفردـب 

، دوش یم  هیبنت  هلصافالب  هک  يزومآ  شناد  عقاو  رد  .دهد  جرخ  هب  يرتشیب  یکریز  تراهم و  شفّلخت  ياه  هناشن  نتشاد  هگن  یفخم 
رد هیبنت  .دوش  رت  لوؤسم  ای  رت و  قداص  هکنیا  هن  دـشاب ؛ هتـشاد  فالخ  لـمع  ماـجنا  رد  يرتشیب  طاـیتحا  تقد و  دریگ ، یم  میمـصت 

یلکـشم نتـشاد  نودـب  هناـهاگآ  زوـمآ  شناد  دـشاب و  هدـش  هتفگ  نشور  فاـص و  یناـیب  اـب  تاررقم  نیناوـق و  هک  تسا  يدراوـم 
ناوت یم  هیبـنت ، ناونع  هب  موزل  دراوم  رد  درک و  یباـی  ّتلع  دـیاب  دوش  یم  هک  ییاـج  اـت  دراد  بتارم  مه  نآ  .دـشاب  هدرک  یچیپرس 

دشاب و هنابّدؤم  عطاق و  دروخرب  دـیاب  .تشاد  هگن  هسردـم  رد  ار  وا  فیلکت ، ماجنا  يارب  ای  مورحم و  شا  هتـساوخ  زا  ار  زومآ  شناد 
يرترثؤم ياه  نیـشناج  زا  دیاب  طابـضنا  يرارقرب  يارب  مّلعم  رودـقملا  یتح  .دـننک  ارجا  نوناق  کی  ناونع  هب  ار  نآ  نازومآ ، شناد 

.دزاس یم  لتخم  ار  زومآ  شناد  یساسحا  یفطاع و  طیارـش  تسا و  ترفن  هنیک و  هدنروآ  دیدپ  هیبنت  اریز  دنک ؛ هدافتـسا  هیبنت  يارب 
نوناـق زا  هیبـنت  دـیدهت و  ياـجب  مّلعم ، هک  تسا  نیا  تـسا  زاـسراک  رتـشیب  هـچنآ  دوـش ؛ یمن  رارقرب  مـّلعم  يروتاـتکید  اـب  طابـضنا 
سکع هب  ار  يو  هدرک و  راد  هحیرج  ار  زومآ  شناد  سفن  تمرح  شنزرـس  دیدهت و  هیبنت و  .دـیامن  هدافتـسا  یلدـمه  يدردـمه و 

.دراد یم  او  راتفر  ءوس  لباقتم و  لمعلا 
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راتفر رییغت  يارب  زومآ و  شناد  تیصخش  رد  ذوفن  يارب  هک  دناد  یم  وا   (1) .دشاب

ص:12

اج هـمه  رد  هراوـمه و  . 1 دوـش : یم  طابـضنا  تیبـثت  بجوـم  ریز  ياـه  شور  اـب  هـک  راـک ، رد  يریگ  یپ  ینعی  تیعطاـق ؛ . 20 - 1
زا دهد و  ناشن  دوخ  زا  بوخ  دروخرب  راتفر و  دشاب و  هتشاد  یـصخش  طابـضنا  دوخ  هک  یملعم  تسا ، نامرد  زا  رت  مهم  يریگـشیپ 

ظفح مهم ، لصا  .تسا 2 . طابـضنا  شزومآ  يارب  یلمع  يوگلا  کی  دوخ  دزرو ، بانتجا  هنابدا  یب  زیمآ و  هیانک  راتفگ  شنزرس و 
لکـشم ندـمآ  دـیدپ  دراوم  رد  ینعی  دوشن ؛ فیعـض  زومآ  شناد  اـب  مّلعم  طاـبترا  دوش  ببـس  اـت  تسا  زوـمآ  شناد  سفن  تمارک 

یبایزرا و دروم  درف  تیصخش  هکنیا  هن  دوش  هّجوت  تیعقوم  هب  ینعی  زومآ ؛ شناد  تیصخش  اب  هن  دوش ، دروخرب  لکـشم  اب  یقالخا ،
اپ شیپ  ياه  ثحب  زا  تراهم  رادتقا و  اب  دوش و  یمن  لادـج  ثحب و  ریگرد  هاگآ ، مّلعم  .دور 3 . لاؤس  ریز  ای  دریگ و  رارق  تواضق 

تالکـشم تلع  هب  .نآ  ندرکن  شاـف  یئزج و  ياـه  فلخت  زا  لـفاغت  .دـنک 4 . یم  زیهرپ  دوش ، یم  تقو  فـالتا  ثعاـب  هک  هداـتفا 
ای ریواصت و  زا  تسا  نکمم  نازومآ  شناد  زا  یـضعب  تسا ، هدیـشوپ  هسردم  مّلعم  یتح  ای  يرادا و  رداک  رب  هک  یگداوناخ  یحور 

دناوخب و هکنیا  نودب  ار  اه  هتشون  نیا  دناوت  یم  مّلعم  دننک ، هدافتسا  نامّلعم  ای  نایبرم  ریقحت  ای  نتخادنا و  تسد  يارب  ییاه  هتـشون 
ندرک شاف  اریز  ددرگ ؛ ناگمه  روضح  رد  يزیروربآ  ثعاب  دـیابن  یـصوصخ  هنالهاج  لمع  کی  اریز  دربب ؛ نیب  زا  دـنک ، شاف  اـی 

، دوش هدینـش  يزومآ  شناد  زا  یتشز  فرح  تسا  نکمم  زین  تاقوا  یـضعب  .دـش  دـهاوخ  نازومآ  شناد  هیقب  تراسج  بجوم  نآ ،
هب ار  بلطم  دنزب و  یفرح  هکنیا  نودب  دـهد ، ناشن  ار  دوخ  تیاضر  مدـع  مّلعم  ات  تسا  یفاک  عطاق  تخـس و  یهاگن  طقف  اجنیا  رد 

.دنک یمن  تیوقت  ار  یصخش  طابضنا  یعمج ، هتسد  هیبنت  اریز  دوش ؛ هسردم  سالک و  عاضوا  ندش  رت  میخو  ببـس  دناشکب و  عمج 
رثؤم طابـضنا  همزال  توکـس  مه  یهاـگ  ییوگ و  هدـیزگ  ییوگ و  مک  .تشاد 5 . رثؤم  عطاـق و  يراـتفر  ناوت  یم  حازم  اـب  یهاـگ 

ینالوط ياه  ثحب  حرـش و  اب  ناوت  یمن  ار  ییاناوت  رادتقا و  .دشاب  وگ  رـصتخم  دنزب و  فرح  مک  دیاب  نارحب  عقاوم  رد  مّلعم  .تسا 
يرارقرب اوعد و  زا  يریگولج  يارب  دوش ، یم  زومآ  شناد  رّکفت  مدع  بجوم  ینالوط  ياه  ینارنخس  تارکذت و  .دنامهف  يرگید  هب 

.تسا رثؤم  رایسب  دنلب  عطاق و  ینحل  اب  دیفم  هاتوک و  نامرف  کی  طابضنا 
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لوط رد  .دهد  شیازفا  وا  رد  ار  لیـصحت  هب  تبغر  دـناوت  یم  هزیگنا  داجیا  اب  اهنت  دـشاب و  هتـشاد  ياج  وا  لد  رد  دـیاب  يو  رادرک  و 
اب زوسلد و  هاگآ و  ناملعم  دـیتاسا و  زا  يریگ  هرهب  نوهرم  یگدـنز ، رد  ار  ناش  تیقفوم  مظعا  شخب  گرزب ، ياه  ناـسنا  خـیرات ،

(1) .دنا هدوب  شیوخ  راوگرزب  نامیا و 

؛ دراد هتخوسلد  هتخیهرف و  ياه  ناـسنا  دوجو  قاـمعا  رد  هشیر  هک  تسا  یتیلوؤسم  تسا ، رنه  قوذ و  تسین ، هفرح  لغـش و  یملعم 
هب اپ  نابرهم  يردـپ  نوچمه  سفن ، بیذـهت  ملح و  اب  مأوت  ِملع  ِگرزب  هیامرـس  اب  مّلعم ، .هنوگ  ربماـیپ  تسا  یتلاـسر  یملعم  يرآ ،

نهذ رد  ار  اه  شـسرپ  حرط  هنیمز  هسردم  ياضف  رد  دـنک و  یم  تکرـش  یتیبرت  یملع و  يوگتفگ  ثحب و  ره  رد  شنادرگاش  ياپ 
طاشن و اب  ناور  .دراد  یم  او  رتارف  ِیملع  كرد  مهف و  رت و  عیـسو  ياه  قفا  يوجتـسج  هب  ار  نانآ  دزاس و  یم  مهارف  نازومآ  شناد 

شغورفرپ

ص:13

تیبرت میلعت و  اریز  دـنیامن ؛ رارقرب  دوخ  نازومآ  شناد  اب  يوق  یطاـبترا  دـنا  هتـسناوت  هک  دـنا  هدوب  یناـسک  ّقفوم ، نیملعم  . 21 - 1
ياراد دیاب  حیحص  تیبرت  میلعت و  يارب  وا  .دشاب  طابترا  فیعضت  ای  تیوقت و  لماع  دناوت  یم  مّلعم  .دراد  طابترا  تیفیک  هب  یگتسب 

ساسحا ندروآ  دوجو  هب  اب  . 1 دناوت : یم  یتقایل  اب  دمآراک و  مّلعم  نینچ  دـشاب ، هدـنزاس  طابترا  يرارقرب  رد  يا  هژیو  ياه  تراهم 
اب .دروآ 3 . دـیدپ  سفن  هب  داـمتعا  زوـمآ ، شناد  هب  نداد  تیمها  اـب  .دـنک 2 . داجیا  يریگداـی  هزیگنا  زومآ ، شناد  رد  يدنمـشزرا 
اب .دربـب 5 . نیب  زا  ار  سأـی  سرت و  مرگ ، يا  هـیحور  طاـشن و  ءاـقلا  اـب  .دـهاکب 4 . بارطـضا  تدـش  زا  رطاخ ، تینما  ندرک  مهارف 

.دهاکب سالک  رد  اه  شکمشک  اه و  ضراعت  زا  ریبدت  يرابدرب و 
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ِیملع لماعت  وترپ  رد  دزاس و  یم  روراب  ار  اه  نهذ  هتفهن  ياهدادعتسا  دزو ، یم  يراهب  ياه  لگ  هب  هک  شخبحور  یمیـسن  نوچمه 
.دشخب یم  اقترا  ار  نانآ  رکف  حطس   (1)، یشزومآ ياه  هورگ  رد  رگیدکی  اب  نازومآ  شناد 

زا ار  دوخ  هراومه  دراد و  ییانشآ  تیبرت  میلعت و  لوصا  اب  یـسرد ، عوضوم  هب  لماک  طلـست  رب  هوالع  هک  تسا  یـسک  بوخ ، مّلعم 
اب ار  ناریگارف  ياـه  هتخومآ  اـت  دراد  یعـس  سـالک  رد  دـنیب و  یمن  زاـین  یب  یملع  ياـه  هزاـت  يریگارف  رمتـسم و  رارکت  هعلاـطم و 
هب یگدنز  رد  دیاب  هنوگچ  ار  هدش  هتفرگ  ارف  بلاطم  هک  دزومآ  یم  نانآ  هب  لمع  رد  دهد و  طابترا  هسردـم  زا  جراخ  ياه  تیعقاو 

قاـّلخ يا  هیحور  زا  هک  یملعم  .دراد  ناوارف  تیمها  نازوـمآ  شناد  تیقاـّلخ  رّکفت و  تردـق  ندرب  ـالاب  رد  يو  شقن  .تفرگ  راـک 
لیمحت ار  شزومآ  یملعم  نینچ  .تسا  ندوب  قاّلخ  يارب  يزراب  يوگلا  دوخ  تسا ، رادروخرب 

ص:14

لح ای  شزومآ ، يارب   } یـسرد تیلاعف  کی  رد  سالک  نازومآ  شناد  لک  نداد  تکرـش  یـشزومآ و  ياه  هورگ  لیکـشت  . 22 - 1
ياه هورگ  یهورگ و  راک  رد  نازومآ  شناد  مامت  نداد  تکرـش  اب  دمآراک  مّلعم  .دـنک  یم  مّلعم  راک  تیقفوم  زا  تیاکح  نیرمت }

یم شهاک  ار  نازومآ  شناد  زا  یخرب  یترپ  ساوح  عوضوم و  زا  فارحنا  راک  نیا  اب  دـنک و  یم  ظفح  ار  ناـنآ  زکرمت  یـشزومآ ،
یم دراد و  یم  هگن  راظتنا  تلاح  رد  گنز و  هب  شوگ  ار  سالک  نازومآ  شناد  لک  لاؤس ، حرط  سرد و  ندیسرپ  يارب  ًالثم  .دهد 

مّلعم یلو  .دنک  باختنا  ار  رفن  کی  ات  دنک  یم  هاگن  رب ، رود و  هب  لمأت  اب  دوخ  و  دهد »؟ باوج  بوخ  دناوت  یم  یـسک  هچ  : » دیوگ
، تیعـضو نیا  اـب  .دـنک  ظـفح  ار  دارفا  هیقب  ساوح  زکرمت  دـناوت  یمن  رگید  دـنک و  یم  هیکت  زومآ  شناد  کـی  يور  ًاروـف  هاـگآان 

.دبای یم  شیازفا  سالک  رد  یغولش  یطابضنا و  یب  یسرد و  عوضوم  زا  فارحنا  ناکما 
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یم مهارف  ار  زومآ  شناد  تیقالخ  هنیمز  هبناج ، ود  لماعت  کی  رد  هک  دـنیب  یم  لاعف  يدـنیارف  ار  نآ  هکلب  ؛(1)  دناد یمن  اه  هتسناد 
نانآ هب  هکلب  تسین ؛ نازومآ  شناد  ضحم  يوریپ  هناروکروک و  تعاطا  ناهاوخ  دراد ، هک  یـشنم  دازآ  هیحور  شنیب و  اـب  دزاـس و 
هنیمز دهد و  یم  قوس  تیـصخش  لالقتـسا  تیلوؤسم و  ساسحا  يوس  هب  ار  نانآ  شیوخ ، دنلب  حور  اب  دهد و  یم  رایتخا  يدازآ و 

تواضق دوز  نازومآ ، شناد   (2) يراتفر تالکـشم  زورب  ربارب  رد  وا  .دنک  یم  ایهم  ناشیارب  ار  يدرف  راکتبا  يرکف و  دشر  هنوگره 
لماوع همه  دوخ ، ياه  یبایزرا  رد  دزادرپ و  یم  یبای  تلع  هب  هنافاکـشوم  هراب ، نیا  رد  یمیمـصت  هنوگره  زا  لـبق  هکلب  دـنک ؛ یمن 

.دراد یمن  رود  رظن  زا  ار  زومآ  شناد  یگدنز  نیشیپ  ثداوح  رثؤم و 

شرورپ شنیب ، ِدشر  ِفقو  شا  یگدنز  تاقوا  رساترس  هک  تسا  یسک  وا  .تسا  نانآ  حلاصم  ظفاح  نادرگاش و  رارـسا  مرحم  مّلعم 
؛(3) دـناد یم  کیرـش  شنادرگاش  ینامداش  يراتفرگ و  يداـش و  مغ و  رد  ار  دوخ  هراومه  دوش و  یم  هعماـج  ناـگوابون  راـکتبا  و 

يارب سدقم  يدبعم  ار  هسردم  هک  یملعم 

ص:15

اذا بلقلا  نإف  : » مالـسلا هیلع  یلع  لاق  .دوش  یم  شناد  يریگارف  يارب  ینورد  لـیامت  عناـم  هیبنت ، لـیمحت و  راـبجا ، هارکا و  . 23 - 1
.193 راصق ، تاملک  هغالبلا ، جهن  .دوش  یم  روک  دوش ، روبجم  يراک  هب  رگا  لد  هک  یتسار  هب  َیِمَع ؛» هرُکا 

راکب طابترا  ياه  هویـش  رد  هک  یلـصا  نیرت  مهم  نازومآ ، شناد  يراتفر  تالکـشم  لح  يارب  هک  تسا  هداد  ناـشن  هبرجت  . 24 - 2
ياه تیامح  وا و  ساسحا  كرد  وا ] یلعف  عضو  كرد  تخانـش و   ] .تسا زومآ  شناد  تاـساسحا  شریذـپ  لـصا  ناـمه  دور ، یم 

.دش دهاوخ  وا  سفن  تّزع  میکحت  رطاخ و  شمارآ  لکشم ، لح  بجوم  يو ، زا  یفطاع 
یخرب لاّلح  زین  زومآ  شناد  رورغ  هب  لسوت  .تسا  دیفم  یتیبرت ، تالکـشم  همه  لح  رد  یفطاع  تیامح  يدردمه و  لصا  . 25 - 3

سح داـجیا  اـب  ـالاب  راـظتنا  راـهظا  زوـمآ و  شناد  هب  نداد  تیمها  .تسا  فیلاـکت  یـسرد و  روـما  ماـجنا  هـب  طوـبرم  تالکـشم  زا 
رب راک  نیا  هدهع  زا  وت  یهد ، ماجنا  ار  راک  نیا  یناوت  یم  وت   » .دوش یم  يو  یلصا  شقن  یبایزاب  رییغت و  بجوم  وا ، رد  يدنمـشزرا 

، لکشم نیا  لح  يارب  درک ؟ لح  ار  لکـشم  ناوت  یم  هنوگچ  دهد ، یمن  ماجنا  ار  دوخ  فیلکت  زومآ  شناد  هک  یماگنه  ییآ .» یم 
تیلاعف محازم  يو ، يداقتنا  ياهرظن  راهظا  مّلعم و  ياـه  تواـضق  نیارباـنب  .دروآ  يور  رثؤم  طاـبترا  هب  رمث ، یب  هیبنت  ياـجب  دـیاب 

یم مهارف  ار  يو  رطاخ  تینما  یتحار و  فیلکت ، ماجنا  رد  ناـنآ  اـب  یلدـمه  یفطاـع و  ياـه  تیاـمح  .دوش  یم  زومآ  شناد  ینهذ 
ُنِمُْؤی ال   » .تسا رثؤم  دیفم و  دروم  نیا  رد  زین  یکاپ  تقادص و  يدرمناوج ، دننام  هدیدنسپ ؛ تافص  تیوقت  اهزاین و  صیخشت  .دنک 
ردارب يارب  دراد ، تسود  دوخ  يارب  هچنآ  هک  نیا  رگم  دروآ ، یمن  نامیا  امش  زا  یـسک  ِهِسْفَِنل ؛» ُّبُِحی  ام  ِهیِخَِال  َّبُِحی  یّتَح  ْمُکُدَحَا 

ص 67. دیرملا ، هینم  .درادب  تسود  زین  دوخ  ینامیا 
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هـسلج رد  وضو  اب  دـناد ، یم  دوخ  هاگتدابع  ار  سرد  سالک  ناناوجون و  ناکدوک و  دوجو  رد  هتفهن  ینّابر  رارـسا  تایآ و  توـالت 
هب تیبرت ، رما  رد  شنادرگاـش  تیادـه  تخانـش و  يارب  دـنک و  یم  یقلت  یهلا  يا  هضیرف  ار  مّلعت  میلعت و  دوش و  یم  رـضاح  سرد 

(1) .دیوج یم  ددم  تسا ، تانئاک  همه  یبرم  هک  گرزب  دنوادخ  زا  دزادرپ و  یم  زاین  زار و  شیاین و 

نوچ مادک  ره  هک  دناد ، یم  یهلا  یتیآ  ار  نانآ  دنراد و  هنایشآ  کچوک  يدبلاک  رد  هک  دنیب  یم  یگرزب  ياه  حور  ار  نالاهنون  وا 
لماکت هّلق  هب  جورع  يارب  هک  دنتسه  دنمشزرا  يدادعتسا  هژیو و  يریاخذ  يواح  بایمک ، يرهوگ 

ص:16

مالسلا مهیلع  ، نیموصعم همئا  هب  لسوت  اب  زور  ره  تسا  بوخ  نمؤم  هک  دندومرف  یم  يزیربت  یکلم  اقآ  داوج  ازریم  موحرم  . 26 - 1
.دناسرب نایاپ  هب  ار  شراک  اهنآ  هب  لسوت  اب  دنک و  عورش  ار  شسرد }  } شراک
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یتلاسر هک  دنک  یم  ساسحا  دوخ  دنا و  هدش  نیشنمه  يو  اب  يزور  دنچ  لامک ، یّقرت و  هار  ندومیپ  يارب  دننک و  یم  يرامـشزور 
یم صـالخا  قـبط  رد  هنامیمـص  هناـقداص و  دراد ، شیوـخ  دوـجو  رد  هک  ار  هچنآ  تفوـطع ، رهم و  اـب  هتخیهرف  مّلعم  .دراد  هـنیرید 

وا دهد و  یم  باختنا  تردق  دهد ، یم  رایتخا  زومآ  شناد  هب  وا  دیامن ، یم  ادرف  نازاس  هدنیآ  كاپ و  ياه  حور  نیا  راثن  دراذـگ و 
لامِعا اب  نشخ و  کشخ و  يدروخرب  (1) و  دروم یب  ياه  تلاخد  اب  دهاوخ  یمن  زگره  دزاس و  یم  کیرش  يریگ  میمـصت  رد  ار 

مهم زومآ  شناد  دروم  رد  هک  هچنآ  دـناد ، یم  هکنیا  هچ  دـنک ؛ نتخومآ  هب  راداو  ار  زومآ  شناد  باـعرا ، دـیدهت و  راـشف و  روز و 
رد هچنآ  (2) و  تسا هزیگنا  دوجو  تسا ،

ص:17

فیلکت ماجنا  رد  نیدلاو  هزادـنا  زا  شیب  ياه  تلاخد  دـنک ، یم  لکـشم  داجیا  هسردـم  ای  هناخ و  رد  هک  يزیچ  نیرت  مهم  . 27 - 1
شیاهراک ات  دـنک  یم  بسک  هبرجت  شفیلکت  ماجنا  زا  وا  .تسا  زومآ  شناد  یـصخش  تیلوؤسم  فیلکت ، ماجنا  .تسا  زومآ  شناد 

داـیز هدرک و  تلاـخد  دـح  زا  شیب  هک  ینیدـلاو  .تسا  هتفهن  رما  نیمه  رد  فیلکت  ياـه  شزرا  زا  یکی  دـهد و  ماـجنا  شدوـخ  ار 
اب مأوت  لادتعا و  تیاعر  اب  میقتـسم و  ریغ  دیاب  زومآ  شناد  هب  نیدلاو  کمک  .دنرب  یم  نیب  زا  ار  مهم  شزرا  نیا  دنهد ، یم  رکذـت 
راک نایرج  ندرکن  عطق  هجیتن  رد  وا و  نداتسرفن  فرط  نآ  فرط و  نیا  بولطم ، ییانـشور  بسانم و  ياضف  داجیا  .دشاب  يدردمه 
یم فیلکت ، ماجنا  نیح  نویزیولت  ندوبن  نشور  راک و  ماـجنا  ماـگنه  هب  وا  زا  ندرکن  داـقتنا  راـک و  عقوم  وا  اـب  ندرکن  تبحـص  وا ،

ماجنا رد  نیدـلاو  ياهرظن  راهظا  اـه و  تلاـخد  دوش و  یفاـک  هّجوت  رما  نیا  هب  رگا  .دـشاب  زومآ  شناد  يارب  يرثؤم  کـمک  دـناوت 
.دش دهاوخ  يریگشیپ  فیلکت  سرد و  هب  طوبرم  تالکشم  زا  يرایسب  زورب  زا  دبای  شهاک  ناشدنزرف ، فیلکت 

یباـیزرا و اـب  دـنک  یم  رکف  وا  .دـیامن  داـجیا  زومآ  شناد  رد  ار  ندـناوخ  سرد  هزیگنا  هک  دـنک  یم  شـالت  هراوـمه  مّلعم  . 28 - 2
.دوش یم  رفنت  يدرـسلد و  بجوم  زومآ ، شناد  رد  اه  شور  نیا  یلو  دـیامن ؛ هزیگنا  داجیا  دـناوت  یم  زومآ  شناد  ندرک  راـسمرش 

سرت و نتـساک  هلیـسو  هب  نآ ، دروآ و  دوجوب  رطاخ  تینما  دـیاب  مدـق ، نیلوا  زومآ : شناد  رد  يریگدای  هزیگنا  داـجیا  ياـهراکهار 
، خیبوت زا  سرت  تسکش ، زا  سرت  .تسا  سرت  يریگدای  عنام  نیرت  هدمع  .دوش  یم  لصاح  زومآ  شناد  رد  دامتعا  نانیمطا و  داجیا 
شنزرس و خیبوت و  ضرعم  رد  ار  دوخ  هابتشا ، ماگنه  هب  وا  هک  دنک  مهارف  زومآ  شناد  يارب  ییاضف  دیاب  مّلعم  سپ  .هیبنت  رخـسمت و 
، نیملعم نیدلاو و  .تسا  زومآ  شناد  دادعتـسا  شوه و  ای  تیـصخش و  هرابرد  تواضق  زا  زیهرپ  مدق ، نیمود  .دنیبن  رخـسمت  هیبنت و 

کچوک زا  یکاح  نانخس  نیا  .دنوش  یم  زومآ  شناد  رد  هزیگنا  شهاک  بجوم  ررض  یب  میالم و  رهاظ  هب  نانخس  اب  تاقوا  یهاگ 
یم كرد  ار  هلأـسم  نیا  دراد  هک  یتیـساسح  اـب  وا  دـنراد و  یم  زاربا  هاـگآدوخان  روط  هب  هک  تسا  زومآ  شناد  تیـصخش  ندرمش 
مک هن  مینادب ، نامدوخ  حیـضوت  شور  هجوتم  ار  لاکـشا  تسا  رتهب  دمهفب ، ار  ام  حیـضوت  دوش  یمن  قفوم  يزومآ  شناد  رگا  .دنک 
هب زومآ  شناد  .تسا  دایز  ياه  تلاخد  زا  زیهرپ  زومآ و  شناد  لالقتسا  ظفح  مدق ، نیموس  .زومآ  شناد  يدادعتـسا  یب  یـشوه و 
یم وا  .دـهد  ماجنا  دـیوگ  یم  مّلعم  ای  نیدـلاو  هک  ار  يراک  درادـن  تسود  تاـقوا  زا  یـضعب  .دراد  زاـین  يراـتخمدوخ  لالقتـسا و 

درادن یموزل  نیاربانب  .دوش  یم  يو  هب  نداد  تیـصخش  بجوم  رما  نیا  .دـشابن  روبجم  دـنک و  راک  شدوخ  هقالع  لیم و  هب  دـهاوخ 
زومآ شناد  سفن  تّزع  دـشر ، مدـق ، نیمراهچ  .مینک  تلاخد  ام  رگید ، ياهزیچ  ای  فیلکت و  ماجنا  هوحن  راک و  تاـیئزج  ماـمت  رد 
.دراد تشحو  عمج  رد  دوخ  ندـنایامن  ندرک و  رظن  راهظا  زا  هراومه  دـشاب ، هدـشن  تیوقت  وا  سفن  تّزع  هک  يزومآ  شناد  .تسا 

رنه راک و  شـالت ، اـب  اـت  درک  داـجیا  وا  رد  ار  هزیگنا  نیا  ناوت  یم  یعاـمتجا ، یهورگ و  ياـهراک  رد  يو  هب  نداد  ّتیمها  اـب  طـقف 
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ياه هبنج  عوضوم و  تیمها  نایب  مدق ، نیمجنپ  .دشاب  هتـشاد  يدـیفم  يراکمه  هورگ ، اب  دـهد و  ناشن  عمج  رد  ار  نتـشیوخ  دوخ ،
هویـش تیعقاو ، نایب  هدـش و  ماـجنا  راـک  دروم  رد  قیوشت  زا  هدافتـسا  یباـیزرا و  تواـضق و  زا  زیهرپ  .تسا  زومآ  شناد  راـک  تبثم 

درـسلد و هک  يزومآ  شناد  هصالخ  روط  هب  .دوش  دـنم  هقالع  فیلاکت ، ماـجنا  هب  تبـسن  اـت  زومآ ، شناد  يارب  دوب  دـهاوخ  يرثؤم 
ار وا  دـناوتب  هک  ینامز  هکلب  دربب ، شیپ  زا  يراک  دـناوت  یمن  مّلعم ، تیلوؤسم  ساسحا  بوخ و  ّتین  اهنت  تسا ؛ هزیگنا  یب  هتـسخ و 

هرخـألاب هدرک و  كرد  ار  شیوخ  تیعقوـم  دـیامن و  یم  يدنمـشزرا  ساـسحا  وا  دـنک ، هاـگآ  شناوـت  رنه و  دادعتـسا و  هب  تبـسن 
ماگ نیلوا  یفطاع  یناور و  يزاس  هدامآ  .دش  دـهاوخ  زومآ  شناد  رد  هزیگنا  داجیا  ببـس  رما ، نیمه  .دـنک  یم  تیلوؤسم  ساسحا 

.تسا زومآ  شناد  رد  هزیگنا  داجیا  رد 
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یم زاب  ییافوکش  دشر و  زا  دش ، روبجم  يراک  هب  لد  رگا  هک  اریز  تسا ؛ زومآ  شناد  لد  قامعا  هب  خوسر  دراد ، تیمها  شزومآ ،
(1) .دهد یم  تسد  زا  ار  شیوخ  تریصب  دنام و 

هب يراب  هک  یملعم  اب  دـناد ، یم  هعماج  رد  یهلا  یتلاسر  ار  شفدـه  تیلوؤسم و  ساسحا  ار  شا  هفیظو  رنه و  ار  شراک  هک  یملعم 
نهذ هک  تسا  نیا  رد  وا  مغ  ّمه و  هک  یملعم  .دراد  توافت  دـنارذگب ، تقو  سالک  رد  ار  یتعاس  دـنچ  دـهاوخ  یم  طقف  تهج  ره 

يارب ار  دوخ  شالت  یعس و  مامت  هک  یملعم  اب  دیامن ، تاظوفحم  تامولعم و  زا  هتشابنا  يرابنا  نوچمه  ار  نازومآ  شناد 

ص:19

تاملک هغالبلا ، جـهن  َیِمَع .» َهِرْکُأ  اذإ  بلقلا  نإف  اـهلابقإ  اهتوهـش و  لـبق  نم  اـهوتأف  ًاراـبدا ، ًـالابقا و  ًهدوهـش و  بولقلل  نإ  . 29 - 1
هچ دـنراد ، يراک  هب  لیامت  هک  دـیریگ  راک  هب  هاگ  نآ  ار  ناـنآ  سپ  تسا ، یترفن  لـیامت و  ناـسنا  يارب  هک  یتسار  هب  : 193 راصق ،
؛» ِنَعَْملا ِفّ َنِم  ٌْریَخ  ِلَعُْملا  َمّ َّنإَف  اوُفّنَُعتَالَو  ِلَع  اوُمّ هلآو : هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  لاـق   » .ددرگ یم  روک  دوش  يراـک  هب  راداو  رگا  لد ،

لاق  » .تسا رت  شزرا  اب  ریگتخس ، راگزومآ }  } زا یبرم  مّلعم و  اریز  دیـشابن ؛ ریگتخـس  دیزومایب و  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 
يو هب  هک  یسک  هب  تبـسن  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  ُْهنِم ؛» َنوُمَّلعَتَت  ْنَِملَو  ِلَُعت  َنوُمّ ْنَِمل  َِیل  اُونّ هلآو : هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر 

ص 69. دیرملا ، هینم  .دیشاب  میالم  وخ و  مرن  دیریگ ، یم  ارف  ملع  وا ، زا  ای  دیزومآ و  یم  شناد 
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ًاـصخش دوخ  ریگارف  دریذـپ و  تروص  لیلحت  هبرجت و  اب  مأوت  يریگدای ، اـت  دـیامن  یم  زومآ  شناد  رّکفت  لّـقعت و  تّوق  نتخیگنارب 
.دراد قرف  دنک ، يزاسزاب  فشک و  ار  بلاطم 

زارت بسحرب  دـنک و  یمن  دروخرب  موکحم  کـی  هباـثم  هب  وا  اـب  دـناد و  یمن  دوخ  یهن  رما و  موـکحم  ار  زوـمآ  شناد  یعقاو ، مّلعم 
دهد و یم  رارق  شجنس  دروم  وا  نهذ  لّوحت  زارت  بسحرب  ار  شدرگاش  خساپ  هکلب  دهد ؛ یمن  رارق  شجنس  دروم  ار  وا  دوخ ، نهذ 
؛ درادن یمیب  شرظن  راهظا  تردـق  وا و  یملع  دـشر  زا  دزاس و  یم  مهارف  ار  يو  ِشنیب  شرگن و  ِلوحت  رییغت و  تابجوم  جـیردت  هب 

.دراد هگن  زاب  هشیمه  ار  يو  نهذ  قفا  دشوک  یم  هکلب 

ياه هورگ  رد  ار ، رگیدـکی  اـب  دارفا  لـماعت  هنیمز  دریذـپ و  یم  نادـنخ  یبل  زاـب و  ییور  اـب  ار  نازومآ  شناد  تـالاؤس  قفوم ، مّلعم 
دنک و یم  ییامنهار  ردص  هعس  اب  دزرو و  یمن  باتش  حیحص ، ياهخساپ  هب  نانآ  یبای  تسد  دروم  رد  دزاس و  یم  مهارف  یشزومآ 
رتشیب و لاؤس  نتخیگنارب  يارب  يا  هلیـسو  ار  نآ  هکلب  دـنک ؛ یمن  هدافتـسا  عیمطت  اـی  دـیدهت  يارب  يا  هبرح  ناونع  هب  هرمن  زا  زگره 

(1) .دریگ یم  راک  هب  رت  ناوارف  شالت  یعس و  تهج  رد  زومآ ، شناد  نهذ  کیرحت 

ص:20

شناد تایبرجت  دـیدج و  تاکاردا  رد  رییغت  رثا  رب  هفقو ، نودـب  هک  تسا  قاّلخ  یلماعت  لاـعف و  يدـنیارف  یعقاو  يریگداـی  . 30 - 1
.دزاس هدروآرب  ار  نآ  دـناوت  یم  قاـّلخ  مّلعم  طـقف  دراد ، زاـین  زومآ  شناد  هچنآ  .دوش  یم  لـصاح  يو  یـشزومآ  تیعقوم  زومآ و 
طباور تیفیک  هب  ادتبا  دیاب  یـشزومآ  تیفیک  دوبهب  يارب  .تسا  سرد  حرط  یـشزومآ و  یحارط  رد  شزومآ  تیفیک  دوبهب  شیازفا 

سالک و ندرک  لاعف  يارب  سرد ، یحارط  يژولونکت  ياـه  مرها  زا  سپـس  درک ، هّجوت  سـالک  رد  زومآ  شناد  مّلعم و  نیب  دوجوم 
.دوش مهارف  لاؤس  حرط  هزیگنا  زومآ  شناد  يارب  هک  درک  يراک  دیاب  . 1 اه : شور  زا  یخرب  دومن : هدافتسا  یشزومآ  تیفیک  دوبهب 

رد رما  نیا  دیامن ، شالت  وجتـسج و  دوخ  باوج ، نتفای  يارب  دنک و  لاؤس  شوجدوخ  روط  هب  زومآ  شناد  هک  درک  داجیا  يا  هنیمز 
يارب سالک  کی  رد  .نازومآ  شناد  یسرد  یهورگ  ینارنخس  ای  سنارفنک و  .تسا 2 . دیفم  وا  يارب  بلاطم  رتشیب  مهف  يریگدای و 

هب عـجار  یثـحب  رگیدـکی  اـب  یهورگ » تروـص  هـب   » زوـمآ شناد  هـس  اـی  ود  هـک  تـشاد  ررقم  نـینچ  دوـش ، یم  یهاـگ  شزوـمآ ،
نیا زا  هک  دوش  هتساوخ  نازومآ  شناد  ریاس  زا  هاگ  نآ  .دنیامن  وگزاب  نارگید  يارب  ار  نآ  سپس  دنشاب ، هتـشاد  یـسرد  تاعوضوم 
هورگ طسوت  يدعب  ياه  سرد  بیترت  نیمه  هب  .دراد  زایتما  هورگ  نآ  يارب  لاؤس  حیحص  خساپ  دنیامن ، لاؤس  هورگ  نازومآ  شناد 
باتک هعلاطم  رد  یعـس  رتشیب  تباقر  يارب  نازومآ  شناد  دـهد  یم  ناشن  هبرجت  .دوش  رارکت  هزیگنا  نیمه  اب  سـالک  فلتخم  ياـه 

ياهرظن راـهظا  زا  زیهرپ  .دوش 3 . یم  زین  سـالک  ندرک  لاـعف  بجوم  شور  نیا  دـنیامنب ، قیقد  تـالاؤس  دوـخ  بیقر  زا  اـت  دـنراد 
ياه هورگ  لیکـشت  ای  هرفن  ود  هثحابم  .دوش 4 . یم  زومآ  شناد  يریگدای  عنام  مّلعم ، زیمآ  تواضق  ياـهرظن  راـهظا  .زیمآ  تواـضق 

يریگدای و ماجنا  رد  نازومآ  شناد  هک  تسا  لاس  مه  یشزومآ  ياه  هورگ  زا  هدافتـسا  شزومآ ، شور  نیرتهب  .یـشزومآ  هرفن  هس 
مه هدنهد و  دای  شقن  مه  زومآ ، شناد  ره  نتفرگ ، زایتما  یـسرد و  تاقباسم  رد  فیلکت ، ماجنا  رد  .دننک  تکراشم  مه  اب  شزومآ 
همه نازوـمآ  شناد  .دریگ  یم  تروـص  رتـهب  شور ، نیا  رد  راـک  تیفیک  هک  تـسا  هداد  ناـشن  هـبرجت  دراد و  ار  هدـنریگدای  شقن 
کی ره  دنمیهـس و  هورگ  تیقفوم  رد  ناشمادک  ره  هک  درک  دنهاوخ  ساسحا  .دننک  یم  تیلوؤسم  ساسحا  يدنمـشزرا و  ساسحا 
ندرک رمتـسم  اب  دـناوت  یم  مّلعم  اجنیا  رد  .تسا  حرط  لـباق  شزرااـب و  اـهنآ  تاـیرظن  دـنرثؤم و  هقباـسم  هجیتن  دـنور  تفرـشیپ  رد 
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رده يدرـسلد و  زا  يریگولج  يارب  .دـیامن  رت  لاعف  ار  يریگدای  دـنور  هورگ ، هب  زایتما  نداد  یهورگ و  تروص  هب  یملع  تاقباسم 
، ثلث ره  ناـیاپ  رد  هورگ  ییاـهن  تازاـیتما  هجیتـن  هک ؛ تسا  مزـال  نازومآ  شناد  هب  هتکن  نیا  يروآداـی  هورگ ، فیعـض  دارفا  نتفر 

لاعف يارب  هبناج  همه  یتباقر  هک  تساجنیا  رد  .تسا  یهورگ  تازایتما  اب  هورگ  ياضعا  کـت  کـت  یناـحتما  تارمن  عمج  هب  طونم 
.دریذپ یم  تروص  هورگ  فیعض  وضع  ندروآ  الاب  هورگ و  دارفا  همه  ندرک 
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یمن نیگمـشخ  ار  وا  نازومآ  شناد  نایب  تراسج  دزاس و  یمن  لولم  هتـسخ و  ار  وا  نازومآون ، قیقد  ياه  شـسرپ  اـهرظن و  راـهظا 
.دزیخ یمنرب  یفالت  تباقر و  هب  نانآ  اب  زگره  دنک و 

فرح هزاجا  نانآ  هب  دـننک و  یم  هتکید  نازومآ  شناد  هب  ار  کشخ  تاروتـسد  هلـسلس  کی  اهنت  هک  یناسک  اب  ناـملعم ، هنوگ  نیا 
شناد ییور  رپ  بجوم  ار  يدازآ  نداد  دـنهد و  رییغت  ار  ناـنآ  روز  لـیمحت و  اـب  دـنهاوخ  یم  دـنهد و  یمن  ار  رتـشیب  لاؤس  ندز و 

رد دنناد ، یم  هک  ارچ  دنراد ؛ توافت  دننک ، یم  یقلت  شیوخ  يارب  تمحازم  رازآ و  هناشن  ار  نانآ  يواکجنک  اه و  شـسرپ  زومآ و 
زاسراک هک  تسا  یـشنم  دازآ  يدازآ و  افـص و  رهم و  يرابدرب ، ملح و  وگتفگ ، ثحب و  راثیا ، قشع و  تبحم ، ناـمیا و  ملع ، يداو 

رد دروآرد ، هتفکـش  یلگ  تروص  هب  كدـنا  یتصرف  رد  راشف  روز و  اب  ار  یلگ  هچنغ  دوش  یمن  هک  نانچمه  اریز  اشگهار ؛ تسا و 
، زومآ شناد  رکف  نهذ و  هب  دورو  زا  لبق  هک  ارچ  تسا ؛ لوقعمان  اوران و  لیمحت ، مّکحت و  دربراک  زین  ناـسنا ، فیطل  حور  شرورپ 

.درک ادیپ  هار  وا  لد  هب  دیاب 

ص:22
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لماکت دشر و  تابجوم  ات  دربب  راک  هب  اجک  رد  ار  اه  ریذحت  اهرّکذـت و  (1) و  اه بیغرت  اه و  قیوشت  دـنادب ، هک  تسا  قفوم  یمّلعم 
نانآ یتبغر  یب  یتسس و  يدرـسلد و  زورب  زا   (2) نانآ اب  يراکمه  نیدـلاو و  اب  هدـنزاس  یطابترا  اب  دزاس و  مهارف  ار  نازومآ  شناد 

.دیامن يریگولج  شناد ، ملع و  لیصحت  فیلکت و  ماجنا  رد 

يدیما قوش و  هدرک و  ادیپ  ار  دوخ  هدشمگ  هک  دنک  یم  ساسحا  زومآ ] شناد   ] ریگارف مّلعم ، طسوت  هدـش  داجیا  يونعم  ياضف  رد 
بتارم یط  رد  ار  وا  تاساسحا ، نیمه  دنز و  یم  هناوج  شلد  رد  شناد  ملع و  نتخومآ  يارب 

ص:23

دـینک و توعد  راک  هب  ار  اهنآ  دـنراد  طاشن  اه  لد  هک  یماـگنه  اـهوُعِّدوف ؛» ْترفَن  اَذا  و  اـهوعِدوَاَف …  بولُقلا  تطَـشَن  اذا  . 31 - 1
ص 377. ج 78 ، راونالاراحب ، .دینک  اهر  ار  اهنآ  دنرادن  یلیامت  هک  ینامز 

شور شدوخ و  هرابرد  طقف  دـهاوخب  مّلعم  رگا  .هدـنیوگ  اـت  دـشاب  هدنونـش  رتشیب  دـیاب  مّلعم  نیدـلاو ، اـب  مّلعم  طاـبترا  رد  . 32 - 2
نیا مّلعم ؛ هفیظو  .دنوش  رجزنم  رما  نیا  زا  نیدلاو  اسب  هچ  دـهد ، رارق  ثحب  دروم  ار  دوخ  یـصخش  هبرجت  دـنک و  تبحـص  شدوخ 

، دننکن راکچ  دننک و  راکچ  دیوگ  یمن  نیدلاو  هب  كریز ، مّلعم  .دنک  داجیا  بارطـضا  ای  دـهد  زردـنا  دـنپ و  ار  نیدـلاو  هک  تسین 
هچ ناشدـنزرف  يارب  هدـمآ  شیپ  تیعقوم  هرابرد  اـهنآ  دـمهفب  دـنک  یم  یعـس  هکلب  دـنهاوخب ؛ ار  يزیچ  نینچ  ناـشدوخ  رگا  یتح 

، دنـشاب هتـشاد  تأرج  نیدلاو  هک  دـنک  داجیا  يا  هنیمز  دـیاب  مّلعم  .دـنا  هدروآ  رظن  رد  ار  ییاه  لح  هار  هچ  دـنراد و  رـس  رد  يرکف 
رد نیدلاو  هک  درب  یم  نیدلاو  اب  تاقالم  زا  ار  هدیاف  نیرتشیب  یتقو  مّلعم  .دننک  نایب  ار  ناشیاه  رظن  راهظا  دننزب و  ار  ناشیاه  فرح 

هتفریذـپ مارتحا  اب  مه  مّلعم  فرط  زا  لاح  نیع  رد  هدرک و  ناـیب  ار  دوخ  رظن  لاـح و  هتفگ و  ار  ناـشدوخ  ياـه  فرح  بولطم  دـح 
روط هب  وا  هکلب  دـیوگ ؛ یمن  ینخـس  ناشدـنزرف  داریا  بیع و  هرابرد  نیدـلاو  اب  ًامیقتـسم  هاگچیه  هاگآ ، هربخ و  مّلعم  .دنـشاب  هدـش 

.دراد تفرشیپ  حالصا و  هب  جایتحا  اه  هنیمز  مادک  رد  زومآ  شناد  هک  دهد  یم  حیضوت  راکشآ  حضاو و 
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هاگن و راـتفر ، اـب   (2) یملعم نینچ  .داد  دـهاوخ  يرای  هتخاـس و  دـنم  هقـالع  ، (1) یملع يالاب  جرادـم  ندومیپ  تالیـصحت و  یلاـع 
، شیوخ نادرگاش  هب   (3) شتوکس

ص:24

یگدنز دنناوت  یم  دنتسه و  زومآ  شناد  یقالخا  یلیـصحت و  یناگدنز  رب  ندراذگ  ریثأت  رد  یناوارف  تردق  ياراد  اه  مّلعم  . 33 - 1
اهنآ .دـننک  یثنخ  ار  كدوک  هیلوا  ياه  لاس  ملاسان  تاریثأت  ات  دـنراد  رایتخا  رد  يریظن  یب  تصرف  نانآ  .دـنزاس  رتدـب  ای  رتهب  ار  وا 
ياه شزرا  هراومه  لیصحت ، نارود  رد  یبوخ  ياه  هرطاخ  رکذ  اب  لاح  ره  رد  دننک و  زاب  ار  نازومآ  شناد  بلق  نهذ و  دنناوت  یم 
دوخ نیا  دـنروآ و  دای  هب  دـنراد  نهذ  رد  ناش  ناـملعم  زا  هک  ار  يریواـصت  اهدـعب  اـت  دـنراد ، هگن  هدـنز  ناـنآ  نهذ  رد  ار  یلاـعتم 

، تیباذـج رّحبت ، زا  یکاح  هک  مّلعم  تاراهظا  راتفر و  لامعا  .دوب  دـهاوخ  ناشیگدـنز  تالکـشم  تالـضعم و  صیخـشت  ياـمنهار 
یملع جرادم  یط  يارب  ییامنهار  زومآ  شناد  یناگدنز  هیحور و  رب  راگدنام  يریثأت  تسا ، یلدمه  يدردمه و  ای  تیامح  مارتحا ،

.هدنیآ رد  يو 
یشزومآ و داوم  باختنا  يارب  دوخ  ملع  اب  مّلعم  .تسا  تیلوؤسم  تراهم و  نامیا و  ملع و  زا  یبیکرت  .تسایبنا  رنه  یملعم  . 34 - 2

کی .دـنک  یم  هدافتـسا  زومآ ، شناد  رد  دّـهعت  حور  ندـیمد  يارب  دوخ  نامیا  اب  سـالک و  هرادا  هوحن  يارب  دوخ  رنه  تراـهم و  زا 
هرادا هوحن  راک و  شور  .دشاب  هتـشاد  یطابـضنا  اب  سالک  دناوتن  اسب  هچ  یلو  دشاب ، ینابرهم  نیدـتم و  بوخ و  مدآ  دـنچ  ره  مّلعم 

صـصخت و هب  طابـضنا  داجیا  طابترا و  يرارقرب  يارب  وا  .تسا  رثؤم  رایـسب  سالک ، ياه  نارحب  لح  ای  يریگـشیپ  رد  مّلعم  سـالک 
راتفر هوحن  اب  گنتاگنت  طابترا  دـشاب و  اراد  دـیاب  مّلعم  هک  یمهم  ياه  یگژیو  زا  یخرب  .دراد  زاین  مه  هژیو  ياه  تراـهم  هبرجت و 

سالک رد  هک  دنادب  دیاب  دمآراک  مّلعم  .سالک  بناوج  همه  هب  هّجوت  طابترا و  رد  رادتقا  . 1 تسا : رارق  نیا  زا  زومآ ، شناد  اب  يو 
ار مزال  تراهم  هک  یملعم  .دزاسن  لفاغ  سالک  یلـصا  هرادا  زا  ار  وا  زومآ ، شناد  کی  ندرک  تبحـص  ای  لاؤس و  درذگ و  یم  هچ 
ظیغ و اـب  دـنک و  یم  فقوتم  ار  سـالک  یلـصا  ناـیرج  مه ، اـب  زومآ  شناد  ود  ندرک  تبحـص  ضحم  هب  درادـن  يراد  سـالک  رد 
تفرگ و ار  سـالک  يژرنا  تقو و  هکنآ  زا  سپ  دـهد ، یم  زردـنا  دـنپ و  هداد و  رارق  باـطخ  دروـم  ار  نازوـمآ  شناد  لـک  بضغ 
ود نآ  هب  هاگن  کی  اب  تسناوت  یم  وا  هک  یلاحرد  دریگ ، یم  رـس  زا  هراـبود  ار  یـسرد  تیلاـعف  تفر ، نیب  زا  نازومآ  شناد  زکرمت 

تاعلاطم فرص  ار  دوخ  يورین  تقو و  هتسیاش ، مّلعم  یبرم و  کی  .دنک 2 . لح  یگداس  هب  ار  هلأسم  توکس ، یمک  زومآ و  شناد 
لوصا اهکینکت و  يریگدای  فقو  ار ، دوخ  تّمه  یملع  لئاسم  اب  ییانـشآ  رب  هوالع  هکلب  دـیامن ؛ یمن  فلتخم  تاعوضوم  هدـنکارپ 

هوالع مّلعم  .دیامن  یم  تیوقت  سالک ، رد  هدـنزاس  طابترا  يرارقرب  رد  ار  شیوخ  ياه  شنکاو  اه و  خـساپ  هدرک و  تیبرت  میلعت و 
هب یهاگ  .دنک  افیا  سالک  رد  ار  يددعتم  ياه  شقن  دیاب  دزومایب  ار  ندرک  یگدنز  زومآ  شناد  هب  دـهاوخ  یم  نوچ  سیردـت ، رب 
اب دـناوتب  هدـنزیگنارب ، درف  کی  ناونع  هب  ینامز  دـشاب و  رادروخرب  ییالاب  یملع  رادـحنا  زا  دـیاب  یـشزومآ  سانـشراک  کی  ناونع 

رادتقا اب  دناوتب  ریدم ، کی  ناونع  هب  یهاگ  دنک و  ریگرد  یـشزومآ  میهافم  اب  ار  وا  نهذ  ات  دـیامن  رارقرب  يوق  طابترا  زومآ ، شناد 
دناوتب ربـهر  کـی  ناونع  هب  دـندرگ و  دـنم  هرهب  سـالک  زا  نازوـمآ  شناد  همه  هک  يروـط  هب  دـنک  هرادا  ار  سرد  سـالک  لـماک ،

ياهدرد رب  یمهرم  دـناوتب  رواشم ، کی  ناونع  هب  یتاـظحل  دـنک و  تیادـه  یـشزرا  يداـقتعا و  دـنلب  میهاـفم  فرط  هب  ار  هعومجم 
هب دوخ  راتفر  اب  دناوتب  وگلا  هنومن و  ناونع  هب  هرخألاب  دراذگب و  دـنرب ، یم  جـنر  یفطاع  هدننکـش  تالکـشم  زا  هک  ینازومآ  شناد 

ساـسحا ندومن ، لـمع  اـج  هب  ندز ، فرح  عقوم  هب  ندرک ، توکـس  نداد ، شوـگ  ندیـشیدنا ، ندـید ، هوـحن  شدوـخ ، نادرگاـش 
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.دزومایب ار  نتسیز  هنوگچ  تیاهن  رد  نداد و  ناشن  يرابدرب  ندرک ، لّمحت  ار  نارگید  ندرک ، يدردمه 
، ملع تسا : تمالع  هس  ملاـع  يارب  هک  یتسار  هب  ُتْمَّلاَو ؛ ُْملِْحلاَو  ُْملِْعلا  ٍتاـمالَع : ُثـالَث  ِِملاـْعِلل  َّنِا  مالـسلا : هیلع  یلع  لاـق  . 35 - 3

ص 45. ج 1 ، یفاک ، .توکس  يرادرب و 
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.دزومآ یم  ار  نتسیز  هنوگچ  هرخألاب  ندرک و  باختنا  هنوگچ  ندیشیدنا ، هنوگچ 

ص:25
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عبانم

هغالبلا جهن  . 1

مکحلاررغ . 2

روصنم رتکد  همجرت  هژایپ ، ناژ  (، 49 ص 6 -   ) دراپس یم  هر  اجک  هب  تیبرت  . 3

یهوکش نیسحمالغ  رتکد  همجرت  تناک ، لئوناما  (، 81 ص 64 -   ) نآ لحارم  تیبرت و  میلعت و  . 4

نادراک دمحم  یلع  رتکد  شرورپ ، شزومآ و  یسانشناور و  . 5

یمیرک میظعلادبع  رتکد  كدوک ، رد  قالخا  يریگ  لکش  لحارم  . 6

نایداهرف اضر  رترب ، تیبرت  . 7

یبیترس شوایس  همجرت  تانیگ ، میاه  (، 229 ص 5 -   ) درگاش مّلعم و  طباور  . 8

شرورپ شزومآ و  تاراشتنا  يد 1376 ،) رذآ و   ) مّلعم دشر  . 9

نایداهرف اضر  دننادب ، دیاب  ناّیبرم  ناملعم و  هچنآ  . 10

یناث دیهش  (، 69 ص 62 -   ) دیرملا هینم  . 11

ییادف دیرف  رتکد  همجرت  نبرک ، یس ، مایلیو  (، 123 ص 103 -   ) دشر یسانشناور  ناماگشیپ  . 12

رایشوه رقاب  دمحم  رتکد  (، 58 ص 45 -   ) شرورپ شزومآ و  لوصا  . 13

Teacher and Child Abook For Parents and Teacher by Haim Ginott. The Macmillan . 14
). Company 2791)page، 22، 34، 07، 011

ص:27
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 : تسا هدیسر  پاچ  هب  تاراشتنا  نیا  رد  هک  فلؤم  رگید  راثآ 

خیرات هنوگرب  یتقیقح  ریدغ 

نتسیز هنوگچ 

تیبرت رد  لوحت  هداوناخ و 

سرادم يزیر  همانرب  هصخاش  تیبرت و  ینابم 

بولطم هسردم  لوبقم  طیارش  ، بوبحم ملعم 

یگدنز زا  فده 

ص:28
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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
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 : 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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