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نارتخد هژیو  دنادب  ناوج  کی  دیاب  هچنآ 

باتک تاصخشم 

لوتب ناـیداهرف  اـضر  نارتـخد  هژیو  دـنادب : دـیاب  ناوج  کـی  هچنآ  روآدـیدپ :  ماـن  ناونع و   1327 اـضر - ، ناـیداهرف  هسانـشرس : 
تاراـشتنا 1374. زکرم  یمالـسا  تاـغیلبت  رتـفد  مق  هیملع  هزوح  مق  رـشن :  تاصخـشم   3  [ شیاریو  : ] تساریو تیعـضو  ناـیداهرف 
 : کباش نارتـخد 2 ) هژیو  تاراـشتنا 336 . زکرم  مق  هیملع  هزوح  یمالـسا  تاـغیلبت  رتـفد   : ) تسورف ص 88  يرهاظ :  تاصخـشم 
Reza تشاددای :  یلبق  یسیونتسرهف  یسیون :  تسرهف  تیعـضو  لایر  1750 2-050-424-964 لایر ؛  1750 2-050-424-964

نانز عوضوم :  مالسا  ناناوج و  عوضوم :  سیونریز  تروص  هب  همانباتک  تشاددای :  لایر   2500 مهدزای 1377 ؛ پاچ  تشاددای :  . 
هدر تاراشتنا  زکرم  یمالسا  تاغیلبت  رتفد  مق  هیملع  هزوح  هدوزفا :  هسانش  لوتب  نایداهرف  هدوزفا :  هسانـش  غولب  عوضوم :  مالـسا  رد 

م 7644-75 یلم :  یسانشباتک  هرامش   297/4831 ییوید :  يدنب  هدر  ف 4آ8 1374   / BP230/172 هرگنک :  يدنب 

ماما مالک 

 . دروخ یم  مقر  ناسنا  نامه  هدارا  هب  یناسنا  ره  تواقش  تداعس و  تسا و  هسردم  رد  یگدنز  زورما , يایند  رد  یگدنز 

 . دینک هدافتسا  یناوج  ياهدادعتسا  رمع و  ياه  هیامرس  زا  دیاب  دیشاب  دنلبرس  زیزع و  دیهاوخب  رگا 

 ( هرس سدق   ) ینیمخ ماما 

همدقم

 . دراد یهاگآ  ییامنهار و  هبزاین  شیوخ ,  نوماریپ  طیحم  اب  ییانشآ  دوخ و  رتهب  كرد  يارب  ناوج 

 . تسا یفطاع  یحور و  ياهناجیه  اهتلاح و  اب  هارمه  یعیبط ,  روطب  شا  یمسج  دشر  تسا و  ومن  دشر و  لاح  رد  هراومه  وا 

مـسج اب  لـباقتم  میقتـسم و  طاـبترا  رد  يو  یناور  یحور و  دـشر  ودـهد  یم  همادا  دوخ  دـشر  هب  يدارا  ریغ  لکـش  هب  ناوج  مسج 
 . تسوا

همانرب یعیبط  ریـسم  رد  حیحـص و  تهج  رد  يداقتعا  يرکف و  رظن  زا  وا  هک  دریگ , یم  دوخ  هب  یعیبط  تلاح  دشر , نایرج  یماگنه 
 . دریگرارق شنیرفآ  ماظن  یلماکت  ياه 

 . تسا شیدناریخ  حلاص و  نایبرم  ییامنهار  تیاده و  دنمزاین  دوخ , یگدنزاس  یناور و  دشر  يارب  ناوج  نیا ,  ربانب 

 . تسا یگدنز  طیحم  رد  شیوخ  ياهلمعلا  سکع  لامعا و  راتفر و  دوخ و  هرابرد  ندرک  رکف  هب  دنمزاین  وا  یفرط  زا 

 : هک دـنک  یم  ادـیپ  ار  شدوخ  مک  مک  درب و  یم  یپ  دوخ  تیـصخش  هب  هک  ینامز  صوصخ  هب  دزومایب , ار  نتـسیز  هنوگچ  دـیاب  وا 
ماگ هدیجنس  دوخ  یگدنز  ریـسم  رد  دناوتب  ات  دبایب , ار  اهلاوس  نیا  خساپ  دیاب  وا  مشاب ؟  دیاب  هنوگچو  متـسه  اجک  رد  متـسیک و  نم 
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 . دبای تسد  دنمتداعس  نئمطم و  يا  هدنیآ  هب  درادرب و 

ماجنا صاخشا  ياهیتحاران  تلع  هرابرد  هک  یناوارف  تاقیقحت  رد  نم  دیوگ :  یم  (( 1  )) ناکشزپ ناور  زا  یکی 
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هزادنا هب  دنا و  هتفرگن  ارف  یبوخ  هب  ار  نتسیز  هنوگچ  یناوج ,  یکدوک و  نارودرد  دارفا  نیا  هک :  ما  هدیـسر  هجیتن  نیا  هب  ما ,  هداد 
نودب اهنآ  یلو  دنتسه , زین  ینادنزرف  ياراد  دنتـسهردام و  ردپ و  دوخ  رـضاح  لاح  رد  نانآ  زا  يرایـسب  دنا , هدشن  ییامنهار  یفاک 

 . دننک یم  لقتنم  نادنزرف  هب  ار  دوخ  یناور  یحور و  ياهیتحاران  دننادب , ای  دنهاوخب و  ناشدوخ  هک  نیا 

زا يراـع  ماـخ و  ینهذ  ياراد  هدـش ,  یگدـنز  تاـمیالمان  راـتفرگ  نـالاسگرزب  زا  رتمک  تسا و  مک  شنـس  هک  نیا  تلع  هب  ناوج 
 . تسا هبرجت 

 . تسا هدیدرگ  ور  هبور  یگدنز  رد  يرتمک  ياهیراوشد  تالکشم و  اب  هدیشچ و  ار  راگزور  مرگ  ودرس  اهرتگرزب  زا  رتمکوا 

زا رتهب  تسا ,  کیدزن  یکدوک  نارود  هب  نوچ  یفرط  زا  هدرکن و  ادـیپ  یگدولآ  فارحنا و  تصرف  نادـنچ  شا  هداس  كاپ و  نهذ 
دمهفب و ار  دوخ  راتفر  تاساسحا و  زا  یضعب  تلع  دروآ و  دای  هب  ار  دوخ  یکدوک  نارود  ثداوح  اه و  هرطاخدناوت  یم  نسم  دارفا 

 . دیامن حالصاو  هدرک  یبای  تلع  ار  نآ  یناسآ  هب  درک , هدهاشمدوخ  زا  يدنسپانراتفر  هاگره  هجیتن ,  رد 

 . دراد ور  شیپ  رد  ار  دوخ  رمع  رتشیب  تمسق  زونه  ناوج 

 . دیامن يریگولج  هدنیآ  رد  یگدنز ,  ياهدماشیپ  ربارب  رد  راجنهبان  ياهشنکاو  زورب  زا  دناوت  یم  دوخ , رتهب  تخانش  اب  وا 

غولب نارود  ناوج و  لوا :  لصف 

ماگ نیتسخن 

 . تسا دوخ  اب  ییانشآ  شنوماریپ ,  ياه  هدیدپ  طیحم و  نتخانش  زا  لبق  ناوج ,  یگدنز  رد  مهم  رایسب  ياهیهاگآ  زا  یکی 

هب یهاگآ  ملع و  رب  هوالع  ناسنا  اریز  تسا ,  شنیرفآ  ماظن  ياهیتفگش  زا  یکی  دوخ  هب  یهاگآ  نتشیوخ و  هب  هجوت 
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(( 2  )) يروضح هجوتو  یهاگآ  دوخ  هرابرد  نارگید ,  ایشا و 

لیلحت یبایزرا و  دروم  ار  دوخ  رادرک  راتفر و  دزاس و  زکرمتم  شیوخ  تیـصخش  هب  ار  دوخ  هجوت  دـناوت  یم  لاـح  نیع  رد  دراد و 
 . دهد رارق  یملع  يوجتسج  هبرجت و  هعلاطم و  دروم  ار  دوخ  راتفر  دوخ و  یجراخ  هدیدپ  کی  زا  رتهب  یتح  دهدرارق ,

 . دنک یمن  اطخ  دوخ  هرابرد  یلو  دشاب , هابتشا  اطخ و  اب  هارمه  تسا  نکمم  دنک , یم  تفایرد  جراخ  زا  ناسنا  هک  یملع  تاعالطا 

(( . 3  )) دنک یشارترذع  شیاهاطخ )  يارب   ) هچرگا دراد , یهاگآ  دوخ  سفن  هب  تبسن  ناسنا  دیامرف :  یم  نآرق  هراب  نیارد 

 . دوش یم  حالصا  زین  ددرگ  یم  رداص  وازا  هک  يراتفر  درک , حالصا  تخانش و  ار  شیوخ  نطاب  یتقو  ناسنا 

هب لکوت  نامیا و  تیوقت  اب  دزابن و  ار  دوخ  یگدـنز ,  ياهتـسکش  اـی  اـهتیقفوم و  ربارب  رد  هک  دوب  دـهاوخ  تردـق  نیا  ياراد  ناوج 
يو يارب  ود  ره  تسکـش ,  هجیتن  رد  يدیمون  ای  تیقفوم  هجیتن  رد  رورغ  اریز  درادرب , ماگ  ولج  هب  ثداوحرد  خسار ,  یمزعاب  ادـخ 

 . تسا كانرطخ 

دینک و یسررب  ار  دوخ  نونکا  مه  زا  دیاب  دیشاب , دنمتداعس  تخبشوخ و  یگدنز  رد  دیهاوخ  یم  امـش  رگا  زیزع !  ناوج  نیا ,  ربانب 
 . دییامن فرطرب  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  اهنآ  هک  دینک  ششوک  سپس  دیراد , یصیاقنو  بیاعم  هچ  دینیبب 

زارف و رپ  هار  نیا  هکلب  تسین ,  ناسآ  نادـنچ  یناوج ,  غولب و  نارود  هب  ندـش  دراو  یکدوک و  هلحرم  زا  نتـشذگ  هک  دـینادب  دـیاب 
 . دوش یط  مزال  ياهتبقارم  یهاگآ و  اب  هارمه  دیاب  بیشن 

هب یتامدخ  اشنم  هک  یگرزب  ناربهر  یگدنز  هرابرد  هعلاطم 
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هنوگ نیا  هک  دزاس  یم  هاگآ  هتکن  نیا  هب  ار  ام  دنا , هدرک  تیاده  یتسرپادخ  تلادع و  شناد و  يوس  هب  ار  نانآ  دنا و  هدوب  اهناسنا 
يرپس هناهاگآ  ار  یناوج  مایا  هتـشاذگ و  رـس  تشپ  یکاپ  یتمالـس و  هب  ار  غولب  ساسح  نارود  هک  دـنا  هدوب  یناسک  هلمج  زا  دارفا 

 . دنا هدومن  ار  هدافتسا  نیرتشیب  ناش  یناوج  تردق  زا  هدرک و 

نارگید دوخ و  يارب  ناشدوجو  هراومه  هدرک و  افوکـش  لامک ,  تهج  رد  ار  ناشیاهدادعتـسا  هک  دـنا  هدـیزگرب  ار  يا  هویـش  ناـنآ 
 . تسا هدوب  تکرب  ریخ و  اشنم 

هک دـنک  یم  کـمک  ناوج  هب  راوگرزب  ناربماـیپ  ینید و  یعاـمتجا و  ناربـهر  نادنمـشناد و  یگدـنز  رد  ندرک  تقد  ندیـشیدنا و 
 . دزاس افوکش  ار  دوخ  ياهدادعتسا  ات  دیامن  لمع  یگدنز  فلتخم  لحارم  اهتیعقوم و  رد  هنوگچ 

 , غولب ینارحب  مهم  نارود  رد  هک  دـنا  هدوب  يدارفا  رتشیب  دـنا , هدـیدرگ  نارگید  دوخ و  يارب  یهارمگ  داسف و  ادـبم  هک  یناسک  اما 
 . تسا هدش  یشالتم  مه  زا  ناشتیصخش  یلکب  هدرک و  ادیپ  ناوارف  یگدولآ  فارحنا و 

هدـیدرگ و شتیـصخش  رد  لزلزت  یناور و  لالتخا  بجوم  غولب ,  نارود  ساسح  لئاسم  هب  ناوج  یهاـگآ  عـالطا و  مدـع  نیا  رباـنب 
 . دوب دهاوخ  شراظتنا  رد  کیراتو  مهبم  يا  هدنیآ  تیاهنرد 

يرگن هدنیآ 

یلو دـییامن , هدافتـسا  اهنآ  زا  دـیراد  قح  دـهد , تسد  تصرف  تقو ,  ره  دـیراد و  شیپ  رد  يداـیز  تغارف  تاـقوا  هدـنیآ  رد  اـمش 
دمآ تفر و  نالاسمه ,  ناتـسود و  اب  ترـشاعم  هلمج  زا  دیراد , شیپ  رد  یمهم  يدج و  ياهراک  یفده ؟  هچ  اب  روطچ و  هنوگچ , 

هتشر باختنا  نانآ ,  اب  راتفر  زرط  نادنواشیوخ و  اب 

نارتخد هژیو  دنادب  ناوج  کی  دیاب  www.Ghaemiyeh.comهچنآ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 86زکرم  هحفص 11 

http://www.ghaemiyeh.com
www.karnil.com
https://telegram.me/karnil


رکف هب  دـیاب  هک  دـسر  یم  ارف  يزور  هصـالخ  نآ ب و  رد  تیقفوم  بساـنم و  یعاـمتجا  ياـهتیعقوم  ندرک  ادـیپ  یلیـصحت ,  ياـه 
 . دیشاب دنزرف  تیبرتو  هداوناخ  لیکشت  جاودزا و 

 . دهد خر  زین  يرگید  ياهدماشیپ  امش  یگدنز  رد  تسا  نکمم  هتبلا 

يدیمون و نیا  دیا , هدیشچ  ار  يدیمون  تسکش و  معط  نونکات  امش  امتح  يرامیب ب ) مغ و  هودنا و  اهراک , رد  یگنتلد  يدیمون و  )
دیتسه نیگمغ  تحاران و  امـش  اهنت  هک  دینک  یم  ساسحا  روط  نیا  امـش  اریز  تسا ,  راوگان  یلیخ  الومعم   , یناوج نارود  رد  اهمغ 

 . دنوش یم  ور  هبور  تامیالمان  نیا  اب  هراومه  دوخ , یگدنزرد  رگید  ناسنا  اهدص  هک  دینک  یمن  روصت  و 

, دش نآ  رکنم  ناوت  یمن  هک  تسا  یتقیقح  نیا  دـهد , یم  خر  ناسنا  یگدـنز  رد  هرظتنم  ریغ  یناهگان و  روطب  راوگان , ياهدـماشیپ 
فدـه یب  گنگ و  هثداح  کی  ناونع  هب  دراد و  یـصاخ  موهفم  انعم و  ام  ینیب  ناهج  گنهرف و  رد  اهیراوگانو  اهدـماشیپ  نیا  یلو 

(( . 4  )) تسین حرطم 

ناونع هب  ار , يرایتخا  ریغ  ياهدادـیور  ثداوح و  دراد , اهدادـیور  نیا  دوخ و  هرابرد  هک  یحیحـص  شنیب  اب  نامیا ,  اب  ناوج  کـی 
روبع اب  دـنک و  یم  یقلت  هک  تسا  نآ  ورگ  رد  وا  تداعـس  دـشر و  لامک و  هک  هک  یهلا  شیامزآ  هلیـسوو  یقرت  نابدرن  لپ و  کی 

 . دنز یم  مقر  ار  دوخ  كانبات  هدنیآ  نآ ,  زا  هناهاگآ 

 , ینیمخ ماما  نوچمه  یبهذـم ,  یعامتجا و  ناربهر  زاـک  گرزب  ياـهناسنا  یناوج  ساـسح  نارود  رد  هک  ییاهدـماشیپ  ثداوح و 
یم خرک  روتساپ  نوسیدا ,  نیتشینا ,  نوچ  یعیبط ,  مولع  نادنمشناد  ات  هتفرگ  ییابطابط  همالع  يراصنا ,  خیش 
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هتـسیاش وحن  هب  دنا , هتـشاد  اهیراوگان  هرابرد  هک  یحیحـص  شنیبو  تسرد  كرد  اب  نانیا  هک  تسا  تقیقح  نیا  يایوگ  همه  دـهد ,
 . دنا هتشذگ  نآ  زا  هنادنمزوریپ  هدرک و  دروخرب  نآ  اب  يا 

شمارآ و اـم  هب  یگدـنز  رد  فدـه  نآ  میـشاب ,  هنـالقاعو  حیحـص  يداـقتعا  فدـه و  ياراد  اـم  رگا  هک  تسناد  دـیاب  یلک  روـطب 
 , نایاپ رد  دـنار و  یم  ولج  هب  هدرک و  یگدـنز  هکرعم  دراو  داـیز  راکتـشپ  اـب  ار  اـم  ودـشخب  یمورین  اـم  هب  زینو  دـهد  یم  یمرگلد 

 . تفای میهاوخ  تسد  فده  نآ  هب  مامت  یتیقفوم  اب  هنامداش 

ینیب عقاو 

نارگید و ندرگ  هب  ار  اهراک  رد  تسکش  هتفرگ و  هدیدان  ار  دوخ  یلبنت  تلاسک و  هک  دراد , دوجو  ام  رتشیب  رد  لیامت  نیا  هنافساتم 
 . میشابن نآ  ندرک  فرطرب  ددص  رد  هدرواین و  باسح  هب  ار  نامدوخ  بیاعم  صیاقنو و  میزادنیب  اهدماشیپ  ای 

 . دنتسه هک  روط  نآ  هن  مینیبب ,  دهاوخ , یم  ناملد  هک  روط  نآ  ار  اهراک  میتسه  لیام  هشیمه  ام  هک  تسا  هداد  ناشن  هبرجت 

بجوم نآ ,  صیاقن  اهراک و  هراـبرد  رکفت  هک  یلاـح  رد  میـشیدنیب ,  یکدـنا  ناـمدوخ  صیاـقن  بیاـعم و  هراـبرد  میرادـن  تسود 
تهج رد  مدـق  کی  درذـگ , یم  نامرمع  زا  هک  زور  ره  یقلت  نیا  اب  دـش و  دـهاوخ  ام  يدـعب  ياهراکرد  اطخ  رارکت  زا  يریگولج 

 . میهن یم  شیپ  هب  یصقن  یب  لامک و 

(( . 5  )) تساه تخانش  نیرتدنمدوس  نیرتالاب و  شیوخ  تخانش  دیامرف :  یم  ع )   ) یلع ترضح  هک  تسا  تهج  نیمه  هب 

(( . 6  )) دنا هتسناد  شیوخ  تخانش  هب  طونم  ار  ناهج  راگدیرفآ  تخانش  یتح 

هتساوخ اه و  هزیگنا  دسانشن و  ار  دوخ  ناسنا  ات  نوچ 

نارتخد هژیو  دنادب  ناوج  کی  دیاب  www.Ghaemiyeh.comهچنآ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 86زکرم  هحفص 13 

http://www.ghaemiyeh.com
www.karnil.com
https://telegram.me/karnil


دوخ یگدنز  لئاسم  دناوت  یمن  , ددرگن انشآ  ناهج  نیا  رد  شنیرفآ  فده  اب  دنکن و  لیلحت  یحیحص  روطب  ار  شیوخ  ینورد  ياه 
 . دشاب هتشاد  حیحص  تواضق  اهنآ  هرابرد  ای  دنک  یبایزرا  تسرد  ار 

یگدنز نارود  نیرتمهم 

دینک و ادیپ  یهاگآ  تسا ,  یگدنز  نارود  نیرتساسح  نیرتمهم و  زا  یکی  هک  غولب ,  نارود  هرابرد  ناوج  کی  ناونع  هب  امـش  رگا 
ناسآ رایسب  امـش  يارب  ینارحب  نارود  نیا  زا  نتـشذگ  تقو  نآ  دهد , یم  خر  ناتنالاسمه  امـش و  دوجورد  یتارییغت  هچ  هک  دینادب 

 . دوب دهاوخ 

 . تسا یسنج  تالیامت  زورب  نارود ,  نیا  ياهیگژیو  نیرتمهم 

 . تسین ندنام  كاپو  ندرکن  هانگ  نماض  لئاسم ,  نیا  زا  ندوبن  هاگآ  نتسنادن و 

ادـبم هک  لـسن ,  دـیلوت  لـئاسم  یتح  غولب و  یلک  لـئاسم  اـب  راد  تیحالـص  عبنم  کـی  قیرط  زا  يا و  هناـنیب  عقاو  زرط  هب  ناوج  رگا 
روطب تسا ,  هداد  رارق  ناشلـسن  ياقب  ظفح و  تهج  تاـتابن ,  تاـناویح و  اـهناسنا و  زا  معا  ملاـع ,  تادوجوم  رد  ار  نآ  شنیرفآ , 

 . دبای یم  شهاک  فارحنا  زورب  ناکما  دوش , انشآ  یعیبط  یقطنم و 

هناهاگآان و ياهیواکجنک  لوغشم  ار  دوخ  راکفا  دنادب و  ار  شا  یناوج  ردق  ینارحب ,  ساسح و  نارود  نیا  رد  دیاب  ناوج  یفرط  زا 
يو دوجو  رد  ار  یناطیش  ياه  هسوسو  هنیمز  هراب ,  نیا  رد  دح  زا  شیب  يوجتسج  اریز  دیامنن , یـسنج  لئاسم  هرابرد  زیمآ  فارحنا 

 , هجیتـن رد  و  دزاـس , یم  ور  هـبور  ینادرگرــس  يراوـشد و  اـب  ار  وا  یعیبـط  لداـعتم و  یگدـنز  لیــصحت و  هـمادا  هدروآ و  مـهارف 
 . دهد یمرده  ار  یناوج  باداش  ياهورین  راشرس و  ياهدادعتسا 

غولب یمسج  ياه  هدیدپ 

نارتخد و دوجو  رد  يدـیدج  الماک  تیعـضو  دوش و  یم  عورـش  ندـب  رد  ییایمیـشویب  یکیژولویزیف و  ياهینوگرگد  اب  غولب  روهظ 
 . دروآ یمدیدپ  نارسپ 

(( . 7  )) ددرگ یم  لاعف  یجراخ  یلخاد و  هحشرتم  ياه  هدغ 

ياهمادنا هب  طوبرم  هک  یسنج  هیلوا  تافص 
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 . دنراد هدهع  هب  ار  لسن  دیلوت  هفیظو  دنتسه , یسنج 

 . دیآ یم  دوجو  هب  یسنج )  ددغ   ) اهدانگ و  يویلک )  قوف   ) لانردآزیفوپیه هدغ  ندش  لاعف  رثا  رب  هلصاح  تارییغت 

راکشآ فالتخا  اما  دشابن , هجوت  لباق  نادنچ  دیاش  لوا  رظن  رد  هک  دور  یم  رامـش  هب  یلاسگرزب  یگدنز  زاغآرـس  اهینوگرگد  نیا 
 . تسا سوسحم  الماک  یناور  ياهتلاح  راتفر و  يرهاظ و  تیعضو  ظاحلزا  یکدوک  هرود  اب  نآ 

 . ددرگ یم  زاغآ  یگلاس  هن  زا  نارتخد  رثکا  يارب  یگلاس و  هدزناپ  زا  نارسپ  رتشیب  يارب  یسنج ,  غولب  هب  ندیسر  یعیبط  تلاح 

یمـسج ياهرییغت  نآ ,  زا  سپ  ددرگ و  یم  نایامن  ندب  ياهمادنا  هرهچ و  تباث  اتبـسن  حرط  ناناوجون ,  رثکا  رد  هلحرم  نیا  یط  رد 
 . دراد همادا  یمارآ  هب  رمع  نایاپ  ات 

اهناوختـسا و عیرـس  دشر  نزو ,  دایدزا  تماق ,  ندش  دنلب  دروخ , یم  مشچ  هب  همه  زا  شیب  هک  هچنآ  یناوجون  هرود  رد  یلک  روطب 
 . دنراد هباشم  يدشر  ندب  یلخاد  ياضعا  نآ ,  اب  نامزمهو  دشاب  یم  اه  هچیهام 

(( . 8  )) تسا ندب  ياضعا  زا  یضعب  رد  وم  ندییور  هنیس و  یگدمآرب  هرود ,  نیا  رد  ناوج  نارتخد  یمسج  رگید  ياهیگژیو  زا 

(( . 9  )) دوش یم  هتفگ  یگدعاق  ای  لگر  تلاح ,  نیا  هب  احالطصا  هک  دوش  یم  عفد  وا  زا  نوخ  يرادقم  راب  نیلوا  يارب 

حـشرت زیفوپیه  هدغ  زا  یـسنج  ددغ  كرحم  ياهنومروه  دریگ ,  یم  تروص  ندب  رد  هک  یتارییغت  اب  غولب ,  ماگنه  یگدعاق :  نیلوا 
 . دننک یم  نورتسژورپ  نژورتسا و  حشرت  هب  عورش  نارود  نیا  رد  یشوماخ ,  اهلاس  زا  دعب  اهنادمخت  دوش و  یم 

دنک یم  دشر  بیترت  هب  زین  محر  رادج 
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 . دهد یم  خر  یگدعاق  يزیرنوخ  نیلوا  هرخالاب  و 

مدـع عقاوم  رد  یتـح  اـی  بجعت و  هیاـم  یلبق ,  یهاـگآ  مدـع  تروص  رد  هتـشادن ,  يا  هقباـس  ناوـجون  رتـخد  يارب  هک  هدـیدپ  نیا 
هک ددرگ  یم  مولعم  روکذـم  تاحیـضوت  اب  هک  یلاح  رد  دوش , یم  يو  ینارگن  سرت و  ببـس  الامتحا  یلوصا  حیحـص و  ییامنهار 

دوجو سرت  ینارگن و  يارب  یلحم  اذل  دشاب و  یم  نانآ  رد  غولب  نارود  صاخ  ياهرییغت  زا  یـشان  هدوب و  یعیبط  الماک  هدیدپ ,  نیا 
 . درادن

ینالوط مظنمان و  لصاوف  هب  یگدـعاق  ياهیزیرنوخ  تسا  نکمم  هطوبرم  ياضعا  لـماک  یگداـمآ  مدـع  تلع  هب  ادـتبا  رد  نینچمه 
 . دور یم  رامش  هب  یعیبط  يرما  هک  دریگ  تروص 

نآ لخاد  رد  دوجوم  نوخ  داوم و  عفد  روظنم  هب  محر و  تاـضابقنا  تلع  هب  یگدـعاق ,  يزیرنوخ  ناـیرج  رد  یگدـعاق :  ياـهدرد 
 . دوش یم  داجیا  یفیفخ  ياهدرد  ,

نمض تسا  مزال  ندوب  دیدش  تروص  رد  هک  دوش  یم  هتفگ  كاندرد  یگدعاق  احالطـصا  هدوب و  رتشیب  اهدرد  نیا  دارفا , یخرب  رد 
 . دنیامن هدافتسا  مساپسادض  نکسم و  ياهوراد  زا  روکذم , ياهدرد  فیفخت  ای  نیکست  تهج  کشزپ  هب  هعجارم 

 . دریذپ تروص  فلتخم  اتبسن  ياهنامز  رد  هدوب و  توافتم  روط  هب  دارفا  رد  تایصوصخ  نیا  زورب  تسا  نکمم 

غولب یناور  یحور و  ياه  هدیدپ 

 . دریگ یم  ارف  ار  ناوجون  دوجو  رساترس  هک  تسا  يدیدش  لوحت  رییغت و  کی  عقاو  رد  غولب 

دوجو هب  كدوک ,  زا  توافتم  یمسج  تاصاصتخا  هیحور و  اب  يرگید  صخش  غولباب ,  ینعی ,  تسا ,  ددجم  دلوت  عون  کی  غولب , 
(( . 10  )) دیآ یم 

 . دراد يداضتم  توافتم و  تالیامت  اهشهاوخ و  ناوجون  هلحرم  نیا  رد 

رگید اب  هناکدوک  یهاوخدوخ  یفرط  زا 
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 . دزیمآ یم  مه  رد  یتسود 

 . تسا ییاهنت  هب  دنم  هقالع  دشاب , دوخ  ناتسود  اب  دهاوخ  یم  ناوج  هک  نیا  اب 

 , یمـسج عیرـس  تارییغت  هدـش و  لدـبم  زورما  ریذـپریثات  ساـسح و  ناوـج  هب  زورید  شوـج  بـنج و  رپ  كدوـک  نارود ,  نـیا  رد 
 . دراذگ یم  وا  یحور  ياهتلاحرد  یناوارف  ياهریثات 

 . دیآ یم  دیدپ  وا  رد  فلاخم  سنج  هب  یصاخ  ساسحا  ناوج ,  یسنج  يورین  ندش  رهاظ  اب 

نارگید راتفر  لباقم  رد  هدوب و  جـنر  دوز  ساسح و  تسا ,  یمگردرـس  یعون  راچد  لاح ,  نیع  رد  واکجنک و  يا  هیحور  ياراد  وا 
 . دهد یم  ناشن  شنکاو  تعرس  هب 

راتفر زا  دریذـپ و  یموگلا  دوخ , نالاسمه  زا  تدـش  هب  یلو  دـشیدنا , یم  نایفارطا  نانخـس  هب  ینامز  دور و  یم  ورف  رکف  هب  یهاـگ 
 . دنک یم  يوریپ  نانآ 

 , ینورد ياـه  هزیگنا  اـب  ار  دوخ  راـتفر  هدـیدرگ و  یناـهگان  یلوحت  شوختـسد  لـبق ,  هرود  یبسن  تاـبث  تیـصخش ,  دـشر  رظن  زا 
 . دهد یم  زورب  (( 11  )) ییوج لالقتساو  یبلط  صخشت 

 . تسا هدیدرگ  یگتفشآ  راچد  وا  یعامتجا  يراگزاس 

 . دنک راکشآ  ار  دوخ  یتروص ,  هب  دهاوخ  یم  هتفهن ,  ناوج  رد  هک  یمکارتم  يورین 

 . تسا نایامن  هورگ ,  هب  قلعت  راهظا  دوجو , زاربا  تیکلام ,  تیوه ,  راهظا  شراتفر  رد  نیا  ربانب 

 . تسا جنر  دوز  ساسح و  رایسب  هرود  نیا  رد  ناوج  رتخد 

یـصقن نیرتکچوک  ربارب  رد  لیلد  نیمه  هب  دنراد , یتواضق  هچ  دـنیوگ و  یم  هچ  وا  هرابرد  نارگید  دـنیبب  هک  تسا  بظاوم  هشیمه 
 . تسا ساسح  دنهد  تبسن  وا  هب  نارگید  هک 

تحاران دنناوخ  یمن  شیابیز  هک  نیا  زا  تسا و  نارگن  دوخ  تروص  کل  شوج و  زا 
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 . دوش یم 

 . دنک لرتنک  ار  دوخ  دناوت  یمن  اهداقتنا  ربارب  رد 

 . تفرگ وا  رب  ناوتن  يداریا  نیرتمک  یتح  هک  دشاب  يا  هنوگ  هب  شسابل  دشوک  یم 

 . دهد یم  ناشن  تمواقم  شنکاو و  تدش  هب  دوش , شریقحت  ببس  هک  يراک  ره  اهدنخشین و  ربارب  رد 

 . دننک یمن  كرد  ار  وا  نارگید  هک  دنک  یم  ساسحا  تسا و  ساسح  شنایفارطا  ملعم و  تاملک  هب  تبسن 

 . دریذپ یم  وگلا  شناتسود  زا  تدش  هب 

لیاسو دنک و  یگدنز  نانآ  دننامه  دشوپب , سابل  شناتسود  لثم  دیامن , یعس  هک  دنک  یم  راداو  ار  وا  یمـشچمه  مشچ و  تباقر و 
هک روط  نآ  ار  یگدنز  لیاسو  ات  دهد  یم  رارق  راشف  ریز  ار  شردام  ردپ و  دروم  نیا  رد  یتح  دنک , هیهت  نانآدننام  ار  دوخ  یگدنز 

 . دننک ایهم  شیارب  دراد  تسود 

 . تسا هبرجت  مک  نس ,  یمک  تلع  هب  ناوجون  رتخد 

زا شیاه  هتـساوخ  هک  ینامز  دریگ , یم  تروص  تاـساسحا  فطاوع و  ساـسا  رب  شیاـهاضاقت  رتشیب  دـنک و  یم  رکف  یقطنم  رتمک 
 . دوش یم  تحاران  ینابصع و  تدش  هب  ددرگ , ور  هبور  عناماب  نیدلاو  نایفارطا و  فرط 

هک دراد  یعـس  درب و  یم  هانپ  دوخ  نیریـش  تالیخت  اـهایور و  هب  ینادرگرـس  ریحت و  اـب  ددرگ و  یم  هقـالع  یب  یگدـنز  هب  یهاـگ 
 . دنک يزاسزاب  شیوخ  ياهایوررد  ار  دوخ  هقالع  دروم  یگدنز 

, دراد تسود  هک  روط  نآ  ار  یگدـنز  هصـالخ  دزاـس و  یم  اهرـصق  دوخ  لاـیخ  رد  دـنک , یم  روصت  نیریـش  ياـهوزرآ  دوخ  يارب 
 . دنک یم  روصت 

(( . 12  )) دنک رکف  یقطنم  دهاوخ  یمن  تسا و  نازیرگ  تیعقاو  زا  اذل 

يروطب دنارذگ , یم  ینویزیولت  ياهملیف  اه و  همانرب  ياشامت  هب  ار  دوخ  تقو  رتشیب ,
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دوش حرطم  عمج ,  رد  دهاوخ  یم  ابلاغ  یفرطزا  بدـبای , همادا  بش  نایاپ  ات  دوشن و  عطق  زگره  ییامنیـس  ياهملیف  دراد  تسود  هک 
(( . 13  )) دریگب هدهع  هب  یتیلووسم  شقن و  و 

 . تسا هلصوح  یب  اهراک  رد  دامتعا و  یب  نارگید  هب  تاقوا  یضعب  رد  رادیاپان و  شتیصخش  راتفر و  هراومه 

دنک يزیر  هیاپ  ار  دوخ  لقتسم  یگدنز  دهاوخ  یم  هدمآ ,  رس  هب  یگتسباو  هرود  مک  مک  دزیخ , یمرب  هلباقم  هب  دوخ  ياهدوبمک  اب 
.

 . دنیامن دروخرب  وا  اب  تبحم  اب  دننک و  كرد  بوخ  ار  يو  تیعقوم  دیاب  ناوج  نایفارطا 

نانآ اریز  دیـشاب , نابرهم  ناناوج  اب  هک  منک  یم  شرافـس  امـش  هب  دـنیامرف :  یم  نینچ  نایبرم  نیدـلاو و  هب  رمرکاربمایپ  هراب  نیا  رد 
(( . 14  )) دنتسه فیطل  یحور  ياراد  ماگنه )  نیا  رد  )

دوخ شزرا 

دیآ یم  دوخ  هب  ناوج  الومعم  تسا و  یسانشدوخ  هرود  غولب  هلحرم 

 . دیآ یم  دیدپ  يو  ناور  مسج و  رد  هک  تسا  یتالوحت  رییغت و  دوجو  تلع  هب  يرادیب  نیا 

دوجو زار  زا  تسیچ و  تسیک و  دنادب  دهاوخ  یم  تسا ,  شیوخ  يوجتسج  رد  يرگید  ینـس  هلحرم  ره  زا  شیب  هلحرم  نیا  رد  وا 
 . تسا هدش  هتخاس  يراک  هچ  يارب  دنادب  دهاوخ  یم  دروایب , رد  رس  دوخ  ياهتیافکو  اهتقایل  زا  دوخ ,

یناوج و ساسح  نارود  و  (( 15  )) دوخ یتاذ  تمارک  هب  دـنک و  كرد  ار  دوخ  يدوجو  شزرا  دـیاب  ناوج  رتخد  تیعقوم ,  نیا  رد 
تسا و دنمـشزرا  مهم و  يدرف  هک  دـنادب  دوش , هاگآ  دوش , یم  لصاح  يراکزیهرپ  تدابع و  هیاس  رد  هک  دوخ  ماقم  تمظع  هب  زین 

 . دریذپب اراهریقحت  دیابن  درامشب و  کچوک  ار  دوخ  درادن  قح 

دیاب وا 
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 . دهدن تسد  زا  ار  نآ  تسا و  ینمادکاپ  تفع و  اوقت و  نامیا و  رد  شتمظع  یگرزب و  هیامرس  هک  دنادب 

 . دوش راد  هکل  شتفع  فرش و  ای  دتفا و  رطخ  هب  شنامیا  هک  درادنرب  ماگ  يریسم  رد 

یب ناربـخ و  یب  یمرگرـس  دوخ و  تلذ  تاـبجوم  دـهد و  رارق  نارگید  روصت  زرط  شیارآ و  دـم و  هچیزاـب  ار  دوخ  درادـن  قح  وا 
 . دزاس مهارف  ار  نادرخ 

 . دریذپب تیلووسم  دشاب و  هتشاد  سفن  هب  دامتعا  دیاب 

ناوج یلقع  ینهذ و  دشر 

دناوت یم  دـسر و  یم  دوخ  یلقع  لوحت  رثکادـح  هب  ینهذ  رازبا  ظاـحل  زا  دـنک , یم  ادـیپ  يرتـشیب  ینهذ  دـشر  ناوج  هرود  نیا  رد 
 . دهد ماجناار  ینهذ  تایلمع  الماک 

 . تسا هبرجت  ندوب  شیب  مک و  هلاسم  دنک , یم  زیامتم  ناوجون ,  کی  زا  ار  لاسگرزب  کی  هچنآ 

 . دهد زیمت  مه  زا  ار  دب  بوخ و  دبایرد و  ار  یقطنم  يایاضق  دناوت  یم  یبوخ  هب  وا 

هدـمآ دوجو  هب  وا  یلمع  ینهذ و  ياهییاناوت  نیب  یگنهامه  یعون  اریز  دـنک , لالدتـسا  شیاـهراک  دروم  رد  یگداـس  هب  دـناوت  یم 
 . تسا

ای اـهراک و  زا  یکی  هب  دـنک و  یم  ادـیپ  صاـخ  يریگ  تـهج  شیاـهقوذ ,  اـهتبغر و  ساـسارب  یموـمع ,  تلاـح  زا  شیاهدادعتـسا 
 . دوش یمدنم  هقالع  بو  يرنه  ینف و  ياهتیلاعف 

 . دزاس اهر  یکدوک  نارود  سوملم  سوسحم و  ياهتیعقاو  دیق  زا  ار  دوخ  دهاوخ  یم  هدیدرگ و  رکفت  تردق  ياراد 

زا ار  اهنآ  دنک و  يزاسزاب  هرابود ,  ار  دوخ  ياهداقتعا  اهرواب و  دـهاوخ  یم  وا  یلو  دـنک , کش  لئاسم  زا  یـضعب  رد  تسا  نکمم 
 . دنک لوبق  لیلد  لالدتسا و  يور 

غولب و نارود  رد  مالسا ,  بتکم  تهج  نیمه  هب 
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لالدتـسا اب  دوخ  ار  يداقتعا  لوصا  هکلب  دریذپن , يدیلقت  تروص  هب  ار  نیدلاو  یمالـسا  دیاقع  هک  تسا  هتـساوخ  ناوج  زا  فیلکت 
 . دوشن لصاح  دیدرت  کش و  وا  يارب  اهدماشیپ  ثداوح و  رد  دنک و  ذوفن  شناج  قامعا  رد  ات  دریگب , دای  یقطنم 

نارود نوچمه  دیابن  رگید  دوش و  یمن  هصالخ  كاروخ  دروخ و  رد  طقف  یگدنز ,  هک  دنادب  دـیاب  وا  یگدـنز ,  زا  هلحرم  نیا  رد 
رد دنک و  بیقعت  ار  نآ  دیاب  هک  دراد  دوجو  یگدـنز  رد  یلاع  یفدـه  هکلب  دـشاب , ییارگ  تذـل  ییوج و  تذـل  لابند  هب  یکدوک 

ارهز ي ترـضح  صوصخ  هب  نایاوشیپ ,  یگدنز  زا  نتفرگ  دومنهر  اب  دزومایبار و  نتـسیز  هنوگچ  هدومن و  تکرح  لامک ,  ریـسم 
 . دیامن میسرت  ار  شیوخ  یگدنز  طوطخ 

ناوج رد  نم  تیوه  روهظ 

نارحب تـسا :  هدرک  هرــصاحم  ار  وا  روـحم , هـس  زا  هـک  دوـش , یم  ور  هـبور  يا  هداـعلا  قوـف  نارحب  اــب  یناوـجون  هرود  رد  ناوـج 
 . یعامتجا نارحب  یناورک ,  یحور  نارحب  یکیژولویب , 

 . تسا ماوت  یسنج ,  تاکیرحت  اب  هک  دنک  یمادیپ  يا  هظحالم  لباق  تارییغت  ناوج  ندب  یکیژولویب ,  نارحب  رد 

 . دهد يراگزاس  یسنج  یمسج و  دیدج  ياهرییغت  اهلوحت و  نیا  اب  ار  دوخ  دیاب  ناوج  لوا ,  هلهو  رد 

هورگ و هب  قلعت  راهظا  یعمج و  ياهتیلاعف  رد  تکرـش  تروص  هب  شا ,  یعامتجا  طیحم  اب  طاـبترا  رد  ناوج  یعاـمتجا ,  نارحب  رد 
 . دزاس یم  فرطرب  ار  دوخ  یعامتجا  ياهزاین  يوحن ,  هب  نآ  رد  تیوضع 

 . تسا دوخ  تیوه  نتفای  یناور ,  هک  یحور  نارحب  مهم  هلاسم 

ار دوخ  مک  مک  یلو  هتشادن ,  دوخ  زا  ینشور  تسرد و  ریوصت  لاح  هب  ات  وا 
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 . دنک یم  فشک  روهظون , دوجو  کی  تروص  هب 

 . دهد دنویپ  شدیدج ,  ینونک و  تیعضو  اب  ار  شا  یناگدنز  یلبق  ياه  هرود  تیوه  دیاب  وا 

 . دریگ یم  لکش  شا  يدرف  تیوه  هک  تساج  نیا  رد 

نم هک :  نیا  ریظن  ییاهلاوس  دـشیدنا و  یم  دوخ  هب  دوش  یم  اهنت  هک  یهاـگ  صوصخ  هب  دـنک , یم  ساـسحا  دوخ  رد  ار  ییاـهتلاح 
نم تسیچ ؟  نم  فدـه  متـسه ؟  ملاـع  ياـجک  نم  تسا ؟  هنوگچ  ناـهج ,  اـب  نم  هطبار  تسیچ ؟  نم  نوـماریپ  ناـهج  متـسیک ؟ 
عون کی  راچد  ار  وا  دـیآ و  یم  شیپ  ناوج  يارب  دوخ  هب  یهاـگآ  تیـصخشزورب و  رثا  رب  اهـشسرپ  نیا  همه  مشاـب ؟  دـیاب  هنوگچ 

 . دیامن یم  ینادرگرس  ینارگن و 

ییاهراک هچ  مهم و  ییاهزیچ  هچ  وا  يارب  دهد , صیخـشت  دـیاب  هک  دـسر  یم  هجیتن  نیا  هب  دوخ , تیـصخش  يوجتـسج  رد  ناوج , 
ار نارگید  دوخ و  راـتفر  اـهرایعم , نآ  ساـسارب  دـناوتب  هک  تسا  ییاـهرایعم  ندروآ  تسد  هب  یپ  رد  وا  نینچمه  تسا ؟  دنمـشزرا 

(( . 16  )) دهدرارق یحیحص  یبایشزرا  تواضق و  دروم 

تیـصخش دراد , تفایرد  یقطنم  یخـساپ  حیحـص ,  یـشنیب  ساـسا  رب  دـنک و  یط  ار  شا  یعیبط  ریـسم  رگا  ینهذ ,  يوجتـسج  نیا 
 . دبای یم  توق  يو  رد  سفن  هب  دامتعا  ساسحا  دریگ و  یم  لکش  تسردوا  یعامتجا  يدرف و 

ناور و حور و  شرورپ  رد  لاـمک و  ادـبم  يوـس  هـب  يو  نداد  هجوـت  رد  نـید  یتاـیح  هدــنزاس و  شقن  هـک  تـسا  هـلحرم  نـیا  رد 
همشچرس ناوج  هاگآدوخان  ریمـض  زا  هک  هداس  ارهاظ  قیمع و  ياهـشسرپ  هب  اریز  ددرگ , یم  راکـشآ  ناوج  تیـصخش  یهدنامزاس 

شنهذ رد  اضعب  هتفای و 
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تاجن یناور  یحور و  ینادرگرـس  زا  ار  وا  دـشخب و  یم  يرتشیب  شمارآ  تابث و  شبلق  هب  دوش و  یم  هداد  خـساپ  ددرگ , یم  حرط 
 . دهد یم 

 , ینید نایاوشیپ  گرزب  ياهتیـصخش  زا  يریگوگلا  اب  دـبای و  یم  تهج  هتفرگ و  لکـش  ناوج  تیـصخش  هک  تسا  تروص  نیا  رد 
نارگید دوخ و  یگدنزاس  هار  رد  ار  شیوخ  یگدـنز  نارود  يورین  نیرتگرزب  دـنلب , یتمه  اب  هک  يروطب  , ددرگ یم  يوق  شا  هدارا 

 . دزادنا یم  راک  هب 

ناوج رد  سرت 

ییاهنت و یکیرات و  زا  سرت  دـننام :   ) یکدوک نارود  هیاپ  یب  موهوم و  ياهـسرت  بلغا  هک  تسا  هداد  ناشن  تاـقیقحت  اـه و  هبرجت 
 . دنهد یم  تسا  هرود  نیا  صوصخم  هک  يدیدج  ياهسرت  هب  ار  دوخ  ياج  هتفر و  نیب  زا  یناوج  هرود  رد  تاناویح و )

ماقم تابثا  رد  يور  هدایز  یناوتان و  صقن و  ساسحا  يا ,  هسردم  ياهراک  ماجنا  مدع  هب  الومعم  یناوجون  یناوج و  هرود  ياهسرت 
 . دنوش یم  طوبرم   , یعامتجا تیعقوم  و 

بارطضا اه , هناسر  زا  ییاهربخ  ندینش  ای  تاعوضوم  زا  یضعب  هعلاطم  ای  نادنواشیوخ و  ای  ناتسود و  نایم  يوگتفگ  تسا  نکمم 
 . دنک کیرحتار  ناوجون  یناشیرپ  و 

هب هسردـم  فیلاکت  ماجنا  هدـهع  زا  دوش و  ور  هبور  تسکـش  اب  هدـنیآ  رد  ای  دوشن و  قفوم  اهناحتما  رد  ادابم  هک  تسا  ساره  رد  وا 
 . دریگ رارق  شنزرس  ریقحتدروم و  دیاین و  رب  یبوخ 

 , ماگنه نآ  رد  دریگ و  رارق  شیاهیـسالکمه  راـگزومآ و  رخـسمت  دروم  هدـش و  لزلزتم  سرد ,  سـالک  رد  وا  تیعقوم  دـسرت  یم 
 . دشابن ییوگخساپ  هب  رداق 

هب دنک , یگدنز  نیدلاو  زا  رود  لقتسم و  دراد  تسود  هک  هزادنا  نامه  هب  ناوجون  یفرط  زا 
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یتبیصم ای  هدش و  رامیب  وا  نیدلاو  ادابم  هک  دریگ  یم  ارف  ار  وا  یتشحوو  سرت  الثم , تسا ,  هتسباوو  دنم  هقالع  نانآ  هب  نازیم  نامه 
رـسب ینارگن  رد  هداوناخ  یلام  يداصتقا و  تیعـضوظاحل  هب  یهاگ  نینچمه  دهدب , تسدزا  ار  نانآ  زا  یکی  ای  دیآ و  شیپ  ناشیارب 

زا ای  تسا و  كانمیب  ندـشرامیب ,  دوخ و  یتمالـس  تیعـضو  زا  یهاگ  زین  دروآ و  يور  نانآ  هب  يزیچ  یب  رقف و  ادابم  هک  درب , یم 
بظاوم یعامتجا  تهج  زا  زین  دراد و  ساره  دوشب , هدنیآ  رد  يراک  تیلووسم و  راد  هدهع  ای  دروآ , تسد  هب  یلغش  دناوتن  هک  نیا 

دیوج یم  يرود  اهتیعقاو , اب  ندـش  ور  هبور  زا  یطیارـش  نینچرد  دوشن , دراو  يا  همطل  شا  یقالخا  یعامتجا و  تیثیح  هب  هک  تسا 
 . نارگن ب دوخ , تیافک  زا  و 

هطوغ رطاخ  هب  یگدرـسفا  یناشیرپ و  یگدنز ,  ياهتیعقوم  زا  زیرگ  ییورمک و  لوهجم ,  يا  هدنیآ  زا  بارطـضا  سرت و  نیا ,  ربانب 
 . دنک یم  یناور  یحور و  ياهینارگن  راچد  ار  وا  لزلزتم و  ار  ناوجون  تیصخش  همه ,  همه و  هتشذگ ,  ياهیتحاران  رد  ندش  رو 

وا بلق  هک  نیا  ات  دشاب , یم  نئمطم  یحور  ياکتا  لحم  يرکف و  نما  هاگیاپ  کی  دـنمزاین  ناوج  هک  تسا  تیعقوم  نامز و  نیا  رد 
دشخبب شمارآ  وا  هب  یگدنز  همادا  يارب  هتشاد و  زاب  لاح ,  نامز  دروم  رد  ینارگن  ساره و  هدنیآ و  هرابرد  بارطضا  هرهلد و  زا  ار 

.

هتفهن شترطف  رد  هک  یبهذم  شیارگ  دراد و  هک  ینطاب  يافـص  اب  ددرگ و  یم  ناوج  لد  شمارآ  هیام  ادـخ  دای  یطیارـش  نینچ  رد 
دیما هطقن  تسا , 
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 . دهد یم  شهاک  ار  شا  یناور  بارطضا  دزاس و  یم  نشور  شبلقرد  ار 

ناشلد هب  بارطضا  سرت و  دننک , یم  لکوت  وا  هب  یگدنز  ثداوح  رد  هتـشاد و  نامیا  ادخ  هب  هک  یناناوج  تسا ,  هداد  ناشن  هبرجت 
, دنهد یم  ناشن  يرادیاپ  ثداوح ,  ربارب  رد  نیدالوپ  يا  هدارا  خـسار و  یمزع  اب  یگدـنز  ياه  هنحـص  رد  هراومه  دـبای و  یمن  هار 

 . دنراد یماو  یتفگش  هب  هدرک و  دوخراکتبا  تعاجش و  هتفیش  ار  نایفارطا  هک  يروطب 

هناخ و رد  ار  يروشحلس  هیحور  ناناوج ,  هنوگچ  هک  تسا ,  اه  هبرجت  نیا  زا  یتمیقیذ  هریخذ  ریخا , ياهلاس  رد  گنج  ياه  هنحص 
هب ار  نمـشد  دارفا  زا  رفن  نیدـنچ  حالـس ,  نودـب  دربن , ههبج  رد  غلاب  هزاـت  ناوجون  کـی  هک  يروطب  دـندرک , یم  تیوقت  هداوناـخ 

 . داد یم  يدوخ  ياهورین  لیوحت  هدروآ و  هنت  کی  دوخ , هاگودرا  زرم  ات  ار  نانآ  هدروآ و  رد  تراسا 

ناوج رد  مشخ 

شندیسر رد  یعنام  ای  دتفا , رطخ  هب  شا  یـصخش  حلاصم  عفانم و  هاگره  هک  تسا  یعافد  یمجاهت و  تلاح  کی  مشخ  ناوج ,  رد 
 . ددرگ یم  رهاظ  وا  رد  دشاب , ناوتان  يراک  ماجنا  ردای  دیآ و  شیپ  فده  هب 

رد یچیپرـس و  درمت و  تروص  هب  يا  هدـع  رد  غولب ,  لـیاوا  رد  صوصخ  هب  تسا ,  تواـفتم  رایـسب  ناوـجون  رد  مشخ  ياهـشنکاو 
یم نایامن  یگدرسفا  يریگ و  هشوگ  مخا و  اب  هارمه  توکس  تروص  هب  رگید  يا  هدع  رد  ندیـشک و  دایرفو  داد  تروص  هب  یخرب 

 . ددرگ یم  رهاظ  ندز ,  راوید  هب  ار  ردایو  نیمز  هب  اپ  ندیبوک  لیبق :  زا  يرارکت  ياهلمعلا  سکع  تروص  هب  ینامز  دوش ,

نامز تدم 
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دوش و یم  مورحم  نآ  زا  هک  تسا  ییاهزیچ  یهاـگ  ناوجون  رد  مشخ  كرحم  لـماوع  تسا و  ناـکدوک  زا  شیب  ناوجون  رد  مشخ 
وا ندیباوخ  عنام  دباوخب , دهاوخ  یم  الثم , دوش , یم  يریگولج  شا  ینآ  ياه  هتـساوخ  زا  ای  دتفا و  یم  هلـصاف  شیاهوزرآو  وا  نیب 

دوخ و هک  ینامز  ای  تسا و  ناوتان  نآ  ماجنا  زا  اـما  دـنز , یم  يراـک  هب  تسد  اـی  دـننک و  یمرادـیب  باوخ  زا  ار  وا  اـی  دـنوش و  یم 
 . دننک یم  يزارد  تسد  وا  لیاسوو  ایشا  هب  نایفارطا  هک  یتقو  ای  دنوش و  یم  عقاو  مولظم  شا  هداوناخ 

لباقم رد  مشخ  مه  یهاگ  نافوط ,  نازوس و  ترارح  ای  درس و  یلیخ  ياوه  رییغت )  ) لثم تسا ,  یعیبط  لماوع  زا  رثاتم  مشخ  یهاگ 
 . دیآ یمدیدپ  نیدلاو ,  راتفر 

ای لمع  ره  زا  لبق  دـهدن و  تسد  زا  ار  دوخ  لداعت  دـیامن  یعـس  دـنک و  ظفح  ار  دوخ  يدرـسنوخ  دـیاب  اهتلاح  نیا  ماـمت  رد  ناوج 
کی هب  مک  مک  یگدنز  رد  ار  ناسنا  بضغ ,  هب  نداد  نادیم  هک  ارچ  دشیدنیب , هنالقاع  دـهد , ماجنا  دـهاوخ  یم  هک  یلمعلا  سکع 

 . دیارگ یم  فعض  هب  ور  لقع  ماگنه ,  نیا  رد  دناشک , یم  یبصع  تیساسح  تلاح 

وا زا  دناد  یمن  زاجم  لقع ,  هک  ار  یلمع  ره  ددرگ و  نونج  یعون  هب  التبم  صخـش ,  هک  دوش  یم  بجوم  بضغ  مشخ و  رد  طارفا 
 . دوش رداص 

(( . 17  )) ار لسع  هکرس ,  هکنانچمه  دنادرگ , یم  دساف  ار  نامیا  بضغ ,  دومرف :  رمرکا  ربمایپ 

رش و ره  دیلک  دومرف :  بضغ  هرابرد  هک  تسا  هدیدرگ  لقن  ع )   ) قداص ماما  زا  زین  و 
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(( . 18  )) تسا مشخ  يدب , 

یم قحان  یقح  دنیب  یم  هک  یماگنه  اما  دـنک , لرتنک  ار  دوخ  مشخ  دـیاب  دوخ , ناتـسدریز  ناتـسود و  نیدـلاو و  اب  هطبار  رد  ناوج 
یلو دنک , عافد  قح  زا  دیامن و  راهظا  لوقعم  یعیبط و  روطب  ار  دوخ  مشخ  دیاب  تروص  نیا  رد  هکلب  ددنبورف , مد  دیابن  رگید  دوش ,

 . دوشن جراخ  لادتعا  تلادع و  هداج  زا 

دـمآ و یم  نایم  هب  قح  ياپ  هاگره  اما  دـش , یمن  نیگمـشخ  ایند  رطاخ  هب  وا  هک  تسا  هدـیدرگ  لقن  مالـسا  گرزب  ربمایپ  دروم  رد 
رادـقح هب  ار  قـح  هـک  نـیا  اـت  تـفرگ  یمن  رارق  مارآ و  تخانـش و  یمن  ار  يدـحا  دـیدرگ و  یم  كانبـضغ  , دـش یم  قحاـن  یقح 

(( . 19  )) دیامن فرطرب  هدیدمتس  زا  ار  متس  دنادرگرب و 

تبحم

ناوت یم  هدوب و  دـیدش  غولب  نارود  رد  هک  صوصخ  هب  تسا ,  ناوج  رد  شزرا  اب  مهم و  رایـسب  فطاوع  زا  یکی  یتسود  تبحم و 
 . تسناد نارود  نیا  ياهیگژیو  زا  یکی  ار  نآ 

 . تسوا یعیبط  ياهزاین  زا  رگید  یکی  رگناشن  اهرتگرزب , نالاسمه و  نارگید ,  هب  تبحم  زاربا  یتسود و  ساسحا 

 . دیآ یمدیدپ  مه  فلاخم  سنج  هب  ناوج  رد  یتسود  تبحم و  غولب ,  ماگنه 

كرادت وا  يارب  هدنیآ  رد  رـسمه  شنیزگ  هداوناخ و  ماظن  يراوتـسا  يارب  دـنوادخ  هک  تسا  یهلا  تمحر  زا  يا  هناشن  شـشک  نیا 
 . تسا هدید 

دهاوخ رامـش  هب  هدنیآ  رد  وا  یعامتجا  طباور  رد  هداوناخ  ماظن  ياه  هدولاش  نیرت  یـساسا  زا  یکی  تبحم  ساسحا  نیا  تقیقح  رد 
 . داد دهاوخ  لیکشت  هیتآ  رد  ار  وا  یگداوناخ  یگدنزراوتسا  يانب  دمآ و 

تردق ياه  هناشن  زا  و  دیامرف :  یم  نآرق  رد  دنوادخ 
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 , تبحم تمحر و  امش  نیبو  دیبای  شمارآ  وا  رانک  رد  هک  نیا  ات  دیرفایب  يرسمه  ناتدوخ  سنج  زا  امـش  يارب  هک  تسا  نیا  یهلا , 
(( . 20  )) درک يراج 

غولب نارود  ماکحا 

(( 21  )) يرمق لاس  هن  ندش  مامت  زا  دعب  رتخد  ینید ,  عجارم  رظن  هب  انب 

 . دوش یم  غلاب  يرمق  لاس  هدزناپ  مامتا  زا  سپ  رسپو 

دهتجم زا  دوخ  جایتحا  دروم  یعرـش  ماکحا  ماجنا  يارب  دیاب  دوش و  یم  بجاو  وا  رب  هزور  زامن و  هدیـسر ,  غولب  دـح  هب  هک  یـسک 
 . دنکدیلقت طیارشلا  عماج 

 , تابن ناویح و  ناسنا ,  زا  معا  ملاع ,  تادوجوم  همه  رد  ناهج  راگدـیرفآ  هکلب  درادـن , ناسنا  هب  صاصتخا  غولب ,  دـشر و  میالع 
روطب لثم ,  دـیلوت  يروراـب و  دادعتـسا  اـهنآ  رد  يدـنچ  زا  سپ  هک  تسا  هدادرارق  ار  زیگنا  تفگـش  هدـیدپ  نیا  صاـخ ,  يوحن  هب 

 . ددرگ یم  نایامن  یعیبط 

 . دوش یم  رهاظ  ضیح )   ) لگر تروص  هب  ناوجونرتخد  رد  تمالع  نیا  ناسنا ,  رد 

اب دیاب  ناوج  رتخد  هک  گرزب  راگدرورپ  تردقزا  تسا  يا  هناشن  تیآ و  وا  رد  ضیح  تلاح  نیا  تسا و  تاقولخم  فرشا  ناسنا , 
 . دیامن تیاعر  دنادب و  ار  نآ  ماکحا  , ددرگ انشآ  نآ 

دنک یم  ساسحا  هک  دـسر  یمارف  شیارب  یناـمز  دـسر , یم  غولب  نس  هب  هک  یماـگنه  رتخد  هک  تسا  بیترت  نیا  هب  بلطم  حیـضوت 
(( . 22  )) دوش یم  جراخ  وا  زا  شزوس  یمک  اب  نوخ  يرادقم 

رد نآ  زورب  هک و  لسن  اقب  روظنمبک  وا  مسج  رد  یسنج  هاگتـسد  داجیا  اب  لاعتم  دنوادخ  هک  ارچ  دشاب , نارگن  هعقاو  نیا  زا  دیابن  وا 
ار ندش  ردام  یگدامآ  دیون  دهاوخ  یم   , غولب یناوج و  نارود 
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 . دهدب وا  هب  تسا  گرزب  سب  یشزرا  هک 

 . ددرگ یم  يراج  يو  رب  یهلا  ماکحا  دراذگ و  یم  فیلکت  هصرع  هب  اپ  هک  تسا  نامز  نیا  رد 

(( 23  )) ضیح نارود  مامتا  زا  سپ  دیاب  وا 

دنک و لسغ  دیاب  هلـصافالب  دش  كاپ  نوخ ,  زا  زامن , تقو  رخآ  رد  رگا  یتح  دـیامن , لسغ  تسا  زور  ای 7  نآ 6  تدم  الومعم  هک 
 . دناوخب زامن 

 . دوش یم  وا  یحور  يافص  مسج و  یکاپ  بجوم  هدش ,  دراو  هک  یماکحا  اب  لسغ  ماجنا 

(( 24  )) یبلق رهط  ینرهط و  مهللا  دیوگب :  تسا  بحتسم  لسغ ,  ماگنه  رد 

 . دشخب یم  یصاخ  شمارآ  وا  هب  هک 

(( . 25  )) دوش یم  بجاو  زین  وا  رب  هدیدرگ ,  بجاو  نالاسگرزب  يارب  هک  یماکحا  یمامت  زامن و  ماگنه ,  نیا  رد 

دروـم يو  دراد , يا  هژیو  تلزنم  ماـقم و  قـح ,  ترـضح  هاگـشیپ  ردو  هدـش  شا  یناگدـنز  زا  يدـیدج  هلحرم  دراو  کـنیا  ناوـج 
(( . 26  )) دشاب دوخ  لامعا  يوگخساپ  دیاب  هدش و  عقاو  ناهج  راگدیرفآ  باطخ 

یهلا هبـساحم  تحت  شتاروصت  یتح  راتفگ و  راتفر و  تاکرح ,  لامعا ,  مامت  هک  دنادب  دـیاب  دوخ , یناگدـنز  زا  هلحرم  نیا  رد  وا 
ماظن ياه  هماـنرب  اـب  گـنهامه  دـهد و  رارق  یهلا  نوناـق  ریـسم  رد  شنیرفآ و  ادـبم  تیادـه  ضرعم  ردار  دوخ  رگا  دریگ و  یمرارق 
 . دوش یم  کیدزن  ینادواج ,  تداعس  لامک و  يوس  هب  مدق  کی  درذگ , یموا  ردقنارگ  رمع  زا  هک  زور  ره  دنک , لمع  تقلخ 

 . دنک كرد  بوخ  ار  یگدنز  بیشن  زارفرپ و  ساسح و  هلحرم  نیا  دنادب و  ار  دوخ  یناوج  رهوگ  ردق  دیاب  وا 

رظان رضاح و  دنوادخ , رضحم  رد  ار  دوخ  هراومه 
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(( 27  )) دنکاعد دیوج و  يرای  وا  زا  شزامن  رد  دنیب و 

 . دبای هبلغ  اهنآ  همه  رب  دهد و  ناشن  يرادیاپ  دیآ , یم  شیپ  شیارب  هدنیآرد  هک  یتالکشم  لیاسم و  همه  ربارب  رد  دناوتب  ات 

مالسا هاگدید  زا  غولب  نارود  تیمها 

(( . 28  )) دراد تیمها  رایسب  ناسنا ,  یگدنز  زا  تمسق  نیا  مالسا ,  رظن  زا 

 . دوش یم  يزیر  هیاپ  ناوج  یعامتجا  يدرف و  تیصخش  یساسا  يانب  هک  تسا  نارود  نیا  رد 

ندوب كاپ  یناوج  رد  هکارکچ :  دنک , يرپس  یکاپ  تفرعم و  اب  ار  نارود  نیا  ناوج  هک  دراد  دیکات  رما  نیا  رب  مالسا  یتیبرت  شور 
(( . 29  )) راگزیهرپ دوش  یم  يریپ  هب  يربگره  هنرو  تسا  يربمغیپ  هویش 

 . دتفا یم  قافتا  دراد  وا  دوجو  رد  يزیچ  هچ  دنک و  هچ  دناد  یمن  اعقاو  ناوج  ساسح ,  نارود  نیا  رد 

دـنک و یم  ینارگن  شیوـشت و  راـچد  ار  وا  هـک  تـسا  هبناـج  هـمه  عیرــس و  ناـنچ  نآ  یناور ,  تاریثاـت  ندــب و  یموـمع  تارییغت 
 . دزاس یم  لکشم  راچد  شا  هداوناخ  نایفارطااب و  ار  وا  ياهطابترا  اهدروخرب و 

تـسود تسا و  یحور  یناور و  ياکتا  هطقن  کی  نتفاـی  یپ  رد  دراد و  تبحم  هب  زاـین  ادـیدش  وا  هک  تسا  ناـمز  نیا  رد  ور  نیا  زا 
 . دنروآ باسح  هب  هداد و  رارق  هجوت  دروم  ار  وا  دنراذگب و  مارتحا  شتیصخش  هب  نارگید  دراد ,

نارود نامه  هک  ناسنا  یتامدـقم  یگدـنز  موس  لاس  تفه  تیبرت ,  لحارم  نایب  نمـض  رمالـسا  ربماـیپ  هک  تسا  تبـسانم  نیمه  هب 
(( 30  )) هک تسا  یناوج  غولب و 

دامتعا وا  هب  دـنرگنب و  لاسگرزب  تیـصخش  کی  ناونع  هب  ناوج  هب  نینـس  نیا  رد  هک ,  دـنیامرف  یم  شرافـس  ار  ناـیبرم  نیدـلاو و 
اهراکرد هدومن و 
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 . ددرگ افوکش  شتیصخش  ات  دنهدب  تیلووسم  وا  هب  هداد و  تلاخد  ار  وا  رظن  یگدنز ,  رد  دننک , تروشم  يو  اب 

زا دشاب , رادروخرب  لباقتم ,  مارتحا  زا  هک  دراد  راظتنا  درادنپ و  یم  هداوناخ  ياضعا  ریاس  اب  فیدرمه  ار  دوخ  هلحرم  نیا  رد  ناوج 
هب دینک و  راتفر  يراکوکین  یکین و  اب  ناناوج  هب  تبسن  هک  منک  یم  هیصوت  ناناملسم ,  امش  مامت  هب  نم  دومرفرمرکا :  ربمایپ  ور  نیا 

(( . 31  )) دیراذگب مارتحا  نانآ  تیصخش 

 . تسا بلطم  نیا  يایوگ  مالسا ,  خیرات  هدش و  هداد  تیصخش  ناوج  هب  مالسا  رد 

هب دنک , مازعا  مور  روشک  هب  تساوخ  یم  هک  ار  یمیظع  هاپس  یهدنامرف  شیوخ  رمع  ياه  هظحل  نیرخآ  رد  مالـسا  راوگرزب  ربمایپ 
 . دهد یم  رارق  دیز  نب  هماسا  مان  هب  یناوج  هدهع 

توعد ار  ناگرزب  دـنتفرگ و  یم  نشج  دوخ  ناـناوجون  يارب  ار  فیلکت  غولب و  نارود  اـم , گرزب  ياـملع  زا  یـضعب  هتـشذگ ,  رد 
یم روط  نیا  وا  هب  دـنتفگ , یم  کیربت  وا  هب  سلجم  راضح  هدرب و  مان  غلاـب  درف  کـی  ناونع  هب  وا  زا  یهوکـشاب  مسارم  رد  هدومن و 

دروم هتفای ,  دشر  نالاسگرزب  ریاس  دننامه  هک  تسا  يدیدج  شزرا و  اب  تایح  زاغآرـسامش  یگدـنز  زا  هلحرم  نیا  هک  دـندینامهف 
تـفررد و يا ,  هدـش  گرزب  رگید  وـت  يریگب ,  میمـصت  دوخدـیاب  ینک و  یم  ادـیپ  تیلووـسم  يریگ و  یم  رارق  دـنوادخ  باـطخ 

کی ناونع  هب  وا  اب  ناس  نیدبو  ینک ب  تیاعر  ار  یهلا  دودح  میرح و  دیاب  نارگیداب  طابترا  رد  اهتساخرب و  تسشن و  رد  اهدمآ ,
 . دندرک یم  راتفر  هتفای ,  دشر  تیصخش 

شرورپ و هب  رما  نیمه 
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 . تخاس یم  هدامآ  هدنیآ  یگدنز  تیلووسم  رپ  فیاظو  نتفریذپ  يارب  ار  وا  مک  مک  درک و  یم  کمک  وا  یناور  یحور و  دشر 

هتشاد ار  جع )  ) رصع یلو  ترضح  تمدخ  هب  فرـشت  قیفوت  هک  يرجه  مشـش  نرق  ياملع  نیرت  هتـسجرب  زا  یکی   ) سوواط نبدیس 
تمحرم دـنوادخ , هک  یتایانع  محارم و  اب  نم  رگا  دـیوگ :  یم  نینچ  يو  هب  باطخ  شدـنزرف  فیلکت  غولب و  نارود  هراـبرد  دـنا )

 . داد مهاوخ  هقدص  رانید , مهد و150  یم  رارق  دیع  غولب )   ) فیلکت نس  هب  ار  وت  فرشت  زور  منامب ,  هدنز  هدومرف , 

 . میتسه وا  هدنب  وت  نم و  تسوا و  زا  لام  اریز  درک , مهاوخ  شترضح  تمدخ  هب  مایق  راک , نیا  اب  دسر  ارف  وت  غولب  رگا 

هداد و تیمها  وـت  هب  ماـگنه  نـیا  رد  هـک  شاـب  شترـضح  یگدنـشخب  لاـمک و  ماـقم و  تـمظع  داـی  هـب  دـمحم !  مدـنزرف  يا  سپ 
(( 32  )) شناگتشرف

 . دنشاب وت  رب  هاوگ  باسح ,  زور  رد  دنیامن و  ظفح  ار  يدابع  لامعا  ات  هداتسرفوت  يوس  هب  ار 

یبوخ و هب  ناشیا  اب  دوخ  یگدنز  تاقوا  رد  روآ !  ياج  هب  ار  یهلا  تعاط  نک و  ادا  ار  نانآ  قح  دوخ , دشر  غولب و  نارود  رد  سپ 
 . دنونشن دننیبن و  يزیچ  وت  زا  ییابیز  یبوخ و  زا  ریغ  هک  يروطب  نک ,  ینیشنمهو  تبحاصم  یکین 

 , هدب هقدص  يآ و  رب  نآ  ناربج  ماقم  رد  ریخات , نودب  نک و  هبوت  اروف  يوش ,  لفاغ  ادخ  دای  زا  دـنز و  رـس  وت  زا  یتلفغ  یهاگ  رگا 
 . دنادرگ یم  شوماخار  هانگ  شتآ  هقدص ,  هک 

وت هلالج  لج  دنوادخ  هک  یلاس  نس و  هب  نوچ  و 
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اطع وت  هب  ار  شترضح  اب  زامنرد )  ) ندش ور  هبور  نتفگ و  نخس  یگتسیاش  تیحالص و  یسرب و  دیامرف , رشم ف  لقع  لامک  هب  ار 
ار نآ  خیراتو  ریگب  رظن  رد  ار  زور  نآ  دیامرف , تمحرم  وت  هب  یگدنب  تعاطا و  هب  ار  شا  یسدق  تحاس  هب  دورو  یگتسیاش  دنک و 

شیب هدب و  هقدص  امنب و  ادخ  رکش  دیدجت  زور  نآ  رد  هلاسره  هدب و  رارق  دوخ  دایعا  نیرتگرزب  نیرتهب و  زا  ار  نآ  نک و  تشاددای 
(( ! . 33  )) زادرپب دنوادخ  تعاط  هب  شیپ  زا 

ینوریب جیهم  لماوع  ینورد و  ياهشکمشک 

 . دراد دوجو  یفلتخم  تالیامت  اهششک و  ناسنا  رد 

 . تسا هداهن  تعیدو  هب  رشب  دوجو  رد  یلاع  يدوصقم  فده و  يارب  ار  یعیبط  زئارغ  تالیامت و  اهششک و  نیا  دنوادخ 

 . تسا ینالقع  هوق  هب  زهجم  یسنج ,  هزیرغ  تحارتسا و  اذغ و  هب  لیم  رب  هوالع  دوخ , یگدنز  نارود  زا  هلحرم  نیا  رد  ناوج 

(( . 34  )) دسر یم  دوخ  لامک  هب  تیلاعف  يارب  یگدامآ  تهج  زا  نامز  نیا  رد  وا  رکفت  لقعت و  هوق 

رد دیاب  هکلب  دـناشوپب , لمع  هماج  هلـصافالب  دوش , یم  دراو  شا  هرطاخ  نهذ و  رد  هک  یتالیامت  اه و  هتـساوخ  همه  هب  دـیابن  ناوج 
رد ییوس  زا  هراومه  یناـسنا  سفن  اریز  دریگب , میمـصت  هنـالقاع  نآ ,  هبناـج  همه  یـسررب  یفاـک و  هشیدـناو  رکفت  زا  سپ  اـهراک ,

(( . 35  )) دراد رارق  یناوهش  رش و  ياهراک  هب  هسوسو  ضرعم  رد  رگید  يوسزا  ینالقع و  ریخ و  ياهراک  هب  توعد  ضرعم 

 . دنک تاعارم  ار  لقع  بناج  هک  ددرگ  یم  زوریپ  یلخاد  هزرابم  دربن و  هنحص  نیا  رد  یسک 

ندومن لقعت  اهراک و  رد  ندیشیدنا  هرابرد  یناوارف  دیکات  میرک  نآرق  رد 
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(( . 36  )) تسا هدش  روما , رد 

هک تسا  تهج  نیمه  هب  دریگ و  یم  رارق  یناطیـش  ياه  هسوسو  موجه  دروم  رتشیب  ناوج  نارود ,  نیا  رد  یـسنج  تالیامت  زورب  اب 
 . دراد ناوارف  شزرا  نارود ,  نیا  رد  ناوج  ندنام  كاپ  اذل  , دنک یم  ادیپ  فیلکت 

شتوهـش هک  دینک  رظن  ما  هدنب  هب  دیامرف :  یم  هکئالم  هبو  دنک  یم  تاهابم  راگزیهرپ  ناوج  هب  دنوادخ  هک  تسا  هدمآ  یثیدـح  رد 
(( . 37  )) تسا هدرک  كرت  نم  رطاخ  هب  ار 

ياهـشیامزآ ضرعم  رد  شتیـصخش  ندش  روراب  يارب  دـش و  دـهاوخ  ور  هبور  ینوگانوگ  ثداوح  لئاسم و  اب  نارود  نیا  رد  ناوج 
شیپ تواقـش  طوقـس و  اـی  تداعـس و  دـشر و  يارب  يرایـسب  ياـه  هنیمز  وا  یگدـنز  طـیحم  رد  تفرگدـهاوخ ,  رارق  یهلا  ناوارف 

 . دمآ دهاوخ 

ور هبور  یناوج  نارـسپ  اـب  تسا  نکمم  هنازور  ياهترـشاعم  رد  دـش و  دـهاوخ  هجاوم  فرحنم ,  رابودـنب و  یب  هدوـلآ و  دارفا  اـب  وا 
رد ناوج  رتخد  بدوش  یم  مهارف  ناوج  فارحنا  يارب  یتیعقوم  اذل  دننک , یمن  تیاعر  ار  یعرش  طباوضو  یقالخا  تفع  هک  ددرگ 

ار هنیمز  دزاسن و  هدولآ  ار  دوخ  نماد  دنادب و  ار  دوخ  یناور  تمالـس  یکاپو و  تفع  ردق  دـشاب و  رایـشوه  الماک  دـیاب  ماگنه  نیا 
 . دنک يراد  نتشیوخدیاب  هکلب  دنکن , مهارف  زابسوه  رابودنب و  یب  ناناوج  هدولآ  ياههاگن  يارب 

رضاح نییزت  شیارآ و  نودب  هداس و  يرهاظ  اب  عامتجا  هناخ و  رد  دشاب و  هتـشاد  هنارتخد  يراتفر  دیاب  تسا  رتخد  هک  مادام  رتخد ,
ياضتقا اب  قباطم  تقو  نآ  دـیداد , هداوناـخ  لیکـشت  دـیدش و  گرزب  هک  یناـمز  تسامـش و  لیـصحت  شـالت و  تقو  کـنیا  دوش ,

دیزادرپب دوخ  هب  دیاب  یگداوناخ  یگدنز 
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 . دینک یگدنز  نز ,  کی  دننامه  هناخرد  و 

 . تسا يرابودنب  یب  هاگن و  زا  تبقارم  یناسفن  ياهسوهو  اه  هتساوخ  لرتنک  رد  یلمع  یساسا و  مدق  نیلوا  نیا  ربانب 

دـیامن و یم  عنم  نادرم  هب  ندـش  هریخ  ندرک و  هاگن  زا  زین  ار  نانز  دـنک , یم  یهن  ناـنز  هب  هاـگن  زا  ار  نادرم  هک  روط  ناـمه  نآرق 
(( . 38  )) دنراد هاگن  یگدولآ ,  زا  ار  دوخ  نماد  و  مارح )  زا   ) ار دوخ  ياهمشچ  هک  وگب  نموم  نانز  هب  دهد :  یم  رادشه  احیرص 

یقاب نهذ  رد  جیهم  ياه  هنحـص  هاگن ,  زا  سپ  اریز  تسا ,  نآ  هب  طوبرم  تارطاخ  بقاوع و  هب  رکف  لاغتـشا  همدقم  عقاو ,  رد  هاگن 
 . ددرگ یم  دوخ  تاوهش  عبات  ناسنا ,  دروآ و  یم  رد  دوخ  طلست  تحت  ار  ناسنا  هداراو  اهساسحا  دنام و  یم 

نامرحمان اب  دروخرب  دمآ و  تفر و  هب  ارابجا  ار  وا  هک  ییاه  ینامهیم  ای  یحیرفت  ياه  همانرب  زا  یـضعب  رد  تکرـش  زا  ار  رتخد  دیاب 
 . دزاس یم  مهارف  ار  وا  فارحنا  یحور و  لالتخا  هنیمز  نیلوا  اهدروخرب  نیا  اریز  درک , عنم  دزاس , یم  راداو 

 . تسا رکف  لیخت و  ياهورین  دراد , یسنج  لیم  کیرحت  رد  يرثوم  رایسب  شقن  هک  يرگید  لماع 

نارود رد  تسا ,  هداـهن  تعیدو  هب  ناـسنا  دوـجو  رد  يرنه  یگدـننیرفآ  يرکف و  یگدـنلاب  يارب  ار  نآ  دـنوادخ  هک  لـیخت  يورین 
لیصحت سرد و  یناطیش ,  ياه  هسوسو  یـسنج و  هزیرغ  طلـست  ریثات و  تحت  هتفرگ و  رارق  هدافتـسا  ؤسدروم  تسا  نکمم  یناوج , 

 . دشاب ملاسان  طباور  داجیا  لابند  هب  هدرک و  اهر  ار 

لایخ رکف و  کی  ذوفن  یتح  دراوم  یضعب  رد 
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لیم هدرک و  جراخ  یعیبط  تلاـح  زا  ار  ناـسنا  هک  تسا  یفاـک  نآ ,  هب  رکف  ندـش  لوغـشمو  هظحل  کـی  يارب  مه  نآ  دولآ , سوه 
هشیدـنا و میراد ,  یم  زاب  مارح  دروم و  یب  ياه  هاگن  زا  ار  دوخ  مشچ  هک  روط  نامه  دـیاب  نیارباـنب  دـیامن , کـیرحت  ار  وا  یـسنج 

لوغـشم يرگید  رکف  اـب  ار  دوخ  يرکف ,  نینچ  روطخ  ضحم  هب  میراد و  هگن  مارح  دروم و  یب  روصت  هنوگره  زا  زین  ار  دوخ  لاـیخ 
(( . 39  )) مییامن شومارف  الماک  ار  یلبق  رکف  مینک  یعس  میزاس و 

اورنامرف مکاح و  شدوجو  رـساترس  رب  قطنم  لقع و  دـبای و  ییاهر  اهـششک  تالیامت و  نیا  لاگنچ  زا  ناوج  هک  نیا  يارب  نیا  ربانب 
هب نامیا  اب  ار  نآ  دـهد و  نادـیم  لقع  هب  فارحنا  ياه  هنیمز  عورـشمان و  ياهدروخرب  زا  يرود  باـنتجااب و  هک  تسا  مزـال  دـشاب ,

میلست دیامن و  لرتنک  ار  دوخ  ینوریب ,  ياهششک  ینورد و  تالیامت  لباقم  رددناوتب  ات  دنک  تیوقت  تدابع ,  شیاین و  ماجنا  ادخ و 
 . دوشن اهنآ  هتسب  شوگ  مشچ و 

 . هنانیب عقاو  هاگدید 

هدیدپ کی  ناونع  هب  نآ  هب  دوش و  عقاو  طلغ  ياه  هشیدنا  راکفا و  هدافتـسا  ؤس  دروم  دیابن  ناوجون ,  رد  یـسنج  هزیرغ  ندش  رادـیب 
 . دوش هاگن  زیمآ  فارحناو  هدولآ  تشز و 

رد لسن  ياقب  روظنم  هب  هک  تسا  دـنوادخ  فرط  زا  يا  هناـشن  تیآ و  دوخ  یـسنج ,  لـیم  روهظ  زورب و  دـش , هتفگ  هک  روط  ناـمه 
 . تسا شنیرفآ  ماظن  لک  اب  گنهامه  یلاع و  يدصقم  فده و  يارادو  هدش  هداهن  رشب  دوجو 

يانعم هب  يو  ندش  غلاب  ناوج و  رد  یسنج  هزیرغ  ندش  راکشآ 
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جاودزا و يارب  ار  مزال  ياهیگدامآ  هداهن و  غولب  هلحرم  هب  اپ  هک  يداصتقا  یعامتجا و  یقالخاک ,  تاـهج  همه  زا  وا  هک  تسین  نیا 
لیکشت يارب  ار  بسانم  یگتخپ  تهج ,  ره  زا  ات  دنک  ربص  ار  يرگید  نامز  تدم  دیاب  وا  هکلب  تسا ,  هدرک  ادیپ  هداوناخ ,  لیکشت 

 . دروآ تسد  هب  ییوشانز  كرتشم  یگدنز 

هدنیآ رد  هک  هک  ناوج  يدرف  یعیبط  دشر  تهج  رد  هک  تسا  یتراشب  هلزنم  هب  یناوجون ,  نینـس  رد  یـسنج ,  هزیرغ  روهظ  عقاو  رد 
 . دهد هداوناخ  لیکشت  یلاسگرزب  ناسنا  ره  دننامه  دناوت  یموا  رود , نادنچ  هن  يا 

دح و زا  شیب  يریگ  یپ  هک  ارچ  دنک , قیقحت  وجتسج و  ییوشانز ,  یگدنز  لئاسم  یسنج و  هزیرغ  هرابرد  نیا  زا  شیب  دیابن  ناوج 
مدـع یحور و  شمارآ  نتفر  نیب  زا  یناور و  لـالتخا  يرکف ,  فارحنا  بجوـم  هراـب ,  نـیا  رد  هزادـنا  زا  شیب  ندیـشیدنا  لـیخت و 

 . دش دهاوخ  لیصحت  سرد و  رد  قیفوت 

هرهب رثکادح  دوخ , یناگدنز  لوطرد  هدش ,  باسح  قیقد و  يزیر  همانرب  اب  دـنادب و  ار  یناوج  نارود  ياهتـصرف  شزرا  دـیاب  ناوج 
 . دیامنب نآ  زا  ار  يرادرب 

بسک هعلاطم و  اب  دنناد و  یم  دوخ  یناوج  نارود  زا  حیحص  ياهیریگ  هرهب  نوهرم  ار , دوخ  تیقفوم  نیرتشیب  گرزب ,  نادنمـشناد 
(( . 40  )) دنا هتفرگ  یملع  رابرپ  جیاتن  اهنآ  زا  هک  یلاس  نایم  ماگنه  ردک  رامش  یب  ياهشناد  نتخودناو  ناوارف  ياه  هبرجت 

طلـست دوخ  زیارغ  اهـساسحا و  فطاوع و  رب  دهد و  نادیم  دوخ  لقع  هب  هنازور  ياهتیلاعف  اهراک و  رد  دـشاب و  رایـشوه  دـیاب  ناوج 
 . دنک یبایزرا  تسردار  لئاسم  دناوتب  ات  دبای 

تالیامت و هشیر  دیاب 
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دیامنرظن فرص  راک , نآ  ماجنا  زا  هنرگو  دنک  لابند  ار  نآ  دوب  عرش  نیناوق  لقع و  قفاوم  رگا  دیامن , یسررب  ار  دوخ  ياه  هتساوخ 
.

اریز دهاوخب , يرای  وا  زا  دوخ  ياهـشیاین  رد  دنک و  ادیپ  تفلا  سنا و  دوخ  يادـخ  اب  شیپ  زا  شیب  دـیاب  یگدـنز  زا  هلحرم  نیا  رد 
 . تسین دنوادخ  هجوت  دروم  دح  نیا  ات  دوخ , یناگدنز  نارود  لوطرد  ینامز  چیه  رد  ناسنا 

بکترم ییاطخ  مه  رگا  تسا ,  شیـالآ  یب  كاـپ و  شلد  هحفـص  هدـشن ,  تیـصعم  هاـنگ و  بکترم  زونه  ناوجون  غولب ,  يادـتبا 
 . دش دهاوخ  عقاو  دنوادخ  لوبق  دروم  دوز  شا  هبوت  دوش ,

اب ار  دوخ  هطبار  هک  هدوب  نارود  نیا  رد  تسا ,  یناوج  نارود  رد  نتسیز  كاپ  رثا  رب  دنمشزرا , ياملع  نادنمشناد و  تاقیفوت  رتشیب 
 . دنا هدیدرگ  لیان  یحور  یلاع  ياهماقم  هب  هدرک و  مکحتسم   , شیوخ قلاخ 

یبلق راشرـس و  یقـشع  اب  یناوج  ناوفنع  رد  هک  یکاپ  ياهناسنا  داد , ناـشن  ـالمع  هک  دروآ  شیپ  ار  یثداوح  قارع  ناریا و  گـنج 
ياه هنحـص  رد  ریذپان , یگتـسخ  یـشالت  نادنخ و  یبل  داش و  یلد  اب  دوخ , یمدرم  یعامتجا و  ياهتیلاعفرد  ادخ , هب  نامیا  زا  ولمم 

ییاهن و لامک  يوس  هب  لماک  تیارد  اب  دـندز و  تسد  يا  هدـنزاس  ياـهراک  هبو  هدرک  هفیظو  ماـجنا  هنوگچ  لـطاب ,  هیلع  قح  دربن 
 . دندومن یط  هبش  کی  ار  هلاس  دص  هر  هتفر و  شیپ  یهلا  برق 

تغارف تاقوا 

 . ددرگ یمن  زاب  رابرگیدودش  دهاوخ  يرپس  تعرس  هب  یناوج  مایا 

دریگ و هرهب  شیوخ  یناور  یحور و  یگدنزاس  عفن  هب  دوخ  تغارف  تاقوا  زا  هک  دیامن  میظنت  ار  شیوخ  همانرب  يروط  دـیاب  ناوج 
تیبرتو هداوناخ  لیکشت  يارب 
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دهدن رده  هدوهیب  ار  نآ  دنادب و  ار  یناوج  شزرا  رپ  مایا  اهتـصرف و  ردق  دـیاب  دروآ , تسد  هب  ار  مزال  یگدامآ  هدـنیآ ,  رد  دـنزرف 
(( 41 ))

 : . دیامرف یم  ع )   ) یلع ترضح 

(( . 42  )) نک هدافتسا  دوخ  یناوج  زا  دسرب  ارف  تا  يریپ  هرود  هک  نآ  زا  شیپ 

 . دسر یمن  یتخبشوخ  هب  دنک , فرص  یگدوهیب  تلاسک و  هب  ار  دوخ  تقو  هک  یسک  دیامرف :  یم  زین  و 

 . ددرگن یناطیش  ياه  هسوسو  هاگارچ  شتاقوا  ات  دشاب , هتشاد  مظن  همانرب و  شا  یگدنز  رد  دیاب  ناوج 

تلالم زا  ار  ناسنا  ملاـس ,  حـیرفت  اریز  دـنک , هدافتـسا  حور  شرورپ  تهجرد  ندـب  يزاـس  ملاـس  يارب  شزرو  حـیرفت و  زا  دـیابوا 
 . دشخب یم  ییاهر   , یگدنز تخاونکی  ياهراک 

(( . 43  )) دوش یم  حور  طاشن  دجو و  ثعاب  ینامداش  حرف و  دنیامرف :  یم  ع )   ) یلع ترضح 

 , تغارف یلیطعت و  مایا  لـالخ  رد  یهاـگ  دـنیوج , هرهب  دوخ  تغارف  تاـقوا  زا  هنوگچ  دـنناد  یمن  اـم  ناـناوج  زا  یـضعب  هنافـساتم 
دوخ و ینامیـشپ  تلاـسک و  تاـبجوم  هجیتن ,  رد  دـننز و  یم  تسیاـشان  ياـهراک  هب  تسد  دـنوش و  یم  هاـنگ  تیـصعم و  بکترم 

(( . 44  )) دنزاس یم  مهارف  ار  نارگید 

ناتسود اب  يرنه  يرکف و  ياهتیلاعف  زین  شزرو و  هب  سورد ,  هعلاطم  زا  سپ  ار  دوخ  ياهتصرف  زا  یتمـسق  دناوت  یم  ناوج  نیا  ربانب 
 . دهد صاصتخا  بوخ 

 : . ددرگ یم  داهنشیپ  تغارف  تاقوا  يارب  ریز  دراوم 

 . دیامن هدافتسا  نیگنس  همین  ياهشزرو  زا  راب  کی  يا  هتفه  ای  هنازور و  بترم و  روط  هب  کبس  تاکرح  شمرن و  زا 

هدافتسا اهتصرف  زا  دشاب و  هتشاد  دوجو  يا  همانرب  اهنآ  ماجنا  رد  دیاب 
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 . دیآ لمع  هب  يا  هتسیاش 

یفاب یلاق  يزودلگ ,  یگدنزود ,  یحارط و  یطایخ ,  هب  نتخادرپ  دنک و  ییاسانـش  زین  ار  دوخ  یقوذ  ياهدادعتـسا  دیاب  یناوج  ره 
یقاب هدافتسا  الب  الومعم  هک  ار  هدرم  ياهتـصرف  زا  يا  هراپ  هعلاطم ,  زا  یگتـسخ  زا  سپ  ناوت  یم  هک  هریغو  يزپشآ  يزود ,  هلیلم  و 

 . تسج هرهب  نآ ,  زا  لاح  نیع  ردو  داد  یننفت  روما  لیبق  نیا  هب  صاصتخا  دنام , یم 

 . دیازفا یم  ناسنا  ییاناوترب  الوا :  هک  دراد  تیمها  تهج ,  نیا  زا  یقوذ  روما  هب  نتخادرپ 

دنچ تروص  هب  ناسنا  تیـصخش  هتخاس و  جراخ  حور ,  یب  کشخ و  تلاح  زا  ار  یگدنز  دوش و  یم  وا  حور  فیطلت  ببـس  ایناث : 
 . دبای یم  دشر   ( يدعب کی  هن   ) يدعب

یجراـخ و ياـهنابز  دـیوجت و  نآرق و  تئارق  يریگارف  یموـمع و  تاـعالطا  شیازفا  هـب  یـسرد  بـتک  رب  هوـالع  دـیاب  هعلاـطم  رد 
تاعالطا رب  فلتخم  ياه  هنیمز  رد  تشاد و  هجوت  زین  یـسایس  یخیرات و  یبدا ,  یقالخا ,  يداقتعا ,  ياه  هنیمز  رد  دـیفم  ياهباتک 

 . دومن ادیپ  دید  تعسو  ات  دوزفا  دوخ 

هب تغارف  تاقوا  زا  هدافتـسا  اب  یناوج  نارود  رد  تسا  رتهب  تسا و  زاین  دروم  یگدـنز ,  رد  زین  یلمع  ینف و  ياـهتراهم  زا  يا  هراـپ 
ار ناوج  رتخد  هک  ینیریـش  اذـغ و  ندرک  تسرد  يزپشآ و  سابل و  هچراپ و  شرب  یگدـنزود و  لیبق :  زا   , تخادرپ اـهنآ  يریگارف 

 . دزاس یم  هدامآ  هدنیآ ,  یگدنز  يارب 

ات تخادرپ  یملع  يرنه ,  یقوذ ,  يرکف ,  ياهدادعتسا  شرورپ  هبو  درک  هبناج  همه  يزیر  همانرب  یگدنز ,  رد  دیاب  سپ 
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 . دوش کیدزن  یناسنا  لامک  هب  هدروآ و  تسد  هب  عماج  یتیصخشو  هدرک  ادیپ  هنانیب  عقاو  يدید 

ناوج رد  مظن 

مظن و لـماک  تیاـعر  نوهرم  یلیـصحت ,  هدـنیآ  رد  وا  تیقفوم  هدوب و  مهم  رایـسب  لـئاسم  زا  یکی  ناوـج  یگدـنز  رد  مظن  دوـجو 
وحن هب  دوخ  تغارف  تاقوا  زا  روطچ  دنک , یگدنز  هنوگچ  هک  دناد  یم  رتهب  مظن  هیاس  رد  ناسنا  دشاب , یم  شا  یگدـنز  رد  بیترت 

 . دیامن يرادرب  هرهب  يا  هتسیاش 

هک يروطب  دشاب , رادروخرب  مزال  یگنهامه  تدحو و  زا  هک  نیعم  فدـه  اب  تسا  یلامعا  اهراک و  ماجنا  بیترت ,  مظن و  زا  روظنم 
تقو فالتا  یمگردرـس و  راچد  تاعالطا ,  لئاسو و  اهعوضوم و  اهراک و  هب  یبایتسد  هعجارم و  رد  دـناوتب  ناسنا  نآ ,  تیاعر  اـب 

 . ددرگن

نامز تقو و  رد  يراک  ره  نداد  ماجنا  دوخ و  نیعم  ياج  رد  يزیچ  ره  نداد  رارق  یگدـنز و  رد  يراـج  نیناوق  تاررقم و  تیاـعر 
 . تسا مظن  زا  يا  هنومن  دوخ ,

 , ندـیباوخ ندروـخ ,  ندرک ,  تفاـظن  ندیـشوپ ,  ساـبل  لـیبقزا :  یگدـنز  لـئاسم  همه  دراد و  عیـسو  يا  هنماد  یگدـنز ,  رد  مظن 
ندرک هعلاطم  نیعم ,  ياج  رد  دوخ  ياهباتک  رازفا و  تشون  لئاسو و  ندیچ  نینچمه  لیماف و  ناتسوداب و  ترشاعم  ندز ,  كاوسم 

 . دوش یم  لماش  ار  بو  ندرکرکفت  تامولعم ,  يریگارف  تاعالطا ,  ندومنظفح  , 

یناـمز هچ  دـیامن و  شزرو  حـیرفت و  عقوم ,  هچ  دـنک و  هعلاـطم  تقو  هچ  دوش و  رادـیب  یک  دـباوخب , دـیاب  یک  دـنادب  دـیاب  ناوج 
 . دهد ماجنا  ار  هناخ  هلوحم  ياهراک 

, دنک يزیر  همانرب  شیارب  دهد و  صیخشت  عقوم  هب  ار  يزیچ  ره  نامز  ناکم و 
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 . دوشن یگتفشآ  یمگردرسراچد و  نآ  هب  هعجارم  ماگنه  ات  دراذگب  دوخ  ياج  هب  ار  يزیچ  ره 

 . دش دهاوخ  هدنیآ  رد  یسرد  ياهتیقفوم  ببس  هتفای و  یقطنم  بیترت  مظن ,  هیاس  رد  ناوج  یلقع  ینهذ و  ياوق 

یم ماجنا  يرتشیب  یتحار  اب  دـنک و  یم  ادـیپ  ماظن  اـهراک  اـهتیلاعف و  دـیآ و  یم  رد  هدـعاق  تحت  یگدـنز  مظن ,  هیاـس  رد  یفرط  زا 
 . دریذپ

ییاهر یلیصحت  سورد  رد  صوصخب  يرارکت ,  بلاطم  هعلاطم  اهراک و  رد  یگتفشآ  زا  ناوج  دوش و  یم  لح  رتعیرـس  تالکـشم 
 . دبای یم 

رد تاعالطا  نتخودنا  يارب  یحیحص  رایعم  هطباض و  نتشاد  تقو و  رد  ییوج  هفرص  يریگ و  هرهب  یگدنز ,  رد  مظن  هدمع  فده 
 . تسا نهذ 

 , شناد يریگارف  لیـصحت و  ماـگنه  یتـح  ناوج ,  هک  دوـش  یم  ببـس  یناور  تهج  زا  هرمزور  یگدـنز  رد  بیترت  مظن و  تیاـعر 
هب مجـسنم و  بلاطم ,  هک  يروطب  دریذـپ , تروص  مظنم  روطب  يریگداـی  دریگارف و  مظن ,  هدـعاق و  تحتار  دوخ  یملع  تاـعالطا 
 , تعرـس هب  یتحار و  هب  دـنک , هعجارم  دوخ  یلبق  تاعالطا  هب  دـهاوخب  صخـش  هاگره  دوش و  نیزگیاـج  هظفاـح  هنازخ  رد  بیترت 

 . دوش رضاح  شنهذ  رد  بلاطم  تاعالطا و 

تاناحتما يارب  ار  دوخ  دـهاوخ  یم  هک  یماگنه  لیـصحت ,  نارود  رد  صوصخب  دراد , ییازـسب  ریثات  ناوج ,  هدـنیآ  رد  هلاـسم  نیا 
 . دزاس هدامآ 

 . تسا رثوم  رایسب  ناسنا ,  ناور  حور و  لادتعا  مسج و  تحص  رکف و  یتمالس  رد  الوصا  مظن  تیاعر  نینچمه 

اهنآ رد  یگنهرف  یملع و  يرنه ,  ياهتیقالخ  تاراکتبا و  هنیمز  دـبای و  یم  لکـش  ناشراکفا  ناناوج  مظن ,  ندرک  تیاعر  ببـس  هب 
ددرگ یم  مهارف 
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.

داجیا یمدآ  راتفر  رد  یفنم  ضراوع  تعیبط ,  هدـعاق  زا  ندـش  جراخ  دراذـگ و  یم  اجب  يراوگان  راثآ  ناـج  مسج و  رد  یمظن  یب 
 . دنک یم 

 . دراد نایرج  مظن ,  ساسا  رب  تسا و  هدش  انب  بیترت  مظن و  ساسا  رب  شنیرفآ  ماظن 

شمارآ تمالـس و  زا  یناور  یحور و  تهج  زا  ناسنا  اتـسار  نیا  رد  هدـیدرگ و  تعیبط  اب  ناسنا  یگنهاـمه  بجوم  مظن ,  تیاـعر 
 . دوب دهاوخرادروخرب  یصاخ 

ياه لمعلا  سکع  رد  دوخ  یمظن  یب  اریز  تسا ,  لداـعتمان  يداـع و  ریغ  ناـشراتفر  ینابـصع و  یگدـنز  رد  مظن  یب  دارفا  ـالومعم 
نانآ لیـصحت  رد  یناوارف  ياـهیماکان  ضراوع و  زاـس  هنیمز  هدارا و  فیعـضت  ببـس  هتـشاد و  لـباقتمریثات  ناـنآ  یقـالخا  یحور و 

 . دش دهاوخ 

نآ ياه  لمعلا  سکع  صوصخب  دراد , یفنم  ریثات  یفطاع  یـشوه و  یتکرح و  ياهتیلاعف  رد  یمظن  یب  هک  تسا  هداد  ناـشن  هبرجت 
 . ددرگ یم  رهاظ  يرتداح  تروص  هب  غولب  نارود  رد 

هدیدرگ و جازم  ندوب  یمدمد  دیدرت و  کش و  هیحور  داجیا  یتحاران و  ساسحا  رمع و  ندش  عیاض  تقو و  فالتا  ببس  یمظن  یب 
هاگدـید زا  یناگدـنز  روما  اـهراک و  رد  مظن  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  دراذـگ , یم  اـجب  درف  تیـصخش  رد  یبولطماـنراثآ  هصـالخ 

نیرت تیمها  رپ  نیرتساسح و  الومعم  هکک  دوخ  تاـیح  ياـه  هظحل  نیرخآ  رد  هکدراد  تیمها  ردـق  نآ  ع )   ) یلع ناـیقتم  يـالوم 
و ع )   ) نیـسح ماماو  ع )   ) نسح ماما   ) شیوخ زیزع  دـنزرفود  هب  باطخ  دوخ , ياهـشرافس  زا  یتمـسق  رد  كدوش  یم  هتفگ  اهنخس 

همه  ) ما و هداوناخ  منادنزرف و  همه  امش و  هب  منک  یم  شرافس  دنیامرف :  یم  هدنیآ )  ناناوج  همه 
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(( . 45  )) اهراک رد  مظن  اوقت و  تیاعر  هب  دسر :  یم  نانآ  هب  نم  نخس  هک  یناسک  (

ناتسود اب  ترشاعم 

ناوج رد  يونعم  یقالخا و  ياهشزرا  تیوقت  یعامتجا و  تیصخش  دشر  بجوم  نامیا ,  اب  ملاس و  ناتسود  اب  ینیشنمه  ترشاعم و 
 . ددرگ یم 

 . دشاب ناوج  هدنیآ  رد  تیقفوم  يوزاب  نیرتهب  دناوت  یم  دوخ  دنا , هتسیاش  یقالخا  یسرد و  ظاحل  زا  هک  یناتسود  باختنا 

 . تخادرپ يراکمه  رظن و  لدابت  هب  یگنهرف  یعامتجا و  لئاسم  یسرد و  ياه  هنیمز  رد  ناوت  یم  دامتعا  دروم  بوخ و  ناتسود  اب 

طرش هب  دنک , کمک  رگیدکی  هب  يرکف ,  شنیب  حطـس  یقالخا و  یعامتجا و  هیحور  ندرب  الاب  رد  دناوت  یم  هناتـسود  تسـشن  هتبلا 
شالت رگیدمه  بویع  عفر  حالصا و  رد  دنشاب و  تسا  نموم  هنیآ  نموم  هک  فیرش  ثیدح  نیا  قادصم  هب  بوخ  ناتـسود  هک  نآ 

 . دزاس یم  مهارف  ار  نارگید  دوخ و  یقالخا  ياقترا  تابجوم  رگیدکی , حالصا  يارب  هنامیمص  ششوک  دنیامن ,

نایرج یفارحنا  رـضم و  ياه  هنیمز  زا  یکی  كدنتـسه  یقالخا  ياهفارحنا  هب  هدولآ  ـالومعم  هکک  هیاـمورف  تسپ و  دارفا  اـب  یتسود 
 . تسا ناوج  دشر 

غورد ای  تسار  ياه  هبرجت  اهساسحا و  هک  دنراد  یعـس  دوخ , هناتـسود  عمج  رد  یهاگ  یلاباال ,  راب و  ودنب  یب  فرحنم و  ناتـسود 
قیرط نیدب  ار  نانآ  دننک و  فیرعت  موصعم  كاپ و  ناناوج  يارب  یـصاخ  علو  صرح و  اب  یـسنج  لئاسم  هرابرد  ار  نارگید  ای  دوخ 

 . دنیامن ردب  هار  زا 

داسف و كانلوه  هطرو  رد  ار  وا  هدرک و  جراـخ  دوخ  یلـصا  ریـسم  زا  یلک  روطب  ار  ناـسنا  تشونرـس  باـبان ,  تسود  کـی  یهاـگ 
تابجوم دزادنا و  یم  یسنج  تافارحنا  یهارمگ و 
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ناتسود اب  ایند  رد  هک  یـسک  روآ  ترـسح  تبقاع  زا  میرک  نآرق  تلع ,  نیمه  هب  دزاس , یم  مهارف  ار  يو  يزور  هریت  یتخب و  هایس 
فیصوت نینچ  ار  يو  لاح  نابز  دنک و  یم  دای  هدش  هدیشک  یگدولآ  هانگ و  هب  نانآ  هطساوب  هتشاد و  ترـشاعم  يدیلپ ,  فرحنم و 

(( 46  ! )) مدوب هتفرگن  دوخ  قیفر  تسود و  ار  صخش  نالف  شاک  يا  نم !  رب  ياو  دیامن :  یم 

هلاسم ناناوج ,  لئاسم  نیرت  یتاـیحو  نیرتمهم  زا  یکی  هک :  درک  هراـشا  هتکن  نیا  هب  ناوت  یم  یلک  لـصا  کـی  ناونع  هب  نیا  رباـنب 
اهـشالت هیقب  , دـیاین لمع  هب  مزال  طایتحا  تقد و  هنیمز  نیا  رد  رگا  هک  يروطب  تسا ,  بسانم  بوخ و  تسود  باختنا  یباـیتسود و 

 . تشاد دهاوخن  يدوس  زین 

نیدلاو اب  ناناوج  طباور 

 . دنتسین موصعم  ناسنا  امش  نیدلاو  هک  دیشاب  هتشاد  رطاخ  هب  دیاب  زیزع  ناناوج  امش 

رد ای  امش و  راک  صوصخ  رد  اهنآ  فعض  طاقن  رگا  لاح  دنفعض , طاقن  ياراد  مه  کین و  هتـسجرب و  تافـص  ياراد  مه  نیا  ربانب 
 . دینادب یعیبط  ار  صقن  نیا  دینک و  دروخرب  نآ  اب  ینیب  عقاو  اب  هک  تسا  نیا  رتهب  دوش , راکشآامش  اب  ناشراتفر  زرط 

ات تیلوفط  يادتبا  زا  هک  ار  یتبظاوم  صوصخب  امش , هب  ناششیالآ  یب  كاپ و  تبحم  نانآ ,  کین  هتسجرب و  ياهتلـصخ  نمـض  رد 
 . دییامن ینادردق  نانآ  زا  هراومه  دیشاب و  هتشاد  رطاخب  ار  نآ  دیرادن و  رود  رظن  زا  دنا , هتشادامش  هرابرد  نونک 

لئاسم نیا  هب  هاگآ  نیدلاو ,  زا  یضعب  هدوبن و  ناسکی  تخاونکی و  همه  يارب  لیـصحت  یگدنز و  تاناکما  هعماج ,  رد  لاح  ره  هب 
ای دنتسین و 
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 . دنرادن یهاگآ  حیحص ,  رادرک  راتفر و  هب  دنشاب و  یمن  ناناوج  لئاسم  هب  انشآ  دنا و  هدیدن  هراب  نیا  رد  ار  مزال  شزومآ 

ندـنارذگ هبرجت  لاس  نیدـنچ  لصاح  هک  نانآ  دـیفم  هنازوسلد و  ياهزردـنا  اهییامنهار و  زا  تبغر  لیم و  لامک  اـب  دـیاب  یفرط  زا 
ار مزال  يدرـسنوخ  دوخ , زا  دییامن و  یـشوپ  مشچ  دننک , یمدنت  يدروخرب  امـش  اب  انایحا  هک  یعقاومرد  دیریگ و  هرهب  تسا ,  رمع 

 . دییامن دزشوگ  نانآ  هب  میقتسم  ریغروطب  هنامرتحم و  دنراد  یشزغل  مه  رگا  دیهد , ناشن 

هرهب فلتخم  ياه  هنیمز  رد  وا  دیفم  تایبرجت  زا  دینک و  تروشم  ناتردام  اب  ندب  تشادهب  هنیمز  رد  دیاب  ناوج  رتخد  امش  نینچمه 
 . دییوج

ردام ردپ و  هب  مارتحا  هرابرد  يدایز  ياهـشرافس  دیجم  نآرق  رد  هک  ارچ  دـنوش , رطاخ  هدرزآ  امـش  زا  نیدـلاو  هک  دـیراذگن  زگره 
تسا نانآ  زا  یگنتلد  رفنت و  زا  یکاح  هک  (( 47  )) فا نوچ  بسانمان ,  نخس  نیرتکچوک  نتفگ  زا  اهدروخربرد  یتح  تسا و  هدش 

 . تسا هدیدرگ  یهن  تدش  هب  , 

ششوپ ناوج و  رتخد 

 . دننک يراددوخ  مرحمان  نادرم  ربارب  رد  ییامندوخ  ییارآدوخ و  زا  دیاب  دنشاب  دنم  هقالع  شیوخ  تداعس  هب  رگا  ناوج  نارتخد 

يرهاظ هک  دنراد  یعس  دنزادرپ و  یم  ییامندوخ  ییارآدوخ و  هب  رتشیب  سفنلا  فیعـض  هاگآان و  نارتخد  هک  هدش  هدید  هبرجت ,  هب 
 . دنزرو تلفغ  یحور  تالامک  دوخ و  ینطاب  یعقاو و  تیصخش  هب  هجوت  زا  دنهد و  ناشن  دوخ  زا  بیرفلد 

 . دزاس یم  مهارف  اهنآ  لاذتبا  طاطحنا و  يارب  ار  هنیمز  مک  مک  هانگ  هب  دورو  ادخ و  دای  زا  تلفغ 

ار وا  دشخب , یم  یتمالس  یکاپ و  رتخد , هب  نآ  تیاعر  هک  تسا  یشزرا  باجح 
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 . دنادرگ یم  کیدزن  ادخ  هب  دراد و  یم  هاگن  نوصماهیگدولآ  اه و  هسوسو  اهتفآ , رش  زا  فدص  نورد  يرهوگ  نوچمه 

ياه هسوسو  تسد  تلآ  اـهنت  دـننک و  یمن  لـقعت  دنـشیدنا و  یمن  ارثکا  دـننز , یم  تسد  یباجحدـب  یباـجح و  یب  هب  هک  یناـسک 
 . دنریگ یمرارق  دوخ  یناسفن 

 . دزاس یم  دراو  همطل  نز  فیفع  تیصخش  هب  عامتجا  هنحص  رد  ییارآدوخ  ییامندوخ و 

میظعت و لباق  همه  ناگدـید  رد  ار  وا  دـشخب و  یم  تلاـصا  وا  هب  مرحماـن  مرحم و  نیب  میرح  ندومن  تیاـعر  رتخد و  ندوب  راـقو  اـب 
 . دنادرگ یم  مارتحا 

ار ناوج  نارسپ  یفرط  زا  دشخب و  یم  تاجن  تیصخش ,  نتخیرورف  زا  ار  وا  هک  ناوج  رتخد  يارب  تسا  یتینوصم  عقاو ,  رد  باجح 
 . دراد یم  زاب  فارحنا  رطخ  زا 

يراوتـسا زا  هک  يروطب  دنوش , یم  نارگرامعتـسا  ياهتردق  تسد  هچیزاب  نارتخد  دننک , یم  جیورت  ار  یباجح  یب  هک  یعماوج  رد 
 . دنوش یم  یهت  تسا  فیفع  نمادکاپ و  رتخد  کی  هتسیاش  هک  یتفعو  سدقت  تیصخش و 

یگدـنز رد  نانآ  تیقفوم  زین  یحور و  تمالـس  تسارح و  بجوم  نارتخد  ناـیم  رد  باـجح  تاـعارم  هک  تسا  هداد  ناـشن  هبرجت 
 . تسا هدنیآ 

 . تسا نید  مامت  ایح  هلک ,  نیدلا  وه  ایحلا  دنیامرف :  یمرربمایپ  هک  دراد  تیمها  يردق  هب  ناسنا  یگدنز  رد  ایح  تفع و 

 . درادن نامیا  درادنایح , هک  یسک  هل ,  ایح  نمل ال  نامیا  ال  دنیامرف :  یم  ع )   ) قداص ماماو 

 , نآ یتشادهب  تارـضم  رب  هوالع  نداد ,  رارق  مرحمان  دید  ضرعم  رد  ندب و  زا  یـشخب  ندومن  نایرع  گنت و  ياهـسابل  زا  هدافتـسا 
تامدقم دزاس و  یم  راد  هشدخار  رتخد  يایح  تفع و 
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 . دروآ یم  مهارف  ار  شنیرفآ  ادبم  زا  يرود 

هزره و دارفا  دـبای و  یم  شمارآ  تینما و  نآ ,  کمک  هب  اریز  دـنک , یم  کیدزن  ادـخ  هب  ار  دوخ  باجح ,  تیاـعر  اـب  ناوج  رتخد 
 . دزاس یم  مورحم  هدولآ  ياههاگنزا  ار  فرحنم  یلاباال و 

رگا تسا و  یتحاران  جنر و  رد  دوش  هتـسیرگن  وا  هب  زیگنا  سوه  دولآ و  توهـش  هدید  هب  هک  نیا  زا  اترطف  نمادکاپ ,  فیفعرتخد و 
دروم هک  نآ  زا  نینچمه  ودنیبب  مرحمان  اردوخ  يوم  زا  یشخب  هک  دشاب  رضاح  دشاب و  هتشادن  ار  تلاح  تیـصوصخ و  نیا  يرتخد 

هلـصاف دوخ  ملاس  ترطف  زا  هک  دـنادب  دـیاب  دـنکن , ساسحا  یترفن  جـنر و  دریگ , رارقزیگنا  سوه  هدولآ و  ياهمـشچ  يرادرب  هرهب 
زا ار  یناسنا  ياهشزرا  هدیدرگ و  کیدزن  داسف  طوقس و  یبیشارس  هب  هدرک و  ادیپ  وخ  هناگیب ,  ياههاگن  یگدولآ  اب  تسا و  هتفرگ 

 . تسا هداد  تسد 

رد شزرا  اب  يرهوگ  نوچمه  دراد , هاگن  رود  نامرحمان  سرتسد  زا  ار  دوخ  دـنک و  تیاـعر  ار  باـجح  میرح  هک  يرتخد  یفرط  زا 
 . تسا هدنام  ناما  رد  لاذتبا  زا  هداد و  شیازفا  ناگمه  دزن  رد  ار  دوخ  مارتحا  شزرا و  فدص ,  نورد 

شیپ سرتسد و  رد  هک  دنلئاق  شزرا  ینارتخد ,  يارب  دوخ  حور  قمع  رد  زاب  دنشاب , رابودنب  یب  یلاباال و  دنچ  ره  زین  ناوج  نارـسپ 
 . دنیاتس یم  ار  نارتخد  هنوگ  نیا  دوخ  نورد  رد  دنشابن و  هدرک  كزب  ورابودنب  یب  هداتفا و  اپ 

اـهبنارگ و رهوـگ  نـیا  زا  يرادـهگن  يرادـساپ و  يارب  شنیرفآ  ماـظن  هـک  ارچ  تـسا ,  یمدآ  يرطف  تایـصوصخ  زا  اـیح  تـفع و 
ماقم ظفح  يارب  نینچمه  دنمشزرا و 
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یـشیالآ تافآ و  رابغ و  درگ و  ره  زا  یفدص  نورد  یتمیق  يرهوگ  نوچمه  وا , هک  دنیب  یم  نیا  رد  ار  شا  ییابیز  نز ,  تیعقوم  و 
, دننک یم  يرادهگن  نما  ياج  کی  رد  ناگمه  سرتسد  زا  رود  الومعم  ار  یتمیق  ئش  هک  ارچ  دشاب , نآ  نیا و  سرتسدزا  رود  هب  و 

 . تسا اپ  تسد و  ولج  هشیمه  شزرا  مک  لئاسو  یلو 

يـالاو تیـصخش  هب  یگرزب  همطل  هدـش ,  جراـخ  یتمیق  فدـص  نیا  نورد  زا  نز  هک  یناـمز  دـنا :  هتفاـیرد  هبرجت  هب  ناوناـب  رتشیب 
رثکا ریقحت  نعط و  نعل و  هیام  زین  هزره و  تسپ و  نادرم  هدافتـسا  ؤس  بجوم  عامتجا ,  رد  هراومه  هتخاس و  دراو  هعماـج  شیوخ و 

 . دنا هدش  عقاو  مدرم 

رهاظ یگدیـشوپ  راقو و  تناتم و  اب  عاـمتجا  هناـخ و  زا  نوریب  ردو  دـشوپب  هداوناـخ  مرگ  نوناـک  رد  اـهنت  ار  دوخ  رویز  هک  يرتخد 
 . دنمشزرا نارگید  مشچ  رد  مه  تسا و  یمارگ  زیزع و  هداوناخ  ياضعا  نیب  رد  مه  دوش ,

هکلب هدروآ ,  دورف  دوخ  یگداوناخ  یگدـنز  هب  ار  هبرـض  نیلوا  اهنت  هن  دراذـگب  نوریب  باـجح  تفع و  میرح  زا  ار  اـپ  يرتخد  رگا 
یهابت ضرعم  رد  دوب , دنهاوخ  دیفم  عامتجا  دوخ و  لاح  هب  هدنیآ  رد  هک  ار  رـسپ  ناوج  لسن  تسا و  هدش  بکترم  ار  یگرزب  هانگ 

 . دز دهاوخ  دوخ  هعماج  هدنیآ  هب  کلهم  يا  هبرض  نانآ ,  فارحنا  اب  تسا و  هداد  رارق  طوقس  و 

هیامرـس دـننک و  یهت  نورد  زا  ار  یلـسن  دـنا  هتـساوخ  هک  هاگره  اهتلم  نانمـشد  هک  هداد  ناشن  اـم  هب  هتـشذگ  یخیراـت  ياـه  هبرجت 
ياه هنیجنگ  اه و  هریخذو  دنیامن  تراغ  ار  يروشک 
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 . دنا هدش  دراو  هار  نیا  زا  دنربب , امغی  هب  ار  روشک  نآ 

 . دنک باجح  فشک  هک  دوب  نیا  شیاهتیرومام  زا  یکی  دش , طلسم  ناریا  رب  سیلگنا  طسوت  ناخاضر  یتقو 

 . تفرگ شیپ  رد  ار  تسایس  نیمه  دوب  هیکرت  رد  هناگیب  لماع  هک  مه  كرتاتآ 

 . دندش لسوتم  هلیح  نیمه  هب  زین  ریازجلا  رد 

 . دنک یم  قرف  هئطوت  نیا  لکش  نامز ,  ره  رد  هک  دوب  رایشوه  دیاب  هتبلا 

ندـمت و ددـجت و  ناونع  تحت  ون , لسن  نتفیرف  اه و  هلیح  اب  هکلب  دـنوشن , دراو  يردـلق  روز و  قیرط  زا  تسا  نکمم  ناـمز  نیا  رد 
 . دوش یباجحدب  نیا  ياریذپ  تبغر  اضر و  اب  ناوج  لسن  هک  دننک  يراک  رگید , بیرفرهاظ  نیوانع  ملع و 

ناوج يراد  نتشیوخ 

 . دوش یم  طوبرم  شا  یگدنز  فادها  اهوزرآ و  هب  وا  یگتسبلد  نازیم  هب  زیچ  ره  زا  لبق  یناسنا  ره  شزرا 

 . تسا رادروخرب  سفن  هب  دامتعا  زا  هدوب و  طلسم  دوخ , باصعا  رب  هزادنا  هچ  ات  وا  اتقیقح  هک  نیا  هب  دراد  یگتسب  وا  لداعت  سایقم 

اب دتسیاب و  شا  یناسفن  لایما  اه و  هتـساوخ  لباقم  رد  دناوتب  هک  دنک  ضرف  يوق  يا  هدارا  بحاص  ار  دوخ  دناوت  یم  ناوج  یماگنه 
اوه و رب  درادرب و  دوخ  هار  رـس  زا  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  یگدـنز  تالکـشم  هشیدـنا ,  لـقع و  يریگراـک  هب  يراـبدرب و  ربـص و 

(( . 48  )) دنک هبلغ  دوخ  سوه 

دناوت یم  اوقت  تیاعر  نامیا و  تیوقت  اب  اهنت  دراد و  رارق  تاوهش ,  يوس  هب  شزغل  يراکهزب و  ضرعم  رد  هراومه  هک  دنادب  دیابوا 
بابان ناتسود  فرحنم و  لماوع   ) نورب نمشد  و  یناطیش )  ياه  هسوسو  یناوهش و  تالیامت   ) نورد نمیرها  رب 
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 . دوش زوریپ  ( 

هانگ كرت  رب  يدج  میمصت  دنک و  هبوت  ادخ  هاگشیپ  رد  هلصافالب  دیاب  دیدرگ , تیصعم  فارحنا و  لمع  بکترم  اتلفغ  یناوج  رگا 
شسفن رد  يوناث  تداع  تروص  هب  ددرگن و  نیزگیاج  وا  دوجو  رد  اوران  تشز و  تلـصخ  کی  لکـش  هب  تسیاشان  راتفرات  دریگب 

 . دنکن خوسر 

زا هدوب و  نسم  دارفا  زا  رتشیب  وا  شریذپ  تردق ,  نمض  رد  دراد و  شیوخ  راتفر  حالـصا  يارب  ار  مزال  ياهییاناوت  هک  دنادب  دیاب  وا 
 . تسارود هب  اجیب  تابصعت 

شراتفر حالـصا  یلـصا  لح  هار  ناونع  هب  ار  هبوت  دوشب , اـهنآ  بکترم  ناـسنا  تسا  نکمم  هک  ییاـهاطخ  ناـیب  زا  سپ  میرک  نآرق 
(( . 49  )) دنک یم  داهنشیپ 

زاب هانگ ,  نآ  يوس  هب  هک  دشاب  هتـشادن  دصق  رگید  درف , هک  تسانعم  نیا  هب  اطخ  هانگ و  زا  هبوت  دـیامرف :  یم  مالـسا  گرزب  ربمایپ 
(( . 50  )) ددرگ

 . دوشن ادیپ  هانگ  (( 51  )) هکلم وا  رد  هک  نیا  ات  درمش , کچوک  دشاب , كدنا  مه  دنچره  اردوخ  ياطخ  دیابن  ناوج 

هاگشیپ زا  دوش و  نامیـشپ  هانگ  زا  هک  تسا  یناوج  هبوت  دنوادخ , دزن  زیچ  ره  زا  رتبوبحم  دومرف :  هک  هدیدرگ  لقن  رمرکا  لوسر  زا 
(( . 52  )) دهاوخب شزرمآ  وا 

(( . 53  )) دزادنا یم  تکاله  هب  ار  دوخ  دیدرگ , دوخ  تاوهش  اه و  هتساوخ  عیطم  ناوج ,  رگا 

(( 54  )) دراد يدب  هب  لیم  ناسنا  سفن  الوصا 

 . دناشکب اهیبوخ  فرط  هب  ار  نآ  دناوت  یم  ادخ  هب  هجوت  نامیا و  اب  اهنت  ناوج ,  و 

(( . 55  )) تسا لیامتم  اهیدب  فرط  هب  وت , سفن  اریز  نک ,  راداو  اهیبوخ  هب  ار  دوخ  سفن  دیامرف :  یم  ع )   ) یلع ترضح 

نآ دیامرف :  یم  هاگ  نآ  و 
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 . تفای تسد  یناسنا  يالاو  شزرا  هب  امتح  تفرگ ,  ار  دوخ  ياه  هتساوخ  ولج  هک  سک 

يرپس يدوز  هب  هاتوک  نارود  نیا  هک  دنادب  دزاس و  هدامآ  هدنیآ  یگدنز  يارب  ار  دوخ  دیاب  اوقت )  ) يراد نتـشیوخ  تیاعر  اب  ناوج 
دـش دهاوخ  یعامتجا  تیلووسم  راد  هدهع  رود , نادنچ  هن  يا  هدنیآ  رد  تسویپ و  دهاوخ  نالاسگرزب  هورگ  هب  زین  وا  دش و  دهاوخ 

 . داد دهاوخ  یگداوناخ  یگدنز  لیکشت  و 

(( 56 , )) دشاب رایشوه  دنادب و  دیاب 

یتمالـسو یکاپ  هب  ار  یناوج  غولب و  نارود  هک  دوب , دـنهاوخ  قفوم  یگداوناخ  یعامتجا و  تیلووسم  ماجنا  شریذـپ و  رد  یناـسک 
 , عامتجا درف و  لباقتم  قوقح  دوخ  یگدنز  يادرف  رد  دنناوتب  هک  یناسک  بدنشاب  هدوب  ناما  رد  یـسنج  ياهیگدولآ  زاو  هدینارذگ 

 . دنبای تسد  یتخبکین  تداعس و  هب  هدرک و  تیاعرار  رسمه  هداوناخ و 

نآ نامرد  هار  یسنج و  تافارحنا  مود :  لصف 

اه هنیمز 

 . دراد مان  فارحنا  شنیرفآ ,  ماظن  رب  مکاح  یعیبط  نیناوق  زرم  زا  ناسنا  جورخ 

تـسا نکمم  تسا ,  هداهن  تعیدو  هب  ناسنا  دوجو  رد  رـشب  لسن  ياقب  لامک و  ریخ و  تهج  ار  نآ  شنیرفآ  ادبم  هک  یـسنج  هزیرغ 
(( . 57  )) دریگ رارق  زواجتو  هدافتسا  ؤس  دروم 

رد تسا  نکمم  هدوب و  ناوارف  دراذگ , یم  غولب  هلحرم  هب  اپ  دـبای و  یم  دـشر  ناسنا ,  هک  یطیارـش  رد  یـسنج  فارحنا  ياه  هنیمز 
مهارف ار  يو  فارحنا  یگدولآ و  تابجوم  تیاهن  رد  دیامن و  کیرحت  ار  وا  یسنج  توهش  دیآ و  شیپ  یناوجره ,  یگدنز  نارود 

 . دزاس

ناسنا توعد  بجوم  هک  یموس  لماع  اما  دـنفارحنا , ياه  هنیمز  ناونع  هب  یطیحم  كرحم  لماوع  یـسنج و  زیمآ  کیرحت  تالیخت 
 . تسا یناطیش  ياه  هسوسو  نامه  ددرگ , یم  یسنج  فارحنا  يوس  هب 

مسب
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 . میحرلا نمحرلا  هّللا 

هنجلا نم  ساـنلا *  رودـص  یف  سوسوی  يذـلا  ساـنخلا *  ساوسولا  رـش  نم  ساـنلا *  هلا  ساـنلا *  کـلم  ساـنلا *  برب  ذوعا  لـق 
(( . 58  )) سانلاو

 . دوش یم  رهاظ  وا  رد  ییاه  هتساوخ  دریگ , رارق  زیمآ  کیرحت  دعاسمان و  یطیحم  طیارش  رد  ناسنا  هک  ینامز 

(( 59  )) هناسانخ يا  هنوگب  دهد و  یم  هولج  بیرفلد  ابیز و  شرظن  رد  ار  یناسفن  ياه  هتساوخ  نیا  ناطیش 

 . دنک یم  هسوسو  لمع ,  ماجناو  باکترا  يوس  هب  ار  درف  نورد ,  زا  زومرم  و 

 . دناد یمن  زاجم  ار  رظن  دروم  راک  ماجنا  دزیخ و  یمرب  هلباقم  هب  ناسنا  نورد  زا  زین  لقع  رگید , يوس  زا 

 . دناوخ یم  ارف  یسنج  تاوهش  عورشمان  ياضرا  هب  ار  درف  هدرک و  هدافتسا  يزیرغ  تالیامت  اهششک و  زا  فارحنا ,  يارب  ناطیش 

رد یهاوخریخ  يرطف  شیارگ  لقع و  يورین  هب  ناسنا  تیادـه  تهج  یهلا ,  نایداه  ناربماـیپ و  نادنمـشناد و  ـالقع و  لـباقم ,  رد 
 . دننک یم  توعد  یسنج  زیارغ  یقطنم  زاجم و  ياضرا  هبار  وا  هدرک و  هیکت  ناسنا , 

ناسنا دوجو  رد  یناطیـش ,  يورین  یهلا و  يورین  سفن ,  ياوه  نامیا و  توهـش ,  لقع و  هلباـقم  ینعی ,  (( 60 , )) زیتس گنج و  نیا 
 . دراد همادا  رمع  رخآ  ات  دبای و  یم  يرتشیب  روهظ  غولب ,  نارود  يادتبا  رد  صوصخ  هبو  تسا  نایرج  رد  هراومه 

 . دبای یم  شرورپ  دنک و  یم  ادیپ  لیم  وس , نامه  هب  درف  تیصخش  دنوش , بلاغ  ناسنا ,  یگدنز  ياهتیعقوم  رد  مادک  ره 

هارمگ و دبای  طلست  وا  رب  ناطیش  توهش و  رگا  راگتسر و  تیاده و  ددرگ , مکاح  وا  رب  نامیا  لقع و  رگا 
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 . دش دهاوخ  راکنایز 

(( 61  )) لقع رب  هک  دراد  یعس  هک  ناطیش  ياه  هسوسو  رثا  رب  هک  یمدآ  دوجو  رد  هراما  سفن 

 . تسین مولعم  نآ ,  داسف  هانگ و  ارهاظ  هک  دناشکب  يریسم  ردار  ناسنا  دنادرگ و  دوخ  ياه  هتساوخ  ریسا  ار  نآ  هتفای و  طلست 

لامک و ریخ و  تهج  رد  دـیامن و  لرتنک  ار  نآ  هتفرگ و  تسد  رد  ناـمیا  کـمک  هب  ار  سفن  راـهم  هک  دراد  شـالت  لـقع  یفرط  زا 
 . دنک تیاده  ناور  مسج و  تمالس 

یتمالس و یگدولآ ,  یکاپ و  داسف , ریخ و  توهـش ,  لقع و  شـشوکو  شـشک  نیا  ضرعم  رد  هشیمه  ناسنا ,  تیـصخش  نیا  ربانب 
 , ینورد هزرابم  گنج و  هنحـص  نیا  زا  دناوت  یم  یـسک  اهنت  دراد و  همادا  هراومه  زیرگ , گنج و  نیا  تسا و  ناسون  رد  فارحنا , 

 . دزادرپب سفن  اب  داهج  يزاسدوخ و  هب  یناوج  يادتبا  زا  هدومن و  اوقت  نامیا و  حالس  هب  زهجم  ار  دوخ  هک  درب  ردب  ملاس  ناج 

فیعض ناسنا  هدنهد  تاجن  لکوت و  اکتا و  لحم  تردق و  هناگی  هک  لاعتم  دنوادخ  تسا و  یندش  راک  نیا  هک  تشاد  رظن  رد  دیاب 
(( 62  )) شیاین اعد و  رثا  رد  هک  تساهیراتفرگو  اهالب  همه  رد 

 . دنادرگ یم  زوریپ  یمئاد  دربن  نیا  رد  ار  وا  هدمآ و  ناسنا  کمک  يرای و  هب 

زوریپ و یعامتجا ,  یناسفن و  ینوریب ,  ینورد و  دربن  ياه  هنحـص  نیرتگرزب  رد  هک  يا  هتـسراو  ياهناسنا  میرادن  مک  خـیرات  رد  ام 
 . دنا هدرک  یگدنز  راختفا  فرش و  اب  دوخ  تایح  نارود  رد  هتشگ و  دنلبرس 

حیحص هاگدید 

دنک یم  وگزاب  ار  ع )   ) فسوی ترضح  یناوج  مایا  ناتساد  میرک  نآرق 
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تفرگ رارق  دوخ  نامز  یخیرات  هعقاو  نیرتکانرطخو  ناحتما  نیرت  تخـس  ضرعم  رد  یناوج  غولب و  ساـسح  نارود  رد  هنوگچ  هک 
شتیصخش دریگ و  یم  ياج  فافع  تفارـش و  هلق  رد  هدش و  جراخ  دنلبرـس  یهلا  نومزآ  نیا  زا  خسار  ینامیا  يوق و  يا  هدارا  اب  و 

 . دنام یم  یقاب  دیواج  هشیمه  لماک  يا  هنومن  هوسا و  ناونع  هب  ناناوج  يارب 

یم قافتا  ناسنا ,  یگدنز  رد  هک  يراوگان  هعقاو  ره  هک  دناد  یم  تسا ,  هتفرگ  ماهلا  مالسا  زا  هک  یحیحص  شنیب  اب  نموم ,  ناوج 
هک دوش  یم  یقلت  دـنوادخ , فرط  زا  ییالتباو  شیامزآ  مکح  رد  كدـشابن  نآ  ندـمآ  دـیدپ  لووسمدوخ  هک  یتروصردـک  دـتفا 

(( . 63  )) تسا ناسنا  لامک  دشر و  یگدنزاس و  نآ ,  زا  فده 

اب هناـهاگآ  ناـنآ  رتـشیب  هک  دوش  یم  هظحـالم  خـیرات ,  لوـطرد  گرزب  ياـهناسنا  نادنمـشناد و  ناربـهر و  یگدـنز  هب  هعجارم  اـب 
هک تسا  یتماقتـسا  ربص و  نوهرم  یلاسگرزبرد ,  ناشتیقفوم  دنا و  هدرک  مرن  هجنپ  تسد و  یگدنز  نوگانوگ  ثداوح  اهیراوشد و 

 . دنا هداد  ناشندوخ  زا  یناوجون  یکدوک و  نارودرد  اهیتخس  ربارب  رد 

یناوج قشع و 

ؤـس دروـم  تسا  نکمم  دوـش , یم  هدـناوخ  قـشع  ناوـنع  تحت  دـهد و  یم  خر  یناوـج  نارود  رد  هک  يزیمآ  تـبحم  ياهـساسحا 
 . دزاس فرحنم  لامک ,  میقتسم  هداج  زاار  ناوج  هتفرگ و  رارق  هدافتسا 

یم داجیا  فدـه ,  کی  هب  ندیـسر  يارب  یجراخ ,  دوجوم  کی  ناسنا و  نیب  هک  تسا  دـنمورین  يا  هبذاـج  شـشک و  یعون  قشع , 
 . ددرگ

هب شنیرفآ  ياه  هولج  نیرت  هوکـشرپ  زا  ناسنا و  یحور  تایلجت  نیرتیلاع  زا  یکی  دـشاب , هتـشاد  یهلا  یئدـبم  هناهاگآ و  اشنم  رگا 
یم رامش 
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 . دور

رد هدوب و  هراما  سفن  رهاظم  زا  دنک , ادیپ  یناطیـش  اشنم  دشاب و  هتـشاد  یناوهـش  يزیرغ و  يا  هشیر  اهنت  قشع  هبذاج  نیمه  رگا  اما 
, دوخ قوشعم  هب  ندیسر  يارب  راو  هناوید  قشاع ,  درف  هک  يروطب  دنک , یم  فیعـضت  یمدآ  دوجو  رد  ار  نامیا  لقع و  تلاح ,  نیا 

(( . 64  )) دروآ راب  هب  ییاهییاوسر  مه  مدرم  رظن  رد  رگا  یتح  دسربدوخ , ماک  هب  ات  دنز  یم  تسد  یعورشمان  راک  ره  هب 

 . دریگ یم  رارق  نانآ  هار  رس  رب  كاپ  قشع  نیغورد  مان  اب  هک  دنشاب  نوگانوگ  كانرطخ و  ياهماد  نیا  بقارم  دیاب  ناوج  نارتخد 

میلـست اجیب و  ینیب  شوخ  تلفغ و  يا  هظحل  هرافک  تسا و  راوشد  رایـسب  نآ  زا  ییاهر  اـبلاغ  نآ ,  رد  نداـتفا  زا  سپ  هک  ییاـهماد 
 . تخادرپ ناوت  یمن  رمع  کی  رد  یهاگ  ار  یلاخوت  هناراکایر و  ظافلا  ربارب  رد  ندش 

ياهتبحم اهقشع و  راهظا  نیا  میلست  دوز  یلیخ  دنـشاب , هدرب  رـس  هب  تیمورحم  رد  هتـشاد و  ییاهدوبمک  تبحم  رظن  زا  هک  ینارتخد 
 . دنتفا یم  يا  هفرح  فرحنم و  دارفا  ماد  هب  هدش و  نیغورد  يرهاظ و 

تاساسحا ظفح  اب  دننکن و  هدولآ  یسنج  فارحنا  اب  ار  دوخ  جاودزا  سدقم  مهم و  يانب  غولب ,  يادتبا  رد  ناوج ,  رتخد  رسپ و  رگا 
تداعـس دـنهد , رارق  الاو  دنمـشزرا و  ياهرایعم  رب  ار  جاودزا  ساسا  هناهاگآ ,  یقطنم و  روطب  دـننک و  ربص   , بسانم نامز  ات  كاپ 

مکحم و رایـسب  ییانب  نینچ  هتـشاد و  يونعم  یهلا و  ییانبم  رگیدکی  هب  اهنآ  قشعو  هقالع  اریز  دش , دهاوخ  نیمـضت  نانآ  یگدـنز 
دهاوخن مه  زا  هداوناخ  لیکشت  زا  سپ  دوب و  دهاوخ  راوتسا 
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 . دیشاپ

, دروآ دـهاوخ  راب  هب  نانآ  يارب  ار  یتبقاعدـب  ییاوسر و  ینادرگرـس و  تابجوم  یناوج ,  يادـتبا  رد  هراب  نیا  رد  هدز  باتـش  مادـقا 
يداصتقا یحور ,  یگدامآ  بسانم و  طیارش  نتفرگ  رظن  رد  اب  ادخ و  هب  نامیا  هیاس  رد  هک  تسا  بولطم  یقشع  تبحم و  نیا  ربانب 

 . دوش لصاح  یلغش  , 

 . دشاب هنادنمتداعس  شخبمارآ و  یگدنز  کی  همدقم  دناوت  یم  هدوب و  نانیمطا  لباق  ناوج ,  يارب  یباختنا  نینچ 

بجوـم فساـت  لاـمک  اـب  دـشابن , نآ  لاـبند  هب  یقطنم  يرکفت  هک  هنـالقاع ,  ریغ  ياهیگتـسبلد  اـهیتسود و  تروـص ,  نـیا  ریغ  رد 
ياهـسوه نیغورد و  ياهقـشع  هک  دوـش  یم  هک  ناـبایخ  هچوـک و  رد  تاـقالم  نفلت و  هماـن ,  تروـص  هب  هک  عورـشمان  ياـهطابترا 
نتسشنورف اب  نآ  زا  سپ  تسا و  طرش  دیق و  یب  دولآ و  هانگ  ياهییوجماک  ياضرا  نآ  ینایاپ  هطقن  دوب و  دهاوخن  شیب  يرذگدوز 

ینامیشپ تلاح  هب  لدبم  نازوس  قشع  ددرگ و  یم  شومارف  زیچ  همه  یکدنا  زا  دعب  هدش و  ادج  رگیدکی  زا  توهـش  سوه و  شتآ 
يدـعب لحارم  ياـهیراگزاسانو  اـهلالتخا  دوخ  نیا  دـش و  دـهاوخ  یگدـنز  زاـغآ  رد  یمگردرـس ,  ییوربآ و  یب  هودـنا و  مغ و  و 

 . تشاد دهاوخ  لابند  هب  ار  یگدنز 

میخو و بقاوع  هک  يروطب  دـنک , یم  رک  روک و  ار  ناـسنا  شوـگ  مشچ و  توهـش ,  هصرع  ندراذـگزاب  لـقع و  هب  ندادـن  نادـیم 
(( . 65  )) تسا هدیشوپ  ادیپان و  راک  ییاوسر  لمع ,  زا  لبق  اریز  دمهف , یم  لمع  باکترازا  سپ  اهنت  ار  نآ  كانرطخ 

یسنج فارحنا  شیادیپ  للع 

 : دیآ یم  دوجو  هب  ریز  ياهتلع  رثا  رد  ناوج  رد  یسنج  فارحنا  عورشمان و  طباور  شیادیپ  الومعم 
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.

 . یگدنز طیحم  یگداوناخ و  طیارش  ندوبن  دعاسم   1

 . درم نز و  نیب  میرح  ندرکن  تیاعر   2

 . رگیدکی هرابرد  ییوشانز  ینید  ماکحا  هب  نیدلاو  هجوت  مدع   3

 . لیماف فرحنم  ياه  هداوناخ  یلاباال و  رابودنب و  یب  دارفا  اب  ینیشنمه  اهتسلاجم و  رد  یهجوت  یب   4

 . ندوب راکیب  تغارف و  تاقوا  رد  نتشادن  همانرب   5

 . ینارچ مشچ  هدولآ و  ياه  طیحم  رد  دمآ  تفر و   6

یهاگآ نتـشادن  بسانمان و  تسردان و  عالطا  بسک  یـسنج و  لئاسم  هرابرد  هدولآ  فرحنم و  دارفا  ياهوگتفگ  هب  نداد  شوگ   7
 . غولب لئاسم  هب  حیحص 

 . یسرد یلیصحت و  ياهتیقفوم  بسک  مدع  ینهذ و  ياهییاسران   8

 . ینیزگ تولخ  ییاهنت و  ماگنه  رد  زیمآ  فارحنا  ياهیزادرپ  لایخ   9

 . اهریوصت اهسکع و  قیرط  زا  یسنج  ياهکیرحت   10

 . ینید حیحص  تیبرت  نتشادن  نامیا و  فعض   11

 . فرحنم قیفر  تسود و  اب  ینیشنمه   12

 . دزاس مهارف  ار  ناوجون  رد  یسنج  تافارحنا  زورب  ياه  هنیمز  دناوت  یم  اهنیا  همه 

ياهتنـس یگدـنز و  شور  هار و  ندرکن  تیاعر  هک  مییوگب  دـیاب  مینک ,  هصالخ  مالک ,  کـی  رد  ار  لـماوع  نیا  همه  میهاوخب  رگا 
مهارف ار  تافارحنا  نیا  ندـمآ  دـیدپ  تابجوم  تغارف ,  مایا  رد  ای  راک و  نامز  رد  هچ  یعامتجا ,  یگداوناخ و  طـیحم  رد  یمالـسا 

سنجمه رـسپ , رتخد و  نیب  عورـشمان  طباور  لیبق  زا  هک  یـسنج  تافارحنا  شیادیپ  ياه  هشیر  رد  رگا  روط  نیمه  تخاسدهاوخ و 
ار رسپ , رتخد و  درم و  نز و  نیب  میرح  صوصخب   , یمالسا ياهروتـسد  هک  يا  هداوناخ  ره  هک  مینیب  یم  مییامن ,  قیقحت  هک  ییارگ 

هدرکن تیاعر 
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(( . 66  )) تسا هدیدرگ  التبم  یسنج  فارحنا  عاونا  زا  یعون  هب  دشاب ,

رادشه

دنکن هجوت  دوخ  لمع  ندوب  كانرطخ  ندوب و  یفارحنا  هب  عورـشمان  طباور  یـسنج و  فارحنا  تلاح  شیادیپ  ماگنه  رد  ناوج  رگا 
هدولآ ار  كاپ  ناوج  هک  هدنـشک  راد و  هشیر  یتداـع  دریگ , یم  دوخ  هب  تداـع  لکـش  راـتفر , نیا  يدوز  هب  , دـیامنن كرت  ار  نآ  و 

موش و بقاوع  بجوم  نآ ,  همادا  هک  يروطب  دناشک , یم  يدوبان  هب  ار  وا  ياهدادعتساو  تیقالخ  یناوج و  باداش  يورین  هتخاس و 
 . دش دهاوخ  يراوگان 

هار رد  هک  تسا  يدـیماان  ساـی و  هک  نآ  موـش  ياهدـمآ  یپ  هب  یهاـگآ  زا  سپک  ناوـج  يارب  نیا  زا  رتکاـنرطخ  هک  تـسناد  دـیاب 
 . دوب دهاوخ  يرامیب  نیا  هب  نایالتبم  تاجن  هار  دس  نیرتگرزب  يدیمون  اریز  دهد , یم  هار  دوخ  هب  تداع  نیا  اب  هزرابم 

دامتعا اب  دـیاب  هدـیاف ,  یب  بارطـضا  سای و  یتسـس و  هنوگره  ياجب  راـک , نیا  تارطخ  اـهنایز و  هب  یهاـگآ  ضحم  هب  ناوج  سپ 
(( 67  )) دش دهاوخ  قفوم  اعطق  دشاب , هتشاد  ار  نآ  كرت  دصق  اعقاو  رگا  هک  دنادب  دنک و  نآ  كرت  هب  مادقا  یهلا ,  ترصن  هب  لماک 

.

تشگزاب

درادرب و تسد  تشز  لمع  نیا  زا  دناوت  یم  دوب و  دهاوخ  رداق  وا  هک  دنادب  دیاب  عورشمان  طباور  یـسنج و  فارحنا  هب  التبم  ناوج 
قمع رد  تداع  تروص  هب  زونه  راک , نیا  درذـگ و  یمن  وا  زا  ینادـنچ  نس  هک  صوصخب  دریگب , هبوت  هب  یقیقحو  يدـج  میمـصت 

 . تسا هدرکن  هنخر  شدوجو 

تسوا یناوج  هیامرس  یتمالـس و  رگناریو  هکک  راجنهبان  راتفر  نیا  زا  دناوت  یم  يدوز  هب  ادخ , زا  نتـساوخ  يرای  تمه و  يردق  اب 
دهد و تاجن  موش  تداع  نیا  لاگنچ  زا  ار  دوخو  درادرب  تسد  هک 
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زج یتمکح  تسا  هدرک  یهن  ار  لامعا  نیا  مالـسا  رگا  هک  دـنادب  دـیاب  لاـح  ره  رد  ددرگ , زاـب  شیوخ  كاـپ  يداـع و  یگدـنز  هب 
 . تسا هتشادن  روظنم  ار  هعماج  درف و  تحلصم 

مالسا رظن  زا  یسنج  فارحنا  ماکحا 

 . تسا رفیک  بجوم  هدوب و  هریبک  ناهانگ  زا  نامرحمان ,  يارب  ییامندوخ  ییارآدوخ و   1

 . تسا هنایزات  هبرض  دص  ود , نآ  رفیک  دنمان و  یم  قحس  ار  نز  ود  ییارگ  سنجمه   2

 . دنوش یم  مادعا  مراهچ  هبترم  رد  دوش , يراج  نانآ  رب  دح  دوش و  رارکت  هک  یتروص  رد 

 . تسا هنایزات  هبرضدص  درجم  درم  نز و  دروم  رد  انز  رفیک  یعرش و  دح   3

 . دنوش یم  مادعا  مراهچ ,  هبترم  رد  دوش  يراج  مادک  ره  رب  دح  راب  هس  هچنانچ 

 . تسا راسگنس  مادعا و  رادرسمه  درم  نز و  دروم  رد  انز  رفیک  دح و   4

لئاق دسافم  نیا  زا  هعماج  ندوب  كاپ  يارب  مالسا  هک  تسا  یتیمها  رگناشن  یسنج  دسافم  اهفارحنا و  دروم  رد  تخس  ياهرفیک  نیا 
 . تسا

ناوج نارتخد  مزال  ياهتبقارم 

ندـید كرحم و  ياهکیزوم  هب  نداد  شوگ  زا  دراد و  هگن  رود  زیمآ  کیرحت  ياهتیعقوم  اهطیحم و  زا  ار  دوخ  دـیاب  ناوج  رتخد   1
 . دزرو بانتجا  دساف  ياهملیف 

 . دنک يراددوخ  مه ,  دوخ  مرحم  ناشیوخ  ردارب و  لباقم  رد  یتح  هدنبسچ ,  گنت و  ياهسابل  ندیشوپ  زا   2

 . دراد هاگن  رود  تسا ,  مرحمان  هاگن  دروم  هک  یطیحم  زا  ار  دوخ   3

 . دریگن رارق  اهدرم  دید  دروم  زین  دوخ  دنیبن و  ار  اهدرم  وا  هک  دناد  یم  نیا  ار  اسراپ  نز  ياهیگژیو  زا  یکی  يارهز  ترضح  اذل 

وا تسا و  هاگآ  نآ  رب  دنوادخ  درذـگ , یم  شا  هشیدـنا  نهذ و  هب  هک  هچ  ره  دـنادب  دـنک و  لرتنک  ار  دوخ  ياهرکفت  تالیخت و   4
نیناوق لقع و  هک  هچنآ  هب  اهنت  دیاب  دراد و  تیلووسم  هنیمز  نیا  رد 

نارتخد هژیو  دنادب  ناوج  کی  دیاب  www.Ghaemiyeh.comهچنآ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 86زکرم  هحفص 60 

http://www.ghaemiyeh.com
www.karnil.com
https://telegram.me/karnil


 . دوش راگتسر  ات  دشیدنیب  دنناد , یم  زاجم  دننک و  یم  دییات  یعرش 

ار ناسنا  هدرب و  نیب  زا  ار  تایح  يورین  هدیدرگ و  موادم  ياهکیرحت  هب  رجنم  زیگنا  توهش  یـسنج و  لئاسم  هرابرد  روصت  لیخت و 
 . دراد یم  زاب  یگدنز  یعقاوو  یقیقح  لئاسم  زا 

(( 68 ))

 . دزاس مهارف  ار  دوخ  هدنیآ  تیقفوم  هنیمز  يزپشآ ,  نتفرگ  دای  اب  دیاب  ناوج  رتخد  تساهداسف ,  اهفارحنا و  مامت  اشنم  يراکیب   5

ار اهنآ  خساپ  هدرک و  حرطم  دیآ  یم  شیپ  شیارب  هک  ییاهـشسرپ  تالاوس و  دیامن و  تکرـش  یبهذم  یگنهرف و  ياه  هسلج  رد   6
 . دبایب

درس و بآ  زا  دیامن و  يراددوخ  راوشد  ياهراک  نیگنـس و  تخـس و  ياهـشزرو  زا  هناهام  تداع  مایا  رد  هک  دشاب  هتـشاد  هجوت   7
 . دزیهرپب نآ  رد  انش 

بـسانتم يداع و  جیردت  هب  شعـضو  غولب  نارود  زا  سپ  هک  اریز  دـشابن , تحاران  ندـب  ندـش  هراوق  یب  لداعت و  مدـع  زا  نینچمه 
 . دش دهاوخ 

 . دروآ اج  هب  تقو  لوا  رد  ار  اهزامن  دنک  یعس  رودقملا  یتح  , دشاب هتشاد  تسلاجم  دمآ و  تفر و  بوخ  نموم و  ناتسود  اب   8

ناکیدزن و زا  ولو   ) فرحنم رابودنب و  یب  ناتسود  اب  دمآ  تفر و  ینیشنمه و  زا  اقلطم  دیاب  تسا  دوخ  هدنیآ  تداعس  رادتـسود  رگا 
 . دنیزگ يرود  نادنواشیوخ ) 

سانلا برب  ذوعا  لـق  قلفلا و  برب  ذوعا  لـق  ياـه  هروس  دور  یم  رتسب  هب  هک  یماـگنه  رد  دریگب و  وضو  اـمتح  ندـیباوخ  زا  لـبق   9
(( 69  )) یسرکلا هیآو  نیتذوعم )  )

 . دورب باوخ  هب  ادخرکذ  اب  دناوخب و  بلق  روضح  هجوت و  اب  ار 

دریگب هزور  راب  کی  يا  هتفه  رودقملا  یتح   10
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(( . 70  )) دراد ییازسب  شقن  شا  هدارا  تیوقت  رد  هدوب و  دیفم  رایسب  نامیا ,  شیازفا  ادخ و  هب  وا  برقت  رد  لمع  نیا 

دازام يورین  يژرنا و  يرادقم  هشیمه  یمسج ,  ياهلالتخا  رب  هوالع  كرحم ,  مرگ و  يوقم و  داوم  زا  موادم  هیذغت  يروخرپ و   11
 . تسا یسنج  لیم  كرحم  یفاضا ,  يورین  نیا  هک  درک  دهاوخدیلوت  جایتحا ,  رب 

بحتـسم هک  تسا  هدش  هیـصوت  یمالـسا  میلاعت  رد  اذـل  تسا ,  ناسنا  رد  یناویح  يوخ  زورب  تقامح و  بجوم  يروخرپ  رد  طارفا 
هدـش هدرمـش  مومذـم  هک  اذـغ  هب  عمط  صرح و  یفرط  زا  هدوـب و  هورکم  هک  يروـخرپ  زا  میزیخ و  رب  هرفـس  رـسزا  هدشنریـس  تسا 

 . مییوج يرود 

يراددوخ دـیاب  تسا ,  درـس  احالطـصا  هک  ییاهاذـغ  زا  هناهام  تداع  ماگنه  رد  نینچمه  تسا ,  مزال  زین  اذـغ  رد  لادـتعا  تیاعر 
 . دوش

اریز دـنیزگ , يرود  ادـج  مرحمان  درف  اب  تولخ  لحم  رد  فقوت  زا  دـیامنب و  ظـفح  ار  مرحماـن  مرحم و  میرح  دـیاب  ناوج  رتخد   12
فارحنا و هنیمز  هدرک و  هبلغ  ناسنا ,  لقع  رب  یناطیـش  ياه  هسوسو  دـشابن , یثلاـث  صخـش  رگا  تسا ,  يوق  هراـما  سفنو  ناـطیش 

 . دش دهاوخ  مهارف  فرطودره ,  يارب  هانگ 

تلاح و دـیامنب و  ار  مالک  ندوب  يدـج  تاعارم  نانآ  اب  ندرک  تبحـص  رد  هدرک و  يراددوخ  نامرحمان  اب  هدـنخ  یخوش و  زا   13
ناتراتفگ رد  دـیامرف :  یم  میرک  نآرق  رد  هکناـنچ  دوش , ناوج  نارـسپ  فارحنا  بجوم  هک  دـنکن  فیرظو  كزاـن  يروط  ار  ادـص 

(( . 71  )) دینک ادا  تسرد  ار  نخس  دنزرون و  عمط  امش  رب  رامیب  ياهلد  ات  دیهدن  ناشن  یمرن 

دیاب ناوج   14
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فوطعم هدـنیآ  یگدـنز  جاودزا و  يوس  هب  عورـشم و  حیحـص و  طباور  هب  عورـشمان  طباور  هب  هجوت  زا  ار  دوخ  راـکفا  تـالیامت و 
رد دزادرپب و  كاپ  يرسمه  باختنا  هب  دیاب  رود  نادنچ  هن  يا  هدنیآ  رد  وا  ودش  دهاوخ  يرپس  مایا  نیا  دوز  ای  رید  هک  دنادبو  دزاس 

یناور یمـسج و  یتمالـس  هب  زاین  زیچ , ره  زا  شیب  هک  هنادنمتداعـس  یگدـنز  نینچ  يارب  ار  مزال  ياهیگتـسیاش  اـهیگدامآ و  دوخ ,
 . دزاس مهارف  دراد ,

اهبلق ادخ  دای  اب  اهنت  هک  دیشاب  هاگآ  تسا :  هدمآ  نآرق  رد  اریز  دشاب , هتـشاد  تفلا  سنا و  ادخ  دای  رکذ و  اب  لاح  ره  رد  هراومه و 
(( 72 , )) دبای یم  شمارآ 

(( . 73  )) تشگ دهاوخ  راوشد  تخس و  وا  رب  یناگدنز  دریگ , هلصاف  ادخ  دای  زا  سکره  نینچمه 

هنوگره ضرعم  زا  دنیامنب و  ار  تبقارم  تیاهن  نآ ,  يرادهگنو  ظفح  رد  دـننادب , ار  دوخ  یکاپ  یناوج و  ردـق  دـیاب  ناوج  نارتخد 
یب فرحنم و  دارفا  اب  هدولآ و  ياهطیحم  رد  دـنوشن  رـضاح  هجو  چـیه  هب  دـننک و  رود  ار  دوخ  یناوهـش  ياـه  هسوسو  اـهکیرحت و 

 . دنشاب هتشاد  طابترا  تسلاجم و  رابودنب 

ینامیا اب  دنهدن و  تسد  زا  ار  راکتشپ  تماقتسا و  دیاب  یلو  دیآ , دیدپ  نانآ  میمـصت  رد  یللخ  تسا  نکمم  یهاگ  هار  نیا  رد  هتبلا 
 . دننک ظفح  ار  دوخ  تباجن  تفع و  دننامب و  قفوم  یکاپ  نیا  ظفح  رد  ات  دنشاب  هتشاددیما  ادخ  يرای  هب  لماک 

یهقف مکح  دنچ 

 . تسا مارح  مرحمان ,  ندب  هب  نز  ندرک  هاگن 

دوخ يوم  ندب و  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  هکلب  دناشوپب , مرحمان  درم  رسپ و  زا  ار  دوخ  يوم  ندب و  دیاب  رتخد 
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 . دناشوپب دمهف  یم  ار  دب  بوخ و  یلو  هدشن ,  غلاب  هک  مه  يرسپ  زا  ار 

, دـمهف یم  ار  دـب  بوخ و  هک  کچوک  هچب  هاگمرـش  هب  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  تسا و  مارح  يرگید  هاگمرـش  هب  ندرک  هاگن 
 . دنکن هاگن 

 . تسا هعماج  ناسنا و  ندنام  ملاس  كاپ و  يارب  هدروآ  مالسا  هک  یتاروتسد 

هک یعامتجا  تسا و  هعماج  درف و  تحلصم  هب  هک  تسا  هدومن  هئارا  ار  وا  تیاده  تداعـس و  همانرب  تسا  رـشب  هدننیرفآ  هک  یقلاخ 
 . دش دهاوخن  يا  هدسفم  راچد  زگره  , دنک تیاعر  ار  نآ 

ریثات تحت  ار  وا  راکفا  اتقوم  دسرب و  تدش  هب  یسنج  لیم  يا  هظحل  تسا  نکمم  هچرگا  نامیا  اب  ناوج و  رتخد  کی  يارب  یفرط  زا 
ببـس اهیراوگان  اهتیمورحم و  راشف و  ربارب  رد  اوقت  تمـصع و  اب  هارمه  لمحت  تماقتـسا و  ربص و  ادـخ و  هب  ياکتااب  اما  دـهدرارق ,

(( . 74  )) دشدهاوخ یبلق  تینارون  ینطاب و  شیاشگ 

هدراذگ و مدق  مطالترپ ,  ریسم  نیا  رد  هزات  وا  دوب و  دهاوخ  یبلقو  یحور  ییافوکـش  ماگنه  نارود ,  نیا  دنادب  دیاب  نامیا  اب  رتخد 
فـیطل و یحور  بحاـص  سفن ,  هیکزت  اوـقت و  تمواـقم و  رثا  رد  یلو  دوـش , ور  هبور  رتـشیب  یتالکـشماب  تسا  نـکمم  هدـنیآ  رد 
هک يروطب  دریگ , یم  رارق  نییاپ  رایـسب  یحطـس  رد  وا  يارب  لئاسم  لیبق  نیا  هک  تفای  دهاوخ  اقترا  يا  هجرد  هب  هدیدرگ و  یلاعتم 

 . درک دهاوخ  سح  هدیدرگ  نامیا  يافص  هب  افصم  هک  شبلق  رد  ار  فافع  یکاپ و  يونعم  تاذل 

وا هب  نیموصعم ,  همئا  ایلوا و  زا  ینیریش  بوخ و  ياهباوخ  داتفا , دهاوخ  قافتا  شیارب  یبوخ  ثداوح  عیاقو و 
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یناسک ار , نآ  زا  يا  هظحل  هک  دیـسر  دهاوخ  ینافرع  تالاح  هب  دومن و  دـهاوخ  رارقربطابترا  توکلم ,  ملع  اب  داد و  دـهاوخ  دـیون 
 . درک دنهاوخن  كرد  دنتسه , یتسرپرویزو  قرب  قرز و  یتسود و  لام  یتسرپ و  لوپ  توهش و  رد  قرغ  هک 

دنوادـخ هک  یتاقیفوت  زا  هدـش و  رورغم  دوخ  هب  یناـمز  دـیابن  هک  دنـشاب  هتـشاد  هجوت  هتفاـی ,  هیکزت  كاـپ و  ناـناوج  نیا  دـیاب  اـما 
داد و دنهاوخ  تسد  زا  دنا  هدروآ  تسد  هب  اوقت  رثا  رب  هک  ار  هچنآ  همه  تلفغ  هظحل  کی  اب  هکارچ  دنوش , لفاغ  هدرک ,  ناشبیـصن 
اب تـسا و  رادـیب  ناـسنا  حور  هاـگناهن  رد  هـک  دـنام  یم  ییاـهدژا  نوـچ  سفن  اریز  تـفرگ ,  دـنهاوخ  رارق  طوقــس  یبیــشارس  رد 

 : . دیوگ یم  يولوم  دزاس , یم  دوبان  ار  ناسنا  تفع  یکاپ و  همه  هتفای و  هبلغ  لقع ,  رب  تلفغ ,  نیرتکچوک 

 . تسا هدرسفا  یتلآ  یب  مغ  زا  هک  تسا  هدرم  یک  وا  تساهردژا  سفن 

یناوج هرابرد  ص )   ) نیموصعم همئاو  (ص )  ربمایپ زا  دنچ  ینانخس 

ارق مث  خویشلا  ینفلاخ  نابشلا و  ینفلاحف  اریذنواریشب  ینثعب  هّللا  نا  هدئفا  قرا  مهناف  اریخ  نابـشلاب  مکیـصوا  ص : )   ) هّللا لوسر  لاق 
هک اریز  منک ,  یم  شرافس  ناناوج  هب  ندرک  یکین  هرابرد  اهامش  هب  دومرف :  ص )   ) مرکا لوسر  مهبولق ,  تسقف  دمالا  مهیلع  لاطف 

 . دنراد رتریذپ  تلیضف  یبلق  رتقیقر و  یلد  اهنآ 

 . مناسرتب شباذع  زا  مهد و  تراشب  یهلا  تمحر  هب  ار  مدرم  ات  تخیگنارب  يربمایپ  هب  ارم  دنوادخ 

راچد دنتـساخرب و  متفلاخم  هب  دندز و  زابرـس  متوعد  لوبق  زا  ناریپ  یلو  دنتـسب , تبحم  نامیپ  نم  اب  دنتفریذپ و  ار  منانخـس  ناناوج 
 . دندش یلد  تخس  تواسق و 

ع  ) یلع لاق 
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(( 75  , )) کمقس لبق  کتحصو  کمره ,  لبق  کبابش  رداب  ( : 

 . يرامیب زا  لبقار  دوخ  تمالس  يریپ و  زا  لبق  ار  تا  یناوج  بایرد  هدومرف :  ع )   ) یلع

 . ایندلا نم  کبیصن  سنت  الو  یلاعت :  هلوق  یف  ص )   ) هئابآ نع  دمحم  نبرفعج  نع 

(( 76  , )) هرخالا هب  بلطت  نا  كانغو و  کطاشنو  کبابشو  کغارفو  کتوقو  کتحص  سنت  لاق ال 

تغارف يدنمورین ,  تمالس ,  هک  تسا  هدرک  تیاور  ایندلا  نم  هک  بیصن  سنت  الو  هیآ  ریـسفت  رد  دوخ , ناردپ  زا  ع )   ) قداص ماما 
هب میظع  ياه  هیامرس  نآ  زا  هک  شاب  هجوتم  نک و  يرادرب  هرهب  اهنآ  زا  ایند  رد  امنم , شومارف  ار  دوخ  يزاین  یب  طاشن و  یناوج ,  , 

 . ییامن هدافتسا  دوخ  ترخآ  عفن 

 , عبرا نع  لجوزع  هّللا  يدـی  نیب  تفقو  اذا  ادـغ  لاستـس  کنا  ملعا  ینب و  ای  هنبا  نامقل  هب  ظعو  اـمیف  ناـک  ع : )   ) هّللادـبع وبا  لاـق 
(( . 77  , )) هتقفنا امیفو  هتبستکا  امم  کلامو  هتینفا  امیف  كرمعو  هتیلبا  امیف  کبابش 

يارب یهلا  هاگـشیپ  رد  هک  ادرف  نادـب  مدـنزرف !  هک  دوب  نیا  دوخ  دـنزرف  هب  میکح  نامقل  ظعاوم  زا  تسا :  هدومرف  ع )   ) قداص ماما 
يراک هچ  رد  ار  ترمع  يدرک ؟  فرص  یهار  هچ  رد  ار  تا  یناوج  دنسرپ :  یم  وت  زا  زیچ  راهچ  هرابرد  يوش  یم  رضاح  باسح , 

. ؟  يدرک فرصم  یهار  هچ  رد  ار  نآ  يدروآ و  تسد  هب  هنوگچ  ار  تتورث  يدومن ؟  یناف 

(( . 78  , )) هالباامیف هبابش  نعو  انفا  امیف  هرمع  نع  لاسی  یتح  همهیقلا  موی  هامدق  لوزت  دبعلا ال  نا  ص : )   ) هّللا لوسر  لاق 

لوسر
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شرمع هک  نآ  لوا  دهد :  خساپ  اهـشسرپ  نیا  هب  ات  دراد  یمن  رب  مدقزا  مدق  يا  هدنب  چیه  تمایق  رد  هک :  تسا  هدومرف  ص )   ) مرکا
 . تسا هدومن  یناف  يراک  هچ  رد  ار 

. ؟  تسا هدرک  فرص  یهار  هچ  رد  ار  شا  یناوج  مود : 

(( . 79  , )) هیفاعلاو بابشلا  امه :  دقف  نم  الا  امهلضف  فرعی  نائیش ال  ع : )   ) یلع لاق 

یناوج و یکی  دشاب :  هداد  تسد  زا  ار  ود  نآ  هک  یـسک  رگم  دسانـش  یمن  ار  ناشتمیق  ردق و  هک  تسا  زیچ  ود  هدومرف :  ع )   ) یلع
 . تسا یتسردنت  يرگید 

لبق کغارفو  كرقف  لبق  كانغو  کمقس  لبق  کتحصو  کمره  لبق  کبابـش  سمخلا ,  لبق  اسمخ  منتغا  رذابا  ای  هّللا :  لوسر  لاق 
(( . 80  )) کتوم لبق  کتویحو  کلغش 

لبق ار  تتمالـس   , يریپ زا  لبق  ار  تا  یناوج  رامـشب !  تمینغ  زیچ , جنپ  زا  شیپ  ار  زیچ  جنپ  دومرف :  يرافغ  رذ  یبا  هب  رمرکا  لوسر 
 . گرم زا  لبق  ار  تا  یناگدنز  يراتفرگ ,  زا  لبق  ار  تتغارف  یتسدیهت ,  زا  لبقار  تنکمت  يرامیب ,  زا 

 , تامملا لبق  هویحلا  یفو  ربکلا  لبق  هبیبشلا  یفو  هترخال ,  هایند  نمو  هسفنل ,  هسفن  نم  نموملا  دبعلا  ذخایلف  ص : )   ) هّللا لوسر  لاق 
(( . 81 ))

يارب دوخ  ياـیند  زا  دـیامن , هدافتـسا  نتـشیوخ  عفن  هب  دوـخ  يورین  زا  هک  تسا  مزـال  ناـمیا  اـب  درم  رب  دوـمرف :   ( ص  ) مرکا لوـسر 
 . گرم ندیسر  زا  شیپ  یگدنز  زا  و  يریپ ,  مایا  ندیسر  ارف  زا  شیپ  دوخ  یناوج  زا  و  شیوخ ,  ترخآ 

يدانیف هلیل  لک  یف  لزنی  اکلم  هّلل  نا  ص : )   ) هنعو
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(( . 82  )) اودهتجاواودج نیرشعلا  انبا  ای 

شالت ششوک و  دوخ ] يراگتسر  تداعس و  يارب   : ] دهد یم  ادن  هلاس  تسیب  ناناوج  هب  بشره  یهلا  هتشرف  هک  تسا  هدومرف  زین  و 
 . دینک

(( . 83  )) بهللا هدابع  یف  اشن  باشو  لدعلا  مامالا  هلظ ,  الا  لظ  موی ال  هلظ  یف  هّللا  مهلظی  هعبس  ص : )   ) یبنلا نع 

وا هیاس  زج  يا  هیاس  هک  يزور  دـهد , یم  ياـج  دوخ  تمحر  هیاـس  رد  ار  هورگ  تفه  دـنوادخ  تسا :  هدومرف  ص )   ) مرکا لوسر 
 . دشاب هتفای  شرورپ  دنوادخ , تدابع  رد  هک  یناوج  مود  ورگداد  رادمامز  لوا  تسین : 

(( 84  , )) هیصعملاب اهنهی  مل  هسفن  هیلع  تمرک  نم  ع : )   ) یلع لاق 

 . تخاس دهاوخن  تسپ  راوخ و  هانگ ,  يدیلپ  اب  ار  نآ  زگره  دراد , تزع  اب  دنمتفارش و  سفن  هک  یسک  تسا :  هدومرف  ع )   ) یلع

(( . 85 , )) الیوطانزح تثروا  هعاس  هوهش  نم  مک  ع : )   ) یلع لاق 

 . دراد لابند  هب  یناوارف  هودنا  اه و  هصغ  هک  يرذگدوز  توهش  هاتوک و  تذل  اسب  هچ  تسا :  هدومرف  ع )   ) یلع

ناوج هبوت 

(( . 86  , )) بئات باش  نم  هّللا  یلا  بحا  ئش  نم  ام  هّللا ر :  لوسر  لاقد 

بلط یهلا  هاگـشیپ  زا  دـنک و  یم  هبوـت  دوـخ  هاـنگ  زا  هک  تـسا  یناوـج  دـنوادخ , دزن  زیچ  ره  زا  رتـبوبحم  هدوـمرف :  رمرکا  ربماـیپ 
 . دیامن یم  شزرمآ 

اهتشون یپ 

40 ات 1

 . یسیلگنا فورعم  سانش  ناور  کشزپ و  رسچ , ساتسا  رتکد  - 1

 , میباـی یم  مینک ,  هجوت  دوخ  هب  هک  نیا  ضحم  هب  هطـساو ,  نودـب  هلـصافالب و  ار  دوخ  نتـشیوخ  کـی  ره  اـم  يروضح :  ملع  - 2
ساوح هطـساو  هب  اـم  نهذ  رد  ایـشا  تروص  تسین ,  روـط  نیا  یلوـصح  ملع  رد  اـما  تسا ,  يروـضح  ملع  ناـمدوخ  زا  اـم  كاردا 

 , حابـصم یقت  دمحم  داتـسا  هتـشون  هفـسلف ,  شزومآ  هب  رتشیب  هعلاطم  يارب   . ) مینک یم  كرد  ار  نآ  ام  هاگ  نآ  دوش و  یم  لصاح 
(. دوش هعجارم  يروضح  ملع  ثحب  لوادلج , 

(. هیآ 13و14 (75  ) تمایق  ) هریذاعم یقلاولو  هریصب *  هسفن  یلع  ناسنالا  لب  - 3
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رگمتـس يارب  یگدـنز  رد  يراوگانوالب  ص 108 ,) ج81 ,  راونالاراحب ,  ) هجرد اـیلواللو  ناـحتما  نمومللو  بدا  ملاـظلل  ـالبلا  - 4
لاق تسا .  رتالاو ) هجرد  بسک  بجوم   ) هجرد ادـخ  ناتـسود  ایلوا و  يارب  ناحتما و  شیاـمزآ و  هلزنم  هب  نموم  يارب  یلامـشوگ و 

(. ص 484 ج1 ,  همکحلا ,  نازیم   ) .دوش یم  التبم  اهیراتفرگ  عاونا  هب  نموم  صخش  البلا , عاوناب  یلتبی  نموملا  ع :)   ) یلع

 . فراعملا عفنا  سفنلا  هفرعم  - 5

.رمرکا لوسر  هبر .  فرع  دقف  هسفن  فرع  نم  - 6

اما تسا .  ندب  دوخ  جایتحا  دروم  دـننک , یم  هیهت  هچره  یجراخ  یلخاد و  هحـشرتم  ددـغ  هک  تسا  هدـش  تباث  یملع  ظاحل  زا  - 7
درم و رد  هچ  یسنج ,  ددغ 
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هک اـهنآ  یلخاد  تاحـشرت  دـنراد , یجراـخ  تاحـشرت  مـه  یلخاد و  تاحــشرت  مـه  هـک  دنتــسه  يددـغ  فـیدر  زا  نز ,  رد  هـچ 
نورتستست دننام  تسا ,  يرورض  یسنج  غولب  ندب و  یکیژولویب  ياه  تیلاعف  یخرب  يارب  دنوش , یم  بوسحم  یـسنج  ياهنومروه 

 , نز رد  یلـسانت  ددـغ  یجراخ  تاحـشرت  یلو  بژژزر ,  خـحذ  نژورتسا  تزر و  خـحژژزرذح  نورتسژورپ   , ثحژژرژژحزرذـح
.دور یم  راکب  رگید  یلسن  داجیا  يارب  هدوبن و  صخش  دوخ  زاین  دروم  هک  دشاب  یم  تس ) سدح   ) لووا ای  کمخت  لولس 

.ددرگ تیاعر  نآ  تشادهب  دوش و  فرطرب  لغب  ریز  تروع و  فارطا  ياهوم  هک  تسا  بحتسم  - 8

تـشپ ار  یکدوک  نارود  هک  تسا  نآ  هناشن  هثداح  نیا  هک  دـنک  یم  ساسحا  رتخد  دـسر , یم  ارف  هناهام  تداـع  نیتسخن  یتقو  - 9
هتـشادن یعـالطا  هنوگ  چـیه  نآ  زا  رگا  دـنوش , یم  هدـعاق  راـب  نیلوا  يارب  هک  ینارتخد  تسا .  هدـش  گرزب  نونکا  هدراذـگ و  رس 

دشاب و یم  ینارگن  یحور و  یتحاران  اب  ماوت  هک  دنوش  یم  یبیجع  تشحو  سرت و  راچد  دوخ , يزیر  نوخ  نیلوا  هدهاشم  اب  دنشاب 
ساسحا یگدـعاق  ماگنه  هدومن و  ریثات  نانآ  مسج  رب  یحور  یتحاران  رکف و  زرط  نیا  تسا  نکمم  هک  دـنناد  یم  يدـب  زیچ  ار  نآ 

دننک درد 

هجیتن رد  دوش و  یم  روآ  مرـش  يزیچ  یعیبـط  تلاـح  نیا  هراـبرد  لاوس  هک  تسا  طـلغ  هدـیقع  نیا  اـب  ماوت  یناـهگان  تشحو  نیا  , 
تلاح نیا  .دنراد  مه  اب  یکیدزن  رایسب  هطبار  ندب  حور و  اریز  دوشب , وا  یحور  یمسج و  ياهجنر  اهیتحاران و  بجوم  تسا  نکمم 

زا عالطا  حیحص و  دروخرب  تفای .  دهاوخ  همادا  تسا ,  هدرکن  تداع  نآ  هب  ندب  هک  یماگنه  ات 
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.درک دهاوخ  يرپس  ار  دوخ  نارود  درد , نودب  یگدعاق ,  تلاح  یعیبط ,  دادیور  نیا 

ام هک :  دـننک  یم  تیاکـش  دـسر , یم  غولب  نس  هب  كدوک  هک  یماگنه  نیدـلاو ,  ای  یبرم  هک  دـتفا  یم  قافتا  ابلاغ  ور  نیا  زا  - 10
 . تسا هدش  ضوع  یلک  هب  وا  هک  نیا  لثم  میتسین ,  كدوک  نیا  نتخانش  هب  رداق  رگید 

هب هکلب  تسا و  یـشیدنادازآ  یبلط و  لالقتـسا  سح  نارود  نیا  تارهاظت  هلمج  زا  دسر , یم  غولب  نس  هب  یناوج  هک  یماگنه  - 11
قالخا رد  یتارییغت  دوجو  زا  ار  نالاسگرزب  هک  غولب ,  نارود  رد  هلصاح  تارییغت  روهظ  یلجت و  نیلوا  مولدوا :  سیرود  رتکد  لوق 

.دراد یعیسو  هنماد  دوخ  يارب  هک  تسا  لالقتسا  تساوخرد  نیمه  دنک , یم  هاگآ  ناناوجون  راتفر  و 

تـسرد اـهتیعقاو  اـب  دنـشاب و  دوخ  رذـگدوز  تاـساسحا  عباـت  رتمک  دـننک و  رکف  یقطنم  هنـالقاع و  هک  یناـناوج  دنتـسه  هتبلا  - 12
.دننک دروخرب 

ياـهتیقالخ دـنک و  تکرـش  سرادـم  یتـیبرت  یهورگ و  ياـهتیلاعف  رد  هک  تسا  تیعقوم  نیرتـهب  ناوجون  يارب  نارود  نیا  رد  - 13
.دزاس نایامنار  دوخ  يرنه  یگنهرف و 

(. ص 5 ج5 ,  همکحلا ,  نازیم   ) هدئفا قرا  مهناف  اریخ  نابشلاب  مکیصوا  - 14

 (. 4 هیآ ( 95  ) نیتلا  ) میدیرفایب قلخ  ماظن  نیرتهب  هب  ار  ناسنا  ام  میوقت ,  نسحا  یف  ناسنالا  انقلخ  دقل  - 15

هـشیدنا راکفا و  ددرگن , انـشآ  یمالـسا  ینیب  ناهج  مکحم  لوصا  اب  دزادرپن و  ینیب  ناهج  هراـبرد  قیقد ,  قیقحت  هب  ناوج  رگا  - 16
ياهایور زیگنا و  لایخ  تامهوت  تالیخت و  عاونا  بولغم  رمع , نارود  نیرتلاعف  نیرتساسح و  رد  ار  وا  لـقع  یملع ,  کـشخ  ياـه 

هار صیخشت  هب  رداق  ناوج ,  یطیارش  نینچ  رد  .دومن  دهاوخ  ییالط 
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رو هطوغ  یناوج  نارود  نیریـش  ياهایور  ملاـع  رد  وا  اریز  دوب , دـهاوخن  حیحـصان  زا  حیحـص  يریگ  عضوم  تسرداـن و  زا  تسرد 
 . تسا هدنام  ربخ  یب  هدشادج و  لماکت  لیاسو  شنیرفآ و  لامک و  ادبم  تخانش  زا  جراخ و  ناهج  تاملسم  قیاقح و  زا  هدش و 

(. ص 302 بضغ ,  باب   , ج3 یفاک ,  لوصا   . ) لکسعلا لخلا  دسفی  امک  نامیالا  دسفی  بضغلا  - 17

(. ص 266 ج73 ,  راونالاراحب ,  ) رش لک  حاتفم  بضغلا  - 18

نازیم  ) هل رـصتنی  یتح  ئـش  هبـضغل  مقی  ملو  دـحا  هفرعی  مل  قحلا  هبـضغا  اذاـف  ایندـلل  بضغی  ـال  یبنلا ر  ناـک  ع :)   ) یلع لاـق  - 19
(. ص 240 ج7 ,  همکحلا , 

(. هیآ 21 ( 30  ) مور  ) همحرو هدوم  مکنیب  لعجو  اهیلا  اونکستل  اجاوزا  مکس  فنا  نم  مکل  قلخ  نا  هتایآ  نمو  - 20

هـس يرمق  لاس  هن  یگلاس .  هن  هب  نتـشاذگ  اپ  هن  تسا ,  یگلاس  هد  نس  هب  ندش  دراو  لاس و  هن  ندش  مامت  لاس ,  هن  زا  روظنم  - 21
یهام هچ  رد  رتخد  هک  دوش  مولعم  هک  نیا  رب  تسا  فقوتم  قیقد ,  توافت  نییعت  و  تسا .  یـسمش  لاس  هن  زا  رتولج  زور  دنچ  هام و 

 . تسا هدش  دلوتم 

اب دشاب و  یم  طاخم ) ندش  ادج  رثا  رد   ) قورع یگراپ  تلع  هب  هک  محر  نورد  هب  محر  لخاد  طاخم  نتخیر  ورف  ندش و  ادج  - 22
رد هک  يدرف  ضیح و  لمع  نیا  یعرش  حالطصا  رد  .دوش  یم  هتفگ  یگدعاق  ای  لگر و  احالطـصا  دوش , یم  تیاده  نورب  هب  راشف 
هک دراد  دوجو  یصاخ  فیاظو  ماکحا و  ضئاح  صخـش  يارب  مالـسا  رد  .دوش  یم  هدیمان  ضئاح  تسا  یگدعاق  يزیرنوخ  هلحرم 

دیاب یناملسم  رتخد  ره 
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زور ای 28  هام  کی  دودح  الومعم  لگر ,  ود  زاغآ  نیب  هلصاف  هدوب و  زور  یلا 7  یگدعاق 5  يزیرنوخ  نامز  تدم  .دریگارف  ار  اهنآ 
.دشاب یم 

تداع احالطـصا  دـشک , یم  لوط  يزیرنوخ  نایاپ  ات  یگدـعاق  يزیرنوخ  زاـغآ  ناـمز  زا  هک  ضیح )  ماـیا   ) ار هلـصاف  تدـم و  نیا 
 :. تسا لیذ  تافص  ياراد  بلاغ  روطب  ضیح  نوخ  یگدعاق  رد  نوخ  مئالع  .دنیوگ د  یم  مه  هناهام 

 , یهایس هب  لیام  خرس  ای  خرس   1

, ظیلغ  2

 , مرگ  3

رگا هک  تسا  ضیح  نوخ  طرش , راهچ  اب  دنیب  یم  رتخد  هک  ینوخ  ضیح  ققحت  طیارش  د  شزوس .  یمک  راشف و  اب  ندمآ  نوریب   4
 . تسین ضیح  نوخ  دشاب  هتشادنار  طرش  راهچ  زا  یکی 

.دشاب هتشادن  لاس  هاجنپ  زا  رتشیب  نز  لاس و  هن  زا  رتمک  رتخد  فلا ) 

.دشابن رتشیب  زور  هد  زا  رتمک و  زور  هس  زا  ب ) 

.دشاب هتشاد  رارمتسا  زور , هس  رد  ج ) 

.دشاب هلصاف  زور  هد  مک  تسد  ضیح ,  ود  نایم  د )

تقو هزادنا  هب  دریگب و  وضو  هدرک و  ضوع  ار  هبنپ  زامن , تاقوا  رد  ضیح  مایا  رد  هک  تسا  بحتـسم  ضئاح ,  صخـش  يارب  - 23
.دیوگب ار  يارهز  ترضح  تاحیبست  بلق  روضح  اب  دنیشنب و  هلبق  هب  ور  زامن , ندناوخ 

دیاب هتبلا  دناشوپب , مرحمان  زا  ار  چم  ات  اهتـسدو  تروص  يدرگ  زج  هب  دوخ  ندب  یمامت  هک  تسا  بجاو  نامز  نیا  رد  رتخد  رب  - 25
ماجنا دیاب  ممیت  ای  لسغ و  وضو , اب  هک  ییاهتدابع  .دزرو  بانتجا  دنک , یم  بلج  دوخب  ار  مرحمان  هجوت  هک  ییاهسابل  زا  دنک  یعس 

 , هزور زامندننام , تسا ,  مارح  ضئاح  صخش  رب  دوش 
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ادعب دیاب  هتفرگن  هک  ار  ییاه  هزور  یلو  درادـن , اضق  هدـناوخن  مایا  نیا  رد  هک  ار  ییاهزامن  تیم .  زامن  فالخب  فاکتعا ,  فاوط , 
.دنک اضق 

(. هیآ 14 ( 20  ) هط  ) راداپب نم  دای  يارب  ار  زامن  يرکذل ,  هولصلا  مقاو  - 26

تباجا ات  ارم  دیناوخب   ( 60 هیآ ( 40) رفاغ مکل ,  بجتـسا  ینوعدا  دیامرف : یم  دنوادخ  تسا .  ناوج  دشر  لامک و  هلیـسو  اعد  - 27
یب اونمویلو  یل  اوبیجتسیلف  ناعد  اذا  عادلا  هوعد  بیجا  بیرق  یناف  ینع  يدابع  کلاس  اذاو  دیامرف : یم  رگید  هیآ  رد  ار و  امش  منک 

 , مکیدزن نم  انامه  وگب  ناشیا  خساپ  رد  دننک , لاوس  وت  زا  نم  هرابرد  مناگدنب  هک  یماگنه  و   (. 186 هیآ ( 2  ) هرقب  ) نودشری مهلعل 
هار هک  دشاب  دنروایب , نامیا  نم  هب  دننک و  تباجا  ارم  توعد  دـیاب  سپ  دـنناوخب , ارم  هاگره  منک ,  یم  تباجا  ار  هدـننک  اعد  ياعد 

.دنبای

لاـمک و هب  ندیـسر  يارب  دـینک  شـشوک  دـنهد : یم  ادـن  ناـناوج  هب  دـنیآ و  یم  دورف  بش  ره  هک  دراد  یناگتـشرف  دـنوادخ  - 28
ص 353. ج2 ,  كردتسم ,  .دوخ  تداعس 

 . يدعس - 29

(. ص 222 قالخالا ,  مراکم   , ) نینس عبس  ریزوو  نینس  عبس  دبعو  نینس  عبس  دیس  دلولا  - 30

(. ص 349 ج1 ,  همکحلا ,  نازیم   ) اریخ نابشلاب  مکیصوا  ص :)   ) هّللا لوسر  لاق  - 31

نابهگن و يا  هتـشرف  وا  دزن  رد  هکنآ  زج  ناسنا )   ) درواین نابز  هب  رـش  ریخ و  زا  نخـس  دـیتع , بیقر  هیدـل  ـالا  لوق  نم  ظـفلیام  - 32
(. هیآ 18 ( 50  ) ق  ) تسا نتشون )   ) هدامآ

 . هجحملا فشک  سوواط ,  نبدیس  كر :  - 33

ملع و جاتحم  لقع ,  نوچ  اما  دوش , یم  تیوقت  لقعت  هوق  هچرگ  - 34
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, دوش یم  رتکیدزن  یلقع  لامک  هب  هبرجت  نتخودناو  ملع  لیـصحت  اب  جیردت  هب  هکلب  تسین ,  ینالقع  لامک  رد  ناوج  تسا ,  هبرجت 
اب دیاب  ناوج  تسا .  رومارد  تریـصب  نتـشادن  يو  فعـض  هطقن  نیرتگرزب  اریز  دنکن , تلفغ  هعلاطم  تروشم و  زا  ناوج  دـیاب  اذـل 
هک یللع  هبانب  و  یقطنم ,  ینالقع و  نیزاوم  زا  جراخ  رد  تسا  رکف  نالوج  لیخت  دریگب , دوخ  رد  ار  لیخت  ولج  لقعت  نتفرگ  يدج 

 . تسا يوق  لیخت  ناوج  رد  دوش , یم  هداد  حیضوت  یسانشناوررد 

نووش رد  ناسنا  لماکت  یتایح و  ياهتیلاعف  يارب  هک  لقع  تسد  رد  دنتسه  ییاهرازبا  اهششک  اه و  هتـساوخ  اهورین و  نیا  همه  - 35
دهد و صیخشت  بوخ  ار  هدسفم  تحلصم و  رـش و  ریخ و  دشاب و  يوق  لقع  يورین  رگا  .دوش  یم  هدافتـسااهنآ  زا  یگدنز  فلتخم 

رگا یلو  دور , یم  شیپ  يدبا  تداعس  فرط  هب  دریگ و  یم  رارق  حیحص  هار  رد  ناسنا  دنک , ظفح  رگید  ياهورین  رب  ار  دوخ  طلـست 
بولغم ددرگ , یم  شوماخ  لقع ,  يادـن  مک  مک  تروص  نیا  رد  دـهد , نادـیم  شفطاوع  تاساسحا و  هب  اـی  شتوهـش و  هزیرغ  هب 

فرط هب  هجیتن  رد  ددرگ و  یمرت  تسپ  مه  ناویح  زا  هداتفا و  یقالخا  طاطحنا  طوقس و  یبیشارس  هب  ناسنا  هدش و  عقاو  سفن  ياوه 
.دیارگ یم  يدبا  تواقش 

هدیدپ اهراک و  رد  ندیـشیدنا  هب  هیآ  دـص  زا  شیب  نآرق  رد   (. 242 هیآ ( 2  ) هرقب  ) نولقعت مکلعل  هتایآ  مکل  هّللا  نیبی  کلذـک  - 36
 . تسا هدش  شرافس  اه 

ص ج5 ,  همکحلا ,  نازیم   ) یلجا نم  هتوهش  كرت  يدبع !  یلا  اورظنا  لوقی :  هکئالملل  دباعلا  باشلاب  یهابی  یلاعت  هّللا  نا  - 37
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(. 9

(. هیآ 31 (24  ) رون  ) نهجورف نظفحیو  نهراصبا  نم  نضضغی  تانموملل  لق  - 38

دزرون و تلفغ  ادخ  دای  زا  دناوت  یم  هک  اج  نآ  ات  دیاب  دـنکن , روطخ  ناسنا  نهذ  هب  زیگنا  توهـش  لطاب و  راکفا  هک  نیا  يارب  - 39
ياه هنحـص  هرابرد  مهوت  لیخت و  اجیب و  ياه  هسوسو  يارب  یلاجم  رگید  ات  دـنک  رپ  دـنمدوس  دـیفم و  ياه  همانرباب  ار  دوخ  تاقوا 

نازومآ و شناد  ناتـسبات .)  یلیطعت  ماـیا  رد  صوصخب   ) تسا تاـفارحنا  ماـمت  اـشنم  يراـکیب  هک  ارچ  دـنامن , یقاـب  زیگنا  توـهش 
يرنه ياهتیلاعف  یملع و  تاقیقحت  ای  اه و  هناخباتک  رد  هعلاطم  هب  حیحـص  يزیر  همانرب  اب  ار  دوخ  تغارف  تاقوا  دـیاب  زیزع  ناـناوج 

یشزرو ياهتیلاعف  رد  تکرش  زا  نمـض  رد  دنزاس و  لوغـشم  يراکتبا  ياهراک  يزودلگ و  یطایخ و  یحارط و  نوچمه  زایندروم ,
.دنزرون تلفغ  ندب ,  يزاس  ملاس  و 

هجوتم میهد ,  رارق  هعلاطم  دروم  ار  گرزب  نارکفتم  یبهذم و  نادنمشناد  غباون و  ناققحم ,  یملع و  ياهتیصخش  یگدنز  رگا  - 40
یعیبط و ياهجایتحا  دـنا و  هدیـشک  راـنک  ار  دوخ  اهیزابـسوه  اهینارذگـشوخ و  زا  هک  دـنا  هدوب  يدارفا  ناـنآ  همه  هک  دـش  میهاوخ 

دنک اعدا  یسک  تسا  لاحم  .دنا  هدرک  لامعا  دوخ  بسانم  عقوم  رد  يرابدربو  ربص  اب  لوقعم  عورشم و  قیرط  زا  ار  دوخ  يزیرغ 

همطل یملع  تاقیقحت  هعلاطم و  یسرد و  رظن  زا  هدروآرد ,  دوخ  طلست  تحت  ار  شدوجو  رسارس  یسنج  لیم  هک  یلاح  نیع  رد  هک 
تـالاحم زا  يرما  نینچ  ققحت  یناوجون ,  نارود  رد  صوصخب  هدوبن ,  شیب  یبیرف  ییاـعدا  نینچ  دـشاب , هدـشن  دراو  وا  رب  یـساسا 

یگمه هدیسر ,  لامک  هب  گرزب و  ياهتیصخش  یقیقح و  ياهناسنا  تسا . 
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سفن و هاـگنابرق  رد  ار  دوخ  يونعم  تیـصخش  یحور و  تمظع  زگره  هتـسیز و  اوقت  یکاـپ و  اـب  هک  دـنا  هدوب  یناـسک  فـیدر  رد 
.دنا هدیربن  رس  توهش 

86 ات 41

(. ربکا داهج  هرس ,  سدق  ینیمخ  ماما  ) دیوش هدوسرف  ریپ و  دیراذگن  دینک  يرکف  دیناوج  ات  - 41

(. ص 157 مکحلا ,  ررغ   ) طاشنلا ریثی  سفنلا و  طسبی  رورسلا  ص 340)1 مکحلا ,  ررغ   ) کمره لبق  کبابش  رداب  - 42

یگتـسسگ یحور و  یگتفـشآ  بجوم  دوخ  تغارف  تاقوا  رد  نویزیولت  ياهملیف  ییانج  زیمآ و  تنوشخ  ياه  همانرب  ياشامت  - 43
نینـس همه  رد  دارفا و  همه  يارب  ددرگ  یم  رهاـظ  نویزیولت  هحفـص  رد  هک  هچنآ  ره  دـنادب  دـیاب  ناوج  رتـخد  .دوش  یم  یتیـصخش 

.دوش یم  نایامن  درف  یگدنز  رد  جیردت  هب  نآ  ریثات  هک  دراد  یناوارف  ياهررض  لذتبم  ییانج و  ياهملیف  هکلب  تسین ,  بسانم 

 (. 47 همان هغالبلا ,  جهن   ) مکرما مظن  هّللا و  يوقتب  یباتک  هغلب  نمو  یلهاو  يدلو  عیمج  امکیصوا و  ع :)   ) یلع لاق  - 44

(. هیآ 28 ( 25  ) ناقرف  ) الیلخ انالف  ذختا  مل  ینتیل  یتلیو  ای  - 45

(. هیآ 23 ( 17  ) ارسا  ) امیرک الوق  امهل  لقو  امهرهنت  الو  فا  امهل  لقت  الف  - 46

روطب هزیرغ  سفن و  اریز  دـبای , تسد  تیناسنا  هب  دـناوت  یمن  يراد  نتـشیوخ  قیرط  زا  زج  ناسنا  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  الوصا  - 47
هطرو هب  مدق  هب  مدق  المع  دنکن , تمواقم  يزیرغ  ياهششک  نیا  ربارب  رد  ناسنا  رگا  دراد و  لیامت  تاوهش  تاذل و  فرط  هب  یعیبط 

تمواقم و یناسفن  ياهـششک  ربارب  رد  ناسنا  هک  دوش  یم  زاغآ  اج  نیا  زا  تیناـسنا  .دوش  یمرتکیدزن  یهاـبت  طوقـس و  تیناویح و 
دشر يارب  هنیمز  ات  ددرگن  دوخ  رذگدوز  تاوهش  لایما و  میلست  دنک و  يرادیاپ 
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یلکب تیونعم  تیناـسنا و  يور  هب  هار  يراد  نتـشیوخ  نینچ  نودـب  .دوـش  مهارف  وا  رد  یتوـکلم  یحور و  ياهدادعتـسا  شرورپ  و 
 . تسا تاوهش  لایما و  رباربرد  يراد  نتشیوخ  ناسنا ,  رد  یلامک  ره  همزال  هک  تفگ  ناوت  یم  اذل  تسا ,  دودسم 

(. هیآ 5 ( 24  ) رون  ) میحر روفغ  هّللا  ناف  اوحلصاو  کلذ  دعب  نم  اوبات  نیذلا  الا  - 48

(. ص 552 ج1 ,  همکحلا ,  نازیم   ) ادبا هیلا  دو  عیال  نا  يونیو  بنذ  نم  لجرلا  بوتی  نا  وه  ص :)   ) لاق - 49

یـضعب رد  هدوب و  لکـشم  رایـسب  نآ ,  رییغت  دیآ و  یم  رد  تداع  تروص  هب  هک  درف  رد  رادـیاپ  تسا  یتفـص  تلاح و  هکلم ,  - 50
 . تسا لاحم  تاقوا 

(. ص 7 ج5 ,  همکحلا ,  نازیم   ) بئات باش  نم  یلاعت  هّللا  یلا  بحا  ئش  نم  ام  - 51

سفن هب  تکاله  رد  قیقحت  هب  دیامنب , ار  شتاوهـش  يوریپ  شـسفن  سکره  اهتکله , یلع  اهناعا  دـقف  اهتاوهـش  هسفن  عاطا  نم  - 52
 (. مکحلاررغ  ) تسا هدرک  کمک  دوخ 

تمحر دروم  هک  نیا  رگم  دنک , یمرما  يدـب  يوس  هب  ار  ناسنا  سفن ,  هک  یتسار  هب  یبر ,  محر  ام  الا  ؤسلاب  هرامال  سفنلا  نا  - 53
(. هیآ 53 ( 12  ) فسوی ) دریگب رارق  دنوادخ 

ص همکحلا ,  نازیم  زا  لـقن  هب  ج2 ,  كردتـسم ,   ) اهیلع عوبطم  تنا  لئاذرلا  ناف  لئاضفلا  یلع  کـسفن  هرکا  ع :)   ) یلع لاـق  - 54
(. 310

 . تسا كریز  نموم  سیک ,  نموملا  - 55

لثم دیآ , شیپ  ناوج  یگدـنز  رد  زین  يرگید  تافارحنا  عویـش  هنیمز  تسا  نکمم  نینـس ,  نیا  رد  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  هتبلا  - 56
يرگ هزره  يدرگلو و  هسردمای و  هناخ  زا  رارف  نوچ  یعامتجا ,  ای  یسایس   , یتدیقع فارحنا 
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 . تسا دساف  طیحم  تیعقوم و  ای  تسود   , نآ تلع  امومع  هک  يراوخ  هوشر  يدزد و  نوچ  يداصتقا ,  فارحنا  ای  و 

 . سان هروس  - 57

 . یناهنپ روط  هب  - 58

 . تسا یناـسفن  تـالیامت  لـقع و  نیب  شـشک  ضرعم  رد  ناـسنا  سفن  يوـهلاو ,  لـقعلا  نیب  هبذاـجتم  سفنلا  ع :)   ) یلع لاـق  - 59
(. ص 405 ج6 ,  همکحلا ,  نازیم  )

 , هرسا کفنیال  ریسا  هوهـشلادبع  ص 436 .) ج6 ,  همکحلا ,  نازیم   ) تسا یناسفن  ياهاوه  لقع  نمـشد  يوهلا ,  لـقعلا  ودـع  - 60
يوه تحت  ریـسا  لقع  نم  مک  مکحلاررغ .)   ) دور یمن  لامتحا  نادـنز  زا  يدازآ  تاجن و  شیارب  هک  تسا  یینادـنز  توهـش  هدـنب 

(. ص 379 ج10 ,  همکحلا ,  نازیم   . ) تسا ناشلایما  سفن و  ياوه  ریسا  ناشلقع  هک  ییاهناسنا  رایسب  هچ  ریما ,

امـش منک  تباجا  ات  ارم  دـیناوخب  مکل ,  بجتـسا  ینوعدا  دـیامرف : یم  دـنوادخ  تسا .  دـشر  لامک و  هلیـسو  صوصخ  هب  اعد  - 61
یل اوبیجتـسیلف  ناعد  اذا  عادـلا  هوعد  بیجا  بیرق  یناف  ینع  يدابع  کـلاس  اذاو  دـیامرف : یم  رگید  هیآ  رد  و   ( 60 هیآ ( 40) رفاغ ) ار

 (. 186 هیآ ( 2  ) هرقب  ) نودشری مهلعل  یب  اونمویلو 

 , نموم يارب  یلامـشوگ و  رگمتـس , يارب  یناگدـنز  رد  يراوگان  والب  هجرداـیلواللو , ,  ناـحتما  نمومللو  بدا  ملاـظلل  ـالبلا  - 62
 (: ع  ) یلع لاق  ص 108 ) ج81 ,  راونالاراحب ,  ) تسا رتالاب ) هجرد  بسک  بجومای   ) هجرد ادخ  ناتـسود  يارب  ناحتما و  شیامزآ و 

(. ص 484 ج1 ,  همکحلا ,  نازیم   ) دوش یم  التبم  اهیراتفرگ  عاونا  هب  نموم  صخش  البلا , عاوناب  یلتبی  نموملا 

رت تسپ  مه  نایاپ  راهچ  زا  ار  ناسنا  دوش , یم  یهتنم  نآ  هب  هک  یحیحص  هار  شنیرفآ و  فده  زا  تلفغ  يرآ  - 63
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(. هیآ 22 ( 8  ) لافنا  ) نولقعیال نیذلا  مکبلا  مصلا  هّللادنع  باودلارش  نا  .دنک  یم  رتدب  يا  هدنبنجو  روناج  ره  زا  هکلب  رت , هارمگ  و 

نازیم  ) دروآ رابب  ینالوط  یهودـنا  ینار ,  توهـش  تعاس  کی  اسب  هچ  الیوط , انزح  ثروت  هعاـس  هوهـش  بر  ع :)   ) یلع لاـق  - 64
(. ص 381  , ج10 همکحلا , 

یکی دوش : یم  لاـبند  یـصاخ  تیـساسح  تقد و  اـب  هراوـمه  هک  تسه  عوـضوم  ود  یمالـسا  ماـکحا  رد  مالـسا و  میلاـعت  رد  - 65
رد صوصخب  تسا ,  مرحمان  درف  اب  طباور  يرگید  هدادـن و  ار  نارگید  قوقح  هب  زواجت  هزاجا  مالـسا  هک  تسا  سانلا  قح  عوضوم 

 . نید شزومآ  يارب  ولو  تولخ  لحم  رد  درم , نز و  نیب  ملکت  دمآ , تفر و  هاگن , 

باداش كاپ و  یگدـنز  موش ,  تداع  نیا  لاگنچ  زا  ییاهر  اب  دوش و  راگزور  ناراگزیهرپ  ناـکین و  هلمج  زا  دـناوت  یم  یتح  - 66
.درادرب ماگ  تداعس  لامک و  ریسمرد  دریگ و  رس  زا  ار  یناوج 

یم ياج  رب  یفنم  تاریثات  یگدنز  تالاح  مامت  رد  هک  روط  نامه  یسنج  لیم  طلست  زا  هلصاح  یترپ  ساوح  ینهذ و  ییاسران  - 67
ياهتیلاعف رد  یگدنز ,  روما  رد  یتح  یترپ  ساوح  نیا  .ددرگ  یم  ساوح  زکرمت  ینهذ و  ياهتیلاعف  يرکفدـشر و  زا  عنام  دراذـگ ,

زا زومآ  شناد  دوش و  یم  هدهاشمالماک  دنک  یم  حرطم  ار  یقیقد  هلاسم  ملعم  هک  ینامز  صوصخ  هب  سرد  سالک  رد  یلیـصحت و 
ییاـطخ هراـب  نـیا  رد  رکفت  لـیخت و  نتـشاذگ  دازآ  یــسنج و  هزیرغ  هـب  نداد  نادـیم  نـیا  رباـنب  .درب  یم  جـنر  رایــسب  هلاـسم  نـیا 

یناناوج هدش  هدید  رایسب  لمع ,  رد  تشاددهاوخ و  رب  رد  هدننک  اوسر  گرزب و  یتسکش  یندوشخبان و 
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سرد قوذ  یترپ  ساوـحو  راـکفا  یناـشیرپ  تلع  هب  دنراپـس  یم  یـسنج  هزیرغ  لـیم و  تسد  هب  ار  دوـخ  هشیدـنا  لـقع و  ماـمز  هک 
نارود نیرتهب  هجیتن  رد  دنهد , یم  تسد  زا  یلکب  یسرد  ریغ  یـسرد و  ياهباتک  زا  معا  ار  يا  هعلاطم  هنوگره  هب  قایتشا  ندناوخ و 
يدوس رگید  هک  دـشدنهاوخ , ینامیـشپ  ترـسح و  راچد  هدـنیآ  رد  هداد و  تسد  زا  ار  دوخ  رمع  تاظحل  نیرتساـسح  دنمـشزرا و 

.درادن

هیآ 255 ك 257. ( 2  ) هرقب - 68

تیوقت بجوـم  اـبقاعتم  هدـش و  يزیرغ  لاـیما  فیعـضت  هب  رجنم  هک  تسا  یقیقح  يراد  هزور  هار ,  نیرتـهب  روـظنم , نیا  يارب  - 69
 ! ناناوج هورگ  يا  دیامرف : یم  هراب  نیا  رد  مرکا ر  لوسر  ترـضح  .ددرگ  یم  ناسنا  یقالخا  یتوکلم و  ياه  هبنج  هدارا و  نامیا و 
وا يارب  هزور  هک  اریز  نتفرگ ,  هزور  دابوا  رب  تسین ,  رودـقم  شیارب  رگا  دـنک و  جاودزا  دراد , جاودزا  رب  تردـق  امـش  زا  سکره 
یم ساسحا  صخش ,  دوش و  یم  رادیب  ناسنا  رد  یسنج  یتاکیرحت  احنا  زا  يوحن  هب  هک  دتفا  یم  قافتا  یهاگ  تسا .  توهـش  عطق 

دنک

اهنیا هک  دـش  دـهاوخ  هجوتم  دـنک , ربـص  دروـم  نیا  رد  رگا  هک  تسا ,  هدـش  مک  یلیخ  شتقاـط  یـسنج )   ) لـیم نیا  لـباقم  رد  هک 
تمواقم دـناوت  یمن  هک  دـید  رگا  یلو  دـنور , یم  نیبزا  هدـنام و  یقاب  هتفه  کی  رثکادـح  دنتـسه و  يرذـگدوز  يزیرغ  ياهنارحب 

ناضمر كرابم  هام  هب  رصحنم  مالسا  رد  يراد  هزور  هک  میناد  یم  هتبلا  .دش  دهاوخ  عفر  تالاح  نیا  نتفرگ  هزور  زور  دنچ  اب  دنک ,
ص  ) نیموصعم همئا  هک  هدش  دراو  ییاهتبسانم  هب  یبابحتسا  ياه  هزور  هکلب  تسین , 
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دنریگب هزور  ار  مایا  نآ  هک  دندوب  دیقم  ناگرزبو  ( 

 : كر هزور ,  دیاوف  زا  رتشیب  عالطا  يارب   . ) تسا هدش  رکذ  هامره  یبحتسم  ياه  هزور  یمق  سابع  خیـش  نانجلا  حیتافم  باتک  رد  و 
 . يراد هزور  اب  یسنج  لیم  لیدعت  مراهچ  ثحب  زور , ملع  رظن  زا  هزور ,  تیمها  يدابودرا ,  روبص  دمحا  رتکد 

(. هیآ 32 ( 33  ) بازحا  ) ضرم هبلق  یف  يذلا  عمطیف  لوقلاب  نعضختالف  - 70

(. هیآ 28 ( 13  ) دعر  ) بولقلا نئمطت  هّللا  رکذب  الا  - 71

(. هیآ 124 ( 20  ) هط  ) اکنض هشیعم  هل  ناف  يرکذ  نع  ضرعا  نمو  - 72

ره اب  ارـسی , رـسعلا  عم  نا  دوب : دـهاوخ  ینطاب  شیاشگ  کی  اب  هارمه  یتیمورحم  يراوگان و  ره  لـمحت  هک  دـنادب  دـیاب  ناوج  - 73
(. هیآ 6 ( 94  ) حرش  ) تسه یناسآو  شیاشگ  هتبلا  یتخس 

ص 340. مکحلا ,  ررغ  ص 93 , یفاک ,  هضور  - 74

ص 454. ج2 ,  یفاک ,  - 75

ص 135. ج2 ,  یفاک ,  - 76

ص 59. یبوقعی ,  خیرات  - 77

ص 449. مکحلاررغ ,  - 78

ص 93. یفاک ,  هضور  - 79

ص 362. ج67 ,  راونالاراحب , - 80

ص 35. ج2 ,  لئاسولا ,  كردتسم  - 81

ص 47. ج6 ,  یفاک ,  - 82

ص 677. مکحلاررغ ,  - 83

ص 532.  , ج2 لئاسولا ,  كردتسم  - 84

ص 532.  , ج2 لئاسولا ,  كردتسم  - 85

ص 532.  , ج2 لئاسولا ,  كردتسم  - 86
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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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 بیشتره؟ چاپی های کتاب با یادگیری درصد و مطالعه لذت دونستید می آیا

 ردیف موفقیت های کتاب بهترین( ایران موفقیت شبکه ترین محبوب) کارنیل

 کرده تهیه ایرانیان همه برای رو

 داشت خواهید دسترسی ها کتاب به  زیر لینک طریق از

www.karnil.com 

 هستیم شما منتظر سادست، موفقیت کارنیل با
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