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همدقم

یبوبر و تاذ  شتسرپ  رد  نینمؤم  ندش  اونمه  يارب  یناکم  دجسم  تسافص ، تیونعم و  ضایف  ياه  همـشچ  ناشوج  نوناک  دجـسم 
هیکزت و تیبرت ، میلعت و  هاگیاج  دجـسم ، .تسا  تیونعم  تیناحور و  زار  زمر و  رپ  يایند  رد  حور  هدـنرپ ي  كولـس  ریـس و  ناـکم 

شیوخ هعماج  دوخ و  رتهب  هچ  ره  نتخاس  يارب  ندش  ایهم  دنوادخ و  اب  نمؤم  ناسنا  يزرورهم  هناخ ي  دجسم  .تسا  سفن  بیذهت 
لسن يوس  زا  هدش و  هجاوم  یگنهرف  ياه  تسـسگ  اه و  نارحب  اب  ام  نارود  رد  هژیو  هب  زاس ، ناسنا  سّدقم  هاگیاج  نیمه  اّما  تسا ،

، اه لسن  یعامتجا  يدرف ، ياه  شلاچ  اه و  نارحب  .تسا  هتفرگ  رارق  راب  ّملأـت  ياـه  تیروجهم  اـه و  تلفغ  يرهم و  مک  دروم  اـه ،
درک لمع  یگنوگچ  رب  ار  دوخ  ریثأت  یگنهرف ، يداقتعا و  ياه  هزرل  سپ  اه و  بیـسآ  نآ ، زا  سپ  اّما  دنوش ؛ یم  يرپس  دوز  ای  رید 

نادنمشیدنا و ناگبخن و  اه ، لسن  نایم  یگنهرف  لاصفنا  نارحب و  طئارش  رد  ناوت  یم  هناملاع ، هاگن  رظنم و  زا  .دنراذگ  یم  دجسم 
هب ییاـه  ّتیعـضو  نینچ  ياز  بیـسآ  ياهدـمآیپ  ندودز  یّتح  نتـساک و  يریگـشیپ ، يارب  ار  یگنهرف  یعاـمتجا و  ینید ، ناـهاگآ 

، ناـققحم يوـس  زا  یملع  ّلدتـسم  یبرجت  یقیقحت و  راـثآ  نتـشون  .دـناوخ  ارف  ییادز  بیـسآ  یــسانش و  بیــسآ  هشیدـنا ، نادـیم 
دشاب دجاسم  رد  ناناوج  ناناوجون و  لاّعف  روضح  زاس  هنیمز  دناوت  یم  دیدرت  یب  هاگآ  علطم و  نایرجم  ناگدنسیون و  نارگشهوژپ ،
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تاقوا هتـسیاش  هنیهب و  نارذـگ  زاس  هنیمز  فلتخم  داعبا  رد  سّدـقم ، ناـکم  نیا  عّونتم  فلتخم و  ياـهدرکراک  ءاـیحا  رب  هوـالع  اـت 
، نامیا ياقترا  يدرکیور  نینچ  .دـیامن  داجیا  دـجاسم  اب  ناـنآ  ناـیم  قیمع  کـیدزن و  يدـنویپ  هدوب و  نسحا  وحن  هب  ناـنآ  تغارف 

یهاگدـید رد  هتـشاد و  یپ  رد  ار ، ناوج  ناوجون و  لسن  ...و  یملع  يدرف ، ياه  تیقاّلخ  ییافوکـش  یقـالخا ، يونعم ، ياـه  شزرا 
ياه یتساک  اهءالخ و  يداینب ، تروص  هب  دـجاسم ، رد  دوجوم  ياهدرکراک  ياقترا  اـه و  تیفرظ  هعـسوت  نمـض  دـناوت  یم  نـالک 

رب اهنآ  عفر  ددـص  رد  هدومن و  ییاسانـش  یّلم ، ینید و  ياهرواب  اـه و  شزرا  قیمعت  يونعم و  هیحور  داـجیا  رد  ار ، یـشزومآ  ماـظن 
.دراد هتشاد و  هعماج  میظع  فیط  نیا  یتیبرت  یقالخا و  تاکلم  داجیا  سفن و  بیذهت  رد  ییازسب  شقن  نینچمه  دجسم  .دیآ 

هبذاج یلیثمت و  شور  یبیغرت ، شور  ینمـض ، یحیولت و  شور  یتخانـش ، شور  ياه  هبذاـج  زا  هدافتـسا  اـب  ناوت  یم  اتـسار  نیا  رد 
يا و هناسر  ياـه  هویـش  اـب  بساـنتم  هک  ییاـهدرکراک  ندوب  سرتسد  رد  عّونت و  هب  هجوت  اـب  دـجاسم ، یتکراـشم  ییاوتحم و  ياـه 

داجیا يارب  ار  مزال  ياه  يزیر  همانرب  يراذگتسایس و  اهنآ ، یناکم  ینامز و  ّتیدودحم  مدع  هب  تیانع  اب  تسا ، يرادینـش  گنهرف 
ناگرزب شرافس  دیکأت و  دروم  هراومه  يریگارف  درکیور  نینچ  ترورض  هک  ارچ  داد ؛ ناماس  هسردم  دجـسم و  داهن  ود  نایم  دنویپ 

.تسا هدوب 

ص:12
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ناناوج ناناوجون و  صوصخ  هب  نابطاخم ، بذج  عناوم  اه و  ترورض  تامازلا ، دوخ  ناوت  هزادنا  هب  میا  هدرک  یعس  راتشون  نیا  رد 
، دید قفا  زرم و  نیرتارف  یسررب  قیقحت و  نیا  هک  میتسین  یعّدم  دنچ  ره  میزاس ؛ ناشن  رطاخ  یسررب و  دجـسم »  » سدقم ناکم  هب  ار 
اب طبترم  ياه  هاگتسد  اه و  هناسر  زا  یخرب  تلفغ  رـسارس  راگزور  نیا  رب  دوب ، دهاوخ  يا  هناکت  نامگ  یب  اّما  دشاب ؛ نادیم  نیا  رد 

راکان لصاح  یب  ياه  تسشن  دیاز و  تافیرشت  اب  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  اه  تصرف  هک  یگنهرف  نازیر  همانرب  ناریدم و  دجـسم و 
.دنهد یم  تسد  زا  يدمآ ،

یشهوژپ یقیقحت و  تالاقم  بتک و  عبانم ، هنیمز  رد  يّدج  ءالخ  اهدوبمک و  مغر  یلع  ات  هدوب  نیا  رب  شالت  باتک  نیا  شراگن  رد 
دیتاسا سرادم ، یشرورپ  نایبرم  ناریدم و  نیدلاو ، دجاسم ، تاعامج  هّمئا  غُلبم ، نویناحور  رب  هوالع  دجسم ؛ عوضوم  اب  طابترا  رد 

.دندرگ دنم  هرهب  نآ  زا  زین  یشزومآ  متسیس  نورد  ياهداینب  نایرجم و  ناحاّرط و  اه ، هاگشناد  رد  ینید  گنهرف  روما  نایلوتم  و 

لـصف رد  .تسا  هدش  نیودت  نییبت و  لصف  راهچ  رد  ددـجم  شیاریو  ییاریپزاب و  نمـض  پاچ ، راب  دـنچ  زا  دـعب  باتک  نیا  بلاطم 
رد هتفر  راک  هب  میهافم  زا  یبسانم  فیراعت  اه ، ترورض  تامازلا و  نایب  نمـض  ینید ، ياه  هزومآ  زا  يریگ  هرهب  اب  هدش  یعـس  لّوا 

ناوج هعماج ، هاگشناد ،) هسردم -  ) یشزومآ ياه  طیحم  اه ، هداوناخ  طسوت  هک  یعناوم  لماوع و  مود  لصف  رد  .ددرگ  هئارا  باتک 
ناوجون و و 
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یم باتک  ثحابم  بلاطم و  نیرتمهم  لماش  هک  موس  لـصف  هدـش و  حیرـشت  دوش ، یم  داـجیا  یجراـخ ) یلخاد و  لـماوع   ) دـجاسم
یعرف و  يداـصتقا ) یـسایس ، یعاـمتجا ، یگنهرف ،  ) یلـصا طـیحم  ود  رد  ناـناوج  ناـناوجون و  بذـج  ياـه  شور  نییبـت  هـب  دـشاب 

.دومن دیهاوخ  هظحالم  ار  عبانم  اه و  تسویپ  زین  رخآ  لصف  رد  .تسا  هتفای  صاصتخا  ...و ) تاطابترا  راک ، یغیلبت ، نالاسمه ، )

یملع شیاریو  رد  هک  ینادرم  الیل  مناخ  یبدا و  يراتساریو  رد  يدعاس  نیهم  مناخ  راکرـس  زا  مناد ، یم  ضرف  شیوخ  رب  نایاپ  رد 
.مروآ لمع  هب  ار  رکشت  لامک  دنا ؛ هدومن  يرای  ار  هدنب  رثا ، نیا 

یضرتو ّبحتاملانقّفو  مهّللا                

یمتسر فظوم  یلع  دمحم                                  

ناتسمز 1391                                          
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راتفگشیپ

دنوادـخ.تسا رثوم  رایـسب  اه  تلیذر  ندودز  یقالخا و  لیاضف  شرتسگ  رد  هک  تسا  نید  نوتـس  هنافراع و  تداـبع  نیرترب  زاـمن ،
دشاب شتـسرپ  تدابع و  هب  روبجم  هکیالم  دننام  هک  نیا  هن  دریگ ، رارق  تدابع  ریـسم  رد  رایتخا  يور  زا  هنادازآ و  ات  دیرفآ  ار  ناسنا 

.دوب یگدنب  رد  یفطع  هطقن  دوخ ، نیا  هک 

، یگنهرف ینید ، ياه  يراذگ  تسایـس  اه و  يزیر  همانرب  رد  هک  دنتـسه  تلم  کی  هدـنیآ  هیامرـس  ناجیه و  روش و  نوناک  ناناوج ،
یقـالخا و یفطاـع ، یناور ، ینهذ ، يزیرغ ، یتـسیز -  طیارـش  هب  یهاـگن  مین  .دـنراد  زاـین  يا  هژیو  هجوت  هب  يداـصتقا  یعاـمتجا و 

.دوش یم  روآدای  ار  ناناوج  اب  دروخرب  حیحص  هویش  نتفرگ  شیپ  رد  ترورض  یناوج ، نارود  ياه  ینوگرگد 

تدـم و نایم  تدـم ، هاتوک  ییاه  همانرب  نتفرگ  شیپ  رد  اب  نانآ  هک  دـهد  یم  ناشن  یهلا  ياـیلوا  ینید و  ناـیاوشیپ  راـتفرو  هریـس   
یگدنز و یلصا  زاین  ندناسانـش  هدناسر و  ماجنا  هب  ار  شیوخ  یهلا  تلاسر  ینید ، میهافم  شزومآ  رـشب و  تیاده  يارب  تدمزارد 

ار نآ  هب  ییوگ  خساپ 
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نیا رب  ینید  ناربهر  دراد و  يدایز  تیمها  ینید  گنهرف  رد  دجـسم  .دـنا  هداد  رارق  شیوخ  یناسر  مایپ  ياه  هماـنرب  یـساسا  روحم 
، زامن ینعی  دجسم  دراد ؛ لابند  هب  زین  ار  رگید  ناوارف  ياهدمآ  یپ  راثآ و  دجـسم ، غلیبت  ور ، نیا  زا  .دنا  هدرک  دیکأت  رایـسب  عوضوم 

 . ...و ناناملسم  تامیمصت  رد  روضح  نمشد ، اب  هزرابم  رگنس  رد  روضح  ینعی  ندوب ، مدرم  هارمه  ینعی 

ققحت ياتسار  رد  تعامج " زامن  دجسم و  هب  ناناوج  ناناوجون و  بذج  ياهشور  ناونع " اب  یباتک  پاچ  تشذگ  هچنآ  هب  هجوت  اب 
.دومن یم  يرورض  شیپ  زا  رتشیب  زامن  هماقا  داتس  یتاذ  تیرومام  زادنا و  مشچ 

میراو دیما  میرازگ و  ساپس  رثا  نیا  نتشونرد  یمتسر  فظوم  یلع  دمحم  ياقآ  بانج  دنمجرا  رگشهوژپ  ياه  شالت  زا  نایاپ ، رد 
.دریگ رارق  دنمجرا  نیدلاو  سرادم و  یشرورپ  نایبرم  نیغلبم ، تاعامج ، همئا  هژیو  هب  نازیر و  همانرب  دنلب  عبط  لوبقم  ناشیا  رثا 

.میا هدوشگ  رظن  لها  دنمدوس  ياهدومنهر  يوس  هب  ار  نامناگدید  هرجنپ  همه ، نیا  اب 

یهللادبع دمحم  دیس                                      

شهوژپ شزومآ و  ، گنهرف نواعم                                     
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میهافم فیرعتو  اه  ترورض  نایب  لصف 1 

هراشا
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زامن دجاسم و  هب  ناناوج  ناناوجون و  بذج  ياه  شور   » هک باتک  یلـصا  ثحب  ياه  هژاو  دیلک  تخانـش  میهافم و  فیرعت  زا  لبق 
: میامن یم  هراشا  عوضوم  تیمها  اه و  ترورض  نایب  هب  ادتبا  دهد ، یم  رارق  یسررب  دروم  ار  تعامج »

: اه ترورض  نایب  فلا - 

: ینید تیوه  - 1

یم لکـش  ینورد  ینوریب و  هتخانـشان  ای  هدش و  هتخانـش  ناوارف  ياه  هّفلؤم  لماوع و  ریثأت  تحت  زورما ، ناوج  هژیو  هب  ناوج  تیوه 
نازیم یـسایس ، شیارگ  تناید ، گـنهرف ، یعاـمتجا ، هقبط  هاگتـسیز ، تیّلم ، هعماـج ، هداوناـخ ، تثارو ، نوچ : ییاـه  هّفلؤم  .دریگ 

هب تبسن  یملع ، عماج  قیقد و  هعلاطم  اب  دیاب  هک  رگید  هتخانشان  ياه  هّفلؤم  هدیچیپ و  لماوع  يرایسب  صـصخت و  عون  تالیـصحت ،
میظنت ناوج و  اب  هطبار  باطخ و  رد  هک  تسا  یتایـضتقم »  » زورب روهظ و  مزالم  ءاشنم و  کی  ره  دومن ، مادـقا  اـهنآ  لـیلحت  نییبت و 

.داد رارق  هظحالم  دروم  یفیک  یّمک و  رظن  زا  نینچمه  قیقد و  قیمع و  روط  هب  ار  نآ  دیاب  لسن ، نیا  اب  تابسانم 
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: دیآ یم  دیدپ  هلحرم  هس  رد  تیوه »  » يریگ لکش  رظن  زا  ناوجون  تیصخش  لّوحت 

یناوجون هعیلط  زاغآرـس  خـلت  رهاظ  هب  هلحرم  نیا  .دوش  یم  زاغآ  یئزج  یناور  تارهاظت  اب  تیوه ،» نارحب  ، » تسخن هلحرم  رد  - 1
ندـیرب و یلو  تسا  هتـسسگن  یکدوک ، نارود  یگتفای  شزاس  تهج  هب  ار  دوخ  ینهذ  تایّقلت  اهرواب و  ًـالماک  زونه  ناوجون  .تسا 
، بارطـضا .دوـش  یم  یناور  ياـه  شناـکت  نیتـسخن  بجوـم  هیلوا  عاـطقنا  نیمه  .تـسا  هدرک  زاـغآ  ار  اـهنآ  زا  يا  هراـپ  تسـسگ 

.تسا یفطاع  یناور و  تارهاظت  نیا  هلمج  زا  یقلُخ ، ناسون  ییارگ و  نورد  یگدرسفا ، یمارآان ، یجنردوز ،

ناوجون .دـنک  یم  داجیا  وا  رد  ار  يدـیدج  ياه  تینهذ  هتفای و  نامزاس  ياه  هیاپ  ددـعتم ، تارهاـظت  ییارگمه  مود ، هلحرم  رد  - 2
یم ذاّختا  ار  یتباث  نیعم و  راتفر  هقیرط  دوخ  یگدـنز  شور  يارب  دریگ و  یم  دوخ  هب  نیعم  صخـشم و  عضو  دوخ ، طیحم  ربارب  رد 

هدیدپ لیلحت  ینهذ و  ياه  تخاس  يواکزاب  هب  ناوجون  ینعی  .تسا  ندـیزخ  دوخ  نورد  هب  نتفر و  ورف  دوخ  رد  هلحرم ، نیا  .دـنک 
.دزادرپ یم  جراخ  ناهج  نارگید و  اب  لماعت  رد  دوخ  یگدنز  عیاقو  اه و 

یم تبثم  لاّعف و  ناوجون  .ددـنویپ  یم  عوقو  هب  وا  یلبق  تلاح  زکرمت  رد  شیاشگ  عون  کـی  ًاجیردـت  موس ، هلحرم  رد  هرخـالاب  - 3 
تسا و نارحب  نتفای  نایاپ  ندمآ و  نورب  دوخ  زا  موهفم  هب  لّوحت  نیا  .دوش 
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.دبای یم  رارقتسا  هدش و  هچراپکی  هتفای ، تابث  وا  یناور  نامزاس  تیصخش و  هرود  نیا  رد  تفگ  ناوت  یم 

یعاـمتجا یناور ، نارحب  کـی  اـب  ناوـجون  هرود  نیا  رد  : » تسا هدرک  رظن  زاربا  هراـب  نیا  رد  نوـسکیرا » کـیرا   » هـک روـط  ناـمه   
نارحب رد  .یگنهرف  نارحب  یناور و  نارحب  یکیژوــلویب ، نارحب  تـسا : هدرک  هطاــحا  روــحم  هـس  زا  ار  وا  هـک  ینارحب  �تـسوربور 

ناوجون تسخن ، هلهو  رد  .دوش  یم  هارمه  یسنج  تاکیرحت  اب  دنک و  یم  ادیپ  يا  هظحالم  لباق  تارییغت  ناوجون  ندب  یکیژولویب ،
یعونتم ياهزاین  ياراد  ناوجون  زین  یناور  ظاحل  هب  .دیامن  راگزاس  یسنج  یمسج و  دیدج  تارییغت  تالوحت و  نیا  اب  ار  دوخ  دیاب 

مهم ياهزاین  زا  یکی  هرود  نیا  رد  .دنتـسه  هتخانـشان  وا  دوخ  يارب  زین  یهاگ  هدـش و  هتخانـش  وا  يارب  هاگ  هک  ییاـهزاین  دوش ٰ، یم 
یلعف و عضو  اب  ار ، شیوخ  یلبق  ياه  هرود  تیوه  هتـشذگ و  یگدنز  دناوتب  دیاب  ناوجون  .دـشاب  یم  دوخ »  » هرابود فیرعت  یناور ،
اب طاـبترا  رد  هدـش و  ضراـعت  ینارگن و  یعوـن  راـچد  نارگید ، اـب  طـباور  رد  درف  زین  یعاـمتجا  نارحب  رد  .دـهد  دـنویپ  شدـیدج 

فارطا یگنهرف  یعاـمتجا و  ناـهج  تاراـظتنا  اـب  ههجاوم  رد  ینعی  ددرگ  یم  لکـشم  راـچد  تسا  هدرک  هطاـحا  ار  وا  هک  یگنهرف 
(1) «. دیامن راگزاس  ار  دوخ  دهاوخ  یم  شیوخ ،
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ص 32. غیلبت ، یتخانشناور  ياهدربهار  میظعلادبع ، یمیرک  - 1

تعامج زامن  دجاسم و  هب  ناناوج  ناناوجون و  بذج  www.Ghaemiyeh.comياهشور  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 355زکرم  هحفص 29 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13107/AKS BARNAMEH/#content_note_20_1
http://www.ghaemiyeh.com


ياـهرواب اـه و  شزرا  لاـبق  رد  تیلوئـسم  دـهعت و  ساـسحا  نآ ، دـمایپ  دـنک و  یم  نییبت  ار  نید  یمدآ و  نیب  هطبار  ینید » تیوه  »
هب ینید  تیوه  هچنآ  هب  هجوت  اب  .دنیامن  یم  یقلت  ینید  تیوه  يانب  گنـس  ناونع  هب  ار  دّـهعت  نارظن  بحاص  یخرب  .تسا  یبهذـم 
ارچ ددرگ ؛ یم  ناناوج  نیب  رد  يرادنید ، فعض  ببس  ینید  تیوه  رد  یگتفـشآ  لالتخا و  لباقم ، فرط  رد  دهد ، یم  ناوج  لسن 

ینید ماکحا  ییارجا  تنامـض  بیترت  نیا  هب  دـهد و  یم  شهاـک  ینید  ياـه  هرازگ  لاـبق  رد  ار  درف  يریذـپ  تیلوئـسم  دّـهعت و  هک 
.دبای یم  شهاک 

هک دوش  یم  ییاه  شزرا  بحاص  دیامن و  یبایزرا  ار ، هتشذگ  ینید  ياه  شزرا  دناوتن  درف  دوش  یم  ببس  ینید  تیوه  رد  لالتخا   
میهافم تفایرد  رد  وا  ناوج ، رد  یـشزرا  ماظن  یگتخیر  مهرد  اب  .دنک  يزیر  حرط  دوخ  هدـنیآ  يارب  هنادازآ  دـناوتب  اهنآ  کمک  هب 

یب یتوافت و  یب  راچد  اذل  .دشاب  هتشاد  ینید  تاروتـسد  ماجنا  يارب  يا  هزیگنا  ات  دنک ، ساسحا  ار  یلوبق  لباق  تبثم و  هنیمز  ینید ،
هب دنوش ، یم  ینید  تیوه  نارحب  راچد  هک  دارفا  زا  يرایسب  ات  دوش ، یم  ببس  ینید  یـشزرا _  ماظن  بیرخت  .ددرگ  یم  یتیلوئـسم 

.دننیزگرب دنراد ، رظن  رد  نید  ءایلوا  هچنآ  فالخ  رب  یتیوه  دندرگب و  یفنم  تیوه  لابند 

لد يزیرگ ، تیلوئـسم  .دومن  هیجوت  هاگدـید  نیا  زا  ناوت  یم  ار ، ناـناوجون  يراـگزاسان  یعاـمتجا و  دـض  ياـهراتفر  زا  يرایـسب   
، یهلا یهاون  رماوا و  هب  یهجوت  یب  ياه  بلاق  رد  ینید ، هصرع  رد  هک  دنتسه  تیوه  نادقف  راثآ  زا  مادک  ره  یتوافت ، یب  یگدز و 

یگقالع یب 
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تیوه نارحب  هک  دوش  یم  صخشم  بلاطم  نیا  نایب  اب  .دنک  یم  زورب  ینید  ياهدامن  مسارم و  نکاما ، اه ، هرازگ  رئاعـش ، هب  تبـسن 
نیرتمهم زا  دجـسم  .ددرگ  یم  ینید  ماکحا  هب  دـّیقت  مدـع  یبهذـم و  یـشزرا  ماظن  لالتخا  ینید ، ياـهرواب  فیعـضت  ببـس  ینید ،

نآ هب  داقتعا  ندمآ  نییاپ  ببـس  نآ ، يدوجو  تقیقح  زا  ناناوج ، حیحـص  كرد  مدع  نارحب  هک  تسا  ینید  ياه  هرازگ  میهافم و 
.ددرگ یم  نارازگزامن  عمج  رد  روضح  هب  شیارگ  فعض  و 

: تامازلا تیاعر  - 2

ناناوج تشاد ، راظتنا  ناوت  یمن  اهنآ  قّقحت  نودب  تساهزاین و  شیپ  یخرب  مزلتـسم  هک  تسا  ینید  راتفر  کی  دجـسم ، رد  روضح   
، تسا رادروخرب  يدایز  توق  طاقن  زا  هّلحم  دجـسم  هکنآ  دوجو  اب   » دوش یم  هدهاشم  تاقوا  یهاگ  اذـل  دـنوش ؛ رـضاح  دجـسم  رد 
رد ریس  لذتبم و  ياه  ملیف  ياشامت  هب  ار  دوخ  تاقوا  دراد و  یقالخا  لکشم  هک  یناوج  .دنا  هدشن  بلج  نآ  يوس  هب  ناناوج  یخرب 

بسک یهار  ره  زا  تسین ، زامن  لها  درادن ، داعم  أدبم و  هب  یقیقح  خسار و  داقتعا  دنارذگ ، یم  اه  تن  یفاک  رد  روضح  تنرتنیا و 
عناوم اب  هصالخ  .دناد  یم  یگنهرف  يرکف و  یگدنام  بقع  هناشن  ار  يرادنید  تسا و  نآ  رهاظم  ایند و  هتـسب  لد  دـیامن ، یم  راک  و 

هجاوم يدج ، رایسب  يراتفر  یتخانش و 
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(1) «. تسا ریذپ  ناکما  روما  نیا  عفر  زا  دعب  دجسم ، رد  وا  روضح  هک  تسا 

تیاعر هک  دراد  دوجو  تاررقم  نیناوق و  يرـس  کی  دـنراد ، یمومع  هبنج  هک  ییاه  ناکم  صوصخ  هب  یناـکم ، ره  هب  دورو  يارب   
هک ییاه  ناکم  تسا و  یقوقح  نیناوق  تامازلا و  عون  دنراد ، یمسر  يرادا و  هبنج  هک  ییاه  ناکم  زا  یضعب  رد  .تسا  یمازلا  اهنآ 

، دنـشابن یقوقح  تادهعت  تامازلا و  ياراد  دیاش  هچ  رگا  دنوش ، یم  بوسحم  یمومع  تامدخ  زکارم  ءزج  دـنرادن و  یمـسر  هبنج 
ناکم کی  ناونع  هب  زین  دجـسم  .دشاب  یم  اهنآ  هب  دورو  زاین  شیپ  اهنآ  رب  مکاح  تانوئـش  تاعارم  یقالخا و  تامازلا  هب  لمع  یلو 

روضح و دورو ، ماکحا  بادآ و  تیاعر  .تسا  رادروخرب  یـصاخ  یکاپ  تسادق و  زا  ینید ، زکارم  نکاما و  ریاس  زا  شیب  سدـقم ،
، اـم ینید  ناـیاوشیپ  ّتنـس  ینید و  ياـه  هزوـمآ  ءزج  تاـمازلا  نیا  زا  یـضعب  هژیو  هب  هدوـب و  دـیکأت  دروـم  هراوـمه  نآ ، زا  جورخ 

.دنوش یم  بوسحم 

: دجاسم هب  بذج  رد  ناناوج ، هب  هژیو  هجوت  لیالد  نیرتمهم  - 3

هلاس هقباس 1400  .دراد  ترهـش  هللا ) تویب   ) ادـخ هناخ  هب  دوخ  هژیو  ماکحا  اب  هک  دوش  یم  بوسحم  یـسدقم  ناکم  دجـسم  فلا -
، ینید یعامتجا و  تالوحت  همه  رد  نآ ، ینیرفآ  شقن  سدقم و  ناکم  نیا 
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زیامتم رگید ، ياه  ناکم  ریاس  زا  ناکم  نیا  ات  تسا ، هدش  ببس  رما  نیمه  هدومن و  یفرعم  یهلا  فراعم  رشن  هاگیاپ  ناونع  هب  ار  نآ 
.ددرگ

هب رمع  نایاپ  ات  دـنریگ و  یم  رارق  دجـسم  تیبرت  تحت  یناوجون  نس  زا  دارفا  .دراد  تدـم  زارد  یتیبرت  درکیور  کی  دجـسم  - » ب
یم شزومآ  ار  ینید  ماکحا  لئاسم و  هدومن و  رازگرب  ار  فلتخم  مسارم  دجـسم ، رد  روضح  اب  تبون  دـنچ  رد  شوجدوخ ، تروص 
رارق دجسم  تیبرت  تحت  تعاس  نارازه  هک  دومن  هبـساحم  رمع  نایاپ  ات  نیگنایم  روط  هب  ناوت  یم  دقتعم ، صخـش  کی  يارب  .دننیب 
دنور نیا  رمع  نایاپ  اـت  دور ، یم  راـظتنا  دوش  يزیر  هماـنرب  هتـسیاش  وحن  هب  یتیبرت  دـنور  نیا  یناوج  یناوجون و  رد  رگا  دریگ ، یم 

(1) «. دشاب هتشاد  موادت  رارمتسا و 

يزیر همانرب  ره  دـنرادرارق ، یناوج  یناوجون و  ینـس  عطقم  رد  روشک ، یتیعمج  بیکرت  دـصرد  زا 50  شیب  هکنیا  هب  هجوـت  اـب  ج -
.تشاد دهاوخ  هارمه  هب  ار  دجاسم  ياه  همانرب  رد  ناگدننک  تکرش  زا  يا  هدرتسگ  لیخ  میظع ، رشق  نیا  يارب  صاخ ، یگنهرف 

، ناشدوجو رد  اهراتفر  هنوگ  نیا  ندش  هنیداهن  تبثم و  راتفر  ذاّختا  اذل  دریگ  یم  لکش  نانآ  تیوه  تیـصخش و  عطقم ، نیا  رد  د -
يریگولج اه  يورجک  تافارحنا و  يرایـسب  زا  دیامن و  همیب  اه  شزرا  اهراجنه و  ظفح  ثیح  زا  ار ، هعماج  نانآ و  هدنیآ  دـناوت  یم 

هب هژیو  هاگن  نتشاد  ورگ  رد  ادرف ، يارب  ملاس  يا  هعماج  داجیا  .دیامن 

ص:24
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هناگیب گنهرف  همجه  ربارب  رد  ار  اهنآ  یـسانش ، تفرعم  ینید و  یناـبم  اـب  رـشق  نیا  يزاسانـشآ  تسا و  زورما  ناـناوج  ناـناوجون و 
.تخاس دهاوخ  مواقم 

هـصیصخ زا  ولج  هب  تکرح  دـشر و  تبثم ، لّوحت  داجیا  .تسا  ییارگ  لّوحت  یهاوخ و  لّوحت  ناوجو ، ناوجون  يدوجو  هرهوج  ه -
دهاوخ یگرمزور  بجوم  هک  ییاه  تیلاعف  زا  ار  دـجاسم  يزاس ، همانرب  يزیر و  همانرب  رد  نانآ  روضح  .دـشاب  یم  نانآ  یتاذ  ياه 

.دوب دهاوخ  دجاسم  يوس  هب  يرتشیب  ناناوجون  ناناوج و  بذج  زاس  هنیمز  دوخ  رما  نیا  دومن و  دهاوخ  رود  دش ،

اب .تسارگون  بلط و  يداـش  ناوج  نوچ  دیـشخب ؛ توارط  یباداـش و  اـه ، هماـنرب  هب  ناوت  یم  ناـناوج ، ناـناوجون و  روـضح  اـب  و -
هبذاج داجیا  رثؤم  لماوع  زا  یکی  .تخادرپ  دجـسم  ياه  تیلاعف  رد  تبثم ، يزیر  همانرب  هب  ناوت  یم  شرگن ، نیا  دـنمفده  تیادـه 

.تسا نآ  ياه  تیلاعف  رد  یباداش  توارط و  داجیا  دجاسم ، رد 

دّدعت ناکما  عّونت و  نتـشاد  لیلد  هب  هک  تسا  یناکم  نیرتهب  دجـسم  .تسا  يژرنا  لیـسناتپ و  زا  راشرـس  ناوجون  ناوج و  دوجو  ز -
.دروآ رد  تیلعف  هب  ار  لیسناتپ  يژرنا و  نیا  دناوت  یم  نآ ، ياه  تیلاعف 

تکراشم دجـسم و  رد  نانآ  روضح  اب  .تسا  رت  كاپ  رت و  فیطل  ینـس ) عطاـقم  هیقب  هب  تبـسن   ) ناوج ناوجون و  ناور  حور و  ح -
زین اه ، تیلاعف  اه و  همانرب  یجورخ  داد و  نورب  دور ، یم  راظتنا  فلتخم  ياه  همانرب  يارجا  يزیر و  همانرب  یحارط ، رد  ناش  هنالاّعف 

اب مأوت 
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( ...و ییورود  ییامندوخ ، ریوزت ، ایر ، زا  اه  همانرب  ندوب  رود   ) .دشاب تقادص  یکاپ و 

نیا زا  ناشنهذ  رکف و  ندوب  دازآ  يدام و  لئاسم  ایند و  هب  دایز  هقلُع  نتـشادن  یگتـسباو و  مدـع  لـیلد  هب  ناـناوج  ناـناوجون و  ط -
یبهذـم و ياهدرواتـسد  اه و  شزرا  ظفاح  نیریاس  زا  شیب  ببـس  نیمه  هب  دـننک ؛ كرد  ار  ینید  میهافم  دـنناوت  یم  رتهب  لـئاسم ،
هک دـجاسم  یبالقنا  ياه  همانرب  رد  نانآ ، روش  رپ  روضح  اب  یمالـسا  بـالقنا  نارود  رد  رما  نیا  هک  ناـنچمه  .دنـشاب  یم  يداـقتعا 

.تسا هدوب  دوهشم  ینشور  هب  سدقم ، عافد  نارود  رد  نینچمه  دوب و  تکرح  مایق و  هاگتساخ 

کی ناونع  هب  دجسم  .تسا  رادروخرب  يرتشیب  تدش  زا  یعامتجا  روما  یعمج و  ياهراک  ماجنا  هب  هقالع  ینـس ، عطقم  نیا  رد   ي -
ناوجون و يارب  یبسانم  رتسب  دریگ ، یم  لکـش  نآ  رد  يراکمه  نواـعت و  یعاـمتجا و  روما  زا  يرایـسب  هک  یعاـمتجا  ینید و  داـهن 
، دورـس هورگ   ) .دـنزادرپب تیلاـعف  ماـجنا  هب  اـجنآ  رد  فلتخم  تاـعامتجا  اـه و  هورگ  بلاـق  رد  دـناوتب  اـت  دزاـس ، یم  مهارف  ناوـج 

( ...و شزرو  يراوید ، هیرشن  شیامن ، حیشاوت ،

نیرتـهب يرنه  یگنهرف و  فـلتخم  ياـه  هنیمز  رد  تباـقر  يراـهظا و  دوـخ  رد  ناـناوج ، ناـناوجون و  ینورد  لـیامت  هزیگنا و  ك -
دنناوتب دوخ ، یفرعم  نمـض  هکنآ  ات  دنهد ، رارق  ناشرایتخا  رد  ار ، یبوخ  رایـسب  بسانم و  ياضف  دـنناوتب  دـجاسم  هک  تسا  یتصرف 

رد ار  ناشراثآ  اهراک و 
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فلتخم ياـه  تبـسانم  رد  یتسد ، عیانـص  کـیفارگ ، یـشاقن ، طـخ ، هاگـشیامن  يرازگرب  اـب   ) .دـنهدرارق نارگید  تواـضق  ضرعم 
، دورـس ياه  هورگ  رد  تکرـش  نوگاـنوگ و  مسارم  اـه و  هماـنرب  لـالخ  رد  هصق  هملکد ، هرطاـخ ، رعـش ، تئارق  زین  یّلم و  یبهذـم ،

( ...و شیامن 

دـشر و تهج  رد  هک  یتکرح  ره  دـنوش  یم  بوسحم  روشک  یلـصا  ياـه  هیامرـس  ناونع  هب  میظع  رـشق  نیا  هکنیا ، هب  هجوت  اـب  ل -
.تشاد دهاوخ  لابند  هب  هدنیآ  رد  ار  یتبثم  جیاتن  اهدمایپ و  دریگ  ماجنا  نانآ  يونعم  ییافوکش 

دنمزاین دنزادرپ ، یم  شقن  يافیا  هب  یناکم  ینامز و  تایضتقم  هب  هجوت  اب  هک  یعامتجا  ینید و  سدقم  هاگیاپ  ناونع  هب  دجاسم  م -
اب مهم  نیا  .دـنناسرب  ّتیلعف  هب  ار  شیوخ  یقیقح  شقن  دـناوتب  ات  دـنراد ؛ هگن  روش  رپ  ترارح و  رپ  ار  داهن  نیا  هک  دنتـسه  یناـسک 

.دوش یم  رّسیم  دجسم  رد  ناناوج  ناناوجون و  روضح 

: تارییغت اب  ندش  راگزاس  - 4

هراشا

غولب اـب  هک  دـشاب  یم  نآ  لـحارم  نیرت  ینارحب  زا  یکی  یگدـنز و  راوـشد  ًاتبـسن  هرود  تیبرت ، رظن  زا  یناوـج  یناوـجون و  نینـس   »
یناور و یمـسج ، یفطاـع ، فلتخم  داـعبا  رد  هکلب  دوـش  یمن  هصـالخ  هبنج  کـی  رد  اـهنت  هرود  نیا  تارییغت  .تسا  هارمه  یـسنج 

فلتخم ياه  شزرا 
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(1) «. تسا هظحالم  لباق  رایسب  درف ، کی  یگدنز  دنیارف  رد  اهنآ  لماعت  هتفرگ و  تروص  نآ ،

: زا دنترابع  دنهد ، یم  لکـش  ار  اهنآ  تیـصخش  هک  یلماوع  نیرتمهم  .دـنراذگ  ریثأت  ناناوج  ناناوجون و  هدـنیآ  رب  یناوارف  لماوع   
ردپ و هک  یتبقارم  شزومآ و  دننک و  یم  یگدنز  نآ  رد  هک  يا  هعماج  هداوناخ و  دننک ، یم  بسک  یتثارو  تروص  هب  هک  یتافص  »
، داد رییغت  ار  ایند  همه  ناوت  یمن  ای  درک و  ضوع  ار  یتثارو  تایـصوصخ  ناوت  یمن  هک  اـج  نآ  زا  .دـننک  یم  مهارف  ناـشیارب  رداـم 
اه هداوناخ  هدهع  رب  مهم  هفیظو  کی  لیلد ، نیمه  هب  .تسا  ناناوج  ناناوجون و  تشونرس  رد  هدننک  نییعت  رصنع  کی  هداوناخ  سپ 

(2) «. تسا

نیا یلکش  هب  هرخالاب  ناناوجون  همه  اما  دشاب  لکـشم  رایـسب  ناوج  ناوجون و  يارب  تسا  نکمم  دشر  هرود  دنیآرف  یهاگ  هچ  رگا   
شهج .دـهد  یم  خر  یگلاـس ) هدراـهچ  اـت  هدزاـی   ) یناوجون لـیاوا  رد  غوـلب  هرود  تارییغت  نیرتـشیب   » .دـننک یم  لّـمحت  ار  هبرجت 

نآ هب  ایآ  هک  دنتسه  نابیرگ  هب  تسد  ینارگن  نیا  اب  اه  ناوجون  دوش و  یم  عورش  ندب  زا  هنابلط  لامک  ینهذ  روصت  کیاب  يدشر ،
زا هک  دنراد  تسود  دننک و  یم  ادج  ناشردام  ردپ و  زا  ار  ناشدوخ  مک  مک  اهنآ  هن ؟ ای  دنوش  یم  لیدبت  دنراد ، ار  شدـیما  هک  هچ 

نس و مه  فرط 

ص:28

ص 10. هرامش 18667 ، ناهیک ، همانزور  ياه ،...  هار  یسررب  همطاف ، داژن  يریما  - 1
ص 33. ناناوجون ، زا  تبقارم  سونادیرگ ، يا  دلانود  - 2
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توافتم نارگید  مشچ  هب  دنـسرت ، یم  نوچ  دـنرب ، رـس  هب  ینارگن  رد  تسا ، نکمم  اهنآ  زا  يرایـسب  .دـنوش  هتفریذـپ  ناـشیاه  لاـس 
رـس تشپ  ار  يدشر  شهج  جوا  هرود  الومعم  یگلاس ) هدفه  ات  هدزناپ  دودـح   ) یناوجون طساوا  رد  ناناوجون  .دـنوش  درط  دـنیایب و 

بـسک یگدـنز  رد  یتایبرجت  .دـننک  یم  ادـیپ  يرتشیب  يراگزاس  یگلاس ،) تسیب  ات  هدـفه   ) یناوجون رخاوا  رد  اهنآ  .دـنراذگ  یم 
(1) «. دنوش هدامآ  یلاسگرزب  رد  اه  تیلوئسم  لّبقت  يارب  دیاب  هک  دنهد  یم  صیخشت  دنا و  هدرک 

یم داجیا  شا  هداوناخ  رد  یتارییغت  هاوخان  هاوخ  دنک ، یم  دوجو  زاربا  یتیـصخش  یلقع و  دشر  شیازفا  اب  ناوج  ای  ناوجون و  یتقو   
ناکما دح  رد  ار  اه  هداوناخ  ياهدرکلمع  دنناوت  یم  لوصا  نیا  .تفرگ  هدیدان  ار  هیاپ  لوصا  یـضعب  دیابن  یطیارـش  نینچ  رد  .دنک 

: لاثم ناونع  هب  .دننک  تیبثت 

.دیهد شوگ  ناشیاه  فرح  هب  دشاب ، داضت  رد  اهنآ  اب  امش  دیاقع  رگا  یتح  - » فلا

شیپ اهراب  هکلب  .دـیریگن  هابتـشا  دـنا ، هداد  ماجنا  ار  اهراک  نیا  هک  یناسک  اب  ار  تسا  هدـش  امـش  یتحاران  ثعاب  هک  ییاهراک  ب -
رگید امـش  هک  تسین  نیا  هناـشن  اـما  دـینک  ترفن  یتـح  مـشخ و  یتحاراـن ، ساـسحا  ناـتناوجون  راـتفر »  » زا امـش  هـک  دـمآ  دـهاوخ 

هب امش  ینعی  تسا  قداص  بلطم  نیا  سکع  تقیقح  رد  .دیرادن  تسود  ار  ناتناوجون 

ص:29

ص 107. عبنم ، نامه  - 1
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«. وا دوخ   » هن دینک ، یم  وا  راتفر »  » هجوتم طقف  ار  ناتدوخ  مشخ  اما  دیتسین  توافت  یب  دیهد و  یم  تیمها  وا  یگدنز 

لئاسم رد  .دـیرذگب  تیمها ، یب  لئاسم  رانک  زا  .دـینکن  داقتنا  وا  زا  مئاد  دـنک ، تحاران  ار  امـش  مه  ردـق  ره  وا ، رهاظ  راـتفر و  ج -
دشاب و هتـشاد  یتوافتم  رظن  هک  دیتسه  لئاق  وا  يارب  ار  قح  نیا  اما  دیفلاخم ، اهنآ  اب  امـش  هچ  رگا  هک  دنادب  دیهد ، هزاجا  مه  رتمهم 

.دیهدب شاداپ  وا  هب  هناقداص  دیناوتب  هک  دیدرگب  یعقاوم  لابند 

ادیپ هحلاصم  يارب  یهار  دینک ، یعس  دنوش ، یم  داجیا  اهرظن  فالتخا  یتقو  .دیهد  ناشن  هقالع  دهد ، یم  ماجنا  هک  ییاهراک  هب  د -
(1) «. دشاب لوبق  لباق  فرط  ود  ره  يارب  هک  دینک 

نیا رد  نینچمه  .دوش  یم  ضوع  بترم  اـهنآ  ياـه  شرگن  اـه و  شزرا  هرود  نیا  رد  .تسا  یمگردرـس  هرود  یناوج  یناوـجون و   
بارطضا هجیتن  رد  هکلب  ینومروه ، تارییغت  لیلد  هب  اهنت  هن  ، ) تسا یعیبط  ًالماک  اهنآ  رد  هیحور  قلُخ و  ياه  ناسون  دوجو  نارود ،

اما دش ، دنهاوخ  یتاهابتشا  بکترم  ناناوج  ناناوجون و  هک  تسا  ینامز  هرود  نیا  دنا .) عیاش  یلیخ  یگدنز  هرود  نیا  رد  هک  ییاه 
، تسا هارمه  راوگان  ساسحا  عون  هس  اب  هک  گرزب  لکـشم  هس  زا  ام ، ناـناوجون  ناـناوج و  هزورما   » .تفرگ دـنهاوخ  سرد  اـهنآ  زا 

: دنرب یم  جنر 

ص:30
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: ندوبدوخان ساسحا  ای  دوخ ، زا  یگناگیب  ساسحا  فلا -

اب دنک و  یم  یگدنز  یناسنا  هعماج  ناشیوخ و  موق و  نالاسمه ، هداوناخ ، ياضعا  نایم  رد  هک  لاح  نیع  رد  ناوج  هک  ینعم  نیدـب   
.درب یم  جنر  یناور  یتسیزمهان  یفطاع و  یگتسسگ  یعون  زا  دراد ، طابترا  اهنآ  کیاکی 

: ندوب یناسنا  ریغ  ای  یناسناان ، ساسحا  ب -

، وا هاگن  زا  زین  نارگید  دـنک و  یم  ساسحا  یکیناکم  خرچ  ءهدـند  کی  مکح  رد  یعامتجا ، طـباور  هخرچ  رد  ار  دوخ  ناوج  ینعی 
.دنتسه هتسسگ  مه  زا  ییاه  هرهم  حور و  یب  یئایشا 

: یتیوه یب  ساسحا  ج -

(1) «. تسا هداد  تسد  زا  ار  دوخ  تیوه  هک  دنیب  یم  يدوجوم  بلاق  رد  ار ، دوخ  صخش  هکنیا  ساسحا  ای   

: میهافم فیرعت  ب -

هراشا

یم تیمها  زئاح  رایـسب  نانآ ، شقن  هاگیاج و  نییبت  تسا ، هتفر  راک  هب  میهاـفم  رـصانع و  زا  یخرب  راتـشون  نیا  رد  هکنآ  ظاـحل  هب   
ادتبا رد  تسا  هتسیاب  دراد ، بلاطم  رتهب  تخانش  رد  يدیلک ، شقن  مادک  ره  هک  اه  هژاو  میهافم و  نیا  اب  رتشیب  ییانشآ  تهج  دشاب ،

نیا رد  هحورطم  ثحابم  .ددرگ  حیرشت  هصالخ  ازجم و  روط  هب  مادک  ره 

ص:31

ص 39. غیلبت ، یتخانشناور  ياهدربهار  میظعلادبع ، یمیرک  - 1
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یم نییبـت  ناوج ، ناوـجون و  یـسانش 5 - بطاخم  - 4 تیباّذج )  ) بذـج زامن 3 - دجسم 2 - - 1 یلـصا : روحم  جنپ  لوح  راتـشون 
.دش دهاوخ  هئارا  طابترا  نیمه  رد  زین  یتاحیضوت  ًالامجا  میهافم ، فیرعت  نمض  تاعوضوم  نیا  رتشیب  تخانش  يارب  .ددرگ 

: دجسم - 1

هتفگ مه  تگزم ، یسراف  رد  تدابع و  لحم  هدجس و  هاگیاج   » يانعم هب  دجسی ) دجـس ،  ) لعف زا  ناکم  مسا  تغل ، رد  دجـسم  هژاو   
ناـناد تغل  هتبلا  .دـشاب  یم  ینثتـسم  نـیعلا ، مومـضم  درجم ، یثـالث  رد  ناـکم  ناـمز و  مـسا  فورعم  هدـعاق  زا  و   » (1) «. تسا هدش 

(2) «. تسا هدشن  لامعتسا  نونکات  ظفلت  نیا  اب  هچ  رگا  �تسا  زئاج  زین ، نیع  حتف  هب  دجسم ، هک  دننآ  رب  ءارف »  » نوچ یگرزب ،

یم زاب  انعم  کی  هب  اهنآ  یمامت  عقاو  رد  هک  تسا  ینوگانوگ  ریباعت  ياراد  تغل ، ياه  گنهرف  مجاعم و  رد  دجسم ، يوغل  فیرعت   
حتفب دجـسملا  : » تسا هتفگ  یبارعا » نـبا   » »(3) و دجـسم وهف  هیف  دـبعتی  عضوم  لک  : » دـیوگ یم  دجـسم  فیرعت  رد  جاجز »  » .ددرگ

رد یناهفصا » بغار  ، » (4)« تاعامجلا یلصم  تویبلا و  بارحم  میجلا ،

ص:32

.موس دلج  یسراف ، گنهرف  نسح ، دیمع  - 1
.1386 موس ، دلج  یحیرطلا ، - 2

دلج 2. يدیبزلا ، - 3
عبنم ص 371. نامه  - 4
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زا قتـشم  ناکم ، مسا  یبرع  ناـبز  رد  هک  دجـسم  بیترت  نیا  هب   (1) «. دوجّسلاب ًارابتعا  هالـصلا  عضوم  دجـسملا  : » دیوگ یم  تادرفم 
هملک ارچ  هک  نیا  رد  .تسا  هتفر  راک  هب  تدابع  لحم  زامن و  هاگیاج  يانعم  هب  یـسراف  ناـبز  رد  تسا ، دجـس »  » درجم یثـالث  هشیر 
زامن ناکرا  نیرتمهم  نیرت و  فیرـش  دوجـس  هک  اجنآ  زا  دنا : هتفگ  تسا ، هدش  لامعتـسا  زامن  لحم  تدابع و  ناکم  يارب  دجـسم ،

.تسا هدش  قالطا  زامن  تدابع و  لحم  رب  هتفر و  دیکأت  زامن ، لاعفا  رگید  زا  شیب  نآ  رد  تسا ،

هاگرد هب  ساپس  دمح و  ضرع  یگدنب و  زاربا  يارب  تسا  یناکم  دنوادخ و  تمظع  اب  هاگشیپ  رد  هدجس  يارب  تسا  یلحم  دجسم   
ینید ضئارف  ماجنا  يارب  تسا  یهاگیاج  : » دجـسم .يونعم  يدام و  ياه  تبهوم  اه و  تمعن  همه  نآ  ربارب  رد  نایملاع ، راـگدرورپ 

رد قولخم ، زرم  دح و  نییعت  ياج  دجـسم  هرخالاب  یگدنب و  تیدوبع و  ناشن  هب  كاخ ، رب  یناشیپ  ندـییاس  يارب  تسا  یعـضوم  و 
لکش نیرتابیز  هک  تسا  شنرک  هدجس و   » روآ دای  دجسم  هژاو  ینید ، گنهرف  رد   (2) «. تسا اتمه  یب  يالوم  اتکی و  قلاخ  هاگشیپ 

شتـسرپ زکرم  دجـسم  .تسا  ناـیاسراپ  هناـخ  گرزب و  ناربماـیپ  سلجم  ادـخ و  هناـخ  دجـسم ، .تسا  یگدـنب  شتـسرپ و  هویـش  و 
(3) «. تسا بان  دیحوت  هناصلاخ و 

ص:33

ص 271. تادرفم ، بغار ، یناهفصا  . 1 - 1
هرامش 17. دجسم ، همانلصف  میهاربا ، دیس  يولع  . 2 - 2

.مود دلج  دجسم ، يامیس  میحر ، راهبون  . 3 - 3
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لاق : » تسا هدش  قالطا  زین  باتک  لها  دباعم  هب  میرک ، نآرق  رد  یلو  تسا  ناناملـسم  صاخ  هاگتدابع  دجـسم  یفرع ، حالطـصا  رد 
« نانآ راگدای  هب  دنتفگ  ، » دنتفای عالطا  فهک  فاحصا  لاوحا  عقاو  هب  هک  نانآ   ) (1)« ًادجسم مهیلع  نذختنل  مهرما  یلع  اوبلغ  نیذلا 

تسا هزنم  كاپ و  « ) ...یـصقالادجسملا یلا  مارحلادجـسملا  نم  ًالیل  هدبعب  يرـسا  يذلا  ناحبـس   » و میزاس .) یم  يدجـسم  ناشیارب 
تمعن رپ  كرابم و  ار  شنوماریپ  هک  یئاصقالادجسم  هب  مارحلادجـسم  زا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  دوخ  هدنب  یبش  هک  ییادخ 

(2) (. ...دنایامنب وا  هب  ار  دوخ  تایآ  ات  داد  ریس  میتخاس ،

: تسا هدمآ  باب ، نیا  رد  یهقف  نوتم  رد  هک  نانچ  هدش  قالطا  زامن  يارب  فوقوم ، نیعم و  ناکم  هب  دجـسم  یعرـش ، حالطـصا  رد   
قالطا ناکم  نیا  رب  زین  عماج ،»  » هاگ دجسم ، هژاو  زا  هتـشذگ   (3) «. هالصلل نیملسملا  هفاک  یلع  فوقوملا  ناکملا  دجسملاب  دارملا  »
طسوت راب ، نیتسخن  هژاو  نیا  : » دوش یم  اپ  رب  هعمج  زامن  نآ  رد  هک  تسا  یگرزب  دجسم  يارب  تفـص  عماج ،»  » عقاو رد  .تسا  هدش 

رداص یمالسا  ياهرهش  نارادناتـسا  نایلاو و  هب  هعمج  زامن  يرازگرب  تهج  ار ، عماج  دجاسم  يانب  روتـسد  هک  یماگنه  مود  هفیلخ 
.دش لامعتسا  درک ،

ص:34

.21 هیآ فهک  هروس  . 1 - 1
هیآ 1. يرسا ، هروس  میرک ، نآرق  . 2 - 2

.ق _. 1392 ه یفجنلا ، . 3 - 3
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تقیقح صوصخ  رد  ناناوج ، حیحص  كرد  مدع  نارحب  هک  تسا  ینید  هرازگ  میهافم و  نیرتمهم  زا  دجسم   » هکنیا نخـس  هصالخ 
(1) «. ددرگ یم  نارازگزامن  عمج  رد  روضح  هب  شیارگ  فعض  نآ و  هب  داقتعا  ندمآ  نییاپ  ببس  نآ ، يدوجو 

: زامن - 2

هراشا

زا مالـسا و  نیبم  نید  ضئارف  زا  یکی  زامن  .دشاب  یم   (2)« تعاطا یگدنب و  دوجس ، زاین ، شتـسرپ ، يانعم «  هب  يوغل ، رظن  زا  زامن   
حور ياذغ  تشهب ، هب  دورو  هزاورد  .ددرگ  یم  بوسحم  تادابع  رگید  هّلق  دمآرـس و  هک  تسا  یتادابع  نیرت  هتـسجرب  نیرتمهم و 

نآ زا  دـنا ، هدرمـش  رب  تادابع  عیمج  عماج  ار  زامن  .تسا  زامن  ناسنا ، زاین  نیرترب  هب  خـساپ ، نیرتالاب  ناور و  شمارآ  هیاـم  ناـسنا ،
گنهرف رد  يریبعت  هب  هالـص ، ای  زامن  .تسا  دـنوادخ  يوس  زا  نآ  نتفریذـپ  ورگ  رد  ناسنا  لاعفا  لامعا و  رگید  شریذـپ  هک  تهج 

یم هجوت  فاطعنا و  لیم ، ار  هالص  عماج  ینعم  نازیملا ،»  » ریسفت بحاص  ییابطابط » همالع   » موحرم .دشاب  یم  نید  نوتـس  یمالـسا ،
فاطعنا و دشاب ، یلاعت  يادخ  هیحان  زا  رگا  ینعی  .دنک  یم  ادیپ  توافت  فاطعنا  لیم و  نیا  نآ ، دراوم  تاجرد  هب  هتـسب  هتبلا  دناد و 

رد تطاسو  رافغتسا و  دشاب ، هکئالم  هیحان  زا  رگا  تسا و  ناگدنب  هب  تبسن  وا  تمحر  هجوت 
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نانمؤم هیحان  زا  رگا  دننک و  رافغتسا  شیارب  هدومن ، هیکزت  ار  وا  هک  تسا  نآ  ربمغیپ  هب  تبـسن  تسا و  ناگدنب  هب  تمحر  ندیناسر 
عرـش حالطـصا  رد  زامن  .تسا  اعد  ینعم  هب  تغل  رد  هالـص ، هتفگ : ناـیبلا » عمجم   » بحاـص .تسا  تمحر  ياـضاقت  اـعد و  دـشاب ،

نیا تسا و  میلست  دهّـشت و  دوجـس ، عوکر ، تئارق ، ریبکت ، مایق ، لماش : هک  صوصخم  تیفیک  هب  صوصخم ، لاعفا  زا  تسا  ترابع 
، كرتشم نابز  کی  ناونع  هب  زامن  هک  تسین  يدیدرت  کش و  چیه  .تسا  هدش  لقن  عرـش ، هب  تغل  زا  مسا ، نیا  هک  دنک  یم  تلالد 

زامن .دراد  اهنآ  كرتشم  ياهزاین  نتخاس  هدروآ  رب  رد  ییازـسب  شقن  فلتخم ، ياهداژن  میلاقا و  زا  اه  ناسنا  نارکیب  سوناـیقا  يارب 
قیرط نیرترب  نیرتـمهم و  زاـمن  .دریگ  یم  رارق  لاوئـس  شجنـس و  دروـم  تماـیق  زور  رد  هک  تـسا  یلمع  نـیلوا  داـیرف و  نیرتدـنلب 

هک تسا  تیدـحا  هاگرد  هب  شیاین  نیرتالاو  زامن  .تسا  یقالخا  لئاذر  زا  يرود  لئاضف و  هب  ندـش  هتـسارآ  دـنوادخ و  هب  ندیـسر 
، صالخاو قشع  ِرَس  زا  تسا  یـشهج  ددرگ و  یم  نکمم  نآ ، ماجنا  اب  یهلا ، هاگرد  هناتـسآ  هب  یگدنب  دبع و  ماقم  زا  یمدآ  جورع 
شتـسرپ و هوـلج  نیرتاـبیز  ناـسنا و  يرطف  ینورد و  زاـین  يرواـب و  نید  ینید و  ساـسحا  هوـلج  نیرتزراـب  راـگدرورپ و  يوـس  هب 

.دبای یم  یلجت  زامن  رد  شیاین ، هنوگ  نیرتالاو 

نارکیب رد  حور ، زاورپ  ببـس  هداد و  وشتـسش  ار  حور  هک  تسا  يرهاط  كاـپ و  راـس  همـشچ  .تسوا  داـی  يارب  ادـخ و  رکذ  زاـمن   
هنامز رد  هک  يرکذ  .دوش  یم  وا  فطل  تیاهن  یب  زا  ندش ، باریس  یهلا و  تمحر 
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ياه نافوط  زا  ناهج  نیا  رد  ار  یمدآ  نآ ، زا  نتسسگن  هک  دنک  یم  رارقرب  یتسه ، قلاخ  اب  ار  مکحم  يدنویپ  اهدنویپ ، یگتخیـسگ 
ّنا : ) دـناسر یم  شمارآ  ِلحاس  هب  هداد و  تاجن  تارکنم  ءاـشحف و  بادرگ  بـالجنم و  رد  ندـش  رو  هطوغ  بارطـضا و  نیگمهس 

نیموصعم هّمئا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  لوسر  زا  تیاور  ثیدـح و  اه  هد  دوجو  رکنم ) ءاـشحفلا و  نع  یهنت  هالـصلا 
لامعا و تادابع و  رگید  نایم  رد  تداـبع  نیا  هک  تسا  یتلزنم  نأـش و  زا  ناـشن  زاـمن ، هاـگیاج  تیمها و  ناـیب  رد  مالـسلا ،  مهیلع 

افص صالخا و  هدید ، رد  یهاگآ  تریصب و  لد و  رد  تینارون  .دناوخ  یم  شیوخ  نامشچ  رون  ار  زامن  ، � مالسا ربمایپ  .دراد  لاعفا 
.دوش یم  قّقحم  زامن  ییاپرب  هماقا و  رد  همه ، ...و  نابز  رد  تقادص  تحارص و  لمع ، رد  یکاپ  و 

هتـسیاش دـنراد  رارق  يزرو  نید  هار  يادـتبا  رد  هک  یناـناوج  ناـناوجون و  يارب  هک  تـسا  یناوارف  تاروتـسد  بادآ و  ياراد  زاـمن   
ساسا و هدولاش ، هک  یلصا  روحم  هس  رب  هیکت  دسر  یم  رظن  هب  .دوش  تساوخرد  اهنآ  زا  هراب  کی  هب  اه ، هزومآ  نیا  هب  لمع  تسین ،
هب ناناوج  ناناوجون و  طسوت  یلصا  لماع  هس  نیا  رگا  .دشاب  یم  يرورض  مهم ، لمع  نیا  ماجنا  رد  تسا  زامن  هماقا  يدوجو  هفسلف 

لهـس زاـمن  اـب  طاـبترا  رد  مالـسا ، یلمع  تاروتـسد  بادآ و  رگید  هب  یـسرتسد  دریگ ، ماـجنا  حیحـص  تسرد و  رمتـسم و  تروص 
.دشاب تعامج  تروص  هب  زامن  فلا - دش : دهاوخ  لوصولا 

.دوش هماقا  تقو  لّوا  رد  ب –
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.دوش هدناوخ  دجسم  رد  ج -

: ددرگ یم  حیرشت  لماوع  نیا  زا  کی  ره  هاگیاج  تیمها و  راصتخا  هب  ثحب  همادا  رد 

: تعامج زامن  فلا - 

ییاهنت و زا  ناسنا  ییاهر  یهاوخدوخ و  ندودز  رب  مالـسا ، گنهرف  يانب  ساسا و  .تسا  عامتجا  تیندـم و  نید  مالـسا ، نیبم  نید   
یمامت ندـش  هارمه  يوس  هب  ار ، یمالـسا  هعماج  يوحن  هب  یعرـش ، تامازلا  ینید و  میلاـعت  زا  کـی  ره  .تسا  راوتـسا  دوخ  راـصح 
توخا حور  هدننک  تیوقت  اه و  لد  هدـننک  کیدزن  ندوب ، مدرم  اب  يور ، کت  اب  هزرابم  ینعی  تعامج  زامن  .درب  یم  شیپ  اه  ناسنا 

چیه .تسا  بحتـسم  هچ  بجاو و  هچ  تادابع ، ریاس  نایم  رد  یمالـسا  تّما  تدحو  داجیا  همدـقم  مه و  اب  اه  ناسنا  نتفرگ  سنُا  و 
زامن طبـض  تبث و  اّما  دـنیامن  یم  تبث  هکئالم  ار  لاـمعا  ماـمت  باوث  هک  ییاـج  اـت  درادـن  باوث  تعاـمج  زاـمن  هزادـنا  هب  یتداـبع 

، رتهب ترابع  هب  .زامن  هماقا  يارب  یـشور  هار و  مه  تسا و  زامن  مه  عقاو  رد  تعامج  زامن  .دنا  هتفرگ  هدهع  رب  دـنوادخ  ار  تعامج 
، زامن نتفرگ  رارق  دید  ضرعم  رد  هضرع و  نیا  هک  تسا  یهیدب  .تسا  نآ  ندوب  یعامتجا  زا  يدامن  هعماج و  رد  زامن  هضرع  یعون 

زامن هماقا  .دشاب  یم  تعامج  زامن  رد  روضح  يارب  نارگید  لیامت  بذج و  يارب  يا  هنیمز  مه  دنک و  یم  لاحشوخ  ار  نادقتعم  مه 
رد زامن ، تیمکاح  تیوقت و  تیبثت ، يارب  شور  هار و  نیرتهب  تعامج 
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یعیبط روط  هب  تعامج ، زامن  هماقا  مسارم  ندـید  دجـسم و  رد  روضح  اریز  تسا ؛ زامن  ییاپ  رب  رد  راذـگریثأت ، لـماوع  زا  هعماـج و 
هتـسجرب زا  یکی  اه و  ییابیز  شیامن  اه و  شزرا  ینیع  رولبت  تعامج  نیا  دـنک و  یم  بلج  زاـمن  يوس  هب  ار  ناـناوج  ناـناوجون و 

ياعد تباجتـسا  تسا و  هدوب  هعامجلا » عم  هللادـی   » زراب قادـصم  تعامج  زامن  .تسا  یعمج  يراکمه  نواعت و  ياـه  هنحـص  نیرت 
.تسا هتفرگ  رارق  دیکأت  دروم   � راهطا هّمئا  يوس  زا  تعامج  زامن  رد  یعمج ،

(: یعرش تاقوا   ) تقو لّوا  رد  زامن  هماقا  تیمها  ب - 

زامن يارب  باتش  .دنباتشب  زامن  ییاپرب  يوس  هب  ات  دناوخ ، یم  ارف  ار  همه  نّذؤم ، هولّصلا » یلع  یح   » يادن تسا و  مالسا  راعش  ناذا ،  
يراک ره  راعش  نیا  ندینش  ضحم  هب  نانمؤم  ات  تسا  هدش  غالبا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  دنوادخ  يوس  زا  هک  تسا  يروتـسد 

دنوادـخ هک  تسا  یتاقیم  نآ  زامن  تقو  عقاو  رد  .دـنیامن  انعم  الاب و  ملاع  هجوتم  ار  ناشناور  اه و  لد  دـنراذگب و  رانک  دـنراد ، هک 
يرادربنامرف ماقم  هب  دنبای و  یگتسیاش  شترضح ، هب  ندش  هیبش  يارب  دنزیخ و  اپرب  شتمدخ  تهج  ات  هداد  رارق  نینمؤم  يارب  لاعتم 

هک دراد  نآ  زا  ناشن  دـنک ، یم  ادـخ  اب  وگتفگ  رادـید و  يایهم  ار  شیوخ  زاـمن  يارب  هدـش ، نییعت  تقو  لّوا  رد  هک  یـسک  .دنـسر 
صاخ یبرق  شزرا و  نآ  يارب  هداد و  ماجنا  یگتـسبلد  قشع و  اب  ار  تاقالم  نیا  تسا و  هدرک  یم  يرامـش  هظحل  رادـید ، نیا  يارب 

، زین نامحر  دنوادخ  .تسا  هدوب  لئاق 
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.دهد یم  رارق  شیوخ  هاگرد  ناّصاخ  زا  ار  وا  دوخ ، هدنب  یسانش  تقو  نیا  زا  یسانشردق  نیا  يارب 

یم شرافس  دیکأت و  رایسب  زامن ، نامز  تیاعر  هب  تبسن  مالسلا ،  مهیلع  نیموصعم  هّمئا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  یمارگ  ربمایپ 
زامن تقو  راظتنا  هشیمه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  مّرکم  ربمایپ  .تسا  تادیکات  نیا  دیؤم  زین  ناراوگرزب  نآ  یلمع  هریس  دندومن و 

یم ارف  زامن  تقو  ماگنه ، هچ  هک  دوب  بقارم  هشیمه  تشاد و  تبغر  قوش و  زامن  هب  ًادیدش  ترـضح  نآ  نینچمه  .دندیـشک  یم  ار 
قوش هک : تسا  نآ  نیبم  گنـسنارگ ، راتفگ  نیا  نک »! متحار  نتفگ  ناذا  اب  لالب ، يا  : » دندومرف یم  نّذؤم  هب  ماگنه  نآ  رد  دسر و 

یم زامن  تقو  ندیسر  ارف  رد  ار  شیوخ  یتحار  هک  يروط  هب  دناسر ، یم  شمارآ  هب  ار  ترضح  نآ  یهلا ، فیلاکت  ماجنا  زامن و  هب 
ار بارطـضا  نیا  ّتلع  نوچ  .دـیزرل  یم  شندـب  هتـشگ و  برطـضم  دیـسر ، یم  زاـمن  تقو  نوـچ  زین   � یلع ترـضح  .تسا  هدید 
زا نانآ  دومن و  هضرع  اه  هوک  نیمز و  اه و  نامـسآ  رب  دنوادخ  هک  تسا  هدیـسر  یتناما  ءادا  تقو  : » دومرف ترـضح  نآ  دندیـسرپ ،

«. دننک لمح  ار  نآ  دنناوتن  هک  دندیسرت  دندز و  زاب  رس  نآ  لوبق 

: دجسم رد  زامن  هماقا  تیمها  ج -

هب هکلب  نآ ؛ یناکم  دـُعب  ياـنعم  هب  هن  سّدـقت ، نیا  .تسا  رادروخرب  ناناملـسم  ناـیم  رد  ـالاو  یتلزنم  هژیو و  یهاـگیاج  زا  دجـسم   
، دریگ یم  ماجنا  نآ  رد  شیاین  شتسرپ و  هک  يونعم  ییاضف  ناونع 
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نیرت یلـصا  نیرت و  مهم  یلو  تسا ، دّدـعتم  ياـه  شقن  هدرخ  فـلتخم و  عوـنتم ، ياـهدرکراک  ياراد  دجـسم  هـچ  رگا  .دـشاب  یم 
یم نامزال  ناکمال و  لاعتم  دـنوادخ  یمالـسا ، ياه  هزومآ  تاروتـسد و  هب  انب  .دـشاب  یم  نآ  رد  يدابع ، روما  ماـجنا  نآ  درکراـک 

رب اهنآ  دنتسه و  نیمز  رد  ادخ  ياه  هناخ  دجاسم  : » دیامرف یم  روهشم  یتیاور  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  لوسر  .دشاب 
، گنـس نارگ  مالک  نیا  نایب  زا  فدـه  دـننک .» یم  یناشفارون  نیمز  رب  ناگراتـس  هکنانچ  مه  دـننک  یم  یناـشفا  رون  نامـسآ  لـها 

نیا زا  يریگ  هرهب  اب  دـنناوتب  اهنآ  ات  تسا  ناناملـسم  دزن  رد  یهلا ، سدـقم  ناکم  نیا  تیمها  ناـیب  دـجاسم و  عیفر  هاـگیاج  میـسرت 
هماقا نآ  سأر  رد  هک  يدابع  لامعا  هژیو  هب   ) روما ماـمت  رد  هدومن و  هجوت  تدـحو  عاـمتجا و  نوناـک  نیا  هب  شیپ ، زا  شیب  هزومآ 

، تعامج زامن  هماقا  صوصخ  رد  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  دّکؤم  ياهدومنهر  هب  هجوت  اب  .دـنهد  رارق  روحم  ار  نآ  دراد ) رارق  زامن 
ماجنا تهج  ناکم  نیرتهب  اتسار  نیا  رد  .دریگب  لکش  عامتجا  نیا  ات  تسا  یناکم  هب  زاین  تارضح  نآ  تایونم  ندومن  یلمع  تهج 

رد زامن ، هماقا  شاداپ  رجا و  هشیدنا ، نیا  جیورت  زین  تبغر و  هزیگنا و  داجیا  فده  اب  لیلد و  نیمه  هب  .دنشاب  یم  دجاسم  مهم ، نیا 
زین نیملـسم  روـما  دـجاسم ، رد  نینمؤـم  روـضح  اـب  قـیرط  نیدـب  اـت  .دـنا  هدرک  رکذ  هناـخ  رد  نآ  ییاـپرب  ربارب  نیدـنچ  ار  دجـسم 

رتسب زین  راکفا و  دهم  نواعت و  عامتجا و  زکرم  ناونع  هب  نونکات  زاغآ  زا  دجاسم  هک  هنوگ  نامه  .دریگب  لکـش  هدش و  یهدـنامزاس 
رد يرورپ ، هشیدنا  يزاس و  هشیدنا 
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یلصا دشاب و  یم  نمؤم  صلخم و  یعامتجا  دوجو  اضف  نیا  داجیا  رد  لماع  نیرتمهم  دنیآ ، یم  رامـش  هب  يونعم  افـص و  اب  یطیحم 
تعامج زامن  ییاپرب  دوش ، رارکت  هدـعو  جـنپ  زور  ره  دریگب و  لکـش  يونعم  شیامه  نیا  اـت  دوش  یم  بجوم  هک  يا  هماـنرب  نیرت 

نارازگزامن نانمؤم و  زاورپ  ناکما  رتوبک ، لاب  ود  ناسب  دنرگید و  کی  موزلم  مزال و  تعامج  زامن  دجـسم و  لیلد  نیمه  هب  .تسا 
.دنزاس یم  مهارف  الاب  ملاع  هب  ار 

: تیباّذج بذج و  موهفم  - 3

تردق میناد  یم  هچنانچ  .دشاب  یم  عفد  دض  ششک و  ندیـشک ، دوخ  يوس  هب  ندیـشک ، دیمع ، گنهرف  رد  بذج ،»  » يوغل يانعم   
بذج .دراد  یگتـسب  شنوماریپ  ياهزاین  اب  هطبار  رد  ناکم ، نآ  یگدـننک  ءاضرا  نازیم  هب  یتیعقوم  ای  یناکم  ره  یگدـننک  بذـج 
باّذج تیعقوم  کی  هک  دنرواب  نیا  رب  اه  یـضعب  یهاگ  .دریگ  رارق  هجوت  دروم  تهج  ود  هب  تسا  نکمم  تیعقوم  کی  یگدـننک 
هـسفن یف  شزرا  اج  نیا  رد  .دنکن  ءاضرا  هچ  دیامن و  ءاضرا  ار  يزاین  تیعقوم  نآ  هچ  تسا ، باّذج  هسفن  یف  هکنیا  رطاخ  هب  تسا 

ابیز و ناگدننیب  رظن  هب  هک  دشاب  یـصئاصخ  اه و  یگژیو  دـجاو  تیعقوم  نآ  دوخ  هک  تسا  نیا  مزلتـسم  یناکم  ای  تیعقوم ، روما و 
نآ ینیع  ینوریب و  شزرا  هب  یتیعقوم ، ندوب  بذاج  ای  روما و  يدنمـشزرا  هک  دـنرواب  نیا  رب  رگید  يا  هدـع  .دـیآرظن  هب  دنمـشزرا 

ییاه یگژیو  دجاو  دیاب  تیعقوم  نآ  تسا و 
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(، میزرو یم  دـیکأت  نآرب  زین  ام  هچ  نانچ   ) مود هاگدـید  ساسا  رب  .دوش  ءاضرا  یمدآ  ياـهزاین  زا  یـشخب  نآ  هطـساو  هب  هک  دـشاب 
نازیم نیب  .دوـش  رجنم  مدرم  ياـهزاین  ءاـضرا  هـب  اـه  یگژیو  نآ  هـک  دـشاب  ییاـه  یگژیو  دـجاو  دـیاب  دجـسم ، نوـچمه  یتـیعقوم 
اهزاین نیا  هک  دراد  ییاه  تیعقوم  هب  ور  زین  یمدآ  .دراد  دوجو  یمیقتـسم  هطبار  نآ ، ندوب  باّذج  نازیم  دجـسم و  یگدننکءاضرا 

: نوچ ییاهزاین  .دننک  یم  ءاضرا  ار 

: ّقلعت تبحم و  تینما ، فلا -

ًاـساسا .کیژولویزیف  ياهزاین  زا  زیامتم  اّما  تسا  يرـشب  ياهزاین  خنـس  زا  زین ، عاـمتجا  هب  ّقلعت  تبحم و  تینما ، نوچمه  ییاـهزاین 
هتسد ود  هب  ار  اهزاین  زین  ولزم »  » .دوش یم  زیامتم  تاناویح  زا  ّقلعت  تبحم و  تینما ، نوچ  ییاهزاین  زا  يرادروخرب  هطـساو  هب  یمدآ 

: یلک

کیژولویزیف ياهزاین  - 1

ءاضرا رب  دـیکأت  مزلتـسم  یناسنا  یگدـنز  هب  یـشخب ، ینعم  یباـی و  تیوه  نیارباـنب  .تسا  هدومن  میـسقت  یتخانـشناور  ياـهزاین  - 2
، دنراد يرتشیب  تیقفوم  اهزاین  نیا  ءاضرا  رد  هک  ییاه  ناکم  .یمدآ  کیژولویزیف  ياهزاین  ًافرـص  هن  تسوا ، یتخانـشناور  ياهزاین 
هک ارچ  دنتـسه ، دارفا  دوجوم  تیعـضو  رب  رظان  رتشیب ، زین  اهزاین  نیا  هک  مینک  هراشا  دیاب  هتبلا  .دنراد  روخرب  زین  يرتشیب  تیباّذج  زا 

.دنوش ءاضرا  دیاب  هک  تسا  دارفا  یعقاو  ینیع و  ياهزاین  هلمج  زا  قوف  ياهزاین 
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: ییافوکش دوخ  هب  زاین  ب -

صاخ تیعقوم  تیهام و  ظاحل  هب  اـما  تسا ، یتخانـشناور  ياـهزاین  ورملق  رد  هکنیا  نیع  رد  : » تسا يزاـین  ییافوکـش  دوخ  هب  زاـین 
هاگیاج زا  ریغ  یهاگیاج ، هب  ندیـسر  يارب  اه  ناسنا  یمامت  .دراد  رارق  یناـمرآ  يراـجنه و  بولطم  ياـهزاین  ورملق  رد  رتشیب  دوخ ،
ًاـساسا زین ، یمدآ  یهاوخ  نامرآ  دـننک و  یم  شالت  ...و ) تینما ، کیژولویزیف ،  ) دوجوم زاین  زا  ریغ  يزاـین ، ءاـضرا  يارب  دوجوم و 

دناوت یم  یتاجرد  هچ  هب  ناسنا ، هکنیا  یمدآ و  یعقاو  هاگیاج  نییبت  .تسا  ییافوکش  دوخ  زاین  ءاضرا  ترورض  رب  وا  دیکأت  رب  رظان 
(1) «. دیامن یم  مهارف  ار  زاین  نیا  ییافوکش  ءاضرا و  هنیمز  زین  دیآ ، لئان 

ءاحنا هب  اهنآ  هک  تسا  حضاو  رپ  .دشاب  یم  نانآ  ياه  هزیگنا  زاین و  صیخـشت  دـجاسم ، هب  ناناوج  بذـج  رد  رگید  یـساسا  روحم   
هب یخساپ  اجنآ  رد  هک  دنور  یم  یلفاحم  اه و  ناکم  هب  ریـسم  نیا  رد  دنیآ و  یم  رب  دوخ  نوگانوگ  ياهزاین  ءاضرا  یپ  رد  فلتخم 
رد دنراد و  یهاگآ  ناناوج  ياهزاین  زا  هزادنا ، هچ  ات  نآ  ناّیلوتم  دجاسم و  دید  دـیاب  سپ  .دـنبایب  دوخ  نوگانوگ  ياهزاین  زا  یکی 

.دنا هدرک  راک  يزیر و  همانرب  اهزاین ، نیا  ندروآرب  رد  نازیم  هچ  ات  ندوب  هاگآ  تروص 

، يونعم یعامتجا ، یفطاع ، یناور ، ینامـسج ، ياـهزاین  هلمج : زا  ناـناوج  ناـناوجون و  فلتخم  ياـهزاین  صیخـشت  بیترت ، نیدـب   
یقالخا
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همانرب هاگنآ  دش ، هتخانـش  ناوج  ناوجون و  تایـصوصخ  یتقو  .دشاب  دجاسم  هب  نانآ  بذج  رد  يرثؤم  ماگ  دـناوت ، یم  یتخانـش  و 
قباطم هدوب و  نانآ  نوگانوگ  ياهزاین  ياضرا  هجوتم  هک  دننک  نیودت  ییاه  همانرب  دوب ، دنهاوخ  رداق  دجاسم ، یگنهرف  روما  نازیر 

.دشاب رثؤم  دناوت  یم  دجاسم  رد  ناناوج  شرورپ  بذج و  يارب  ییاه  همانرب  نینچ  .دشاب  ناش  هیحور  اه و  هقیلس  اب 

: یسانش بطاخم  - 4

نخـس وا  اب  يرگید  هک  یـسک  تبحـص ، فرط  باـطخ ، فرط  تسا : هدـش  فیرعت  هنوگ  نیا  ، دـیمع گـنهرف  رد  بطاـخم »  » هژاو  
روشک تیعمج  زا  ییالاب  دصرد  ناناوج  ناناوجون و  .دنـشاب  یم  یمالـسا  هعماج  راشقا  مامت  لماش  نابطاخم ، ثحب  نیا  رد  .دـیوگب 

؛ دشاب یم  ینس  عطاقم  ریاس  زا  شیب  اهنآ  رد  اه ، همانرب  یشخب  رثا  نازیم  دنرادروخرب و  ییالاب  هوقلاب  لیـسناتپ  زا  هداد و  لیکـشت  ار 
.تسا رادروخرب  یصاخ  یگژیو  زا  نانآ  هب  طوبرم  ثحابم  لیلد  نیمه  هب 

تخانـش .دـبلط  یم  ار  یـصاخ  شور  هار و  نآ ، غیلبت  دوش  یم  هتفرگ  رظن  رد  ناوج  ناوجون و  يارب  ًاصاصتخا  هک  يزیر  همانرب  ره   
بولطم جیاتن  هب  ندیـسر  رد  ار  ام  دناوت  یم  وا ، يراتفر  یتیـصخش و  يایاوز  عالـضا و  مامت  هب  هجوت  بطاخم و  تایـصوصخ  قیقد 

شور هقیلـس و  هشیدـنا ، شریذـپ  يارب  اهنآ  نتخاس  هداـمآ  فطاوع و  تاـساسحا و  نتخیگنا  رب  ّدـح  رد  غیلبت  یناـمز   » .دـنک يراـی 
اما دوب ؛ یصاخ 
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هدودحم زا  دریگ ، یم  تروص  نابطاخم ) بذـج  هریاد  شیازفا  فدـه  اب   ) صاخ يرـشق  يارب  صاخ و  فدـه  اب  هک  یغیلبت  هزورما 
اجنآ ات  تسا ؛ هدش  لیدبت  هدنتـسرف »  » و هدـنریگ »  » نیب یلماعت ، هیوس و  ود  دـنیآرف  کی  هب  هتفر و  رتارف  ینیقلت  هیوس و  کی  طابترا 

هدرتسگ ...و  یسانش  مدرم  یسانش ، هعماج  یـسانشناور ، تاطابترا ، يروآ ، نف  هنهپ  رد  نیون ، ياهدرکیور  زا  ّرثأتم  غیلبت ، هلوقم  هک 
رد نآ ، یگنوگچ  یتسیچ و  رازبا و  شور ، اوتحم ، هک  تسا  يدنیآرف  غیلبت ، هکنآ  لاح  .تسا  هداد  هعـسوت  ار  دوخ  درکراک  هدش و 
هب لماع  جـنپ  لقادـح  يا ، هبناج  دـنچ  هدـیچیپ و  لماعت  نینچ  رد  .دوش  یم  نییعت  هدنونـش »  » و هدـنیوگ »  » لایـس بطق  ود  اـب  لـماعت 

: زا دنت  رابع  هک  تسا  لیخد  لاّعف  تروص 

(. هدنیوگ تیصخش  یعامتجا  هاگتساخ  نأش و  تلزنم ، هاگیاپ ، ( ؟ یسک هچ  فلا -

(. غیلبت نومضم  عوضوم و  درکراک  تیباّذج و  تیهام ، اوتحم ، ( ؟ ار يزیچ  هچ  ب -

(. هدنونش ای  هدنریگ  گنهرف  یعامتجا و  هقبط  رشق ، سنج ، نس ، رظن  زا  بطاخم  عون  ( ؟ یسک هچ  هب  ج -

(. میقتسم ریغ  میقتسم و  شور  ینوریب ، ینورد و  ياه  تفایهر  مایپ ، لاقتنا  رازبا  هناسر و  غیلبت ، شور  ( ؟ یقیرط هچ  زا  د -

(. نیع نهذ و  ینادیم  ياضف  بطاخم ، یساسحا  یفطاع و  طیارش  یناور ، یحور و  تیعضو  ( ؟ یتیعقوم هچ  رد  ه -
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هب نابطاخم  بذج  تهج  یغیلبت ، ياه  تیلاعف  رـصانع  راتخاس  بسح  رب  ناوت  یم  ار  قوف  ياه  هّفلؤم  زا  کی  ره  ، » رگید ترابع  هب 
(1): درک نایب  ریز  ياه  هنوگ 

(. هدنونش ای  هدنریگ و  ياه  یگژیو  تخانش  ( ؛ یسانش بطاخم  فلا -

(. بطاخم قئالع  اه و  تبغر  اهزاین ، تخانش  ( ؛ یسانشزاین ب -

(. دمآراک رثؤم و  ياه  شور  شنیزگ  تخانش و  ( ؛ یسانش شور  ج -

(. وا طیحم  بطاخم و  یناور  یحور و  ياضف  تخانش  ( ؛ یسانش تیعقوم  د -

(. زور نامتفگ  تایبدا و  رب  يرایشه  یهاگآ و  نابز  ( ؛ �ینیزگ هژاو  یسانش و  نابز  ه -

(. نامز تایضتقم  اه و  ترورض  هب  هجوت  یهاگآ و  نامز  ( ؛ یسانش نامز  ز -

(. غیلبت دنیآرف  یشخبرثا  یبایزرا  يریگدروخزاب و  یبایشزرا ، ( ؛ یسانشدمایپ ح -

هوبنا هدرتسگ و  روضح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  مرکم  یبن  طسوت  دجـسم ، سیـسأت  لـیالد  نیرتمهم  زا  یکی  هکنیا  هب  هجوت  اـب   
یم هجیتـن  تسا ، هدوب  ینید  ياـه  هزومآ  یمالـسا و  فراـعم  میهاـفم و  شزومآ  تداـبع و  تهج  سدـقم ، ناـکم  نیا  رد  نینمؤم ،

؛ دنک یمن  ادیپ  دشاب ، هتشاد  دیاب  هک  نانچ  نآ  یموهفم  انعم و  مدرم  روضح  نودب  دجسم  هک  میریگ 
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نیمه رد  .ددرگ  مهارف  ناناوج  ناناوجون و  هژیو  هب  دجسم ، نابطاخم  لابقتـسا  شیازفا  يارب  مزاول  اهرازبا و  مامت  تسا  هتـسیاب  سپ 
: میتسه هجاوم  بطاخم  عون  ود  اب  طابترا ،

یم ناشن  يدنم  هقالع  یعون  صاخ ، تمدـخ  هب  تبـسن  هک  دوش  یم  قالطا  مدرم  زا  يا  هعومجم  هب  هوقلاب :)  ) ماع نیبطاخم  فلا - »
.دنهد

يارب ار  دجاسم  دـنراد و  ار  صاخ  تمدـخ  هیهت  ناکما  یـسرتسد و  هک  هوقلاب  نیبطاخم  زا  یتمـسق  فدـه :)  ) صاخ نیبطاخم  ب -
(1) «. دننک یم  باختنا  تیلاعف 

ناناوجون هژیو  هب  نابطاخم  اب  دجسم  دنویپ  جیورت  رد  دناوت  یم  اهنآ ، تیاعر  ریز و  دراوم  لماوع ، تاکن ، هب  هجوت  هصالخ  روط  هب   
: دشاب رثؤم  ناناوج  و 

.اهنآ زا  کی  ره  تایصوصخ  ییاسانش  نابطاخم و  يدنب  میسقت  فلا - »

(. نیفرط ياه  یگژیو  قابطنا   ) اهنآ اب  طابترا  يارب  بسانم  دارفا  باختنا  ب -

(. زور طیارش  اهزاین و  اب  بسانت  ییاسر ، ییاریگ ، ددعت ، هزادنا ، نومضم ، اوتحم ، لکش ،  ) تسرد مایپ  ج -

(. ...و هنایار  وئدیو ، ملیف ، راون ، ینفلت ، یبتک ، يروضح ، : ) یطابترا ياه  لاناک  د -
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(1) («. اهنآ حالصا  بطاخم و  رب  غیلبت  یطابترا و  راثآ  عون  لماوع ، لیالد و  تخانش  جیاتن ، یبایزرا  : ) یجنسرثا ه -

بطاخم ینورد  ياه  تبغر  اهزاین و  زا  هدیـشوج  دیاب  یغیلبت ، ياه  مایپ  فدـه و  اوتحم ، : » هک تشاد  هجوت  مهم  هتکن  نیا  هب  دـیاب   
اـسب هچ  .دوش  یم  ماجنا  درف  رد  یناسنا ، لئاضف  یقالخا و  ياه  شزرا  میهافم و  يزاس  ینورد  دنیآرف  هک  تسا  قیرط  نیا  زا  .دشاب 
رطاخ هب  اما  تسا ؛ رادروخرب  یـسدقم  هاگیاج  تلزنم و  زا  هدـنهد ، مایپ  دزن  رد  هک  یتسرد  بوخ و  رهاـظ  هب  ياـه  ماـیپ  فادـها و 

مایپ کی  يراذـگریثأت  عبنم  أشنم و  هچنآ  نیا  ربانب  .ددرگ  یم  مزال  تیباذـج  تهاـجو و  دـقاف  بطاـخم ، نورد  اـب  يریذـپان  لاـقتنا 
(2) .تسا بطاخم  ینورد  لیامت  هقالع و  زاین و  هب  هتسباو  تسا ، یتیبرت 

: ناوج ناوجون و  - 5

سپ دوجوم ، ياهرامآ  ساسارب   (3) «. دشاب هتـشذگن  نادـنچ  نآ  رمع  زا  هک  تسا  يزیچ  ون و  هزات ، انرب ،  » يانعم هب  تغل  رد  ناوج   
(4) «. تسا هدوب  دصرد  اهاتسور 63  رد  دصرد و  اهرهش 109  رد   » روشک ناوجون  ناوج و  تیعمج  دشر  نازیم  یمالـسا  بالقنا  زا 

ناوت یم  نیا  ربانب 

ص:49
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یم رب  رد  ار ، روشک  یتیبرت  یبهذـم و  یگنهرف ، ياه  هاگتـسد  نابطاخم  زا  یمیظع  شخب  ناناوج ، ناناوجون و  ریثک  تیعمج  تفگ 
.دنریگ

هب دوش ، یم  رادـیب  یناوج  یناوجون و  عطقم  رد  یقالخا  لئاضف  هب  شیارگ  یناحور و  لامج  شهاوخ  اه ، ناسنا  یگدـنز  ریـس  رد   
يارب شخب ، نیرتمهم  هک  اـهنآ  حور  یگداـمآ  هب  هک  دـنهاوخ  یم  ینید  ياـه  هزومآ  ناـغّلبم  زا  هراومه  نید ، ياـیلوا  ببـس  نیمه 

داب امـش  رب  : » دیامرف یم  صوصخ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ترـضح  .دنیامن  هژیو  هجوت  تسا  ناسنا  يالاو  تافـص  شریذپ 
(1) «. دنتسه رت  هدنریگ  باتش  ریخ  راک  يوس  هب  نارگید  هب  تبسن  نانآ  اریز  ناناوج  هب  نتخادرپ 

دوبهب رد  ازسب  يریثأت  دناوت  یم  هکنآ  رب  هوالع  دجاسم ، رد  ناناوج  ناناوجون و  باداش  روضح  ياه  هنیمز  ندروآ  مهارف  ییوس  زا   
حیحـص تهج  رد  نانآ  يرکف  یمـسج و  ياه  ییاناوت  ات  دوش  یم  ببـس  بسانم  طیارـش  نیمه  دیامن ، داجیا  نآ  ياه  همانرب  دـنور 

ساـسحا دـننک ، هدافتـسا  اـه  ییاـناوت  اـه و  تیفرظ  نیا  یماـمت  زا  دـنناوت  یمن  هـک  دـنیامن  ساـسحا  اـهنآ  رگا  هـک  ارچ  دریگ ، رارق 
.دنیامن یم  لامها  یگدوهیب و 

یکی ناونع  هب  دجاسم  ناناوج ، ناناوجون و  تیصخش  يونعم  داعبا  یشخب  انغ  يداقتعا و  ینابم  تیوقت  فده  اب  اتـسار و  نیمه  رد   
زا

ص:50
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.دنوش یم  بوسحم  مهم  نیا  هژاو  دیلک  ینید ، فراعم  رشن  غیلبت و  ياه  نوناک  نیرتزراب 

، لـماعت داـجیا  ياتـسار  رد  ماـگ  نیلوا  ناـناوج ، ناـناوجون و  یتیـصخش  ياـه  یگدـیچیپ  اـه و  یگژیو  تخانـش  تـهج  نـیمه  هـب 
.دوب دهاوخ  دجاسم  هب  یفطاع ، ساّسح و  رشق  نیا  بذج  يراذگریثأت و 

یناوجون .تسا  هدـشن  هتخانـش  بوخ  زونه  نآ  بناوج  زا  يرایـسب  تسا و  ناوارف  ماـهبا  طاـقن  ياراد  یملع  رظن  زا  یناوجون  هرود   
هلحرم ار  غولب  زا  شیپ  نینـس  .دوش  یم  میـسقت  غولب  زا  دـعب  غولب و  زا  شیپ  هلحرم  ود  هب  هک  تسا  ناسنا  یگدـنز  زا  یّمهم  نارود 

«. دنمان یم  بابش  روش و  دجو و  هلحرم  ار ، یسنج  غولب  زادعب  ياه  لاس  غولب و  ياه  ینارگن 

ار هلحرم  نیا  هتـسناد و  یگلاس  ات 18  زا 15  ار  یناوجون  هلحرم  یگلاـس و  ات 15  زا 12  ار  غولب  هلحرم  دلیف ،» دـه   » هطبار نیمه  رد   
افوکـش دـیاب  هک  تسا  يرطف  يرما  ینید  يونعم و  روما  هب  ناوجون  شیارگ  : » دـناد یم  یمومع  تامولعم  لیمکت  صـصخت و  زاغآ 

(1) «. درک يزیر  همانرب  شیارب  درب و  یپ  وا  اب  دروخرب  ياه  هویش  هب  ناوت  یم  وا ، هب  رظن  راهظا  ناکما  ناوجون و  تخانش  اب  .ددرگ 

زا ناشن  اهنآ  یماـمت  هک  دـنا  هدومن  هئارا  ار  یتاـیرظن  ناـفوسلیف ، نادنمـشناد و  زا  يرایـسب  ناوج ، ناوجون و  عوضوم  صوصخ  رد   
تیمها و
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.دـنک یم  فیـصوت  زئارغ  ربارب  رد  میلـست  يارب  هدامآ  جازم و  شتآ  ار  ناـناوجون  وطـسرا ،» : » هلمج زا  .دراد  رـشق  نیا  هژیو  هاـگیاج 
سیروم  » ریبعت و یناهگان  شهج  اـی  ناـفوط و  هب  نآ  زا  لاـه ،» یلناتـسا   » .دـمان یم  يوناـث » دـّلوت   » ار هرود  نیا  وسور ،» كاژ  ناژ  »

، لاسگرزب كدوک و  دـیوگ : یم  طابترا  نیمه  رد  زین  نیول ،» تروک   » .دـنک یم  دای  يروآون  یـشکرس و  بـالقنا ، ار  نآ  سبود ،»
هرود رد  راب ، کی  ار  ود  ره  تسا  روبجم  ناوجون  یلو  دننک ، یم  لمح  شود  هب  ار  یلاسگرزب  یکدوک و  هرود  راب ، کی  مادـک  ره 
هدقع دـیدجت  یـسنج و  هزیرغ  يرادـیب  ار  هرود  نیا  دـیورف ،»  » .دراد ّقلعت  ناهج  ود  ره  هب  اریز  دـنک ؛ لمح  دوخ  شود  هب  یناوجون 
داضت بلاق  رد  تیوه ،) نارحب   ) تیوه يریگ  لکـش  یگتـسباو و  لالحنا  دشر  ناونع  تحت  نآ  زا  نوسکیرا ،»  » دـمان و یم  پیدا ،

یقالخا لوصا  يزاس  نورد  ار  هرود  نیا  گربلهک ،» سنرول   » .دـنک یم  داـی  هعماـجاب )  ) ینورب - 2 دوخ ) اـب   ) ینورد - 1 هبناج : ود 
«، نلا  » دنک و یم  زیامتم  یگتـسبمه  لباقت و  یفن ، تیوه ، اب  ار  هرود  نیا  هژایپ ،»  » دـمان و یم  یلیمحت  یتنـس و  ياهدادرارق  زا  رتارف 

نـس ار  یناوجون  هرود  لزگ ،»  » نینچمه .تسا  یگلاس  هس  هرود  رد  نارحب  هباشم  ناوجون ، تیـصخش  رد  نارحب  داـجیا  دـیوگ : یم 
(1) «. دنک یم  فیصوت  يرنه  یبهذم و  ینالقع ، روما  رد  یگتفکش 

: تفگ نینچ  ناوت  یم  رظن  کی  زا  هک  يروط  هب  دوش ، یم  بوسحم  یمدآ  دشر  ياه  هرود  نیرتمهم  زا  یناوجون  هرود  نیا  ربانب   
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: دشخب یم  تیوه  ار ، دشر  يدعب  ياه  هرود  هک  تسا  گرزب  لوحت  بالقنا و  راهچ  دجاو  »

.یتخانش تسیز  لّوحت  ای  ینومروه و  بالقنا  . 1

.یعازتنا رّکفت  ییآدیدپ  ای  ینالقع و  بالقنا  . 2

.عونتم تاناجیه  فطاوع و  روهظ  ای  یفطاع و  بالقنا  . 3

(1) «. یقالخا لالقتسا  هب  نتفای  تسد  یقالخا و  یشزرا ، بالقنا  . 4

یتوافتم صاخ و  یحور  ساسحا  يزیرغ ، تالیامت  شیادیپ  غولب و  نارود  ياه  ینوگرگد  اب  نامزمه  ناسانـشناور ، رظن  ساسا  رب   
یم تّدـش  كولـس ، ریـس و  ینید و  لئاسم  يوس  هب  تکرح  تهج  ار  وا  لـیامت  هژیو ، ساـسحا  نیا  هک  دـیآ  یم  دـیدپ  ناـناوج  رد 

هک یتروص  رد  نیا  ربانب  .دـنا  هدـیمان  یعیبطلا » ءاروام   » هرود ي ار  هرود  نیا  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  ینوگرگد  طابترا و  نیا  .دـشخب 
تسوا هتسیاش ي  هک  يریسم  هب  ار  ساسحا  نیا  دنناوتن  ناوج ، اب  طبترم ، لماوع  ریاس  یعامتجا و  طیحم  هسردم ، ناتسود ، هداوناخ ،

نیمه دعب ، ياه  لاس  یط  رد  نامز و  رورم  هب  هاگنآ  دنیامن ؛ تیادـه  تشاد ، دـهاوخ  یپ  رد  ار  يو  يرکف  غولب  يونعم و  لماکت  و 
ییاه هزیرغ  لباقم ، رد  دـش و  دـهاوخ  یعاـمتجا  يونعم و  يرکف ، هاگتـساخ  لوصا و  دـقاف  تیوه و  یب  یتّیـصخش  هب  لیدـبت  درف ،

، ینیرفآرش بیرخت ، مجاهت ، نوچمه :

ص:53

.عبنم نامه  . 1 - 1

تعامج زامن  دجاسم و  هب  ناناوج  ناناوجون و  بذج  www.Ghaemiyeh.comياهشور  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 355زکرم  هحفص 62 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13107/AKS BARNAMEH/#content_note_53_1
http://www.ghaemiyeh.com


.دنزاس فرحنم  ّتیناسنا  قالخا و  هداج ي  زا  ار  يو  دنناوت ، یم  یبلط  ترهش  یتسود و  لام  یناسر ، رازآ 

طیحم هسردم ، هداوناخ ، قیرط  زا  هک  تسا  ییاه  هزومآ  زا  يریذپریثأت  هدامآ  ناوج ، ناوجون و  كاپ  ترطف  هک  تشاد  ناعذا  دیاب   
يریگ لکـش  رد  زین  يرگید  دراوم  هدش ، دای  ياهروتکاف  زا  نانآ  ندـش  رثأتم  رب  هوالع  .ددرگ  یم  لقتنم  اهنآ  هب  نالاسمه ، هورگ  و 

ياهزاین ءاضرا  هب  ناوت  یم  اهنآ  هلمج  زا  هک  دـیامن  یم  افیا  شقن  ینید  لئاسم  هب  تبـسن  ناـشلیامت ، مدـع  اـی  لـیامت ، ّتیـصخش و 
اهنآ هب  ییوگخـساپ  ددصرد  يرطف ، هاگآدوخان و  روط  هب  ناوج ، ناوجون و  .دومن  هراشا  ینورد  ياه  هزیگنا  زین  يرطف و  يزیرغ و 

.دنیآ یم  رب 

اـه و يزیر  هماـنرب  تیقفوم  ناـناوج ، ناـناوجون و  يـالاب  دـشر  خرن  زین  گرزب و  ياـه  رهـش  هرهچ  ینوگرگد  هب  هجوـت  اـب  هزورما   
رد دـمآ ، زور  یعامتجا  یگنهرف و  ياه  هّفلؤم  هژیو  هب  فلتخم  لماوع  هب  ریگارف ، هبناج و  همه  درکیور  دـنمزاین  اه ، يراذگتـسایس 

ناوج ناوجون و  لسن  يرکف  ياه  هتـساوخ  شرگن و  زا  نتـشاد  یهاگآ  دنمزاین  زین  دـجاسم ، درکراک  تهج  نیمه  هب  .تسا  هعماج 
فلتخم راـشقا  یفنم  شنکاو  یعطقم ، ارذـگ و  ياـه  هدـیدپ  زا  هدافتـسا  دـمآراکان و  تقوـم و  ياـهراکوزاس  يریگراـک  هب  .تسا 

.تشاد دهاوخ  یپ  رد  ار  دنتسه  هعماج  راذگریثأت  رشق  هک  ار  ناناوج  ناناوجون و  هلمج  زا  هعماج ،
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اه هناخزامن  دجسم و  هب  ناناوج  ناناوجون و  بذج  عناوم  لماوع و  لصف 2

هراشا

ص:55
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زا ینـشور  زادنا  مشچ  دناوت ، یم  اهنآ  یلیلحت  یـسررب  دـجاسم و  هب  ناناوج  ناناوجون و  رابدا  ای  لابقا  للع  هب  هجوت  دـیدرت  نودـب   
رد اهدرکلمع  هعومجم  یسانش  بیـسآ  رگن و  هتـشذگ  درکیور  .دهد  تسدب  هدنیآ  رد  هعماج  ینید  گنهرف  هرتسگ  رد  ار  تارییغت 
رد يرثؤم  ماگ  یتآ ، ياـه  يزیر  هماـنرب  يراـج و  ياـه  شور  دوبهب  حالـصا و  روظنم  هب  نآ  لاـعف  یناـسنا  عباـنم  دجـسم و  هزوح 
زا شیپ  .دوب  دـهاوخ  ناناوج  ناناوجون و  هژیو  هب  هعماج  راشقا  یماـمت  ّرثکتم  فلتخم و  ياـهزاین  هب  دـجاسم  ییوگ  خـساپ  ياتـسار 

شاکنک یسررب و  دروم  دوجوم ، عناوم  لماوع و  تسا  هتسیاب  دجاسم  نالاعف  هتشذگ  درکلمع  دقن  هناسانش و  بیـسآ  ثحب  هب  دورو 
.دریگ رارق 

: زا دنترابع  دجسم  هب  ناناوج  ناناوجون و  بذج  عناوم  لماوع و 

هداوناخ فلا -

( هاگشناد هسردم و   ) یشزومآ ياه  طیحم  ب -

هعماج ج -

درف ِدوخ  د -

دجسم ه -

: دش دهاوخ  هئارا  یتاحیضوت  روکذم  رصانع  لماوع و  زا  کی  ره  نوماریپ  نونکا 
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: هداوناخ فلا -

هدنیآ و یتخبدب  ای  یتخبـشوخ  دریگ و  یم  تأشن  نآ  زا  هدـش و  يزیر  یپ  نآ  رد  ناسنا  تواقـش  ای  تداعـس  هیاپ  هک  تسا  يداهن   
نوناک رد  دـجاسم ، هب  بذـج  عناوم  زا  یـشخب  ببـس  نیمه  هب  .دروخ  یم  مقر  اجنآ  زا  ناـسنا  راـب  تبکن  اـی  زیمآراـختفا  تشونرس 

: زا دنترابع  هداوناخ  اب  طابترا  رد  ناناوج  ناناوجون و  بذج  عناوم  هلمج  زا  .دراد  هشیر  هداوناخ 

زا اهنت  هن  هک  يروط  هب  نادنزرف ، یهلا  فیلاکت  ینید و  تیبرت  صوصخ  رد  نّیدتم  ناملسم و  نیدلاو  زا  یضعب  ّتیساسح  مدع  - 1 
تبـسن دوخ  نادنزرف  يریذپریثأت  زا  هاگ  یتح  هکلب  دننک ، یمن  قیوشت  یهلا  دودح  ضئارف و  ماجنا  هب  ار  اه  هچب  نییاپ  نینـس  نامه 

رد نییاپ  نینـس  رد  نادنزرف  هب  نیدـلاو  یهجوت  یب  نیمه  .دـنروآ  یم  لمع  هب  تعنامم  زین ، یعامتجا  ياهداهن  ریاس  ياه  هزومآ  هب 
هرهوج ماوق  تابث و  هلحرم  رد  الاب و  نینـس  رد  نانآ  ات  دوش  یم  ببـس  ینید  فیلاکت  ماـجنا  دجـسم و  اـب  ناشنادـنزرف  نداد  دـنویپ 

هب دیقت  دجسم و  اب  تسناؤم  ًالمع  دیآ ، دیدپ  اهنآ  رد  زین  یلیامت  رگا  ای  دنوش و  هناگیب  ینید  لئاسم  دجاسم و  اب  ای  دوخ  یتیـصخش 
.ددرگ یّقلت  نهذ  زا  رود  تخس و  نانآ  يارب  ینید  ماکحا 

يا هنوگ  هب  عوضوم ، نیا  اب  دروخرب  رد  دنرادن و  دوخ  نادنزرف  يداقتعا  لئاسم  اب  طابترا  رد  مزال  هجوت  اه  هداوناخ  زا  یـضعب  - 2 
.دیامن یم  داجیا  نانآ  يارب  ار  بولطم  ان  يا  هنیمز  هک  دننک  یم  لمع 
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هراب رد  هچنآ  .دریذپ  یم  دننک ، باختنا  هک  ار  يداقتعا  ره  اهنآ ، نادنزرف  رایـشوه  همین  نهذ  هک  دنـشاب  هتـشاد  رظن  رد  دیاب  نیدلاو 
زین ناتنادـنزرف  صوصخ  رد  دیـشیدنا ، یم  یبهذـم  لـئاسم  ینید و  میهاـفم  هزوح  رد  صوـصخ  هب  دوـخ  یگدـنز  هراـب  رد  دوـخ و 

.دنک یم  ادیپ  قادصم 

دوش یم  بجوم  هناتسود ، يدنواشیوخ و  یگداوناخ و  ياه  ینامهیم  اه و  ترـشاعم  رد  یعرـش  دودح  طباوض و  تیاعر  مدع  - 3 
هک اـجنآ  زا  تسوا و  تعیبط  هیلوا و  عبط  اـب  قفاوم  هک  زیارغ ، ياـضرا  ییارگ و  تذـل  قلطم و  يدازآ  نس  رد  هک  ناوج  ناوجون و 

دجـسم هب  دورو  هب  یلیامت  ًارهق  اذل  تسین ؛ راگزاس  وا  هیلوا  عبط  اب  هک  دننک  یم  دّیقم  دودحم و  ار  وا  یقالخا  لوصا  تیاعر  نید و 
یثنخ مه  ار  ینوریب  هدنزاس  لماوع  ياه  شالت  اه و  ییامنهار  اه ، ترـشاعم  هنوگ  نیا  دنهد و  یمن  ناشن  دوخ  زا  ینید  زکرم  ره  ای 

.دننک یم  رثا  یب  و 

یتحاران عفر  رد  ءاّکتا  لباق  یلصا و  ياه  شور  زا  یکی  هک  دنیامن  یم  ءاقلا  ار  مهم  هتکن  نیا  شیوخ  نادنزرف  هب  نیدلاو  رتمک  - 4 
رطاخ هب  ینس  عطقم  نیا  رد  اهنآ  اریز  .تسا  ترضح  نآ  يدونـشخ  یلاعت و  يراب  دنوادخ  تیاضر  بلج  هب  هجوت  اه ، ینارگن  اه و 
مهم لصا  نیا  دوخ  نادنزرف  هب  دیاب  نیدلاو   ) .دش دنهاوخ  هجاوم  یناور  یحور و  نوگانوگ  تالکـشم  اب  هرود ، نیا  صاخ  طیارش 

رد روضح  نامیا و  نتشاد  هک  دننک  نییبت  یتسرد  هب  ار  نآ  دنیامن و  يروآدای  ار 
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( داد دهاوخ  ءاقترا  ار  نانآ  سفن » هب  دامتعا   » نازیم زین  یبلق  نامیا  هدش و  ینورد  نامیا  تیوقت  شیازفا و  ببس  یبهذم  نکاما 

هنوگ ره  اب  ههجاوم  زا  ار  وا  دوخ ، دنزرف  يرادهگن  ظفح و  رد  مئاد  هک  یناردام  ناردپ و  ! » دنراد قرف  مه  اب  تلاخد  تبقارم و  - 5 
هلباقم تصرف  دننک و  یم  يرادهگن  طایتحا »  » میخض قرورز  رد  ار  ناوجون  يا ، هناخلگ  کبس  هب  دنزاس و  یم  رود  یبیسآ  رطخ و 

دوخ بیـسآ ، رطخ و  زا  يریگ  شیپ  مان  هب  اهنآ  .دننک  یم  تیبرت  رت  ناوتان  رتریذپ و  بیـسآ  یناناوجون  دنریگ ، یم  وا  زا  ار  رطخ  اب 
(1) «. نیقلت غیلبت و  نایم  تسا  قرف  تفگ  دیاب  بیترت  نیمه  هب  .دننک  یم  ینابرق  ار 

دیاب تسا ؛ ندرک  لمع  نداد و  ناشن  ندرک ، تحیـصن  نتفگ و  زا  رت  مهم  تسین ، یفاـک  کـین  بلاـطم  نتفگ  قیاـقح و  رکذ  - » 6 
رب هک  فلکت  عّنـصت و  ایر و  يور  زا  هن  شیاـمن  نیا  .میراذـگب  شیاـمن  هب  دوخ  راـتفر  رد  میروآ  ناـبز  هب  میهاوخ  یم  هک  ار  هچنآ 

شریثأت دوب و  دـهاوخ  راذـگرثا  دوخ  هب  دوخ  هاگنآ  .دریگ  ماجنا  دـیاب  ینورد  صولخ  یهلا و  تین  اب  یبلق و  داقتعا  نامیا و  ساـسا 
(2) «. ددرگ یم  يراج  بطاخم  تیصخش  داعبا  یمامت  رد 

زا يریگ  هرهب  يداقتعا ، ياه  شزرا  اب  راگزاسان  تاناکما  زا  يرادروخرب  زین  و  اه ، هداوناخ  دودـحمان  هدرتسگ و  یگدز  هاـفر  - » 7 
ياهدمآرد
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طیحم رد  یـشیدنارالوکس  رتـهب  تراـبع  هب  اـی  ینید و  ياـه  هزوـمآ  زا  غراـف  یطارفا و  یگدز  ملع  اـی  یبآمرکفـشور و  تسرداـن ،
میمـصت هیحور و  هشیدـنا ، رد  زاـسان  اـی  یلاـعفنا  ياـه  شنک  ياـقلا  بجوم  هک  تسا  ییاـه  هنیمز  زا  نیدـلاو ، يوس  زا  هداوناـخ و 

(1) «. دوش یم  ناوج  ناوجون و 

زارد يزیر  همانرب  يزاـسرتسب و  لاـبند  هب  نادـنزرف  يارب  ینید  ضیارف  ماـجنا  یلمع و  شزومآ  تهج  اـه  هداوناـخ  زا  يرایـسب  - 8 
هب زاـین  یلمع ، ره  تیبرت  اـب  هطبار  رد  .دنتـسه  ناـنآ  هب  ینید  ياـه  هزومآ  قیرزت  لاـبند  هب  یعطقم ، تروص  هب  هکلب  دنتـسین  تدـم 

موادت یلاسگرزب  یتح  یناوج و  یناوجون و  لحارم  ات  عورـش و  یکدوک  نارود  زا  هک  تسا  تدم  دنلب  يزیر  همانرب  يزاسدنیارف و 
.دبای یم 

هاگ هناخ  طیحم  رد  یلو  دنناد ، یم  نید  ماکحا  یبهذم و  دوُیق  هب  دنب  ياپ  نّیدتم و  ار  دوخ  هک  ییاهرهوش  نز و  نایم  فالتخا  - 9 
ياهدروخرب هنوگ  نیا  هجیتن  دـننک و  یم  قاـمچ  مه  رـس  رب  ار  نید  ماـکحا  یخرب  هدومن و  هرجاـشم  اوعد و  دوخ  نادـنزرف  دزن  رد 

دجـسم نوچمه  ینید  زکارم  نید و  زا  نانآ  رّفنت  ینیبدب و  نادنزرف ، ناور  حور و  رد  هدـیدع  ءوس  راثآ  رب  هوالع  بسانمان ، یفنم و 
.تشگ دهاوخ 
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رارق اهدیابن »  » و اهدیاب »  » دنب رد  ار  اهنآ  ًاضعب  دجاسم  رد  روضح  يدابع و  کسانم  هب  دوخ ، نادنزرف  بذج  فده  اب  ینیدلاو  - 10
نییاپ و نینس  رد  نانآ  دنراد  رارـصا  دنیامن و  یم  يریگ  تخـس  دح  زا  شیب  رورـض ، ریغ  یبحتـسم و  ضئارف  ماجنا  رد  دنهد و  یم 

یگدز لد  ثعاـب  لـمع  نیا  .دـننک  تکرـش  يونعم  ياـه  هماـنرب  مسارم و  زا  یـضعب  رد  راـبجا  هب  فـیلکت  نس  هب  ندیـسر  زا  لـبق 
.دوش یم  ناشنادنزرف 

زا یـضعب   ) .تسا هدش  دجاسم  اب  نادنزرف  هتـساوخان  یگناگیب  ساسحا  یعون  زورب  بجوم  دجاسم  اب  نیدلاو  طابترا  نتـشادن  - 11 
یمن ادـیپ  روضح  سدـقم  ناکم  نیا  رد  مه  راب  کی  یلاس  یتح  هک  دـنا  هدرک  عطق  دـجاسم  اب  ار  دوخ  طابترا  نانچ  نآ  اه  هداوناخ 

(. دوشن ادیپ  دجاسم  اب  سنُا  هنیمز  زین  ناشنادنزرف  رد  نانآ ، عبت  هب  ات  دننک 

: هلمج زا  فلتخم ، لیالد  هب  تعامج  زامن  هماقا  ای  دجـسم و  رد  نادـنزرف  روضح  صوصخ  رد  رظن  تدـحو  یگنهامه و  دوبن  - 12 
میمـصت رد  لزلزت  داجیا  ثعاب  هک  ...و  اوه  يامرگ  امرـس و  دجـسم ، ریـسم  ندوب  رود  سرد ، ندـناوخ  دـنزرف ، ندوب  نس  مک  هناهب 

.تشاذگ دهاوخ  ءوس  ریثات  زین  اهنآ  ینید  تیوه  رد  تیاهن ، رد  يریگ و 

طـسوت زیمآرهق  زیمآ و  تنوشخ  ياه  شور  يریگراکب  ناناوج ، ناناوجون و  طـسوت  ینید  ضئارف  ماـجنا  مدـع  عناوم  زا  یکی  - 13 
هنیمز دشر  بجوم  تیاهن  رد  تسا و  هارمه  زین  تتامـش  ییوگازـسان و  یندب و  هیبنت  اب  تاقوا  یهاگ  اهراتفر  نیا  هک  تسا  نیدـلاو 

.دش دهاوخ  نانآ  رد  يزابجل  ینامرفان و  ياه 
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غیلبت یعون  هتـساوخان  هک  دننک  نایب  دوخ  نادـنزرف  روضح  رد  ار  یبلاطم  تینءوس ، نودـب  هک  تسا  نکمم  نیدـلاو  زا  یـضعب  - 14
دهاوخ ناشنادـنزرف  هب  طلغ  ياهرواب  ياقلا  ینیبدـب و  سح  زورب  ثعاـب  نینچ  مه  نید و  تیناـحور و  دجـسم ، ناـیلوتم  هیلع  یفنم 

.دش

نکمم هاگ  هک  دجاسم ، رد  روضح  روظنم  هب  ناوج  ناوجون و  رد  شریذپ  یگدامآ و  داجیا  روظنم  هب  مزال  يزاس  هنیمز  مدـع  - 15 
يارب دجـسم  هب  دورو  ای  تقو  لوا  زامن  زا  رتشیب  هریغ ، يا و  هنایار  ياه  يزاب  و  لابتوف ، يزاـب  نویزیولت ، ياـه  هماـنرب  هبذاـج  تسا 

.دشاب نآ  ياه  همانرب  زا  هدافتسا 

( هاگشناد هسردم و   ) یشزومآ ياه  طیحم  ب -

: هسردم ( 1 ب - 

صاخـشا یخرب  تاقوا  یهاگ  .هعمج  تعامج و  زاـمن  هژیو  هب  دـجاسم  یبهذـم  ياـه  هماـنرب  رد  تکرـش  تهج  مازلا  راـبجا و  - 1 
.دـنیامن یم  مازعا  اـی  توعد و  زاـمن  یبهذـم و  مسارم  هب  راـبجا  هب  ار  دارفا  هک  دـنیامن  یم  يزیر  هماـنرب  يروط  یقوـقح  اـی  یقیقح 

.دناسر دهاوخ  نانآ  هب  يدج  یبیسآ  هدش ، هدید  كرادت  ياه  همانرب  عون  نیا  رد  مزال  هزیگنا  نودب  دارفا ، تکرش  هک  تسا  یهیدب 
ناناوج ناناوجون و  زراب  تایصوصخ  زا  یکی   » .هعمج ای  تعامج و  زامن  همانرب  رد  سرادم  ناملعم  نازومآ و  شناد  تکرـش  دننام 

ار یبلاطم  ًامیقتسم  نانآ  هب  يرگ  هظعوم  مّکحت و  عضوم  زا  یناسک  دنتسین  لیام  هک  تسا  نیا 

ص:62
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یم هبرجت  ای  دنونـش و  یم  ای  دننک  یم  هدـهاشم  هک  ار  هچنآ  دوخ  دـیاقع  راکفا و  اب  قباطم  هک  دـنراد  تسود  هکلب  دـننک ، دزـشوگ 
یلبق و تایبرجت  ساسا  رب  بطاخم  ات  هدرک ، اهر  ارذـگ  هراـشا و  تروص  هب  ار  یغیلبت  ياـه  ماـیپ  نیارباـنب  .دـنیامن  تشادرب  دـننک ،
، مّکحت عضوم  زا  دیابن  هاگچیه  ناوج  اب  وگتفگ  غیلبت و  نایرج  رد  .دنک  دـیلوتزاب  ار  نآ  دوخ  یبلق  تالیامت  ینهذ و  ياه  شزادرپ 

قارغا یعقاوریغ و  ياهدیجمت  اه و  فیرعت  هک  ارچ  درک ؛ دـیجمت  فیرعت و  وا  زا  دـح  زا  شیب  یتح  ای  دـش و  دراو  رابجا  لیمحت و 
ياـضف هک  دراذـگ  یم  ياـج  رب  یبـیرخت  راـثآ  تیاـهن  رد  تسا ، هارمه  ناوـج  هب  تمارک  مارتـحا و  تین  اـب  هک  لاـح  نیع  رد  زیمآ 

(1) «. دزاس یم  هدولآ  طابترا ، دنیآرف  رد  ار  تحارص  تقادص و  تیمیمص ،

هب هژیو  هب  نایبرم ، ناملعم و  زا  یخرب  یملعم  رنه  یشزومآ و  حیحص  ياه  هویش  اب  ییانشآ  مدع  یگلصوح ، یب  یملع ، یناوتان  - 2 
، ییوج تقیقح  ترطف  یگنهرف ، یتدیقع ، يرکف ، ياهزاین  زا  یشان  تالاوئـس  هب  ندوبن  وگ  خساپ  ینید ، ياه  شزومآ  هئارا  ماگنه 
رد ینید  زکارم  نید و  هب  تبـسن  ینادرگیور  ِتلاح  جیردت  هب  هک  دوش  یم  بجوم  ناوج ، ناوجون و  يواکجنک  ییوج و  یپ  سح 
اب رگا  دوجوم ، یبهذـم  يرکف و  ءُالخ  هب  هجوت  اـب  ناوج  ناوجون و  یطیارـش  نینچ  رد   ) .دـیآ دوجوب  نایوجـشناد  نازومآ و  شناد 

بتاکم و نایلوتم 

ص:63
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خـساپ يرگید  تروص  هب  ار  وا  زاین  ...و  اه  شور  اه و  شنک  زا  يریگ  هرهب  اب  باّذـج و  يا  هنوگ  هب  هک  دـنوش  هجاوم  ییاـه  شنیب 
( .دش دهاوخ  نانآ  هشیدنا  بذج  هک  تسا  یعیبط  دنهد ،

هزومآ میهافم و  سیردـت  ماگنه  هدوب و  بسانم  دروخرب  هنـسح و  قالخا  دـقاف  هک  يدـیتاسا  ناملعم و  ناـیبرم ، زا  يریگ  هرهب  - 3 
نیا شزومآ  سرد و  سالک  زا  اهنت  هن  ناناوج  ناناوجون و  زا  يا  هدع  ات  هدش  ثعاب  دنتـسه ، نشخ  دنت و  يراتفر  ياراد  ینید  ياه 

.دننز زابرس  زین  ینید  ینابم  يریگدای  زا  هکلب  دنوش ، يرارف  نایبرم  هنوگ 

، دراد ینید  لئاسم  هب  تبـسن  نازومآ  شناد  بسانم  درکیور  مدع  رد  ییازـسب  شقن  هک  سرادم  رد  يّدـج  تالکـشم  زا  یکی  - 4 
یـشزومآ و روما  ياوتحم  نوتم و  هیهت  رد  یتقد  مک  يرادرب ، هرهب  لباق  راذـگریثأت و  بلاطم  هئارا  رد  تسرد  يزیر  هماـنرب  نادـقف 

عوضوم اب  يرنه  فلتخم  ياه  بلاق  زا  يریگ  هرهب  اب  هارمه  یشزومآ ، کمک  بسانم  تایرـشن  دوبن  زامن و  صوصخ  رد  یـشرورپ 
.تسا زامن 

نیا یهدوگلا  شقن  هب  هجوت  اب  .دننک  یمن  تکرش  تعامج  زامن  هماقا  رد  سرادم  یشزومآ  رداک  ناملعم و  ناریدم ، زا  یضعب  - 5 
ضئارف ماجنا  هب  تبـسن  ار  یهجوت  مک  یگزیگنا و  یب  یعون  هنیمز  يدابع ، کسانم  رد  اهنآ  تکرـش  مدـع  نازومآ ، شناد  هب  دارفا 

.دروآ یم  دوجو  هب  نازومآ  شناد  رد  ینید 

، دـنرادن ناحتما  زا  یـشوخ  ِلد  ًـالومعم  نازومآ  شناد  نوچ  سرادـم ، ياـه  هناـخزامن  رد  نازومآ  شناد  تاـناحتما  يرازگرب  - 6 
يرازگرب

ص:64
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.دروآ یم  دوجوب  زین  ار  هتساوخان  زیرگ  یعون  هکلب  دنک ، یمن  داجیا  ار  نآ  اب  سنُا  هنیمز  اهنت  هن  هناخزامن ، رد  تاناحتما 

شـسرپ و ینید  تاسلج  تعامجزامن و  يرازگرب  مدـع  بسانم ، هناخزامن ي  باـتک ، دـننام : بساـنم  مزـال و  تاـناکما  ندوبن  - 7 
...و هاگآ  قیال و  ناغلبم  روضح  ءالخ  هدننک ، عانقا  دیفم و  باذج و  ياه  همانرب  ِقوف  نادقف  خساپ ،

ياه هناخوضو  ییوشتـسد و  سیورـس  ندوب  بسانمان  روشک ، سرادـم  ياه  هناخزامن  رد  نازومآ  شناد  روضح  عناوم  زا  یکی  - 8 
(1) .دنشاب هتشاد  زامن  يارب  اّیهت  هب  تبغر  لیامت و  رتمک  نازومآ  شناد  ات  تسا ، هدش  بجوم  لضعم  نیمه  .دشاب  یم  نآ 

هک نانچ  نآ  دوخ  هنافـسأتم  دنتـسه ، نازومآ  شناد  دزن  کیتامزیراک  تیـصخش  دجاو  هک  ناملعم  ناریبد و  نایبرم ، زا  یـضعب  - 9 
.دنرادن دجسم  زامن و  گنهرف  ینید و  میهافم  اه و  هزومآ  زا  یعماج  یفاک و  عالطا  دیاش  دیاب و 

اب  ) دجاسم رد  تدابع  فیلکت و  نشج  مسارم  يرازگرب  هب  سرادم  ناریدم  هژیو  هب  شرورپ ، شزومآ و  نیلوئسم  هجوت  مدع  - 10 

ص:65

، هطسوتم سرادم  زا  دصرد  ییامنهار و 24  سرادم  زا  دـصرد   34 صوصخ ، نیا  رد  هدـمآ  لمع  هب  قیقحت  کی  ساـسا  رب  . 1 - 1
سرادم دصرد  ییامنهار و 28  سرادم  زا  دصرد  دشاب و 44  یمن  درادناتسا  نآ ، نازومآ  شناد  دادعت  هب  هجوت  اب  اه ، تلاوت  دادعت 

ياـهراکهار نوـماریپ  یـشهوژپ  یتاـقیقحت و  حرط  زا 60  شیب  جـیاتن  ك.ر :  ) دـنرادروخرب درادناتـساریغ  ییوشتـسد  زا  هطــسوتم 
( روشک زامن  هماقا  يزکرم  داتس  شهوژپ  قیقحت و  دحاو  زا  سرادم  رد  یناوخزامن  شرتسگ 
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(. دش دهاوخ  مهارف  نانآ  رتشیب  دنویپ  ییانشآ و  هنیمز  دجاسم ، رد  مسارم  نیا  يرازگرب 

زاـمن دجـسم و  هب  توعد  رد  عیدـب  ون و  ياـه  شور  زا  يریگ  هرهب  مدـع  یتنـس و  خوـسنم و  هنهک و  ياـه  شور  زا  هدافتـسا  - 11 
.تعامج

اه سالک  رد  هچنآ  ینید و  یـسرد و  بتک  تایوتحم  یـشزومآ و  ماظن  رد  یگنهامهان  اه و  هماـنرب  نتم  رد  یگنهاـمه  مدـع  - 12 
.دوش یم  حرطم 

.ینید نایبرم  ناملعم و  هب  ینید  ياه  شزومآ  اه و  تیلاعف  ندوب  رصحنم  - 13 

.هسردم هناخ و  نیب  یتیبرت  ياه  همانرب  ندوبن  گنهامه  - 14

: هاگشناد ( 2 ب - 

ءارآ و لدابت  لماعت و  دراوم  یخرب  رد  اه ، هاگـشناد  حطـس  رد  یمالـسا  ياه  لکـشت  اه و  هورگ  نیب  يداقتعا  ینید و  ینابم  رد  - 1
تیلاعف هنماد  طسب  تیاده و  رد  ناملـسم ، نایوجـشناد  دوجوم  ناوت  لیـسناتپ و  نتفر  زره  بجوم  رما  نیا  هک  درادن  دوجو  هشیدـنا 

.تسا هدش  نایوجشناد  ریاس  بذج  تهج  یمالسا  ياه 

شزومآ زکارم  اه و  هاگشناد   ) شهوژپ تاقیقحت و  شزومآ و  رما  رد  لیخد  ياه  هناخترازو  نیلوئسم  یفاو  یفاک و  هجوت  مدع  - 2 
تهج بسانم ، يزاس  هنیمز  مدع  زامن و  دجسم و  رما  هب  یتاقیقحت ) یلاع و 
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.اه همان  نایاپ  یلمع و  ياهراک  رد  دجسم  زامن و  عوضوم  هب  نتخادرپ  يارب  نایوجشناد  هب  هژیو  هجوت 

، دراد یبهذم  ياهراتفر  یهد  لکش  رد  یمهم  رایسب  شقن  هک  اه  هاگشناد  همانرب  قوف  یمسر و  ریغ  ياه  همانرب  هب  یهجوت  مک  - 3 
.اه هاگشناد  رد  ینید  ضیارف  ماجنا  هب  هدننک  بیغرت  ینید و  شرورپ  اب  بسانتم  یمسر  همانرب  دوبن  زین  و 

نیلوئـسم زین  نیدـلاو و  طـسوت  تراـظن  مدـع  هداوناـخ و  زا  يرود  لـیلد  هب   ) نایوجـشناد یگنهرف  لـئاسم  هب  يّدـج  نتخادرپن  - 4 
مک هب  رجنم  هک  دیآ ؛ یم  دوجوب  هب  نایوجشناد  زا  یضعب  رد  اه  يراجنهان  یخرب  زورب  هنیمز  اه  هاگباوخ  رد  هژیو  هب  ...و ،) هاگشناد 

.دوش یم  نانآ  ینید  تاداقتعا  ندش  گنر 

تاهبـش هب  ییوگ  خساپ  رد  نایوجـشناد  هاگهانپ  ءاجلم و  دـیاب  عقاو  رد  هک   ) یمالـسا فراعم  دـیتاسا  زا  یـضعب  یملع  فعـض  - 5 
(. دنشاب ینید 

میهاـفم هزوح  رد  یـشزومآ  بتک  ياوتحم  بلاـطم و  ندرکن  زور  هب  یمالـسا و  نوتم  اـه و  سرد  یگ  هنهک  ندوـب و  يرارکت  - 6 
.ینید

زا یضعب  نایم  رد  ءارآ  ّتتـشت  فالتخا و  دوجو  یبهذم و  يرکف و  ياهورین  هیزجت  یمالـسا و  ياه  نمجنا  اه و  نوناک  ّرثکت  - » 7 
(1) «. اهنآ

.یفرع ینید و  ياهراجنه  اه و  شزرا  تیاعر  هب  تبسن  هاگشناد  نیلوئسم  زا  یخرب  يراگنا  لهس  یهجوت و  یب  - 8 

ص:67

ص155. نمهب 81 ، يد و  مشش ، هرامش  شیپ  هاگشناد ، دجسم و  هلجم  . 1 - 1
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تیلاعف ماجنا  تهج  اه ، هاگـشناد  نیلوئـسم  يوس  زا  نآ  هنیمز ي  داجیا  مدـع  نایوجـشناد و  زا  یخرب  يوس  زا  مزال  هزیگنا  دوبن  - 9
...و یگنهرف  یعامتجا ، یملع ، ینید ،

.هاگشناد نابآمرکفنشور  زا  یخرب  يوس  زا  يداقتعا  يرکف و  تاهبش  حرط  - 10 

: هعماج ج -

( یبرغ ییاپورا و  ياهروشک  صوصخ  هب   ) اهروشک رگید  مجاهم  یموب و  ریغ  گنهرف  زا  روشک  زا  جراخ  نارفاسم  يریذپریثأت  - 1 
یتحایـس و ياه  تشگ   ) روشک لخاد  هب  دورو  ضحم  هب  هعماج ، رد  یقالخا  ریغ  ًاتدـمع  ياه  شنم  اـهراتفر و  زا  يرایـسب  دـیلقت  و 

هعماج حطـس  رد  ءوس  رثا  هک  تسا  یلماوع  رگید  زا  ...و )  هطباـض  نودـب  رـصح و  دـح و  یب  ياهدـمآ  تفر و  ملاـسان ، تاـحیرفت 
.تسا هدرک  داجیا  یفرع  ینید و  ياه  شزرا  هب  تبسن 

ییویدـیو ياهراون  بسانمان و  ياه  سابل  لیبق : زا  برغ ، ناغمرا  تاغوس و  دورو  رد  يدـج  تراظن  مدـع  ندوب و  هطباـض  یب  - 2 
اب یگنهرف  هلباقم  رد  برغ  دنمفده  یگنهرف  راک  هب  هجوت  اب  نجهتسم ، ياه  سکع  اب  یتالجم  راشتنا  زوس ، تلیـضف  یقالخادض و 
ار ناناوج  ناناوجون و  یبهذـم  ياه  شزرا  داقتعا و  نامیا و  هدـش ، تیادـه  تروص  هب  مزاول  رازبا و  نیا  زا  يرایـسب  مالـسا ، ناهج 

.دنا هداد  رارق  فده 
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يا هدـننز  لکـش  هب  مه  رهـش  ياه  نابایخ  رد  هاگ  یتح  هک  اهرهـش  هیـشاح  ياه  غاب  لزانم و  رد  یـسورع  ياه  نشج  يرازگرب  - 3
ناناوج ناناوجون و  روضح  .تسا  هدش  هعماج  حطـس  رد  اه  شزرا  نتفرگ  هدیدان  يراجنهان و  شیازفا  زاس  هنیمز  میتسه ، نآ  دهاش 
مهارف ناناوج  ناناوجون و  رد  ار  يزیرگ  نید  تامدقم  نآ ، ندوب  لوصولا  لهـس  ییاذـک و  تیباّذـج  رطاخ  هب  مسارم  هنوگ  نیا  رد 

.دزاس یم 

ياراد کی  ره  هک  هریغ  اکیلاتم و  ونکت ، کناپ ، پر ، دننام : یفارحنا  ياه  هورگ  یـسایس ، بازحا  یعامتجا ، ياه  يدـنب  فص  - 4 
نیا فدـه  .دـشاب  یم  موصعم  ناناوج  ناناوجون و  راکـش  يارب  يا  هلت  ماد و  دنتـسه و  یـصاخ  یقالخادـض  هماـنرب  رکفت و  مارم و 

.تسا ناشندناشک  داسف  فارحنا و  هب  ینید و  تاداقتعا  زا  نایوجشناد  ندومن  نادرگ  يور  اه ، کهورگ 

هک یطابترا  فلتخم  ياه  لاناک  زا  نید  لوصا  رد  کیکشت  ههبـش و  ءاقلا  برغ و  یگنهرف  همجه  نوزفازور  شرتسگ  عویـش و  - 5 
.دوش یم  تیاده  دنمفده  تروص  هب  ییایفارغج و  زرم  جراخ  زا 

نس شهاک  هعماج و  حطس  رد  ناتسناغفا ) هژیو  هب  هنایمرواخ  هقطنم  هب  یشکرکشل  رد  برغ  ناغمرا   ) دایتعا ردخم و  داوم  عویش  - 6 
.دنا هدوب  ناناوج  ناناوجون و  موش ، یمدیپا  نیا  ناینابرق  نیلوا  هک  ناگدننک  فرصم 
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ياهورین زا  یضعب  زین  گنهرف و  نید و  هزوح  رد  لاّعف  ياه  هاگتـسد  صوصخ  هب  ییارجا  ياه  هاگتـسد  زا  یخرب  درکلمع  ءوس  - 7
.راد هلئسم  یطاخ و  دارفا  اب  اهدروخرب  زا  یخرب  رد  یماظتنا 

یحارط رد  یصخش  ياه  هقیلـس  لیمحت  ناناوج و  ناناوجون و  صاخ  ياهزاین  اب  ینیدروما ، نازیر  همانرب  زا  یخرب  ندوبن  انـشآ  - 8 
.اه تیلاعف  يزیر  همانرب  و 

.عاـمتجا حطـس  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هدـنیالاپ  وـکین و  تنـس  بساـنم  حیحـص و  يارجا  نتفرگن  يدـج  لـهاست و  - 9 
(. مدرم ای  نیلوئسم  طسوت  )

ضئارف ماجنا  تعاـمج و  زاـمن  تیمها  شقن و  تیبرت و  میلعت و  رما  رد  عاـمتجا  یـشزومآ  ياـهداهن  نیب  ضراـعت  ضقاـنت و  - » 10 
(1) «. تیبرت میلعت و  رد  ینید 

ناـناوجون و بذـج  يارب  دجـسم ، زاـمن و  رما  رد  هعماـج ، لاّـعف  یعاـمتجا  ینید و  ياـه  لکـشت  بولطم  هبذاـج ي  نتـشادن  - » 11 
(2) «. ناناوج

.هعماج حطس  رد  یعامتجا  تالضعم  دوجو  زین  دجسم و  زامن و  هنیمز  رد  هژیو  هب  ینید ، تیبرت  عماج  يراذگ  تسایس  نادقف  - 12 

( لاسمه ياه  هورگ  رد  هژیو  هب   ) .هعماج رد  حلاصان  نارشاعم  بابان و  ناتسود  - 13 

ص:70

.زامن يرسارس  سالجا  نیمهد  دجسم ،...  نویسمک  هوزج  . 1 - 1
.عبنم نامه  . 2 - 2
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: درف ِدوخ  د -

عون ینیب و  ناـهج  هب  طوبرم  دریگ و  یم  هشیر  ناوج  اـی  ناوجون و  ِدوخ  تیـصخش  زا  هک  تسا  يدراوم  درف ، ِدوخ  عناوم  زا  روظنم   
عنام ناناوج  ناناوجون و  زا  یخرب  رد  ینید ، ینیب  ناهج  حیحص  كرد  مدع  تناید و  نید و  هب  تبـسن  یفنم  شرگن  .تسوا  شرگن 

دـشاب و یم  دارفا  ینورد  ياهرواب  رتشیب  يدرف ، لماوع  زا  روظنم  اج  نیا  رد  .ددرگ  یم  دـجاسم  یبهذـم و  نکاما  زا  ناـنآ  لابقتـسا 
ار مزـال  ساـکعنا  زین  ناوج  ناوـجون و  لاـمعا  اـهراتفر و  رد  دنـشاب ، هتـشادن  ینید  تهج  ینورد  ياـهرواب  رگا  هک  تسا  حـضاوُرپ 

.دش دهاوخ  لیطعت  تسا ، يراتفر  ياه  هصخاش  زا  یکی  هک  زین  يور » دجسم   » نیاربانب تشاد و  دنهاوخن 

هب هدرک و  داـجیا  عناـم  نید  هب  ناـناوج  ناـناوجون و  بذـج  رد  دوخ  هبون  هب  هک  دراد  یگتـسب  هلئـسم  دـنچ  هب  دوـخ  يدرف  لـماوع   
: زا دنترابع  لئاسم  نیا  تسا ، رثوم  یبهذم  نکاما  دجاسم و  هب  نانآ  بذج  مدع  رد  صوصخ 

هب یگقالع  یب  لیالد  نیرتزراب  زا  هک  ینید  زکارم  اه و  ناکم  زا  زیرگ  دجـسم و  هب  ناناوج  ناـناوجون و  بذـج  عناوم  هلمج  زا  - 1 
حیحص شنیب  نتشادن  بولطم و  ینیب  ناهج  نادقف  دوش ، یم  بوسحم  زین  اهنآ  نیب  رد  فارحنا  یچوپ و  هب  شیارگ  یبهذم و  روما 

نآ رب  ینتبم  رادرک  لامعا و  هک  تسا  یعیبط  دـشاب ؛ طلغ  هنوگ و  بارـس  یفنم ، ناسنا ، رد  اهرواب  رگا  .دـشاب  یم  صوصخ  نیا  رد 
، حیحص اهرواب ،

ص:71
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ياهرواب زا  يدومن  درف ، ِیلمع  ياه  هولج  يراتفر و  ياه  شنک  رادرک ، تانکس ، تاکرح ، .دوب  دهاوخن  نیرفآ  تداعس  لماکتم و 
هب ناوت  یم  درف ، هرمزور  تارواحم  رد  اه  هژاو  لامعتسا  نتفرگ و  تسژ  نتفگ ، نخس  ندیـشوپ ، سابل  زرط  زا  یتح  تسوا ، ینورد 

، تسا نمؤم  هتـسراو و  یناسنا  تقیقح  رد  هتـشاد و  رواب  ار  داعم  ادـخ و  هک  یـسک  ًالثم   ) .درب یپ  وا  ياـهرواب  دـیاقع و  هب  تلوهس 
وا ياه  ترـشاعم  هدوارم و  دروخرب ، هاگن ، تانکـس  تاکرح ، راتفر ، لامعا ، رهاظ  رد  یتح  شا ، یبهذـم  ینید و  ياهرواب  نامیا و 
یم هانگ  شزغل و  لامتحا  دراوم  ماهتا و  عضاوم  هب  دورو  زا  ای  عماجم ، رد  روضح  بسانمان و  ششوپ  زا  هنومن  يارب  .دراذگ  یم  رثا 

شـشوپ هوحن  دوخ و  نیب  یتیخنـس  بسانت و  دنیب و  یمن  راگزاس  دوخ  تیـصخش  اب  ار  اهنآ  هک  ارچ  دـنک ! یم  يراددوخ  دزیهرپ و 
(. دنک یمن  ساسحا  هدولآ ، بسانمان و  ياه  ناکم  رد  دورو  ای  بسانمان 

دــشیدنایب و ییاـبیز  هـب  اـهنت  ییارگ ، ییاـبیز  یقوذ و  شیارگ  يدرف و  تاـساسحا  ظاـحل  زا  تـسا  نـکمم  ناوـج  ناوـجون و  - 2 
رد هک  بسانمان  ششوپ  زا  نینچمه  (1) و  جّربت هدننز و  یتنیز  لئاسو  زا  دشاب ؛ هتـشاد  تسود  ار  يرهاظ  يراهظادوخ  ییامندوخ و 

هدافتسا تسین  دجسم  زامن و  لها  دیقم و  یبهذم و  درف  کی  یمالسا و  هعماج  نأش 

ص:72

.تسا هدمآ  هیآ 33  بازحا ، هروس  میرک ، نآرق  رد  هملک  نیا  .تسا  ندرک  تنیز  ینعم  هب  جرب »  » هشیر زا  ردصم و  جّربت : . 1 - 1
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، اهراجنه یمالسا ، نیزاوم  تیاعر  ناوج ، ناوجون و  ندوب  زامن  لها  يدجـسم و  ياه  هناشن  زا  یکی  اریز  فلِج ) ییارگدُم   ) .دیامن
ساسا رب  وا و  تیـصخش  بسانم  هک  يزیچ  زا  دیلقت  ییارگدـُم و  لیلد  هب  صخـش  نیاربانب  .دـشاب  یم  یفرع  یبهذـم و  ياه  شزرا 

، سابل شـشوپ و  نابز  اب  دوش و  یم  رهاظ  نابایخ  هچوک و  رد  هدیـشوپ و  سابل  بسانمان  يا  هنوگ  هب  تسوا ، ینورد  طلغ  ياهرواب 
رب ییارگدـُم  تسا ، مهم  وا  يارب  هچ  نآ  اریز  دـنک ؛ یم  ییاـمندوخ  رخاـفت و  دـشک و  یم  نارگید  خر  هب  ار  دوـخ  طـلغ  ياـهرواب 

.تسا دوخ  طلغ  ياه  هشیدنا  شنیب و  ساسا 

ریغ دـیارج  تالجم و  نامر ، لذـتبم ، یقیـسوم  تالّیخت ، تاّمهوت و  هب  ندروآ  يور  مالـسا و  یـشزرا  میهافم  زا  یعـالطا  یب  - 3 
وحن هب  تغارف  تاقوا  ندرکرپ  تیلوئسم و  زا  رارف  يا و  هناسفا  ياه  ناتساد  ندناوخ  يزیرگ و  تقیقح  یتسرپ و  نامرهق  یـشزرا و 
ياـه بتکم  یقـالخا و  داـسف  هطرو  هب  ار  درف  هدـش و  یناور  ياـهدوبمک  يرکف و  ءـالخ  داـجیا  هب  رجنم  هجیتـن  رد  هک  بوـلطمریغ 

وا زا  دـنک و  یم  هناگیب  نآ  یناسنا  ياه  شزرا  بوخ و  راثآ  دجـسم و  اب  ار  وا  ماجنارـس  دـیامن و  یم  تیادـه  یطاـقتلا  يداـحلا و 
.دروآ یم  راب  تسا ، هدوب  رظنّدم  هدش و  حرطم  شنیرفآ  هفسلف  رد  هچ  نآ  زا  ریغ  يدوجوم 

هشیدنا یحطس و  دید  دوجو  اب  یهلا ، ياهروتسد  نید و  ماکحا  زومر  ماکحا و  هفسلف  هب  لامجا ) هب  ولو   ) مزال تفرعم  نتـشادن  - 4 
لامعا ماجنا  هب  دیابن  سپ  ددرگ ، یم  یقّلت  وغل ، هدـیاف و  یب  چوپ و  یلامعا  ینید ، ياهروتـسد  زا  يرّوصت  نینچ  نتـشاد  ییادـتبا و 

ثبع

ص:73
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یمن هچنآ  هب  تبـسن  مدرم  ینعی  ولهجام » ءادعا  سانلا  : » دنیامرف یم  (ع ) یلع ترـضح  نینمؤملاریما  هطبار  نیا  رد   ) .تشامگ تمه 
(1) .دنزرو یم  ینمشد  دنناد 

هار هچ  رگا   ) .دـنوش یم  فارحنا  اـی  هابتـشا  بـکترم  شیوـخ  یگدـنز  زا  صاـخ  یطیارـش  رد  ناـناوج  ناـناوجون و  زا  یـضعب  - 5 
زکارم رد  رطاخ  نیمه  هب  هدوب و  ینورد  يراسمرـش  ای  هانگ و  ساـسحا  یعون  نآ  دـمآیپ  هک  دـشاب ) یم  زاـب  هشیمه  هبوت  تشگزاـب 

.دنوش یمن  رضاح  دجاسم  یبهذم و 

ناناوجون یناور  ياه  هغدغد  تالکـشم و  زا  یکی  ینید  ضئارف  لامعا و  رد  هژیو  هب  ینیب ، مک  دوخ  ساسحا  ای  تراقح  هدقع  - 6 
.دوش یم  بذاک  ییامندوخ  یعون  هب  رجنم  تیاهن  رد  دوشن ، يریگ  شیپ  عقوم  هب  رگا  هک  تسا  ناناوج  و 

هک تینهذ  نیا  ءاقلا  و  ...و ) نالاسمه  هسردم ، هداوناخ ،  ) شیوخ یگدنز  طیحم  یگدزایند  زا  ناناوج  ناناوجون و  يریذـپریثأت  - 7 
.دشاب یم  ...و  هافر  ییایند و  یگدنز  اب  داضت  رد  دجسم  رد  روضح  يونعم و  یگدنز 

ینید ياه  هزومآ  حیحـص  تفایرد  تسرد و  كرد  عنام  هک  یتیـصخش  تالکـشم  دوجو  درف و  یفطاع  یناور و  یگدروخرـس  - 8 
.دوش یم 

ص:74

 . یلع � ماماراصق  نانخس  هغالبلا ، جهن  . 1 - 1
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.نید هفسلف  بهذم و  یلوصا  ریغ  صقان و  تخانش  و  ینید ) تفرعم   ) مزال یملع  هیام  ناینب و  نتشادن  نید و  زا  طلغ  تشادرب  - 9

.زامن صوصخ  هب  ینید  ضئارف  ماجنا  هفسلف  لصا و  اب  ندوبن  انشآ  زامن و  تاکرب  تانسح و  زا  یفاک  تخانش  نتشادن  - 10

.دارفا رد  یفرع  ياهراجنه  اه و  شزرا  یبهذم ، تاداقتعا  ندشن  ینورد  ینید و  ینیب  ناهج  هدیقع و  ندوب  تسس  - 11 

.نانمشد ءوس  تاغیلبت  رطاخ  هب  ینید ، رهاظم  نید و  اب  ندیزرو  ینمشد  دانع و  - 12 

: دجسم ه - 

هراشا

(1)

ناـناوج ناـناوجون و  يارب  هژیو  هب  ناـبطاخم  يارب  هعفاد  داـجیا  رد  هک  دـنراد  دوجو  يّددـعتم  عناوم  لـماوع و  دجـسم ، عوضوم  رد 
: ددرگ یم  میسقت  لماع  ود  هب  دجسم ، هب  طوبرم  عناوم  .دنتسه  یناوارف  يراذگریثأت  شقن و  ياراد 

: دجسم یلخاد  لماوع  ا -

یکیزیف يرازفا و  تخس  فلا - 

يا همانرب  يرازفا و  مرن  ب -

یناسنا عبانم  ج -

: دجسم ینوریب  لماوع  - 2

ص:75

.یظعاو هللا  تزع  ياقآ  هتشون  دجاسم » هب  بذج  عناوم  لماوع و   » هلاقم هب  ك.ر : . 1 - 1
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هاگیاج نامزاس و  فلا -

تالیکشت تیریدم و  ب -

دجسم طیحم  ج -

: دجسم یلخاد  لماوع  ا -

: زا دنترابع  دوش  یم  یشان  دجسم  یلخاد  لماوع  زا  هک  دجاسم  هب  ناناوج  ناناوجون و  بذج  عناوم  نیرت  مهم 

: دجسم یکیزیف  يرازفا و  تخس  هزوح  - 1- فلا

تکرش نارازگزامن و  رامـش  ساسا  رب  بسانت  زین  دجـسم و  تخاس  هنیمز  رد  یـصخشم  نّودم و  تسایـس  ام  ینونک  هعماج  رد  - 1 
رایسب ای  درادن و  دوجو  يدجسم  ای  تیعمجرپ ، تالحم  زا  یضعب  رد  درادن و  دوجو  دجـسم ، ياضف  اب  یبهذم  مسارم  رد  ناگدننک 
هتخاس یگرزب  دـجاسم  تیعمج ، مک  قطانم  یـضعب  رد  سکعرب  .تسین  نارازگزاـمن  میظع  لـیخ  يوگ  باوج  هک  تسا  کـچوک 

نتفرگن رظن  رد  بسانمان و  یگدـنکارپ  .تسین  یمالـسا  هعماج  نأـش  رد  زاـمن  هماـقا  ماـگنه  اـهنآ  زا  یـضعب  ندوب  تولخ  هک  هدـش 
نیدنچ دودحم ، هقطنم  کی  رد  ات  تسا ، هدـش  بجوم  هقطنم  ياضف  تیعمج و  اب  بسانتم  دـجاسم  تخاس  رد  ییایفارغج ، تیعقوم 

رد دش  بجوم  دجاسم ، ینیمزرس  شیامآ  تیاعر  مدع  .دشاب  هتـشادن  دوجو  يدجـسم  چیه  يرگید ، گرزب  هدودحم  رد  دجـسم و 
، هدنام هدافتساالب  دجاسم  زا  يدادعت  مدرم ، زاین  دح  زا  شیب  تخاس  لیلد  هب  روشک  قطانم  زا  یضعب 
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.دنتسه کچوک ) سایقم  هب  ولو   ) دجسم کی  نتشاد  دنمزاین  مدرم  رگید ، قطانم  زا  یضعب  رد  یلو 

یتشادـهب ياه  سیورـس  ًالومعم  دوش و  یمن  بصن  یحارط و  هزیکاـپ  اـبیز و  تازیهجت  دـجاسم ، تخاـس  رد  رـضاح  لاـح  رد  - 2 
یتح ییوشتسد و  عیام  ای  نوباص  هب  زهجم  تسا ، مزال  نامیالا » نم  هفاظنلا   » راعش ياتـسار  رد  هک  دنـشاب ، یمن  رئاد  هشیمه  دجـسم ،

تیاعر مدع  .دوش  یم  تفایرد  ناعجارم  زا  یهجو  مالقا ، نیا  زا  هدافتسا  يارب  یتح  دجاسم ، زا  یضعب  رد  .دنشاب  يذغاک  لامتـسد 
شفک نتـشادن  هناخزپشآ و  سیورـس  اه ، هناخرادبآ  اه ، هناخوضو  دجـسم ، یتشادهب  ياه  متـسیس  تفاظن  یتشادـهب و  دراوم  قیقد 

هب نتفر  يارب  طقف  دجـسم  زا  هدافتـسا  عوبطمان ، يوب  داجیا  دجـسم و  ياه  ناتـسبش  هب  اه  ییوشتـسد  ندوب  کیدزن  بساـنم ، يراد 
یم دوجس  ماگنه  یسفنت  لکشم  داجیا  ببس  هک  نارازگزامن  زا  یضعب  ياپ  قرع  لیلد  هب  دجسم  ياه  شرف  ندوب  وب  دب  ییوشتسد ،

.ددرگ یم  بوسحم  دجسم  هب  ناناوج  ناناوجون و  بذج  رد  عناوم ، هلمج  زا  ...و  دوش 

رظنّدم ییایفارغج  طیحم  اب  بسانتم  هتفرـشیپ و  یترارح  یتدورب و  تاسیـسأت  روشک ، دـجاسم  زا  يرایـسب  تخاس  یحارط و  رد  - 3 
، روشک بونج  دجاسم  زا  يرایسب  هنافسأتم   ) .دنوش دنم  هرهب  یتاسیـسأت  نینچ  زا  دجاسم  همه  ات  دوش ، شالت  دیاب  دریگ و  یمن  رارق 

نتشاد زا  امرس  لصف  رد  ریسدرس ، قطانم  دجاسم  زا  يرایسب  يزاگرلوک و  نتشاد  زا  امرگ  لصف  رد  ناتسزوخ  هلمج  زا 
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هب ناـناوج  ناـناوجون و  هژیو  هب  نارازگزاـمن ، روـضح  رد  ًاـعطق  دوـش ، فرطرب  صقن  نیا  رگا  .دـنا  هرهب  یب  بساـنم  ياـه  يراـخب 
، یهافر یتاسیـسأت ، تاـناکما  ياراد  دودـح 3/0  اهنت  روشک  دجـسم  دادـعت 60000  زا  .تشاد  دـهاوخ  يریگ  مشچ  ریثأـت  دجـسم ،

( .دنتسه ...و  یتامدخ 

: لثم یعیبط  ثداوح  ربارب  رد  اهنآ  نامتخاس  اهرهـش ) هیـشاح  ییاتـسور و  قطانم  رد  رتشیب  هتبلا   ) دـجاسم زا  یـضعب  تخاس  رد  - 4 
رد مدرم ، هاگهانپ  نمأم و  دجـسم  هک  ینید  ياه  هزومآ  حیرـص  ّصن  هب  هجوت  اب  .دنتـسین  مواقم  ًالماک  هریغ ، ناـفوط و  هلزلز ، لـیس ،

زاین یهاگ  هانپ  هب  دجـسم  ره   ) .دیـشیدنا يدـج  يا  هراچ  صوصخ  نیا  رد  دـیاب  دـشاب ؛ یم  هبقرتمریغ  یعیبط و  ثداوح  زورب  عقاوم 
( .دنتسه نآ  دقاف  دجاسم  زا  يرایسب  هک  درک  هدافتسا  نآ  زا  ناوتب  يرورض  عقاوم  رد  ات  دراد ،

زا یبهذـم ، تاغیلبت  يارب  یلحم  هک ، هدـش  یحارط  يا  هنوگ  هب  يرهاـظ  ینوریب و  ياـمن  اـم ، دـجاسم  زا  يرایـسب  رد  هنافـسأتم  - 5 
اضف نیا  زا  بسانمان  هدافتسا  عنام  قیرط  نیا  زا  ات  تسا ؛ هدشن  ظاحل   � موصعم ناماما  يوبن و  ثیداحا  نآرق و  تایآ  نتشون  هلمج :
هکلب تسا ؛ دجسم  یگزیکاپ  تفاظن و  هناشن  اهنت  هن  عوضوم  نیا  ماجنا  ...و ) راعـش  هنوگره  نتـشون  هیمالعا ، ریوصت ، بصن   ) .ددرگ

.دش دهاوخ  عقاو  رثؤم  زین  نارازگزامن  هجوت  بلج  يارب 

رظن زا  مه  و  ...و ) فیثک  یتشادهب  رظن  زا  هبورخم ، ياه  لحم   ) یکیزیف رظن  زا  هدولآ  ياه  طیحم  رد  روشک  دـجاسم  زا  یـضعب  - 6 
یشزرا
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دوجوم طیارش  دندرگ ، یم  ثادحا  ...و ) یقالخا  داسف  یعامتجا و  ياه  يراجنهان  ندوب  جیار  نیداتعم ، تنوکس  هقطنم   ) یقالخا و 
سفن و تمالـس  بسک  يارب  یناـکم  لاـبند  هب  ًاـعبط  هک  ناـناوج  ناـناوجون و  لابقتـسا  مدـع  زاـس  هنیمز  اـه ، لـحم  نـیا  رب  مکاـح 

.دوش یم  دنتسه ، میلس  تاداقتعا  زا  يرادروخرب 

رنه هک  مهم  نیا  هب  تیانع  اب  دوش  یم  هدافتسا  مک  رایـسب  دجاسم ، زاس  تخاس و  رد  یموب  یمالـسا و  لیـصا  رنه  يرامعم و  زا  - 7 
يدایز هداعلا  قوف  تیباذـج  هوق  ياراد  هک  هداد ، لکـش  ار  دـجاسم  زاس  تخاس و  ياه  هویـش  نیرترب  نیرت و  بان  زا  یکی  یمالـسا 
دجسم رد  ...و  يرامعم  بیهذت ، یـسیون ، شوخ  طخ ، يرنه  ياه  بلاق  زا  يرایـسب  هدوب و  نیجع  دجـسم  اب  هراومه  رنه  .دشاب  یم 

.تسا هتفای  ومن  دشر و 

رد یناکم  ای  و  كدوکدهم ،  » نوچمه بسانم  ییاج  دنراد ، لاسدرخ  دنزرف  ای  هدوب و  یتاروذعم  ياراد  هک  ینانز  روضح  يارب  - 8 
يرادـهگن يدارفا  زامن  هماقا  نامز  ات  تسا ؛ هدـشن  هتخاس  ای  یحارط و  دـشاب ) هتـشادن  یعرـش  لاکـشا  هک   ) دجـسم ناتـسبش  نوریب 

.دندرگ دنم  هرهب  نآ  زا  دنناوتب  ناروذعم  نیا  ...و  یگنهرف  ياه  همانرب  يارجا  مسارم و  عقوم  ای  دنوش و  راد  هدهع  ار  نادازون 

تیعمج اب  بسانتم  دشاب ، هتشاد  دوجو  مه  رگا  درادن و  دوجو  دجسم  ای  سیـسأت ، هزات  ینوکـسم  ياه  كرهـش  زا  يرایـسب  رد  - 9 
زا هکنیا  هب  هجوت  اب  اه ، كرهش  نیا  هک  یتروص  رد  .تسین  كرهش 
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، یعامتجا قافو  اـت  دـندنمزاین ، دجـسم  هب  اـه  ناـکم  ریاـس  زا  شیب  دـنرادروخرب  یلغـش  یعاـمتجا و  یگنهرف ، یموق ، يداژن ، عونت 
.ددرگ رت  شیب  اهنآ  نیب  رد  دجسم ، طسوت  ...و  تینما  یلدمه ،

هلمج زا  گرزب  ياهرهـش  زا  يرایـسب  رد  لاثم  يارب   ) .تسا یلم  یموق و  قرِع  ساسا  رب  اـم  یلعف  هعماـج  رد  دجـسم  تخاـس  - 10 
یموق ياه  هورگ  زین  اهاتـسور  یتح  کچوک و  ياهرهـش  رد  دـنزاس و  یم  يدـجاسم  دوخ  يارب  رگید  ياهرهـش  نارجاـهم  نارهت ،

( دهد یم  ناشن  ار  یّلم  یموق و  لئاسم  تیمها  رما  نیا  هک  دنزاس  یم  مه  هب  کیدزن  هاگ  فلتخم و  دجاسم  نوگانوگ ،

دنتسه و �50 هدوسرف  هنهک و  تفاب  ياراد  دجاسم  زا  يرایسب  دصرد  تسا ، بسانمان  رایسب  روشک ، دجاسم  ینامتخاس  عضو  - 11 
نلاس دجاسم ، اهنت �5  .دنراد  رمع  لاس  ات 100  نیب 50  دجاسم ، لاس و �12  دص  زا  شیب  دجاسم ،  �15 لاس ، زا 30  شیب  دجاسم ،

.دنراد تاعامتجا 

رـشق يدنم  هرهب  تهج  دجـسم ، ياضف  زا  هدافتـسا  يارب  مزال  تادـیهمت  هنافـسأتم  دـجاسم ، زا  يرایـسب  تخاس  یحارط و  رد  - 12 
رد روضح  ناکما  روبع ، هژیو  ریـسم  نتـشادن  یکیزیف و  لئاسم  لـیلد  هب  دارفا  نیا  زا  يرایـسب  تسا و  هدـشن  مهارف  لولعم  زاـبناج و 

.دنرادن ار  ناتسبش  ياضف 

دیدج یتنس و  يرامعم  یقیفلت  ياه  حرط  اب  هارمه  شخب  مارآ  ياه  گنر  زا  اهنآ  ینوریب  يامن  دجاسم و  يزیمآ  گنر  رد  - 13 
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یمن داجیا  یحارط و  ًالومعم  ...و  نمچ  امن ، بآ  زبس ، ياضف  نآ  ینوریب  يامن  رد  نینچمه  دجسم و  طایح  رد  دوش و  یمن  هدافتسا 
.ددرگ

تعامج مرتحم  همئا  يارب  ملاـع » هناـخ ي   » تخاـس دـجاسم ، ندرک  رت  لاـعف  اـب  طاـبترا  رد  بوخ  رایـسب  ياـه  حرط  زا  یکی  - 14 
.دریگ یم  ماجنا  دنک  رایسب  ای  هدشن و  يریگیپ  يدج  روط  هب  حرط  نیا  هنافسأتم  هک  دشاب  یم  مورحم  قطانم  رد  دجاسم ،

رشن هزات  دیدج و  بتک  هب  اهنآ ، زیهجت  مدع  ای   ) هناخباتک دوبن  دجاسم ، هب  ناناوج  ناناوجون و  بذج  رد  يدج  عناوم  زا  یکی  - 15 
.دشاب یم  دجسم  رد  ...و  رونک  تاوزج  اه ، همانزور  تالجم ، نینچمه  تئارق ، نلاس  هتفای ،)

هدـش تیادـه  موجه  تحت  روشک  قطانم  ریاس  زا  شیب  هک  يزرم  قطانم  رد  اهنآ  زا  ینابیتشپ  دجـسم و  زاـس  تخاـس و  رما  هب  - 16 
.دوش یم  هجوت  رتمک  دنراد ، رارق  ییایفارغج ) ياهزرم  زا  جراخ   ) ناگناگیب یگنهرف 

صاخ و یتاعاس  يارب  ار  دوخ  ياه  برد  دجاسم  رتشیب  دشاب و  یم  هتـسب  دـجاسم  زا  يرایـسب  برد  زور  هنابـش  تاقوا  بلاغ  - 17 
.دننک یم  زاب  ءاشع  برغم و  رصع و  رهظ و  زامن  زا  لبق  دودحم 

ياـضف زا  هنیهب  هدافتـسا  بوـلطم و  يریگ  هرهب  رد  ناـناوج ، ناـناوجون و  رت  لاـعف  روـضح  تهج  یـشزومآ ، بساـنم  ياـضف  - 18 
.دوش یم  هتخاس  دجاسم  زا  یمک  دادعت  رد  اهنت  دجسم ،
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یلحم دجاسم ، یحارط  رد  هک  دوش  یم  هدید  مک  رایسب  هنافسأتم  دراد ، دوجو  وردوخ  كراپ  لکشم  هک  گرزب  ياهرهـش  رد  - 19
.دنریگب رظن  رد  نارازگزامن  گنیکراپ  يارب  ار 

هعـسوت یتیعمج ، دـشر  اب  نامز  مه  دـنا و  هدـش  هتخاس  لبق ، ياه  ههد  تیعمج  ساـسا  رب  روشک  دوجوم  دـجاسم  زا  يرایـسب  - 20 
.دنا هتشادن  يا  همانرب  ینامتخاس و 

(: يدابع کسانم  ینید و  مسارم  اه ، همانرب   ) يرازفا مرن  هزوح  ب-1 -

ياه همانرب  اب  ناوج  ناوجون و  هیحور   ) .دنتـسین رادروخرب  يداش  ياـضف  زا  دوش ، یم  ارجا  دجـسم  رد  هک  ییاـه  هماـنرب  هدـمع  - 1 
داش ياضف  .دـشاب  یم  نانآ  بذـج  عناوم  زا  یکی  دـجاسم  رد  نیرفآ  يداش  ياه  همانرب  ءـالخ  رـضاح  لاـح  رد  تسا .) قفاوم  داـش 

: دراد هبنج  ود  دجسم ،

: یکیزیف ياضف  فلا -

یگنر ياه  هچراپ  رد  بسانم  بلاطم  نوتم و  بصن  دجـسم و  نامتخاس  راوید و  رد و  يزیمآ  گنر  رد  داش  ياه  گنر  زا  هدافتـسا 
...و

: يا همانرب  ياضف  ب -

.داش ...و  رازبا  بلاطم ، تیلاعف ، همانرب ، زا  يریگ  هرهب 

زا يریگ  هرهب  مدـع  دنـشاب ، یم  نآ  راـچد  روـشک  دـجاسم  زا  يرامـش  یب  دادـعت  هک  یـساسا  تالـضعم  تالاکـشا و  زا  یکی  - 2 
تـسد نیا  زا  يرایـسب  رد  .تسا  دـجاسم  یتبـسانم  ياه  همانرب  مسارم و  رد  هیاـم  ُرپ  يوق و  تسدربز ، ناـغلبم  ظاـعو و  ناـنارنخس ،

دجسم ماما  دراوم ،
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هئارا هزات  بلاطم  اهنآ  ات  دـهد ، یم  ناغلبم  رگید  هب  ار  تصرف  رتمک  و  هیاـم ) مک  يرارکت و  ًاـبلاغ   ) هتخادرپ ینارنخـس  داریا  هب  دوخ 
دجاسم زا  دنتـسه ) لامک  مهف و  لها  هک  يا  هدـع  نآ  صوصخ  هب   ) ناناوج ناناوجون و  زیرگ  یگدز و  لد  بجوم  رما  نیا  .دـنیامن 

.دوش یم 

ردص رد  هک  یتروص  رد  يدابع ) درکراک   ) .دـنرادروخرب درکراک  شقن و  کی  زا  اهنت  رـضاح  لاح  رد  ام  دـجاسم  زا  يرایـسب  - 3 
تامدخ و دوبن  دجسم و  ياهدرکراک  عونت  ّرثکت و  نادقف  دنا ؛ هدوب  رادروخرب  يددعتم  ياه  شقن  اهدرکراک و  زا  دجاسم  مالـسا ،
، هرواشم قاتا  یگنهرف ، مزاول  هاگـشورف  هنـسحلا ، ضرق  قودنـص  هاگنامرد ، هناخباتک ، یـشزومآ ، ياه  همانرب   ) یبناج ياه  تیلاعف 

.تسا هدش  ناناوج  ناناوجون و  يارب  تیلاعف  هنیمز  باختنا و  هرئاد  ندش  دودحم  بجوم  ...و ) یگنهرف  نوناک 

بلاغ دـنهد  یم  لیکـشت  ار  روشک  ّتیعمج  زا  یمین  زا  شیب  ناوناب  هکنیا  مغر  یلع  .ناوناب  يارب  هژیو  هب  بسانمان  يزیر  همانرب  - 4 
هب دندرگ  یم  دنم  هرهب  نآ  زا  هیشاح  رد  زین  ناوناب  دوش و  یم  هدید  كرادت  هنادرم  یهاگن  اب  لوا  هجرد  رد  اه ، تیلاعف  اه و  همانرب 

يزیر و همانرب  ناوناب ، تیصخش  اه و  هتـساوخ  تایحور و  نتفرگ  رظن  رد  اب  ای  یـصاصتخا و  تروصب  يا  همانرب  رتمک  هک  يا  هنوگ 
.ددرگ یم  ارجا 

اب .دریگ  یمن  رارق  هجوت  دروم  دـنراد  دجـسم  رد  یلاعف  روضح  ًالومعم  هک  یناناوج  ناناوجون و  هبطاـق  راـکفا  قئالـس و  قوذ و  - 5 
، تسا مزال  دجاسم  رد  ناناوج  ناناوجون و  زا  يرامش  یب  دادعت  تکرش  هب  هجوت 
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نیا ياه  هتـساوخ  تارظن و  ات  تسا ، هدش  بجوم  یتنـس  يزیر  همانرب  اما  .دریگ  رارق  رظن  ّدـم  نانآ  ياه  هقیلـس  اه  همانرب  يارجا  رد 
.دزاس یم  مهارف  ار  نانآ  یتحاران  يروخلد و  تابجوم  رما  نیا  هک  دوش  هتشاگنا  هدیدان  رشق 

ناناوجون و بذج  نیون  ياه  هویـش  اب  نآ  ناگدننادرگ  ندوب  انـشآان  غیلبت و  ياه  شور  زین  دجاسم و  ياه  همانرب  ندوبن  عونتم  - 6 
، یـشزرو ياه  هاگـشاب  ریظن : یعامتجا  یحیرفت  نکاما  زکارم و  ياه  هماـنرب  ندوب  باذـج  عونتم و  لـباقم  رد  دجـسم و  هب  ناـناوج 

هدـننک هتـسخ  روآ و  تلاسک  تخاونکی ، بلغا  دـجاسم  زا  یـضعب  ياه  همانرب  هک  تشاد  ناعذا  دـیاب  .هریغ  هراوهاـم و  تن ، یفاـک 
.تسا

یمیلعت و طلغ  ياه  هویـش  يریگراک  هب  یبهذـم و  ياه  شزومآ  اه و  همانرب  یـضعب  رد  هنادبتـسم  کشخ و  ياه  شور  لامعا  - 7 
دجاسم صوصخ  هب  ینید  زکارم  نید و  زا  يدرـس  لد  یگقالع و  یب  بجوم  هک  طرـش  دیق و  یب  هناروکروک و  تعاطا  تساوخرد 

.دوش یم  ناناوج  ناناوجون و  نایم  رد 

همانرب رد  یلـصا  ياه  تیولوا  يریگراک  هب  مدع  زین  ینابز و  يداژن ، یموب ، یگنهرف ، یبهذـم ، ياه  صخاش  نتـشادن  ظوحلم  - 8 
یبولطم تبثم و  جـیاتن  زا  ناناوج  ناناوجون و  يارب  ییارجا  ياه  تیلاعف  اه و  همانرب  زا  يدادـعت  ات  تسا ، هدـش  بجوم  یغیلبت  ياه 

.دشابن رادروخرب 
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هدافتـسا راوگرزب  نارظن  بحاص  نادنمـشیدنا و  دوجو  زا  یمالـسا  یبهذـم و  ياه  همانرب  ماجنا  رد  هک  دوش  یم  هدـهاشم  رتمک  - 9
.دش دهاوخ  دجاسم  هب  ناناوج  ناناوجون و  لابقا  بجوم  علطم ، يوزوح  یهاگشناد و  دیتاسا  زا  هدافتسا  .دوش 

اب سنُا  تیمها  دجـسم و  تلزنم  زین  شیاین و  اعد و  هاگیاج  تقو و  لوا  رد  نآ  تاکرب  راثآ و  تعامج و  زامن  ییاپرب  تیمها  - 10 
.ددرگ یمن  نشور  نییبت و  یتسرد  هب  ناناوج  ناناوجون و  يارب  ناسنا ، یگدنز  اب  طابترا  سنُا و  نیا  شقن  نآ و 

: اه همانرب  رد  مهم  لماع  ود  ندرکن  حرط  بسانم و  همانرب ي  ندرکن  هضرع  - 11 

.دجسم لها  ياه  ناسنا  ياه  یگژیو  نآ و  تاکرب  دجسم و  دیاوف  راثآ و  فلا -

.دجسم اب  هناگیب  دارفا  یگژیو  دجاسم و  زا  زیرگ  یفنم  ياهدمایپ  ءوس و  راثآ  ب -

ياهزور ای  اروشاع ، ههد  ای  ناضمر ، كرابم  هام  ریظن : لاس  زا  یـصاخ  ماّیا  هب  دـجاسم ، یگنهرف  ياه  تیلاعف  ندـش  دودـحم  - 12 
.تسا هدمآ  رد  یگشیمه  تداع  تروص  هب  ناناوج  ناناوجون و  يارب  هک  متخ  سلاجم  و  (ع ) هّمئا تاّیفو  دایعا و 

نیبام یف  دوجوم  هطبار  اهنت  .دننک  رارقرب  يرکف  هطبار  ناناوج  ناناوجون و  هژیو  هب  نابطاخم  اب  دنتـسناوتن  دـجاسم  زا  يرایـسب  - 13 
هب
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.ددرگ یم  عطق  همانرب  نایاپ  اب  طابترا  نیا  هک  .دوش  یم  هصالخ  مسارم  يا و  همانرب  تروص 

هک دـنراد  دوجو  تعامج  زامن  دجـسم و  اب  طابترا  رد  يرایـسب  ياـه  تبـسانم  کـسانم و  اـه ، تنـس  ینید ، ياـه  هزومآ  رد  - 14 
.دنا هدشن  موسرم  هدیسرن و  تیلعف  هب  ام  هعماج  رد  هدنام و  لوفغم  رضاح  لاح  رد  اهنآ  زا  يرایسب  هنافسأتم 

عماج عونتم و  ياه  تیلاعف  يارجا  مدـع  زین  نیون و  ياه  شور  زا  يریگراک  هب  مدـع  اه و  هماـنرب  يارجا  رد  يرگنوس  کـی  - » 15 
(1)« ...و یعامتجا  یبهذم ، یگنهرف ، ياه  هزوح  رد  فارطالا 

دنـسپ دروم  رتشیب  اه  هماـنرب  هنوگ  نیا  هک  یتنـس  دنـسپ و  هماـع  ياـه  هماـنرب  يارجا  اـب  هارمه  رگن ، ماـع  راـکفا  ندوب  مکاـح  - 16 
.تسا ناگدروخلاس  نالاسگرزب و 

اب هریغ  مرحم و  ای  ناضمر ، كراـبم  هاـم  ماـیا  یناـمز  مه  ریظن  تسا  یعطقم  یلـصف و  دـجاسم  رد  ناـناوج  روضح  عناوم  هاـگ  - 17 
.هاگشناد مرت  نایاپ  تاناحتما و  تاقوا 

زامن و هماقا  زین  نیغلبم و  تاعامج و  همئا  ظاـعو ، هباـطخ  ینارنخـس و  هژیو  هب  دـجاسم ، ییارجا  ياـه  هماـنرب  ندـش  ینـالوط  - 18 
.ترایز اعد و  مسارم  يارجا 
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، دجـسم ياه  همانرب  هراب  رد  دـنناوتب  هک  یتاعلاطم  یتاقیقحت و  هژیو  هورگ  زین  یناسر و  عالطا  زکرم  تاعالطا و  کناب  نادـقف  - 19
.دنهد ماجنا  عماج  شهوژپ 

هژیو هب  مدرم و  بذـج  فدـه  اب  اه  همانرب  يارجا  رد  باختنا  نسُح  دوبن  یـسانش و  عقوم  تاـغیلبت ، یـسانشناور  اـب  ییانـشآان  - 20 
.ناناوج ناناوجون و 

تخاونکی ییاه  همانرب  راچد  ام  دجاسم  بلغا  ات  تسا  هدش  بجوم  دجاسم ، رد  فطعنم  بترم و  مجسنم ، يزیر  همانرب  ءالخ  - 21 
.دنوش هدننک  لسک  و 

.نانآ تالکشم  عفر  تهج  بسانم  لح  هار  هئارا  رد  شالت  یعـس و  ّتیدج و  مدع  ناناوج و  ناناوجون و  لئاسم  ندرکن  حرط  - 22 
( یگناگیب ساسحا  )

، اه تیلاـعف  يزیر  هماـنرب  رد  ناـناوج ، تارظن  قئالـس و  نتفرگن  رظن  رد  یناوج و  رکفت  ییارگ و  ناوج  هیحور  ندوبن  مکاـح  - 23 
.دجسم تیریدم  طسوت 

زور هب  ٌالتبم  لئاسم  نامز و  طیارش  اب  ندوبن  بسانتم  ناناوج و  یگنهرف  يرکف و  ياهزاین  اب  دجاسم  ياه  همانرب  ندوبن  قبطنم  - 24 
.هعماج

هدیشخب فرِص  یتنس  لکش  ار  دجـسم  ياه  تیلاعف  رما ، نیا  هک  یملع  نابز  اب  دجاسم ، يدربراک  نابز  رد  یگنهامهان  دوجو  - 25 
.تسا
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(. ...و یشزومآ  کمک  یشزومآ و  لئاسو  هنایار ،  ) دجاسم رد  نردم  يرازفا  مرن  بسانم  رازبا  مزاول و  تازیهجت ، نادقف  - 26

.دریگ یمن  ماجنا  دجسم » یگنهرف  همانرب   » ماجنا زا  لبق  دجسم » گنهرف  جیورت   » مهم رما  مّدقت  روشک ، دجاسم  رثکا  رد  - 28 

.دجاسم رد  تدمدنلب  تدم و  نایم  تدم ، هاتوک  هدش  فیرعت  هدش و  يدنب  نامز  ياه  همانرب  دوبن  - 27 

: دجسم یناسنا  عبانم  - 1 ج -

طابترا يرارقرب  رد  مزال  ییاناوت  مدع  غیلبت ) شقن  يافیا  يارب   ) یفاک يرورـض و  تاعالطا  نتـشادن  لمع ، راتفگ و  رد  توافت  - 1 
اب رتشیب  طابترا  دمآرد ، مک  ياهرشق  مدرم و  زا  نتفرگ  هلصاف  هفرم ، یناگدنز  هب  ندروآور  ددعتم ، ياه  لغـش  نتـشاد  نابطاخم ، اب 

حرط يارب  نارازگزامن ، هب  مزـال  تقو  صاـصتخا  مدـع  نآ ، زا  نتفر  دوز  دجـسم و  هب  ندـمآرید  هعماـج ، رادروخرب  لّومتم و  دارفا 
دروخرب نتشادن  ناناوج ، ناناوجون و  نابز  هب  ندوبن  انـشآ  يرهاظ ، بسانمان  تیعـضو  ماکحا ، ینید و  هب  التبم  لئاسم  تالکـشم و 

نایلوتم زا  یخرب  تاعامج و  همئا  زا  يدادعت  هک  دنتـسه  یعناوم  اه و  بیـسآ  زا  دراوم  نیا  همه  ...و  نابطاخم  اب  یفطاع  یمیمص و 
تاعامج همئا  درکلمع  اـت  تسا ، هدـش  بجوم  ریز  يا  هیـشاح  تالکـشم  لـئاسم و  یخرب  دوجو  .دنـشاب  یم  ریگرد  نآ  اـب  دجـسم 

: دریگرارق نآ  ریثأت  تحت  دجاسم 
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ملاع و هناخ ي  نتـشادن  لیلد  هب   ) .دراد دوجو  يدایز  تفاسم  دُعب  دنراد ، زامن  هماقا  هک  يدجاسم  نانآ و  یگدـنز  لحم  نیب  فلا -
رد ار  یتالکـشم  رما  نیا  دنـشاب ) یم  یـصخش  هیلقن  هلیـسو  دـقاف  دـجاسم ، تاعامج  همئا  بلاغ  زین  دجـسم و  تعامج  ماما  هناخ  ای 

.تسا هدرک  داجیا  نانآ  طسوت  هلوحم  روما  ماجنا  نسُح 

اب رثکادح  تعامج  ماما  دجـسم ، کی  رد  هک  دوش  یم  هدهاشم  ًاضعب   ) دـجاسم رد  تاعامج  همئا  بسانمان  شیامآ  شنکارپ و  ب -
.دشاب یم  تعامج  ماما  دقاف  رازگزامن  رفن  اه  هد  اب  رگید  دجسم  یلو  دناوخ ، یم  زامن  رفن   10

، تاـعامج همئا  رتـشیب  هک  تسا  هدـش  بجوم  رما  نیمه  دنتـسین و  رادروخرب  صخـشم  رمتـسم و  هناـیهام  دـمآرد  قوـقح و  زا  ج –
.دنشاب هتشاد  یتشیعم  لکشم 

دـشاب یمن  اهنآ  فذـح  هلزنم  هب  رما  نیا  هتبلا   ) .دریگ یم  ماجنا  رتمک  ناوج  ياه  هبلط  اب  هدروخلاـس ، تاـعامج  همئا  ینیزگیاـج  د -
زا زین  دـجاسم  اهنآ  هب  تابرجت  لاقتنا  نمـض  ات  دـنریگ  رارق  هدروخلاس  تاعامج  همئا  رانک  رد  ناوج  ياـه  هبلط  تسا  هتـسیاش  هکلب 

(. دنوش رادروخرب  رتشیب  تیلاعف  مزال و  ییایوپ 

.نانآ زا  یضعب  یملع  ياه  هتشاد  تاعالطا و  ندوبن  زور  هب  ه -

.دنرادن  رارق  يزکرم  چیه  یمئاد  رمتسم و  شزومآ  تحت  و -

.دنشاب یمن  همیب  ششوپ  تحت  تاعامج ، همئا  زا  يرایسب  ز -

.یلغش یگتسشنزاب  يایازم  زا  تاعامج ، همئا  ندوبن  رادروخرب  ح -
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دوجو دنتسه ، هجاوم  نآ  اب  دجـسم  یلاها  نایلوتم و  اب  دروخرب  رد  ناناوج ، ناناوجون و  زا  یـضعب  هک  يدج  تالکـشم  زا  یکی  - 2
تسا یگدنز  زا  يا  هلحرم  ینس و  عطقم  یناوج  یناوجون و  هرود  .تسا  نانآ  یشوپ  کیـش  عوضوم  هب  تبـسن  یفنم  شرگن  یعون 

رطاخ نیمه  هب  دـنراد ؛ ساـبل  باـختنا  رد  يرتشیب  تقد  ساوسو و  هتـشاد و  شـشوپ  عون  هب  تبـسن  يرتشیب  هجوت  دارفا  نآ ، رد  هک 
نیب رد  هعفاد  یعون  داجیا  بجوم  دجسم ، نایلوتم  زا  یـضعب  طسوت  دشاب ، شوپ  کیـش  دیابن  يدجـسم  ناوج  هک  موهفم  نیا  ياقلا 

.دش دهاوخ  نانآ 

رد تیلاعف  هب  دـنمقالع  يدجـسم و  ياهورین  هوقلاب  لیـسناتپ  دـنمناوت و  ياهورین  يریگراـک  هب  رد  بساـنم  يزیر  هماـنرب  مدـع  - 3 
دشاب و یمن  یصاخ  فنص  رشق و  چیه  راصحنا  رد  هک  تسا  ییاضف  دجسم  هک  نیا  هب  هجوت  اب  .نارازگزامن  هژیو  هب  دجـسم ، هزوح 
هک دنراد  روضح  اهنآ  نایم  رد  زین  فلتخم  روما  هب  علطم  هتـسجرب و  دارفا  عبّطلاب  درادـن ، دوجو  یـسک  روضح  يارب  زین  یتیدودـحم 

.دوش هدافتسا  اهنآ  زا  بولطم  وحن  هب  تسا  هتسیاب 

لحم یلاها  نارازگزامن و  هب  ءانما  تأیه  يوس  زا  دجسم ، هب  طوبرم  تالکشم  لئاسم و  هب  تبسن  قیقد  تسرد و  یناسر  عالطا  - 4 
، درک هنیزه  یلام و  تیعـض  رد  نانآ  نداد  رارق  نایرج  رد  مدرم و  اب  هناقداص  دروخرب  فافـش و  یناسر  عالطا  ، ) دریگ یمن  تروص 

( .دش دهاوخ  دوجوم  تاماهبا  تالاکشا و  عفر  دجسم و  روما  هرادا  رد  مدرم  ندش  میهس  بجوم  یلامتحا ، تاماهتا  عفر  نمض 
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ندش دودحم  ندنار و  هیشاح  هب  بجوم  رما ، نیا  هک  هدشن  نییبت  بسانم  یتسردب و  دجاسم ، زا  یضعب  رد  تعامج  ماما  هاگیاج  - 5
هب هجوت  اب  .تسا  هدش  دجسم ) ياه  تیلاعف  يزیر  همانرب  رد  ناشیا  ندادن  لیخد  اهنآ و  طسوت  تعامج  زامن  ندرک  هماقا  اهنت   ) اهنآ
وا نأش  هاـگیاج و  تسا  مزـال  هک  دـشاب ، یم  دجـسم  لوا  رفن  تعاـمج ، ماـما  ، � مالـسا یمارگربمایپ  زا  هدراو  تیاور  حیرـص  صن 

.ددرگ تیاعر 

(، اه نمـس   ) داهن مدرم  ياه  نامزاس  اهداهن ، اه ، نمجنا  اه ، تأیه  اب  دجـسم  هیوسود  لـماعت  بساـنم و  طاـبترا  يرارقرب  مدـع  - 6 
یف طابترا  لماعت و  رد  فعض  بجوم  طابترا ، ءالخ  نیا  هک  یتلود  ياه  هاگتـسد  تارادا و  یتح  یـسایس و  یبهذم و  ياه  لکـشت 

.دوش یم  دوجوم  تاناکما  زا  هنیهب  هدافتسا  مدع  اه و  تیلاعف  رد  يرو  هرهب  شهاک  هجیتن  رد  نیبام و 

ياه هزوح  رد  ناناوج  ناناوجون و  یعقاو  زاین  زا  یشرورپ ، یتیبرت و  ناریدم  دجاسم و  تاعامج  همئا  هژیو  هب  ناغّلبم ، زا  یضعب  - 7 
رد ییارجا  ياه  همانرب  زا  یـضعب  ات  تسا ، هدـش  بجوم  رما  نیا  هک  دـنرادن  یفاو  یفاک و  یهاـگآ  ...و  یعاـمتجا  ینید ، یگنهرف ،

.دشابن رادروخرب  ییالاب ، یبسن  تیقفوم  زا  سرادم ، دجاسم و  حطس 

اب  ) .دوش یمن  نییبت  یتسرد  هب  نایلوتم  طسوت  دجـسم ،) هب  تمدـخ  دنتـسم  تسرد و  نایب   ) دجـسم هب  هجوت  تانـسح  لـئاضف و  - 8 
مهف و همه  حیرشت  زین  ینید و  ياه  هزومآ  تایاور و  تایآ و  هب  لسوت 
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( .تعامج زامن  ییاپرب  رما  نالاعف  دجسم و  نامداخ  يارب  هدش ، هتفرگ  رظن  رد  شاداپ  باوث و  رجا ، نازیم  هداس ي 

تیوضع ندوب  تدم  ینالوط  نینچمه  یمئاد و  روشک ، دـجاسم  زا  یـضعب  تیلاعف  یکّرحت  مک  رد  يّدـج ، تالکـشم  زا  یکی  - 9 
، دیدج ياهورین  روضح  رد  يدج  یعنام  ءانما  تأیه  رد  تیوضع ، تدم  فقـس  نییعت  مدع  .دشاب  یم  دجـسم  يانُما  تأیه  ياضعا 

.دشاب یم  ناوج  لیسناتپ و  اب 

نادـقف لیلد  هب  اهنآ ، دوجو  هب  قطانم  نیا  دـیدش  زاین  مغریلع   ) روشک فلتخم  قطانم  زا  يرایـسب  رد  نویناحور  روضح  ءـالخ  - 10 
هزومآ هب  تبسن  ناناوج  ناناوجون و  زا  يرامـش  یب  دادعت  يدنم  هرهب  مدع  بجوم  میقتـسمریغ ، روط  هب  رما  نیا  هک  ...و ) ملاع  هناخ 

.دش دهاوخ  ینید  میلاعت  اه و 

هکنیا هب  هجوت  اب  .دنرادن  ار  دجسم ) هرادا   ) نیگنـس تیلوئـسم  نیا  يارب  یفاک  تقو  تصرف و  ءانُما ، تأیه  ياضعا  زا  یـضعب  - 11 
یم دـجاسم  ءانما  تأیه  رد  تیوضع  يارب  نالاعف  نادـنمقالع و  رگید  تیلاعف  عنام  ًالمع  تسا  دودـحم  تأیه ، نیا  ياـضعا  دادـعت 

.دنوش

، فقاو یناب ، نارازگزامن ، ءانُما ، تأیه  تعامج ، ماما  ، ) دـجاسم لاعف  یلاها  قیوشت  لـیلجت و  تهج  بساـنم ، راـکوزاس  دوبن  - 12 
.دجاسم تمس  هب  لابقتسا  شیارگ و  تهج  نارگید ، بیغرت  هنیمز  داجیا  فده  اب  ...و ) ناققحم  ناگدنسیون ، مداخ ،
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دجسم و رد  نالاسدرخ  نالاهنون ، ناکدوک ، شریذپ  دروخرب و  هوحن ي  یگنوگچ و  اب  دجاسم  نایلوتم  زا  یضعب  ندوبن  انشآ  - » 13
(1) «. دجسم رد  تعامج  زامن  هماقا  يارب  نیدلاو ، اب  اهنآ  یهارمه  تهج  بسانم ، راکوزاس  يریگراک  هب  رد  یناوتان 

يروحم شقن  هب  هجوت  اب  .دنشاب  یم  تعامج  ماما  دقاف  یبسن ، تیلاعف  نتشاد  مغر  یلع  روشک ، دجاسم  زا  يرامـش  یب  دادعت  - 14 
.دشاب یم  بطاخم  زا  دجسم  یقنور  یب  زراب  لماوع  زا  وا ، دوجو  ءالخ  دجسم ، رد  تعامج  ماما 

قیقد تخانش  صوصخ  رد  یگنهرف ، نیلوئسم  بسانم  يزیر  همانرب  مدع  دجـسم ، هب  ناناوج  ناناوجون و  بذج  عناوم  زا  یکی  - 15 
.دشاب یم  اه  يزیر  همانرب  رد  دوخ ، یصخش  ياه  هقیلس  لیمحت  نیبطاخم و  زاین 

دوجو سرادم  اه و  هناخترازو  يرهـش ، نیب  ياه  هار  اه ، هناخراک  اه ، هاگـشناد  حطـس  رد  اه  هناخزامن  دـجاسم و  زا  يرایـسب  - 16 
.دنتسین رادروخرب  يرثکادح  درکراک  زا  رطاخ ، نیمه  هب  هدوب و  تاعامج  همئا  دقاف  هک  دنراد 

رـشق هژیو  هب  لحم  یلاها  اب  ناـنکراک ،) ماّدـخ و  ءاـنُما ، تأـیه  تیریدـم   ) دـجاسم نیلوئـسم  ینـالقع  یقطنم و  طاـبترا  مدـع  - 17 
ناوجون و
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.اه تیلاعف  مسارم و  يارجا  يزیر و  همانرب  رد  اهنآ  اب  تروشم  مدع  ناوج و 

ناوجون و يارب  تراقح  یتحاران و  ساسحا  نانزریپ و  نادرمریپ و  رـشق  يارب  اهنت  دجاسم ، یخرب  یجیردت  ندش  یـصاصتخا  - 18 
.تسین نم  ياج  رگید  اجنیا  دیوگب : دوش ، یم  روبجم  راچان و  هک  ناوج 

هجیتن رد  اه و  تیلاعف  ّتتشت  فئاظو ، لخادت  بجوم  رما  نیا  هک  دجاسم  رد  لاّعف  یناسنا  عبانم  فئاظو  حرش  ندوبن  دنمنوناق  - 19 
.تسا هدش  دجاسم  اه ي  شقن  اهدرکراک و  دوکر 

اه و هتـساوخ  زا  يرایـسب  ًالمع  هک  دجـسم  ياـنُما  تأـیه  رد  ناوناـب ، زین  ناـناوج و  ناـناوجون و  زا  يا  هدـنیامن  روضح  ءـالخ  - 20 
.دنام یم  لوفغم  دجاسم  ياه  تیلاعف  يزیر  همانرب  رد  اهنآ ، تایونم 

ود نیا   ) .لحم ناناوج  ناناوجون و  اب  تسا ، نید  غیلبت  رما  یلوتم  هک  دجـسم  تعامج  ماما  نیب  حیحـص  یلدمه  طابترا و  دوبن  - 21 
( .دنرادن هدنزاس  کیناگرا و  طابترا  مه  اب  رشق 

يزیر همانرب  تیفیک  رد  لماع  نیا  .دنتـسین  رادروخرب  ییالاب  یملع  حطـس  زا  روشک ، دجاسم  يانُما  تأیه  ياضعا  زا  يرایـسب  - 22 
.تسا هدرک  داجیا  ار  یتالکشم  اه  همانرب  يارجاو 
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هاگیاپ یگنهرف ، ياه  نوناک  یبهذـم ، ياه  تأیه  اب  ءانُما  تأیه  نیب  یفنم  تباقر  يروحم ، کت  تروص  هب  دـجاسم  هرادا ي  - » 23
(1) «. دنک یم  داجیا  ...و  تعامج  ماما  مدرم ، جیسب ،

ناناوجون نیب  رد  یبولطم  ساکعنا  هلئسم  نیا  هک  دجاسم ،) زا  یـضعب  رد   ) تعامج ماما  اب  دجـسم  يانُما  تأیه  ندوبن  ماگمه  - 24 
.درادن ناناوج  و 

ادیپ روضح  دجسم  رد  هک  ناناوج  ناناوجون و  هب  تبسن  دجـسم ، ياهرتگرزب  زا  یـضعب  مارتحا  زا  رود  هب  بسانمان و  دروخرب  - 25 
.دننک یم 

ناناوج ناناوجون و  بذج  رد  يوق ، يا  هعفاد  داجیا  بجوم  رما  نیا  هک  دجاسم ، زا  یضعب  رد  قالخادب  دنت و  نیلوئسم  دوجو  - 26 
.دش دهاوخ 

.دجاسم رد  دمآراک  ياهورین  يریگراک  هب  تهج  مزال ، هنیمز  دوبن  - 27 

: دجسم ینوریب  لماوع  - 2

عناوم داجیا  رد  يرتشیب  شقن  ياراد  هک  ار  لماوع  نیا  ّمها  ًالیذ  هک  دنتـسه  راذـگریثأت  يدّدـعتم  لماوع  دجـسم ، ینوریب  طیحم  رد 
: میرمش یم  رب  دنراد ،
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: دجسم هاگیاج  نامزاس و  - 2 فلا -

زا درادن ، دوجو  یگنهامه  بسانت و  نآ  رد  لاعف  یناسنا  عبانم  دـنوش و  یم  بوسحم  تیلاعف  رتسب  ناونع  هب  هک  يدـجاسم  نیب  - 1 
بلغا رد  .دنشاب  یم  یمئاد  تباث و  تعامج  ماما  دقاف  اهنآ  زا  یمین  زا  شیب  روشک ، حطس  رد  دجـسم  رازه  تصـش  زا  شیب  عومجم 
بیرق تیرثکا  رد  دوش و  یم  هماقا  تعامج  زامن  رصع ) رهظ و  ءاشع ، برغم و   ) هدعو ود  رثکادح  هدعو و  کی  اهنت  روشک  دجاسم 

اب دجاسم  دوش ) یم  هماقا  حبـص  زامن  دجـسم  رازه  هس  رد  رثکادـح   ) .دوش یمن  هماقا  حبـص  تعامج  زامن  روشک ، دـجاسم  قافتا  هب 
، یگنهرف زکارم  رگید  لثم  زور  هنابش  لوط  رد  يونعم ، شیامه  جنپ  زا  شیب  تصرف  نتشاد  روشک و  هرتسگ  رد  هدرتسگ ، مجح  نیا 

.دنا هدشن  دنم  هرهب  تباث ، یگنهرف  ياهورین  زا 

يارب هدننک ، گنهامه  زکرم  ای  لقتـسم و  نامزاس  کی  هنافـساتم  دجـسم ، هزوح  ياه  تیلاعف  تعـسو  یگدرتسگ و  هب  هجوت  اب  - 2 
دـشاب دـجاسم  هب  طوبرم  روما  تیادـه  يزیر و  همانرب  نآ ، ّمغ  ّمه و  مامت  هک  فلتخم  ياـه  تیلاـعف  يزیر  هماـنرب  يراذگتـسایس و 
دجاسم يارب  صاخ  یتیلوت  نونکات  یلو  دنـشاب ، یم  لاعف  دـجاسم  هب  طوبرم  روما  رد  نامزاس  داهن و  هدزیـس  زا  شیب  .درادـن  دوجو 

.تسا هدشن  هتفرگ  رظن  رد 

یتلود نوچ  یلئاسم  رد  هکلب  درادـن ، دوجو  دـحاو  رظن  هیور و  تدـحو  اهنت  هن  دجـسم ، ناـمزاس  هرادا  یگنوگچ  صوصخ  رد  - 3 
ندوب
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رگید ياـه  هزوح  رد  تلاـخد  مدـع  اـی  تلاـخد و  دجـسم ، رد  یئارجا  ياـه  هماـنرب  عون  لکـش و  نآ ، ندوب  یمدرم  اـی  تیریدـم و 
.دراد دوجو  رظن  فالتخا  ...و ) یعامتجا  یسایس ، )

نردـم و يرازفا  مرن  تازیهجت  هب  زکارم  نیا  ندوـمن  زهجم  يزاوـم و  زکارم  اـهداهن و  داـجیا  قـیرط  زا  دجـسم  هب  یهجوـت  مک  - 4 
هدرتسگ و ینابیتشپ  دنا و  هدش  دجسم  نیزگیاج  هک  ...و ) اه  هاگـشزومآ  اه ، نوناک  یگنهرف ، ياه  عمتجم  یگنهرف ، زکارم   ) دیدج

.دریگ یم  تروص  دجاسم ) هب  تبسن   ) اهنآ زا  یعیسو 

قیقد و تروص  هب  نونکاـت  دـجاسم ، اـب  تلود  لـماعت  طاـبترا و  یگنوگچ  زین  دجـسم و  رما  رد  تلود  تلاـخد  روُغث  دودُـح و  - 5 
، دجسم رما  رد  لیخد  ياهداهن  اه و  هاگتسد  تلاخد  هوحن  دجاسم و  يارب  ینّودم  صخشم و  فئاظو  حرـش  زین  هدشن و  نییبت  عماج 

.تسا هدشن  یحارط 

هدید زیچان  كدنا و  رایسب  اه  همانرب  رد  دجسم  هاگیاج  یمالـسا ، يروهمج  تلود  هعـسوت  مود  لوا و  هلاس  جنپ  ياه  همانرب  رد  - 6 
ینیب شیپ  ياه  همانرب  نیا  هک  هدش  هتخادرپ  دجسم  رما  هب  ( 163  ) هدام رد  هرـصبت  کی  دنب و  ود  رد  اهنت  موس  همانرب  رد  .تسا  هدش 

(1) .تسا هدشن  ارجا  بسانم  لماک و  لکش  هب  زین  هدش ،
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، تسا هدروخ  دنویپ  یمالـسا  هعماج  تیریدم  تموکح و  نوئـش  مامت  اب  هدوب و  رادروخرب  هژیو  یهاگیاج  زا  مالـسا  رد  دجـسم  - 7
.دروخ یم  مشچ  هب  نازیر  همانرب  میمصت  ناریدم و  راتفر  رد  نآ  ءالخ  هک  يرما 

هدـنام و رود  هب  روشک  هجدوب  همانرب و  نایلوتم  نازیر و  همانرب  هاگن  زا  ـالاو ، هاـگیاج  نأـش و  زا  يرادروخرب  مغر  یلع  دجـسم  - 8 
.تسا هدش  هداد  صاصتخا  سدقم ، ناکم  نیا  هب  رتمک  یگنهرف  تارابتعا 

مرن يرازفا و  تخس  هزوح  ود  رد  دجـسم  ياه  تیلاعف  يارب  هنالاس ، هجدوب  نیمأت  رد  عماج ، يا  همانرب  بسانم و  راکوزاس  دوبن  - 9 
.هجدوب درک  هنیزه  بذج و  یگنوگچ  رد  بسانم  لمعلاروتسد  يرازفا و 

ياه شزومآ  هئارا  مدـع  زین  هعماج و  حطـس  رد  يزاس  گنهرف  يارب  ارجا  لباق  بسانم و  يراکوزاس  ذاختا  رد  تیدـج  مدـع  - 10 
.تعامج زامن  دجسم و  گنهرف  شرتسگ  داجیا و  ياتسار  رد  یفاو  یفاک و 

زا لبق ، ياه  ههد  هب  تبـسن  دراد ) طابترا  نیا  رد  عماج  یـشهوژپ  هب  زاـین  هک   ) فلتخم لـئالد  هب  دـجاسم  دوش ، یم  ساـسحا  - 11 
.دنا هتفرگ  هلصاف  یمک  شیوخ  یعقاو  هاگیاج 

رتشیب دنشخب ، ءالتعا  ار  نآ  هاگیاج  دنهد و  هرهب  دجاسم  هب  هکنیا  ياج  هب  دجسم ، رما  رد  لاعف  ياه  هاگتـسد  رـضاح  لاح  رد  - 12 
.دنریگ یم  هرهب  نآ  يرازفا  مرن  يرازفا و  تخس  تاناکا  زا 

.دجاسم روما  ياه  تیلاعف  لرتنک  زین  تایاکش و  هب  ییوگ  خساپ  تراظن و  راکوزاس  دوبن  - 13 
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: تالیکشت تیریدم و  - 2 ب -

هدافتـسا روما و  هب  ندیـشخب  مظن   ) دجـسم یناسنا  عبانم  تیریدم و  یهدناماس  مدع  روشک ، دـجاسم  ینونک  تالـضعم  زا  یکی  - 1 
رد ّتتـشت  بجوم  مهم ، نیا  ءالخ  دـشاب ، یم  فئاظو ) درکلمع و  هوحن  هب  مئاد ، رمتـسم و  تراـظن  اـب  دوجوم  تاـناکما  زا  بولطم 

.تسا هدش  ناش  یلصا  هاگیاج  رد  اهورین ، بسانمان  رارقتسا  دجسم و  ياه  تیلاعف  صوصخ  رد  تسردان ، يریگ  میمصت  ءارآ و 

یگنوگچ دناوتب  هک  ریگارف  بسانم و  يراکوزاس  دنتـسین ، رادروخرب  یتیریدم  راکوزاس  عون  چـیه  زا  رـضاح  لاح  رد  دـجاسم  - 2 
.دیامن نییبت  قیقد  روط  هب  ار  دجسم  مداخ  نانکراک و  ءانُما ، تأیه  تعامج ، ماما  تیریدم ، تیلاعف  هوحن  تیلوئسم ، عون  باختنا ،

.دریگ یم  هرهب  رتمک  یتیریدم  نیون  يژولونکت  مولع و  زا  دشاب و  یمن  زور  هب  رضاح  لاح  رد  دجسم  تیریدم  - 3 

.دنا هدیدن  ار  تیریدم  شزومآ  ياه  هرود  لقادح  دجاسم ، ناریدم  زا  يرایسب  - 4 

.دنوش یم  هرادا  تیریدم و  یتنس  لکش  هب  دجاسم  بلاغ  رضاح  لاح  رد  - 5 

: دجسم طیحم  ج-2 -

هیقف و تیالو  ینید ، ینابم  رد  کیکشت  ینکفا و  ههبش  یعرش ، ماکحا  عجار  یفارحنا  تالاوئس  نمشد ، يوس  زا  رـضاح  لاح  رد   - 
بسانم يزاس  هنیمز  دجاسم ، هفیظو  .ددرگ  یم  جیورت  یمالسا ، ماظن  زین 
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نایلوتم زا  یضعب  بسانمان  دروخرب  .دشاب  یم  نمشد  ياه  يزاسوج  هنوگ  نیا  هب  ردص  هعس  اب  مأوت  یقطنم ، هتسیاش و  خساپ  تهج 
یم زین  ناوج  ناوجون و  ًاتدـمع  و   ) دـننک یم  هلئـسم  حرط  عوضوم ، رتشیب  تخانـش  یهاگآ و  فدـه  اب  طقف  هک  يدارفا  اب  دجـسم ،

تاهبش تیوقت  دجسم و  زا  نانآ  ینادرگ  يور  بجوم  هک  دشاب  یم  حیحـصان  ياه  ندز  گنا  هنانیبدب و  هاگن  اب  مأوت  ًاضعب  دنـشاب )
.دوش یم  نانآ  ناهذا  رد 

نتـشاد دـجاسم ، تاـناکما  تیعـضو و  قـیقد  تخانـش  تـهج  یلوـصا  ییاـنب و  ریز  يزیر  هماـنرب  رد  يرورــض  مزاوـل  زا  یکی  - 2 
.درادن دوجو  دجسم  اب  طابترا  رد  قیقد ، تاعالطا  رضاح  لاح  رد  هک  دشاب  یم  نآ  زا  عنام  عماج و  تاعالطا 

یلو ...و ) اه  لانیمرت  اهارس ، گنهرف  اه ، ناتسوب  لثم   ) دوش یم  بوسحم  یمومع  ناکم  کی  ناونع  هب  دجسم  هکنیا  مغر  یلع  - 3 
تامدـخ تشادـهب و  تفاظن و  هب  تبـسن  هکلب  دـنریگ ، یمن  رظن  رد  نآ  يارب  یتامدـخ  يورین  چـیه  اـهنت  هن  يرهـش ، نازیر  هماـنرب 

.دننک یمن  دروخرب  نآ  اب  یمومع  زکارم  رگید  لثم  یمومع ،

هجوتم ار  يریذپان  ناربج  تامدص  دجـسم ، رد  يرـشق  هاگن  .دشاب  یم  ...و  داژن  هفیاط ، رـشق ، ره  زا  مدرم  همه  هب  قلعتم  دجـسم  - 4 
.درک دهاوخ  هعماج 

دوجو مدع  لیلد  هب  يدابع ، کسانم  اه و  نییآ  اه ، تنس  اه ، تبسانم  زا  ناناوج  ناناوجون و  هژیو  هب  مدرم  مومع  یعالطا  مک  - 5 
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.هعماج حطس  رد  اهنآ ، زا  یناسر ) عالطا  فده  اب   ) یخیرات عنام و  عماج ، میوقت 

( ...و تاعوبطم  امیـس ، ادـص و   ) یناسر عالطا  طیحم  رد  ءاصحا  لباق  ياه  تیفرظ  مامت  زا  هنیهب  هدافتـسا  يریگراـک و  هب  مدـع  - 6 
.دجسم زامن و  گنهرف  میهافم و  شرتسگ  طسب و  تهج 

ماظن و لصا  هب  یگمه  هک  ییاه  لکـشت  اه و  هورگ  بازحا ، هب  تامدخ  هئارا  رد  دـجاسم ، زا  یخرب  ضیعبت  یحانج و  دروخرب  - 7 
.دنشاب یم  دقتعم  هیقف  تیالو 
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تعامج زامن  دجاسم و  هب  ناناوج  ناناوجون و  بذج  رد  رثؤم  لماوع  لصف 3

هراشا
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لماوع نیا  يدنب ، میـسقت  کی  رد  ام  هک  دنـشاب  یم  راذگریثأت  یفلتخم  لماوع  دجاسم  هب  ناناوج  ناناوجون و  بذـج  صوصخ  رد   
: تسین اهنآ  مّدقت  تیولوا و  نتشاد  ینعم  هب  لماوع  نیا  نتفرگرارق  بیترت  .میهد  یم  رارق  شخب  ود  رد  ار 

: لوا شخب  فلا )

: دنشاب یم  اراد  ار  شقن  نیرت  شیب  لماوع  رگید  نایم  رد  دجاسم ، هب  ناناوج  ناناوجون و  بذج  رد  هک  دنتسه  یلماوع   

( نیدلاو  ) هداوناخ هناخ و  - 1

دجسم - 2

هسردم - 3

: مود شخب   ب )

رارق نآ  رد  هک  یطیحم  اب  بسانتم  هدش و  يزیر  همانرب  دنمفده و  تروص  هب  رگا  دوش  یم  میسقت  طیحم  ود  هب  دوخ  هک  شخب  نیا   
: زا دنترابع  اه  طیحم  نیا  .تفای  میهاوخ  تسد  دجاسم  هب  ناناوج  ناناوجون و  بذج  رد  یتبثم  جیاتن  هب  دوش ؛ تیلاعف  میا ، هتفرگ 

يداصتقا یسایس ، یعامتجا ، یگنهرف ، لماش : یلصا  ياه  طیحم  - 1

تهج دنـشاب ، یم  یلـصا  طیحم  راهچ  نیا  زا  ثعبنم  هک  يرگید  ياه  طیحم  باتک  نیا  عوضوم  هب  هجوت  اب  یعرف : ياه  طـیحم  - 2
نییبت
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، یملع یشزومآ و  یناسر ، عالطا  تاطابترا و  راک ، یغیلبت ، نالاسمه ، زا : دنترابع  هک  دوش  یم  حرطم  ناگدنناوخ  رتشیب  تخانش  و 
.یشزرو يرهش ، يرادا ، یتشادهب ، یماظتنا ، یتینما و  يرنه ، یحیرفت ،

: لّوا شخب  فلا -

هراشا

ناناوجون بذج  رد  شخبرثا ، ياه  شور  همادا  رد  دوش و  هدرمشرب  راذگریثأت  لماوع  ادتبا  ددرگ ، یم  یعس  شخب  نیا  ثحابم  رد   
: دوش هئارا  دجاسم  هب  ناناوج  و 

( نیدلاو  ) هداوناخ هناخ و  شقن   1

هراشا

: دوش یم  میسقت  هخاش  ود  هب  فیرعت  نیا  رد  هداوناخ 

هداوناخ یبسن  دارفا  - 1

( اه لیماف   ) هداوناخ یببس  دارفا  - 2

( ردارب رهاوخ ، ردام ، ردپ ،  ) هداوناخ یبسن  دارفا  - 1-1

ياهراتفر اب  دوش و  یم  انـشآ  نآ  رب  مکاح  ياهراجنه  بادآ و  اب  جیردتب  دریگ ، یم  لکـش  هداوناخ  رانک  رد  درف  ره  یگدنز  زاغآ   
تیوه دروخرب ، لماعت و  نیا  رثا  رد  تسا و  هداوناخ  رانک  رد  وا  تسیز  هرود  روضح و  نامز  نیرتشیب  نیاربانب  .دریگ  یم  وخ  جـیار 

.دریگ یم  لکش  مک  مک  وا  تیصخش  و 
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ناوج ناوجون و  تیصخش  يریگ  لکش  رد  يزاس ، تشونرس  مهم و  رایسب  شقن  هک  تسا  یعامتجا  ياهداهن  نیرت  مهم  زا  هداوناخ 
نارود رد  وا  ترطف  دیفـس  حول  رب  درف  ره  ندوب  هنوگچ  نتـسیز و  هنوگچ  لمعلاروتـسد  مییوـگب  رگا  تسین  قارغا  .دـیامن  یم  اـفیا 
يدایز دودـح  ات  ددرگ ، یم  تفایرد  صخـش  طسوت  نارود  نیا  رد  هک  ییاه  هزومآ  دوش و  یم  هتـشاگن  هداوناخ  طسوت  یکدوک و 

نایاپ ات  ام ، رادم  نید  هعماج  رد  صوصخب  عماوج و  یمامت  رد  اه  ناسنا  رگید ، يوس  زا  .دزاس  یم  صخـشم  ار  يو  یگدـنز  ریـسم 
تایصوصخ کفنیال  ءزج  نیدلاو ، یهاون  رماوا و  هب  مازلا  هجوت و  هک  يا  هنوگ  هب  دنیامن ؛ یم  ظفح  هداوناخ  اب  ار  دوخ  طابترا  رمع 

.ددرگ یم  بوسحم  نایناریا  یقالخا 

ماجنا هب  دّیقم  هک  ییاه  هداوناخ  .تسا  رثؤم  رایـسب  نادـنزرف ، ندـش  یبهذـمریغ  ای  یبهذـم و  رد  هداوناخ ، یتیبرت  ّوج  کش  نودـب  »
یم دزشوگ  نانآ  هب  ار  نید  عیارش  هدومن و  انشآ  ینید  فیلاکت  اب  ار  دوخ  نادنزرف  ادتبا  نامه  زا  دنـشاب ، یم  ینید  ضئارف  ماکحا و 

ماکحا هب  دنب  ياپ  ًالوصا  هک  ییاه  هداوناخ  یلو  دننک ؛ یمن  ادیپ  ّداح  یلکـشم  یناوج  ماگنه  رد  ینادـنزرف  نینچ  هجیتن  رد  دـنیامن ،
ماجنا رد  تسکش  يریذپ و  بیسآ  بیرض  دنـشاب ، هتـشادن  دوخ  نادنزرف  يونعم  شرورپ  لابق  رد  یتیلوئـسم  ساسحا  هدوبن و  ینید 

.دنهد یم  شیازفا  نانآ  رد  ار  یبهذم  روما 

نیدلاو دوخ  یهد  قشمرس  ییوگلا و  شقن  دجاسم ، هب  نادنزرف  بذج  صوصخ  رد  یگداوناخ  تیبرت  هب  طوبرم  مهم ، رایسب  هبنج   
.تسا
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دنناوت یمن  هک  تسا  حضاو  ُرپ  دنراد ، لکـشم  یعرـش  فیلاکت  ماجنا  رد  دـنور و  یم  دجـسم  هب  تردـن  هب  دوخ  هک  يردام  ردـپ و 
(1) «. تسا اه  هداوناخ  زا  يرایسب  یلعف  تالضعم  زا  یکی  نیا  دنیامن و  تیبرت  تسوددجسم  وردجسم و  ینادنزرف 

(: اه لیماف   ) هداوناخ یببس  دارفا  - 1-2

يا هزادـنا  ات  یتح  یناوجون و  هلحرم  ات  یلاسدرخ ، یکدوک و  نارود  رد  صوصخ  هب  کیدزن ، یببـس  ياه  لیماف  ناشیوخ و  شقن   
ناشیوخ و اب  ار  طابترا  نیرتشیب  هداوناخ  یلـصا  ءاـضعا  زا  دـعب  نادـنزرف  نییاـپ ، نینـس  رد  .تشاـگنا  هدـیدان  ناوت  یمن  ار ، یناوج 

.دنراد ناکیدزن 

دـنراد و هدوارم  رتشیب  یبهذـم  ياه  هداوناـخ  اـب  یبهذـم  ياـه  هداوناـخ  ًـالوصا  یلیماـف ، نورد  ياهدـمآ  تفر و  یلیماـف و  وج  رد  »
دوخ ناکیدزن  ماوقا و  خنـس  مه  بلغا  درادن ، دجـسم  بهذم و  هب  شیارگ  هک  یناوج  تسا ، هدش  هدید  يدایز  دراوم  رد  سکعلاب ،

عرـش و فالخ  لامعا  زا  يدراوم  ییاه ، هداوناخ  نینچ  نیب  رد  .دوش  یمن  هدید  ییاه  شیارگ  نینچ  زین  نانآ  نیب  رد  هک  دـشاب  یم 
ار ینید  ّتیمح  یگمه  هک  دراد  دوجو  فلاخم  سنج  ود  ناـیم  رد  هژیو  هب  یقـالخا ، دـض  عورـشمان و  ياـه  ترـشاعم  زین  فرع و 

یم دـجاسم  هب  ناوج  ناوجون و  بذـج  زا  عناـم  هجیتـن  رد  دراذـگ و  یم  ریثأـت  زین  دارفا  يرهاـظ  رادرک  رد  ًاملـسم  هدرک و  فـیعض 
تیمیمص زا  راشرس  هک  یناوج  .ددرگ 
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(1) «. دنشاب رود  هب  هدش  هتفگ  ياه  شیالآ  زا  هک  دننک  یم  بذج  دوخ  هب  ار  وا  يدارفا  تسا ، یکاپ  و 

: دارفا رد  تارییغت  لحارم  - 

: دنک یم  یط  ریز  بیترت  هب  یتارییغت  درف  یناوج ، هلحرم  ات  دلوت  ودب  زا  »

کیژولویزیف یندب و  تارییغت  فلا )

یناجیه یفطاع و  تارییغت  ب ) 

یتیصخش يراتفر و  تارییغت  ج ) 

یشزرا یقالخا و  تارییغت  د ) 

یبهذم يداقتعا و  تارییغت  ذ ) 

راـجنه هب  ملاـس و  دـشر  هنیمز  اـه ، ینوگرگد  نیا  اـب  نیدـلاو ، يوس  زا  بساـنم  ياـهدروخرب  تـالوحت و  نیا  نداد  رارق  رظن  دـم   
يریگ لکـش  بجوم  زین  اه  نآ  هب  یهجوت  یب  سکعلاب ، دـنک و  یم  مهارف  هدـش  رکذ  ياه  هنیمز  یمامت  رد  ار  ناناوج  ناـناوجون و 

.دوش یم  یعامتجا  يدرف و  ددعتم  ياه  يراجنهان  یناوج و  یناوجون و  فلتخم  ياه  نارحب 

دنشابن بسانم  یعامتجا  دشر  ياراد  اه  نآ  رگا   » نوچ تسا ، مهم  رایـسب  ناناوج  ناناوجون و  یعامتجا  دشر  هک  تشاد  هجوت  دیاب   
تیلاعف کی  هک  تعامجزامن  تشاد و  دـنهاوخ  اـبا  عمج  رد  روضح  زا  املـسم  دـنهد ، حـیجرت  ار  نارگید  زا  يرود  یبلط و  اوزنا  و 

یعامتجا و

ص:108

.عبنم نامه  . 1 - 1

تعامج زامن  دجاسم و  هب  ناناوج  ناناوجون و  بذج  www.Ghaemiyeh.comياهشور  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 355زکرم  هحفص 117 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13107/AKS BARNAMEH/#content_note_108_1
http://www.ghaemiyeh.com


.درک دهاوخ  تکرش  نآ  رد  دشاب ، هتفرگارف  ار  یعامتجا  ترـشاعم  يوخ  تلـصخ و  ناوجون ، هک  یتروص  رد  ًاتعیبط  تسا ، یعمج 
تعامجزامن فوفص  رد  روضح  هب  نانآ  قیوشت  دنهد و  شرورپ  عمج ، هب  دنم  هقالع  ار  ناناوجون  دننک ، یعس  دیاب  اه  هداوناخ  سپ 

تاداقتعا يروراـب  هب  تشاد ، دـهاوخ  ناـناوجون  ندـمآ  راـب  یعمج  رد  ار  ریثأـت  نیرتشیب  هک  نیا  نمـض  هک  تسا  يدراوم  زا  یکی 
(1) «. دنک یم  کمک  زین  نانآ  یمالسا 

رایــسب شقن  دــناوت ، یم  یناوـج  نینــس  اـت  یناوـجون  یلاـسدرخ و  یکدوـک ، نارود  ناـمه  زا  ناشنادــنزرف  زا  هداوناــخ  تـبقارم   
سّسجت ناونع  هب  هن  هلوقم  نیا  رد  تبقارم  .دیامن  افیا  اهنآ  ندش  دجسم  بحاص  تایاور ، لوق  هب  ندش و  يدجـسم  رب  يراذگریثأت 

ردپ و شقن  .دـنک  همیب  ار  نادـنزرف  نامیا  دـناوت ، یم  تیاهن  رد  هک  تسا  هناهاوخریخ  تبثم و  هاگن  زا  تبقارم  هکلب  یـسیلپ ، راک  و 
تیمها اب  رایسب  دشاب ، یم  نیمز  يور  ناکم  نیرت  سدقم  هک  دجسم  صوصخ  هب  یبهذم ، نکاما  اب  نادنزرف ، ندرک  هارمه  رد  ردام 

دهاوخ بجوم  اه ، نآ  رد  تبثم  تداع  داجیا  نمـض  يونعم ، طیحم  نیا  اب  اهنآ  ییانـشآ  نییاپ و  نینـس  رد  نادـنزرف  روضح  .تسا 
ناونع هب  ار  دجاسم  نادنزرف  روضح ، نیا  ندش  هنیداهن  اب  .دوش  هنیداهن  تیاهن  رد  دنک و  ادیپ  ماود  رارمتـسا و  روضح ، نیا  هک  دـش 

اب لیلد ، نیمه  هب  هتسناد و  دوخ  مود  هناخ 
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هدش و تبحم  نیا  ییانام  ثعاب  یناوجون  یکدوک و  نارود  رد  ّتبحم  داجیا  .دـننک  یم  هاگن  نآ  هب  یـصاخ  هقالع  ّتبحم و  قشع ،
نادنزرف رد  تبغر  شیازفا  هزیگنا و  داجیا  تهج  دیاب  ناردام  ناردپ و  هتبلا  .دش  دـهاوخن  نازخ  دـجاسم ، هب  نانآ  قشع  يداب  ره  اب 

رطاخ هب  كدوک  هب  هیده  نداد  لاثم  ناونع  هب  .دنیوج  هرهب  دنک ، یم  مهارف  ار  هقالع  نیا  شیازفا  بابسا  هک  يا  هلیـسو  ره  زا  دوخ ،
.دیازفیب دجاسم  رد  نانآروضح  شیازفا  بذج و  رب  دناوت  یم  دجسم  رد  ردپ  یهارمه  زامن و  دجسم و  هب  يو  نتفر 

زاـمن و هب  ناـناوج ، ناـناوجون و  ضیرحت  میکحت و  رما  رد  فـلتخم ، تاـهج  زا  تیبرت  میلعت و  يزکرم  هتـسه  ناوـنع  هب  هداوناـخ   »
نمؤم دقتعم و  ینادنزرف  یعیبط  روط  هب  دنـشاب ، یحیحـص  تیبرت  ياراد  دوخ  هک  يردام  ردـپ و  .دـنراد  شقن  دـجاسم ، رد  روضح 

.دنـشاب رثؤم  رگید  کـی  راـتفر  هوحن  رد  دـنناوت ، یم  یلمع  يرکف و  لـماعت  کـی  رد  زین  هداوناـخ  نادـنزرف  درک و  دـنهاوخ  تیبرت 
یعامتجا زین  ناشنادـنزرف  دـننک ، یم  ادـیپ  روضح  یبهذـم  یعامتجا و  ياه  تیلاعف  رد  ّبترم  روط  هب  هک  ینارداـم  ردـپ و  نینچمه 

تکرـش هنالاعف  ًاـعطق  زین  تسا ، یعاـمتجا  تکرح  نیرت  اـبیز  نیرترب و  داـمن  هک  دـجاسم  تعاـمج  زاـمن  رد  ور  نیمه  زا  دنتـسه و 
.درک دنهاوخ 

دـشر دـنیآرف  رد  اـهنت  هن  دراد ، یعاـمتجا  هولج  هک  یکـسانم  زا  یکی  ناوـنع  هب  تعاـمج  زاـمن  تسا ، هداد  ناـشن  ریخا  تاـقیقحت   
کش نودب  .دزاس  یم  زین  لیهست  عیرست و  ار  نآ  هکلب  تسا ، رثؤم  یعامتجا 
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بولطم یماوق  لکـش و  دنراد ، رارق  دوخ  یگدنز  ههرب  نیرت  ساسح  رد  هک  ناناوج  ناناوجون و  تیوه  هب  دـناوت ، یم  تعامجزامن 
.دشخبب

یبولطم هجیتـن  ًاملـسم  دنتـسین ، زاـمن  لـها  دوخ  هک  يرداـم  ردـپ و  يوس  زا  زاـمن  هب  نادـنزرف  قیوشت  هک  تشاد  هجوـت  دـیاب  هتبلا   »
یمالـسا ماکحا  هب  لماع  اه  نآ  رگا  .دنرثؤم  ینید  ضئارف  ماجنا  هب  نادنزرف  قیوشت  رد  زین  نادنواشیوخ  نینچ  مه  .تشاد  دـهاوخن 

و  ) ردام ردپ و  قیوشت  هجیتن ، رد  .دوب  دهاوخن  ریثأت  یب  ناشراتفگ  نخس و  دنیامن ، تکرـش  هنالاعف  دجاسم  ياه  همانرب  رد  دنـشاب و 
هدوب راذگریثأت  ینامز  زامن ، ندرک  هماقا  تعامج  ریغ  ای  تعامج  هب  تبسن  نادنزرف ، هب  کیدزن ،) نادنواشیوخ  قیوشت  نآ  رانک  رد 

(1) «. دنناوخب زامن  دنشاب و  زامن  دجسم و  لها  ناشدوخ  هک  تسا  رادروخرب  ییالاب  تیمها  زا  و 

نشور و نانآ  دزن  رد  دجـسم ، تلزنم  هاگیاج و  دنـشاب و  رت  هاگآ  یبهذـم  یمالـسا و  لـئاسم  هب  تبـسن  اـه  هداوناـخ  نازیم ، ره  هب   
اب دنناوت  یم  اه  هداوناخ  دوب و  دـنهاوخ  رادروخرب  يرت  شیب  یهاگآ  دـشر و  زا  زین  نانآ  نادـنزرف  نازیم  نامه  هب  دـشاب ، صخـشم 

.دنهد قوس  دجسم  هب  رتشیب  شیارگ  رد  ار  نانآ  ناشنادنزرف ، هب  هیصوت 
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هداوناخ یهاگآ  شیازفا  هب  تبسن  ...و  یگنهرف  یشزومآ و  تاوزج  هیهت  اب  دنناوت  یم  صوصخ  نیا  رد  دجسم ، ياه  همانرب  ناّیلوتم 
مـسارم هژیو  هب  دـجاسم  ياه  همانرب  رد  ناشنادـنزرف  اب  هارمه  نیدـلاو  لاعف  روضح  تهج  يزاس  هنیمز   ) ینیرفآ شقن  داجیا  هب  اـه ،

.دنیامن مادقا  يدابع )

: نیدلاو طسوت  زامن  دجسم و  اب  سنُا  يزاس  هنیداهن  لحارم  - 

يزاسانشآ . 1

یهارمه . 2

( شاداپ  ) قیوشت . 3

بیغرت . 4

( ندرک دیقم  دیکأت -  رابجا –   ) فیلکت . 5

تظفاحم تبقارم و  . 6

حیرشت نییبت و  . 7

ییامنهار تیاده و  . 8

یناوـج و اـت  یکدوـک  نس  زا  بیترت ، هـب  هـک  دنتـسه  ییآراـک  ياراد  صاـخ ، ینـس  عـطقم  کـی  رد  قوـف ، لـحارم  زا  هـلحرم  ره   
هتـسیاب و يراتفر  ماجنا  رد  اه  هداوناخ  رتشیب  ییانـشآ  تهج  .دریذـپ  ماجنا  لحارم  نیا  اب  بساـنتم  یمادـقا  تسا  مزـال  یلاـسگرزب ،

حیرـشت قوف  لحارم  زا  کی  ره  هصالخ  روط  هب  صاخ ، ینـس  عطاقم  رد  هلحرم ، ره  يریگراکب  زین  دـنزرف و  كرد  مهف و  اب  قباطم 
: ددرگ یم 
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: يزاسانشآ هلحرم  - 1

انـشآ زامن  لصا  اب  اهنت  ار  نادنزرف  دنیامن ، یعـس  دیاب  نیدلاو  دوش  یم  لماش  ار  یگلاس  جـنپ  ات  یکدوک ، نس  زا  هک  هلحرم  نیا  رد 
هک دنیامن  لمع  يروط  نیدلاو  هتبلا   ) .دوش یم  انـشآ  نیدلاو  زامن  ندناوخ  هوحن  تاکرح و  اب  اهنت  كدوک ، هلحرم  نیا  رد  .دـنزاس 

هلحرم نیا  .دـنک  یم  طبـض  دوخ  نهذ  رد  ار  تاکرح  نیا  مامت  نیدـلاو ، راتفر  هدـهاشم  اب  كدوک  دوشن ) لاکـشا  راچد  اهنآ  زاـمن 
ياه هار  زا  یکی  لاثم  ناونع  هب   ) .تسا هدـش  هتفرگ  رظن  رد  یگلاـس ، ات 4  زا 2  نارتخد  يارب  یگلاـس و  ات 5  نس 2  زا  نارسپ  يارب 

رد زامن  نیح  رد  ار  كدوک  صوصخم  هداجس  هک  تسا  نیا  دنهد ، ماجنا  نادنزرف  يزاسانـشآ  تهج  دنناوت ، یم  نیدلاو  هک  یلمع 
( .دنناشنب هداجس  يور  هب  ار  كدوک  دنیامن و  نهپ  دوخ  رانک 

: یهارمه هلحرم  - 2

: دنیامن لمع  قیرط  ود  هب  نیدلاو  تسا ، هتسیاش  هلحرم  نیا  رد   

تئارق و هب  يزاین   ) .دـنیامن ییامنهار  زامن ، نیح  رد  شیوخ  تاکرح  راـتفر و  اـب  یگنهاـمه  یهارمه و  رد  ار ، دوخ  نادـنزرف  لّوا :
( .دشاب یمن  ناکدوک  طسوت  تاملک  ظافلا و  يادا 

.تسا يزاسانـشآ  هلحرم  هدـننک  لیمکت  هلحرم  نیا  .یبهذـم  نکاـما  دـجاسم و  رد  روضح  ماـگنه  هب  نادـنزرف  ندروآ  هارمه  مود :
دجسم تعامج و  اب  زامن ، اب  ییانـشآ  رب  هوالع  هلحرم  نیا  رد  دندش ، یم  انـشآ  زامن  لصا  اب  اهنت  هک  لّوا  هلحرم  فالخ  رب  نادنزرف 

انشآ زین 
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.دشاب یم  یگلاس  ات 6  نس 4  زا  نارتخد  رد  یگلاس و  ات 7  نس 5  زا  نارسپ  رد  هلحرم  نیا  .دش  دنهاوخ 

(: شاداپ  ) قیوشت هلحرم  - 3

يدام و لکـش  هب  هزیاج  شاداپ و  نییعت  تعامج ، زامن  هماقا  دجـسم و  هب  نادـنزرف  بذـج  رد  نیدـلاو ، تیقفوم  ياـه  هار  زا  یکی   
داجیا رد  يا  هدنزرا  شقن  قیوشت ، شاداپ و  یتیبرت ، یسانش  ناور  رظن  زا  هکنیا  هب  هجوت  اب  .تسا  نادنزرف  قیوشت  فده  اب  يونعم و 
ساسا رب  قیوشت  عون  هک  تشاد  هجوت  دیاب  .دنیوج  هرهب  راذـگریثأت  شور  نیا  زا  نیدـلاو  تسا  بسانم  دراد ، راتفر  رییغت  ای  راتفر و 

رد دراد ، دوجو  نادنزرف  قیوشت  رد  يددعتم  رایـسب  ياه  هنیمز  هک  نیا  هب  هجوت  اب   ) .دوش هتفرگ  رظن  رد  نادنزرف  لامعا  راتفر و  عون 
هلحرم دـش ) دـهاوخ  هتخادرپ  عوضوم  نیا  هب  ًالـصفم  فلتخم ، ياه  طیحم  رد  ناناوج  ناناوجون و  بذـج  یلمع  ياـه  شور  ثحب 

.دشاب یم  یگلاس  ات 8  نس 6  زا  نارتخد  رد  یگلاس و  ات 10 نس 7  زا  نارسپ  رد  قیوشت 

: بیغرت هلحرم  - 4

هب دیاب  نیدلاو  دـنیارف  نیا  یط  رد  اما  تسا ، هتفهن  قیوشت  یعون  نآ  نطب  رد  هچرگا  .تسا  فرِـص  قیوشت  زا  رتارف  بیغرت ، هلحرم   
داجیا اریز  دراد ؛ تلاخد  نادنزرف ، ینورد  هزیرغ  ساسحا و  هلحرم  نیا  رد  .دنیامن  مادقا  نادنزرف  رد  ینورد ، لیامت  تبغر و  داجیا 

رد تبغر 
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.دشاب یم  زین  نادنزرف  ینورد  لیامت  هب  تبثم  باوج  یعون  دجسم ، هب  نتفر  يارب  نادنزرف 

هک یـشقن  يونعم و  ياه  شاداپ  نییبت  حیرـشت و  هب  يداـم ، شاداـپ  نتفرگ  رظن  رد  نمـض  تسیاـب  یم  نیدـلاو  بیغرت ، هلحرم  رد   
ناسنا یناور  تشادـهب  یحور و  شمارآ  داجیا  رد  دـجاسم ،) صوصخ  هب   ) ینید یبهذـم و  نکاما  رد  روضح  زین  اـعد و  تداـبع و 

.دوش یم  لماش  ار  نارتخد  يارب  یگلاس  ات 9  نارسپ و 8  يارب  یگلاس  ات 15  نینس 10  هلحرم ، نیا  .دنزادرپب  دیامن ، یم  افیا 

: فیلکت هلحرم  - 5

اب .دـنیامن  یم  داجیا  ار  دجـسم  رد  روضح  زامن و  هماـقا  تداـبع و  ماـجنا  رد  فیلکت  یعون  نادـنزرف ، يارب  نیدـلاو  هلحرم  نیا  رد   
یم نارتخد  يارب  یگلاـس  رـسپ و 9  نادـنزرف  يارب  یعرـش ، فیلاکت  ماجنا  عورـش  یگلاس ، نس 15  هک  مهم  هلئـسم  نیا  هب  تیاـنع 

هیبنت و سپ ، نیا  زا  .دوب  رثؤم  نادـنزرف  رد  هبذاـج  داـجیا  يارب  شاداـپ  بیغرت و  قیوشت و  اـهنت  هک  لـبق  لـحارم  فـالخ  رب  دـشاب ،
رظن رد  نادـنزرف  راتفر  درکلمع و  هوحن  روخارف  هب  هیبنت  تازاجم و  عون  هک  تشاد  رظن  رد  دـیاب  .دوش  یم  هفاضا  نآ  هب  زین  تازاجم 

هب  ) .دزاس یفنم  نیبدب و  یعرـش ، فیلاکت  ماجنا  هب  تبـسن  ار  نادـنزرف  نهذ  ای  دـنک و  هعفاد  داجیا  هک  دـشابن  يروط  دوش و  هتفرگ 
عون ندرک  دودحم  لاثم  ناونع 
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( .دوش یم  بوسحم  هیبنت  یعون  دوخ  نادنزرف ، يارب  هتفرگ ، رظن  رد  تازایتما 

: تظفاحم تبقارم و  - 6

تبثم یفنم و  لماوع  مامت  دیآ و  لمع  هب  تبقارم  تظفاحم و  دجاسم ، رد  نادنزرف  روضح  رارمتـسا  همادا و  رب  دـیاب  هلحرم  نیا  رد   
، تیاهن رد  شهاک و  رد  تبثم ، طاقن  تیوقت  نمض  همادا  رد  هدش و  ییاسانش  ادتبا  دنرثؤم ، ناوج  ناوجون و  زیرگ  ای  بذج  رد  هک 

لیماف دجسم ، تیریدم  فارطا ، طیحم  هسردم ، نالاسمه ، شقن  هلحرم  نیا  رد  .دریگ  تروص  هتـسیاب ، یمادقا  یفنم  لماوع  فذح 
راذـگریثأت هّجوت و  لباق  رایـسب  دـجاسم ، هب  نادـنزرف  زیرگ  ای  بذـج و  رد  ...و ) تنرتنیا  هراوهام ، نویزیولت ،  ) اه هناسر  یبسن ، ياه 

هتخادرپ قوف  تاعوضوم  هب  ًالـصفم  ازجم ، روط  هب  يدعب و  ثحابم  رد  هلحرم ، نیا  رد  رثؤم  لماوع  ّتیمها  هب  هجوت  اب  .دوب  دنهاوخ 
.دش دهاوخ 

هتشاد و نادنزرف  درکلمع  راتفر و  رب  يرتشیب  تراظن  ّتقد و  دیاب  نیدلاو  فیلکت ، هلحرم  زا  دعب  هک  تسا  نیا  یـساسا  مهم و  هتکن   
، دـنا هدروآ  تسد  هب  ناوارف  شالت  تمحز و  اب  لبق  لحارم  رد  هک  هچ  نآ  زا  ات  دنـشاب ، هتـشاد  ناـنآ  هب  تبـسن  يرت  عماـج  تبقارم 

( .تشاذگ دهاوخ  ياج  رب  نادنزرف  ینید  تیبرت  رد  یئوس  جیاتن  هلحرم ، نیا  رد  یهاتوک   ) .دوش تظفاحم 
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: حیرشت نییبت و  هلحرم  - 7

، يرتالاب كرد  مهف و  تردـق  زا  هدوب و  یناوج  هب  یناوجون  هلحرم  زا  راذـگ  لاح  رد  نادـنزرف  هک  نیا  هب  هجوت  اـب  هلحرم ، نیا  رد   
تـسا يرورـض  دـشاب ، یم  يریگ  لکـش  نیوکت و  لاح  رد  زین  نانآ  تیوه  تیـصخش و  هدـش و  رادروخرب  لـبق  لـحارم  هب  تبـسن 

زین دنراد و  رـشب  یگدنز  رد  يدابع  کسانم  تادابع و  هک  یتیمها  هدرک و  تحبـص  نانآ  اب  قطنم ، ملع و  نابز  اب  نایبرم  نیدـلاو و 
نیا رد  .دـنیامن  نییبت  یـساسحا ) هن   ) یقطنم یملع و  نابز  اب  نانآ  يارب  ار ، دـجاسم  صوصخ  هب  سدـقم  نکاـما  هاـگیاج  تلزنم و 

ناملسم و نادنمـشناد  نید و  نایاوشیپ  تایاور  تایآ و  زین  ینید و  ياه  هزومآ  نشور  حیرـص و  ياه  هتکن  زا  تسا ، هتـسیاب  اتـسار 
.دوش هدافتسا  تدابع  هاگیاج  تیمها  صوصخ  رد  ناملسمریغ ،

رب مکاح  یعامتجا  ننس  موسر و  بادآ و  زین  ینید و  ياه  شزرا  اهراجنه و  هب  تبـسن  هلحرم  نیا  رد  ناوج  نهذ  هکنیا  هب  هجوت  اب   
دجاسم اب  ار  نانآ  تسا  هتـسیاش  دنک ؛ یم  ادـیپ  دومن  نانآ  رد  يریذـپ  عامتجا  يزیرگ و  هداوناخ  یعون  دوش و  یم  ساسح  هعماج ،

ياه لیـسناتپ  دنناوتب  اهنآ  ات  میهد  دـنویپ  تساهدادعتـسا ، ندـش  افوکـش  زورب و  لحم  یبای و  تسود  یعامتجا و  ناکم  نیرتهب  هک 
.دنیامن لیدبت  لعفلاب  هب  تبثم  تهج  رد  ار  شیوخ  هوقلاب 
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: ییامنهار تیاده و  هلحرم  - 8

يراذـگریثأت شقن و  هلحرم  نیا  رد  هچرگا  .دـبای  یم  همادا  یلاسگرزب  هلحرم  ات  هدـش و  عورـش  یناوج  رخاوا  نینـس  زا  هلحرم  نیا   
گنر مک  نانآ ؛ دشر  ردق  هب  یعامتجا ، مهف  روعـش و  زا  يرادروخرب  زین  هداوناخ و  لیکـشت  جاودزا و  لیلد  هب  نادنزرف ، رب  نیدلاو 

یم نانآ ، یگدـنز  ینارحب  عقاوم  صوصخ  هب  زاـین ، دروم  عقاوم  رد  دوخ  نادـنزرف  ییاـمنهار  تیادـه و  اـب  نیدـلاو  یلو  دوش ، یم 
.دنزادرپب شقن  يافیا  هب  هتشذگ  نوچ  مه  دنناوت 

یلاسگرزب ینس  هلحرم  رد  هک  نانآ  نادنزرف  زین  دنراد و  اه  هداوناخ  رد  هک  يدیفـس  شیر  شقن  هب  هجوت  اب  نیدلاو  هلحرم  نیا  رد   
شقن ياـفیا  هب  ناـنچ  مه  هداوناـخ ، گرزب  ناونع  هب  دـنناوت ، یم  دـنا ، هدرک  رذـگ  یناـجیه  یـساسحا و  یگدـنز  زا  دـنراد و  رارق 

.دنزاس نومنهر  تیاده و  دجاسم  اب  سنا  ضئارف و  ماجنا  ریخ و  لامعا  يوس  هب  ار  نادنزرف  شیوخ ، ياه  ییامنهار  اب  دنزادرپب و 

راذگ و نامرف  اقآ و  لاس  تفه  ات  دنزرف  : » دنیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترـضح  مالـسا  یمارگ  لوسر  طابترا  نیمه  رد   
، تشاد هدیدنـسپ  یتافـص  رگا  تدـم  نیا  زا  سپ  .تسا  زادرپراک  ریزو و  موس ، لاس  تفه  رب و  نامرف  مالغ و  رگید  لاـس  تفه  اـت 

رمث هب  هلاس  دنچ  تامحز 
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(1) («. تسین ریذپ  تیبرت  رگید   ) .يا هتسب  راک  هب  ار  تا  هفیظو  هک  ربَم  هدوهیب  جنر  هنرگو ، هدیسر 

نایب نینچ  نوگانوگ  نارود  رد  نادـنزرف ، ینامیا  تیبرت  رد  ار  نارداـم  ناردـپ و  فیاـظو   » یتیاور رد  ، � رقاب دمحم  ماما  ترـضح   
: دنیامرف یم 

جنپ رد  .دیهد  دای  وا  هب  ار  هللا » لوسر  دمحم   » یگلاس راهچ  رد  .دـیزومایب  كدوک  هب  ار  هللا » الا  هلا  ال   » دـیحوت هملک  یگلاس  هس  رد 
روط هب  ار  دوجس  عوکر و  یگلاس  شش  رد  .دراذگ  هدجُـس  رب  رـس  دیهد ، روتـسد  وا  هب  دییامن و  هلبق  يوس  هب  ار  وا  تروص  یگلاس 

(2) «. درازگ زامن  دریگب و  وضو  دییوگب  وا  هب  یگلاس  تفه  رد  دیزومایب و  وا  هب  لماک 

: ینید تیبرت  ياهراک  هار  - 

(3): تسا هدش  هراشا  ینید  تیبرت  ياهراک  هار  ناونع  هب  لوا ) شور  جنپ   ) ریز ياه  شور  ینید ، تیبرت  ربتعم  ياه  باتک  رد   

ییوگلا فلا )

تبحم ب ) 
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تیصخش میرکت  ج ) 

تحیصن هظعوم و  د ) 

بیغرت قیوشت و  ه ) 

تازاجم هیبنت و  و ) 

تیاده ز ) 

ناوتب دـیاش  .دـنراد  ندـش  یلمع  ییارجا و  تیلباق  نیدـلاو  طسوت  هک  دنتـسه  يدراوم  ًامامت  رکذـلا ، قوف  ینید  تیبرت  ياه  شور   
هب هداوناخ  اب  طابترا  رد  یلو  دنـشاب ؛ یم  يرتشیب  دربراک  ياراد  اـه  شور  نیا  زا  يدادـعت  راذـگریثأت ، لـماوع  زا  یـضعب  رد  تفگ 

بذج رد  یساسا ، راک  هار  ناونع  هب  دنناوت ، یم  نآ ) هب  یـشخب  عّونت  اب   ) يداهنـشیپ ياه  شور  یتیبرت و  ياه  هویـش  نیا  يریگراک 
.دنشاب حرطم  تعامج  زامن  دجسم و  هب  نادنزرف 

بتارم و نیا  نایبرم  ناغلبم و  نیدـلاو ، دـیاب  هک  دراد  دوجو  یبتارم  ناوج  ناوجون و  لـسن  یبهذـم  گـنهرف  ینید و  تیبرت  يارب   »
: دنشاب هتشاد  ار  مزال  قیمع و  تاریثأت  ات  دنیامن ، یط  یناکلپ  تروص  هب  ار  لحارم 

.یبهذم لاعفا  لامعا و  ندش  یطرش  قیرط  زا  يونعم ، تاقّلعت  داجیا  ینید : سنُا  فلا -

.تادابع رد  تیلوئسم  ساسحا  لامعا و  رارکت  کمک  هب  یبهذم ، تاداع  داجیا  ینید : تداع  ب -
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.یبهذم لئاسم  لیلحت  لّقعت و  رکفت ، کمک  هب  ینید ، فرعم  طابنتسا  مهف و  ینید : تفرعم  ج -

.ناوج ناوجون و  ّتیصخش  دوجو و  رد  یبهذم ، گنهرف  رولبت  یّلجت و  ینید : هلکاش  د -

(1) «. یسدق ياه  هبذاج  کمک  هب  رترب ، تیونعم  نافرع و  قشع ، يوجتسج  رد  ینید : یشوجدوخ  ه -

: تعامج زامن  دجسم و  هب  نادنزرف  بذج  تهج  نیدلاو  طسوت  ییارجا  ياه  شور  - 

ترابع فیرعت ، هب  انب  قشع »  » .دنیامن نییبت  نانآ  يارب  ار  قشع  تیمها  یعقاو و  موهفم  دـیاب  نادـنزرف  ینید  تیبرت  رد  نیدـلاو  - 1 
جیار ساسحا  نیا  هک  دنچره  میا ، هدرک  هبرجت  ار  قشع  ام  همه  رگید » درف  هب  تبسن  رفن  کی  دایز  تیمیمص  اب  یگتـسباو  : » زا تسا 
کـش نودب  .دوش  یم  داجیا  دوخ  هب  دوخ  يزیرغ و  روط  هب  ًالومعم  دـلوت ، ماگنه  هب  دـنزرف  هب  قشع  .دراد  یفلتخم  تاجرد  عاونا و 

نیدـلاو و نایم  هبناـج  ود  مارتحا  دـنزرف و  شرورپ  ياـه  لاـس  لـالخ  رد  تسا و  يرورـض  ملاـس ، یگداوناـخ  یگدـنز  يارب  قشع 
مرادن تتسود  نم   » هک هلئـسم  نیا  ندرک  اقلا  ای  نتفگ  .دشاب  طرـش  دیق و  نودب  دیاب  دنزرف  هب  تبـسن  قشع  .دبای  یم  دشر  نادنزرف 

ماود اب  هطبار  کی  يارب  یمکحم  ساسا  هیاپ و  دناوت  یمن  زگره  تسا و  يدج  هابتشا  کی  ...هک » نیا  رگم 
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ناوج ای  ناوجون و  .دراد  رارق  دـیدهت  ضرعم  رد  ًامئاد » نادـنزرف  دـشر  لالخ  رد  هداوناخ  کی  رد  قشع   » ارهاظ هتبلا  .دـشاب  ملاس  و 
هدنکفارـس نایانـشآ  ماوقا و  دزن  یتح  نیگمغ و  ای  ینابـصع  ار  نیدـلاو  دـننک و  راـتفر  تسرداـن  ییاـه  شور  هب  اـبلاغ  تسا  نکمم 

ياهراتفر اـب  تفلاـخم  مغر  هب  نیدـلاو  هک  دوش  یم  ببـس  یگداوناـخ  طـیحم  رد  صلاـخ ، قشع  کـی  دوجو  لاـح  ره  هب  دـنزاس ،
.دنشاب هتشاد  ار  نانآ  هب  تبسن  یلدمه  یتسود و  زاربا  ییاناوت  هراومه  نادنزرف  تسردان 

قـشع رگا  نادـنزرف  .دنـشاب  هدـنبات  نانچ  مه  هک  دـنهدب  هزاجا  ناش  قشع  ياهوترپ  هب  دـیاب  نیدـلاو  اهرظن ، فالتخا  نیا  لالخ  رد 
دننک یم  ساسحا  هک  ینادنزرف  سکع ، رب  دنیامن و  لمحت  ار  اه  هبرجت  نیرت  تخس  هک  دوب  دنهاوخ  رداق  دننک ، ساسحا  ار  نیدلاو 

ینامز رد  یتح  دینکن ! ناتدنزرف  اب  ار  راک  نیا  زگره  .دش  دنهاوخ  رت  ناسر  بیسآ  ینابصع و  دنا ، هدش  درط  ناش  نیدلاو  فرط  زا 
ناشن وا  هب  ار  ناتدوخ  قشع  دـیهد ، یم  ماـجنا  ینید  ضئارف  ماـجنا  يارب  وا ، هب  روتـسد  اـی  هیبنت و  يارب  ار  تامادـقا  نیرتدـیدش  هک 

دیا هتـشاد  وا  هب  تبـسن  هک  یتینابـصع  ای  هیبنت و  رطاخ  هب  امـش  دـنزرف  هک  دـسرب  رظن  هب  روط  نیا  تسا  نکمم  تاقوا  یهاگ  .دـیهد 
رد تسا و  یحطس  ارذگ و  هلئسم  نیا  دراوم  بلغا  رد  دیوشن ! دیُماان  درادن ، تسود  ار  امش  رگید 
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(1) «. داد دهاوخ  ناشن  ار  شدوخ  دمآ و  دهاوخ  نوریب  هدرپ  زا  ًاددجم  وا  قشع  هک  دید  دیهاوخ  تیاهن 

یمسج تامدص  نیرتمک  اب  ات  دننک ، کمک  نانآ  هب  هک  تسا  نیا  ینید  ضیارف  ماجنا  هب  نادنزرف  بیغرت  رد  ردام  ردپ و  شقن  - 2 
، یمـسج دـشر  يارب  ار  طیارـش  نیرتهب  تدـم ، نیا  رد  تسا  مزال  .دـننک  یط  ار  ینید  میهاـفم  تفاـیرد  شزومآ و  هرود  یحور ، و 

يارب یبسانم  فده  ار  امـش  ناتناوجون  هک  دیـشاب  هدامآ  ردام ، ردپ و  کی  تماق  رد  نمـض  رد  .دـننک  مهارف  اهنآ  یناور  یتخانش و 
ار وا  دشر  تفرشیپ و  يولج  هک  یسک  تسوا ، تالکشم  مامت  لوئسم  هک  دیوش  یم  یسک  هب  لیدبت  امش  .دنادب  دوخ  ياه  شنزرس 

.دوش روج  اه  هچب  هیقب  اب  وا  هک  هتشاذگن  تسا و  هدش  وا  حیرفت  عنام  هتفرگ و 

: هک دننک  یم  يریگ  هجیتن  نیدلاو  تاقوا ، يرایـسب  رد  .دـینکن  اهر  ار  ناتناوجون  دـیریگن و  لد  هب  ار  وا  ياهداقتنا  رتشیب  لاح  ره  هب 
غلاب امـش  .دیوشن  دیُماان  اما  تسین » نم  تسد  ما  هچب  رایتخارگید  درادن ، يرثا  نادـنزرف  يور  نم  ياه  فرح  زا  مادـک  چـیه  راگنا  »

نآ زا  رتشیب  ناناوج  ناناوجون و  .دیهدب  همادا  ناتشالت  هب  سپ  تسا ؛ دشر  لاح  رد  زونه  امش  دنزرف  دیراد ، يرتشیب  هبرجت  دیتسه و 
(2) «. دنتسه نتفرگ  دای  ندینش و  ندید ، لاح  رد  دینکب ، ار  شرکف  هک  هچ 

ص:123

ناناوجون ص 51. زا  تبقارم  . 1 - 1
ص 115. عبنم ، نامه  . 2 - 2

تعامج زامن  دجاسم و  هب  ناناوج  ناناوجون و  بذج  www.Ghaemiyeh.comياهشور  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 355زکرم  هحفص 132 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13107/AKS BARNAMEH/#content_note_123_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13107/AKS BARNAMEH/#content_note_123_2
http://www.ghaemiyeh.com


یگنوـگچ دـنهد ، رارق  رظن  ّدـم  ار  نآ  يدـج  روـط  هب  نادـنزرف ، ینید  شرورپ  رد  دـیاب  اـه  هداوناـخ  هک  یمهم  دراوـم  زا  یکی  - 3
رما نیا  دنا ، حرطم  ناش  نیدلاو  ناناوجون و  یتقو  تسا و  يرورض  يا  هطبار  عون  ره  رد  طابترا   » .دشاب یم  نانآ  اب  طابترا  يرارقرب 

ماجنا تایونعم و  تمـس  هب  شیارگ  رد   ) ناشنادـنزرف رد  هزیگنا ، داجیا  هوحن  رد  نیدـلاو  طاـبترا  شور  .دوش  یم  يرورـض  ًـالماک 
شور ًالومعم  نیدلاو  .دراد  يا  هدننک  نییعت  شقن  اه ، نآ  رد  تیلوئسم  ساسحا  داجیا  هوحن  اه و  شزرا  غالبا  هوحن  ینید ،) ضئارف 

ياه لاس  لالخ  رد  ندرک  رارقرب  طابترا  دـننک و  یم  نییعت  دنـسر ، یم  یناوجون  نس  هب  اه  نآ  نادـنزرف  هک  ینامز  ار  ناش  طاـبترا 
بـسک يارب  هدوب ، رت  کـچوک  یلیخ  ناوـجون  هک  یناـمز  رد  ًـالبق  هک  نیا  رگم  دـشاب ؛ لکـشم  ـالماک  دـناوت  یم  یناوـجون  تخس 

(1) «. دنشاب هدرک  راک  شالت و  يو ، اب  ندرک  رارقرب  طابترا  تراهم 

، دجاسم ناریدم   ) بهذـم نید و  رما  نایلوتم  ياطخ  ای  يراگنا و  لهـس  ای  هابتـشا  رطاخ  هب  نیدـلاو  هک  دوش  یم  هدـهاشم  ًاضعب  - 4 
نهذ .دننک  یم  اهنآ  هب  تبـسن  ییوگدـب  هب  عورـش  نادـنزرف  روضح  رد  شیوخ ، معز  هب  هتبلا  مداخ ،) ای  ءانُما ، تأیه  تعامج ، ماما 

یعون نامز  رورم  هب  هتفرگ و  راـگنز  ءارتفا  تمهت و  راـبغ  درگ و  نتـسشن  رثا  رب  جـیردت  هب  هک  تسا  كاـپ  يا  هنیآ  دـننام  نادـنزرف 
يراگنادب ینیبدب و 
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لیلد نیمه  هب  .دیامن  تیوقت  نانآ  رد  ار  يزیرگ  نید  هدنیآ ، رد  دناوت  یم  رما  نیا  هک  .دمآ  دهاوخ  دوجوب  نانآ  رد  اهنآ ، هب  تبـسن 
زا لقادح  ای  دنیامن و  يراددوخ  زیمآ  کیرحت  نانخـس  نیا  نایب  زا  نادنزرف  روضح  رد  لقادـح  دوش ، یم  هیـصوت  اهردام  ردـپ و  هب 

تبثم هاگن  داجیا  يزاس و  وگلا  فده  اب  دـنیامن ، یم  شالت  تیلاعف و  هناقداص  هک  دجـسم  یلاها  صوصخ  هب  نید  رما  نالاعف  رگید 
.دنوشن ناشنادنزرف  رد  يزیرگدجسم  زاس  هنیمز  هتساوخان ، قیرط  نیا  هب  ات  دنیامن ، فیرعت  ناشنادنزرف  رد 

یبای تسود  رد  رت  لاعف  تبثم و  شقن  يافیا  زین  ناتـسود و  اب  نادـنزرف  ترـشاعم  رد  نیدـلاو ، هژیو ي  ماـمتها  يّدـج و  هجوت  - 5 
نادنزرف ناتسود  باختنا  رد  دنیامن  یعـس  نیدلاو  .دیامن  نیمـضت  هدنیآ  رد  ار  نانآ  يراتفر  یقالخا و  تمالـس  دناوت  یم  نادنزرف ،
یناتسود رگید  اب  طابترا  هب  تبسن  سکع  رب  دنیامن و  مهارف  ار  يدجسم  ياه  هچب  اب  یتسود  هنیمز ي  هتشاد و  يدج  لّمأت  شیوخ ،

میقتـسم و تروص  هب  هن  و   ) هناریگ تخـس  يراـتفر  میقتـسم ، ریغ  روط  هب  دنـشاب ، یم  دـّیقم  یبهذـم  لـئاسم  رد  رتـمک  يوحن  هب  هک 
هک دوش  یعس  دیاب  سپ  .دراد  يرت  شیب  شـشک  یفنم  لئاسم  تمـس  هب  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  ناسنا  سفن  .دنـشاب  هتـشاد  سوملم )
مک .دنک  ادیپ  شهاک  دنتـسه ) ناتـسود  اهنآ  نیرت  مهم  هک   ) دبای شیازفا  هبذاج  شـشک و  نیا  ات  دوش ، یم  بجوم  هک  ییاه  هنیمز 

، صوصخ نیا  رد  راک  نیرت 
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.دشاب یم  نادنزرف  يارب  تسود  باختنا  يارب  دجسم ، رد  روضح  ای  زامن و  هماقا  نداد  رارق  رایعم 

( هیده نداد  ای  یمالک و  قیوشت  تروص  هب  هچ   ) دوخ نادـنزرف  بیغرت  قیوشت و  فدـه  اب  دـیاب  نیدـلاو  هک  ییاهراک  زا  یکی  - 6 
تیلوـبقم تیبوـبحم و  زا  اـهنآ  دزن  هک  ار  يدـنیآرف  یحیرفت و  هماـنرب  هک  تسا  نیا  دـنهد ، ماـجنا  دـجاسم  رد  روـضح  هب  نادـنزرف 

ای دجـسم و  رد  روضح  هب  تبـسن  يرتشیب  مامتها  هک  دنهد  صاصتخا  يدـنزرف  هب  قیوشت  زایتما و  ناونع  هب  تسا  رادروخرب  یـصاخ 
مظنم روضح  زایتما ، نیا  هئارا  ّتلع  هک  دنیامن  میهفت  زین  نادنزرف  رگید  هب  تسا و  هداد  زورب  دوخ  زا  يدجـسم  ناتـسود  اب  ییاونمه 

ار زایتما  نیا  دننک ، یم  ادیپ  روضح  دـجاسم  رد  نانآ  نادـنزرف  مامت  ًانایحا  رگا  تسا و  هدوب  تعامج  زامن  هماقا  دجـسم و  رد  نانآ ،
.تسا رادروخرب  دجسم  هب  نتفر  رد  يرتشیب  رارمتسا  مظن و  زا  هک  دنهدب  یسک  هب 

هوحن رهم و  زاـمن ، اـج  عون  زین  ناتـسبش و  رد  نتـسشن  لـحم  دجـسم و  هب  نتفر  یگنوگچ  صوـصخ  رد  دـنیامن  یعـس  نیدـلاو  - 7 
هتساوخ نانآ ، تارظن  ندرک  لوبق  نمـض  تسا  نکمم  هک  اجنآ  ات  دنیامن  شالت  دننک و  یهاوخرظن  نادنزرف ، زا  ...و  سابل  شـشوپ 

.دننک یلمع  ار  اهنآ  ياه 

دوخ نالاسمه  اقفر و  نیب  رد  هک  دراد  تسود  تعامج ، زامن  هماقا  يارب  دجـسم  رد  ، ناوج اـی  ناوجون  هک  دوش  یم  هدـهاشم  ًاـضعب 
ار اهنآ  هک  دنتسه  رصم  دننک و  یم  عنم  راک  نیا  زا  ار  اهنآ  نیدلاو  یلو  دشاب ؛
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ندش هزیگنا  یب  یگدز و  لد  بابـسا  تیاهن  رد  رما  نیا  .دنهد  ياج  دنتـسه ، لاسگرزب  ای  نسم و  دارفا  ًاتدـمع  هک  شیوخ  رانک  رد 
.تخاس دهاوخ  مهارف  دجسم ، زامن و  هب  تبسن  ار  نادنزرف 

داش و ياه  همانرب  ياراد  دـجاسم  هک  یمالـسا  ياه  نشج  مسارم و  دایعا و  صوصخ  هب  اه  تبـسانم  رد  دـنیامن  یعـس  نیدـلاو  - 8 
همانرب بوخ  تارطاخ  ات  دنهد  تکرـش  مسارم  نیا  رد  زین ، ار  شیوخ  نادنزرف  ًامتح  دوخ ، روضح  نمـض  دنـشاب ، یم  يرت  باذـج 

تـصرف نتـشادن  يراک و  هلغـشم  اه ، هداوناخ  روضح  مدع  هدـمع  لئالد  زا  یکی  .دـنامب  یقاب  نادـنزرف  نهذ  رد  دجـسم ، داش  ياه 
نادنزرف رد  ار  سنُا  ییانشآ و  زا  ییاه  هقرج  تسا ، لیطعت  مایا  رد  هک  یمالسا  دایعا  ياه  همانرب  رد  تکرـش  لقادح  نیاربانب  .تسا 

.دنیاین راب  انشآان  هناگیب و  دجاسم  هب  تبسن  نادنزرف ، ات  ددرگ  یم  ببس  دیامن و  یم  داجیا 

تاقوا سرادم و  یلیطعت  لصف  ناتسبات  لصف  دنشاب و  یم  لّصحم  ًابلاغ  یناوج ، یناوجون و  نینس  رد  نادنزرف  هکنیا  هب  هجوت  اب  - 9 
ار نادنزرف  دجاسم ، تغارف  تاقوا  يزاس  ینغ  ياه  سالک  رد  هک  دنیامن  شالت  رودقملا  یتح  نیدـلاو  دوش ، یم  بوسحم  تغارف 
رد ار  نادنزرف  دجاسم ، رد  ...و ) یقیسوم  هتشر  دننام   ) اه سالک  زا  یضعب  لیکشت  ناکما  مدع  لیلد  هب  ًانایحا  رگا  دنیامن و  مان  تبث 

ياه همانرب  تیلاعف و  رد  ار  نانآ  هدـش ، هک  مه  تیلاعف  هتـشر و  کی  يارب  لقادـح ، دـنیامن  یعـس  دـننک ، یم  ماـن  تبث  رگید  زکارم 
.دوشن هتسسگ  دجاسم ، اب  نادنزرف  لاصتا  هقلح  ات  دنهد  تکرش  دجاسم 
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هب ناکمالا  یتح  ای  دنیامن و  یـشوپ  مشچ  کچوک  هابتـشا  ای  یئزج  ياطخ  زا  دجاسم  رد  نادنزرف  یهارمه  ماگنه  رد  نیدـلاو  - 10
اه یسالک  مه  نالاسمه و  اب  دجسم ، رد  نادنزرف  هک  یعقاوم  رد  ًاصوصخم  .دنهد  رکذت  نانآ  هب  ار  هابتشا  دراوم  میقتـسم ، ریغ  روط 

نینچ رد  دـیاب  نیدـلاو  نانآ ، نایم  یلامتحا  فالتخا  زورب  ماگنه  هب  .دـنراد  لماعت  يراـکمه و  دجـسم  لاـعف  ياـه  هورگ  مه  اـی  و 
ریغ رد  دورن ؛ نیب  زا  دجـسم  ياه  هچب  یتسود  نیا  هک  دـنیامن  شالت  ینایمرداپ ، اب  دـنناسر و  لقادـح  هب  ار  نانآ  تافالتخا  یعقاوم ،

.دش دهاوخ  دجسم  زا  ینادرگ  يور  زیرگ و  بجوم  فالتخا  نیا  تروص  نیا 

وحن هب  دـیاب  دـنیامن ، یم  هجوت  یبهذـم  کسانم  ضئارف و  رگید  ماـجنا  زاـمن و  هب  ناـناوج  یتح  ناوجون و  ناـکدوک و  یتقو  - 11 
كرد تبثم  راتفر  اب  ار ، نآ  طابترا  لیلد و  اه  نآ  ات  دریگ  تروص  راتفر  زا  سپ  هلصافالب  دیاب  لمع  نیا  دنوش و  ریدقت  يا  هتـسیاش 

ياج هب  شهاک و  هیلوا  رادقم  زا  ًاجیردت  اما  دشاب ؛ هیلوا  عون  زا  بترم و  لکـش  هب  راتفر  یهد  لکـش  يادتبا  رد  ریدـقت ، نیا  .دـننک 
لکـش زا  هکلب  دوشن ؛ هئارا  مظنم  تخاون و  کی  تباث و  لکـش  هب  ریدقت  نیا  تسا ، مزال  نینچ  مه  .دینک  لامعا  ار  هیوناث  ریدقت  نآ 

.دنوشن هتسباو  نآ  هب  نادنزرف  ات  دوش ، هئارا  بترمان  ریغتم و  لکش  هب  تباث 

اب دناوت ، یم  صوصخ  نیا  رد  دجسم  هک  یشقن  دجـسم ، هب  نانآ  بذج  تهج  نادنزرف ، رب  نیدلاو  يراذگریثأت  اب  طابترا  رد  - 12 
هدیدان دیابن  ار  دنک  داجیا  دجاسم  اه و  هداوناخ  نیب  طابترا  تیوقت و  فده 
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یلمع و ياهوگلا  اهراک و  هار  هئارا  زین  اه و  نآ  يارب  هرواشم  ماجنا  اه و  هداوناخ  هژیو  ياـه  سـالک  يرازگرب  اـب  دـجاسم  .تفرگ 
لماعت و نیا  قیرط  زا  میقتسم ، ریغ  روط  هب  نیدلاو  یهاگآ  شیازفا  نمض  دنناوت  یم  نادنزرف ، اب  دروخرب  رد  يراتفر  یـسانش  شور 

.دنزاس مهارف  نادنزرف  رتشیب  روضح  يارب  ار  هار  هدش ، داجیا  لباقتم  يراک  مه 

نداد رارق  بطاخم  یبلطم و  نتشاذگ  نایم  رد  دصق  یلیلد  ره  هب  دنراد و  روضح  دجسم  رد  ناشنادنزرف  نیدلاو ، هک  یماگنه  - 13 
هچب رگید  عمج  رد  ناشدنزرف  هک  یعقاوم  رد  موهفم  نیا  .دننک  ادـص  ار  وا  مارتحا ، اب  ابیز و  تاملک  اب  دـنیامن  یعـس  دـنراد ، ار  يو 

نیدلاو و راتفر  رد  تقادص  لداعت و  مدـع  هک  تشاد  رود  رظن  زا  دـیابن  هتبلا   ) .دـبلط یم  ار  يرت  شیب  رظن  ّتقد  تسا ، دجـسم  ياه 
مهم نیا  تسا  هتـسیاب  اذل  دراد ، نادنزرف  رب  ناربج  لباق  ریغ  یفنم و  يریثأت  هداوناخ  طیحم  زا  نوریب  نورد و  رد  يراتفر  یکناگود 

( .دریگ رارق  رظن  ناعما  دروم 

تـسا ییاه  شور  زا  دوش ، تبث  هنازور  تروص  هب  دجـسم  رد  نادنزرف  روضح  ياه  نامز  نآ  رد  هک  هناهام  تراک  کی  هیهت  - 14 
هب .دوب  دهاوخ  رثؤم  زین  دجـسم ، رد  روضح  تاعفد  دادعت  ساسا  رب  هیده  هزیاج و  شزرا  نییعت  .دـیامن  هبذاج  داجیا  دـناوت ، یم  هک 

شزرا اب  زین  هام  رخآ  شاداپ  عون  دشاب ، رتشیب  هام  کی  لوط  رد  دجاسم ، تعامج  زامن  رد  نادنزرف  تکرـش  تاعفد  دادعت  نازیم  ره 
يرتـالاب ییاراـک  زا  شور  نیا  هک  دوـش  هدافتـسا  زین  ناـنآ  تارظن  زا  دوـش  یعـس  شاداـپ ، عوـن  نـییعت  رد  .دوـش  هـتفرگ  رظن  رد  رت 

.دوب دهاوخ  رادروخرب 
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ناکیدزن و یببـس ، ياـه  لـیماف  هداوناـخ ، ءاـضعا  رگید  روضح  رد  تسا ، مزـال  نادـنزرف  بیغرت  قیوشت و  فدـه  اـب  نیدـلاو  - 15
نیا يوحن  هب  نانآ  قیوشت  نمض  یبهذم ، فلتخم  ياه  همانرب  رد  تکرش  زین  دجسم و  رد  نادنزرف ، مظنم  روضح  رطاخ  هب  نایانشآ 
نیا رگا  .دـشاب  یم  مهم  تیمها و  اـب  رایـسب  نادـنزرف  يارب  نارگید ، روضح  رد  قـیوشت  هک  ارچ  دـننک ، یناـسر  عـالطا  ار  عوـضوم 

، دـشاب هارمه  يا  هیدـه  اب  زین  دـنراد و  روضح  ناکیدزن  نادـنواشیوخ و  یمامت  صاخ ، تبـسانم  کی  هب  هک  یعقاوم  رد  اـه  قیوشت 
.دوب دهاوخ  رتزاسراک  بسانم و  رایسب 

ذوفن طسب  یهد و  قمع  فده  اب  اهنآ و  فلتخم  ینس  عطاقم  هب  هجوت  اب  نادنزرف ، يراتفر  حطس  اب  نیدلاو  راتفر  يزاسدننامه  - 16 
يارب ییاـه  سرد  باـتک  رد  سیروـم ،» چا  یت  .ناشنادـنزرف «  رد  ینید ) تـفرعم  میهاـفم و  یناـبم ، هزوـح  رد   ) يراـتفر یمـالک و 

هنامیمص ياهوگتفگ  اه  نآ  اب  دییوگب و  ناتساد  ناش  يارب  .دینک  يزاب  نانآ  اب  دیشاب و  قیفر  دوخ  نادنزرف  اب  : » دسیون یم  نیدلاو ،
كرد نانآ  هک  دنیوگ  نخس  ینابز  اب  .دنهد و  رارق  اه  هچب  حطس  مه  ار  دوخ  هک  دننادب  دیاب  ناردام  ناردپ و  هژیو  هب  .دیشاب  هتشاد 

(1) «. دنمهفب دننک و 

ناتسود و رگید  اب  طابترا  يرارقرب  رد  دنیامن  یعس  نیدلاو  - 17 
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رب میقتـسم ، ریغ  روط  هب  يدجـسم  یبهذـم و  ياه  هداوناخ  اب  نیدـلاو ، یتسود  طابترا و  يرارقرب  .دـنیامن  لمع  رت  قیقد  اه  هداوناخ 
يرارقرب رد  هدش  يریگراک  هب  نامتفگ  عون  رگید ، کی  لزانم  رد  هتعاس  نیدنچ  روضح  .دوب  دهاوخ  راذـگریثأت  زین  نانآ  نادـنزرف 

رد یبهذـم ، ینید و  روما  هب  يدـنب  ياپ  هب  تبـسن  اه  هداوناخ  شرگن  تشادرب و  عون  دـننک و  یم  هاگن  هک  ییاـه  ملیف  عون  طاـبترا ،
.تشاذگ دهاوخ  ياج  رب  ار  دوخ  یفنم  ای  تبثم و  تاریثأت  تدمزارد 

دجـسم و هب  تبـسن  ناشدنزرف ، شرگن  عون  دننک  یم  ساسحا  هک  یعقاوم  رد  صوصخ  هب  فلتخم ، ینامز  لصاوف  رد  نیدلاو  - 18 
اب تسا  يرورض  یتینهذ  نینچ  زورب  ياه  هناشن  تفایرد  ضحم  هب  تسا ، هدش  لکـشم  راچد  یلیلد  ره  هب  ای  هدش و  یفنم  نآ  یلاها 
ات دـنوش ، علطم  ...و  ءانما  تأیه  تعامج ، ماما  نارازگزامن ، نآ ، ياه  تیلاعف  دجـسم ، هب  عجار  ناـنآ  تارظن  زا  وگتفگ ، تبحص و 

.دنزاس عفترم  ار  نآ  داجیا  هنیمز  ای  هدومن و  عفر  ار  نآ  دوش ، یناگیاب  تبث و  نانآ  نهذ  رد  یفنم  شرگن  نیا  هک  نیا  زا  لبق 

یهدـنامزاس يروط  ار  هناخ  ینورد  ياضف  تسا  هتـسیاش  دـننک ، یم  ادـیپ  روضح  دـجاسم  رد  رتمک  لیلد ، ره  هب  هک  ینیدـلاو  - 19
اب زین  ار  نادـنزرف  زامن ، هماقا  ماگنه  گرزبردام ،) گرزبردـپ و  نینچ  مه   ) ردام ردـپ و  ًاصوصخم  هداوناخ ، نـالاسگرزب  هک  دـننک 

تعامج زامن  یعون  نداد  بیترت  اب  عقاو  رد  .دـنهد  تداع  تعاـمج  زاـمن  هب  ار  اـه  نآ  نییاـپ ، نینـس  رد  اـت  دـنزاس ، هارمه  شیوخ 
نورد رد  کچوک 
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.دنزاس انشآ  يدابع ، مسارم  نیا  تیباذج  زین  يرازگرب و  یگنوگچ  اب  ار  نادنزرف  هداوناخ ،

ياه تبـسانم  رد  دجـسم  یلاها  هب  تبـسن  اهنآ ، رد  تبثم  هاگن  داجیا  زین  نادنزرف و  قیوشت  ياتـسار  رد  دنیامن  یعـس  نیدـلاو  - 20 
ماما  ) اهنآ ءاضما  اب  دجـسم و  نیلوئـسم  فرط  زا  دنیامن و  هیهت  ییایاده  یبهذـم ، یّلم و  ياه  نشج  دایعا و  رد  ًاصوصخم  فلتخم ،

رتدایز دجـسم  یلاها  هب  نادنزرف  یگتـسب  لد  ات  دنیامن ، هیدـه  ناشنادـنزرف  هب  مداخ ) یتح  یگنهرف و  ریدـم  ءانما ، تأیه  تعامج ،
.دش دهاوخ  دجاسم  رد  نانآ  رت  شیب  روضح  رارمتسا و  زاس  هنیمز  رما ، نیمه  هک  دوش 

ار نادنزرف  ینهذ  تیوقت  هنیمز  دناوتب  هک  يراکوزاس  عون  ره  دجاسم ، هب  نادـنزرف  ینهذ  بیغرت  يارب  دـنیامن  یعـس  نیدـلاو  - 21 
بلاج ياه  هصق  ییوگزاب  تیاکح ، تارطاخ ، نایب  ناتـساد ، بتک  هیهت  ریظن  دنک ، کیدزن  رظن  دروم  فادـها  هب  ای  هدروآ و  مهارف 

ریواصت و اب  هارمه  بتک  نیا  رگا  .دـنیامن  مادـقا  تعامج  زامن  دجـسم و  اب  طابترا  رد  ...و  اـه  هماـنترایز  هیعدا ، رعـش ، یندـناوخ ، و 
.دوب دهاوخ  رادروخرب  يرت  شیب  يراذگریثأت  زا  دشاب ، عوضوم  اب  طبترم  لاح ، نیع  رد  ابیز و  ياه  سکع 

لحم دجـسم  رد  هدـشن و  هتفرگ  رظن  رد  فّلکم  نازومآ  شناد  يارب  فیلکت ، نشج  همانرب  سرادـم ، يوس  زا  هک  یتروص  رد  - 22 
رتشیب سنُا  نادنزرف و  نهذ  رد  هرطاخ  نیا  يراگدنام  يارب  دنناوت  یم  نیدلاو  تسا ، هدش  مادقا  یمسارم  نینچ  يرازگرب  هب  تبـسن 

اهنآ دجسم ، اب 
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زین تالکـش و  ینیریـش و  نداد  و  شخب ، هزیگنا  رثؤم و  روضح  نمـض  زین  دوخ  هدومن و  قـیوشت  هماـنرب ، نیا  رد  تکرـش  تهج  ار 
.دنشاب میهس  راد  فده  هنادنسپادخ و  رما  نیا  رد  تعامج ،) ماما  تسد  هب  هتبلا   ) هژیو هیده 

لوقعم عورـشم و  ياهزرم  زا  جراخ  رد  فطاوع ، هک  دـیهدن  هزاجا   » ینید ضئارف  ماـجنا  يارب  نادـنزرف  شرورپ  تیبرت و  رد  - 23 
تاساسحا هبلغ  .دـش  دـیهاوخ  یتاساسحا  يدرف  هب  لیدـبت  امـش  هک  ارچ  دوش  هدرپس  تاساسحا ، تسد  هب  راـیتخا  ناـنع  دـنک و  ریس 

جیاتن تیاهن  رد  دراذـگ و  یم  رثا  تدـش  هب  اه  نآ  ياه  تواضق  راـکفا و  رد  رما ، نیا  دوش و  یم  یقطنم  رکفت  زا  تیمورحم  ببس 
(1) «. تشاد دهاوخن  یپ  رد  یبولطم 

ار نادنزرف  دجـسم ، هناخباتک  رد  نانآ  تیوضع  نمـض  دجاسم  رد  روضح  هب  نادنزرف ، بیغرت  فده  اب  دنیامن  یعـس  نیدلاو  - 24 
اّیهم لیلد  هب  هعلاطم ، ای  هناخباتک و  رد  تیوضع  هب  يزاین  هک  نیا  ولو   ) دـنیامن تیادـه  دـجاسم ، هعلاطم  نلاـس  هب  زین  هعلاـطم  تهج 

زاسراک هک  تسا  ییاه  شور  زا  بسانم و  دـجاسم ، اب  نانآ  رت  شیب  سنُا  يارب  راـک  نیا  دـشابن ) هعلاـطم  يارب  هناـخ  طیارـش  ندوب 
.دوب دهاوخ 

شزرا یّلجت  لحم  هناخ  رگا  هک  يا  هنوگ  هب  دنـشاب ؛ رگید  کی  لمکم  ياهداهن  ، » دنناوت یم  يریبعت  هب  دجاسم  اه و  هداوناخ  - 25 
ینید ياه 
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ظفح ار  دوخ  تسادق  تمالـس و  هداوناخ  دنـشاب ، قفوم  دارفا  تیبرت  بذج و  رد  دجاسم  رگا  دنک و  یم  ادـیپ  قنور  دجـسم  دـشاب ،
(1) «. دننک ارجا  یحارط و  ار  یبسانم  ياه  همانرب  رگید  کی  اب  مظنم ، طابترا  يارب  دیاب  دجاسم  مه  نیدلاو و  مه  اذل  .درک  دهاوخ 

رما نیا  رگا  .دـنهد  لکـش  هداوناخ  رد  ار  ینید  یعامتجا ، ياه  تراهم  ینید و  تیبرت  یناـبم  لوصا و   » دـنیامن یعـس  نیدـلاو  - 26
ار مهم  نیا  دنناوتب ، عامتجا  نطب  رد  يدج ، روضح  ماگنه  هب  يدعب و  ياه  هرود  رد  هک  تسا  دیعب  رایـسب  دریذپن ، تروص  يرورض 
(2) «. تسا هکربتم  نکاما  زا  لابقتسا  يوردجسم و  هدیدپ  ینید  یعامتجا ، ياه  تراهم  نیا  دراوم  نیرت  مهم  زا  یکی  .دنهد  ماجنا 

داعم تمایق و  لثم  ینهذ  روما  حرـش  یعازتنا و  لئاسم  حرط  زا  یکدوک ، ودب  رد  نادنزرف ، یتخانـش  دشر  هب  هجوت  اب  نیدـلاو  - 27 
لثم یعازتنا  روما  حرط  دننک و  مادقا  دوهـشم  ینیع و  لئاسم  حرط  هب  ینید ، تاعوضوم  هب  ناکدوک  ندرک  انـشآ  تهج  دـنزیهرپب و 

.دننک لوکوم  یناوجون ، هرود  لئاوا  یکدوک و  نارود  رخاوا  هب  ار  ...و  هتشرف 

هتسیاش دنا ، هدادن  صیخشت  بسانم  ...و ،) یتیریدم  یتشادهب ، يرهاظ ،  ) یلیلد ره  هب  ار ، لحم  دجسم  هک  یتروصرد  نیدلاو ، - 28 
دنزاس نومنهر  ییاه  هاگترایز  دجاسم و  هب  ار  نادنزرف  تسا 

ص:134

.زامن يرسارس  سالجا  نیمهد  دجسم ،...  نویسمک  هوزج  . 1 - 1
ص 206. لصو ، هطقن  دجسم  ربکا ، امنهر  . 2 - 2
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رد اهنآ  روضح  عنام  لحم ، دجـسم  زا  یگدز  لد  ات  دشاب ، يرامعم ) تشادـهب و  يرهاظ ، يامن  رظن  زا   ) يرت شیب  هبذاج  ياراد  هک 
.دوشن دجاسم  رگید 

� یلع ترـضح  : » دنیامرف یم   � قداص ماما  ترـضح  نیدـلاو ، طسوت  ضئارف  ماجنا  يارب  هناخ ، زا  صاخ  یناـکم  صاـصتخا  - 29 
هک ار  شناکدوک  زا  یکی  تشذگ ، یم  بش  زا  یـساپ  هک  یماگنه  دوب ، هداد  صاصتخا  زامن  ندـناوخ  يارب  شا ، هناخ  رد  ار  یقاتا 

(1) «. دش یم  زامن  لوغشم  درب و  یم  قاتا  نآ  هب  دوخ  هارمه  دوب ، رادیب 

کچوک زیر و  لئاسم  هب  ار  اهنآ  هجوت  يدابع ، کسانم  ینید و  روما  بولطم  بسانم و  ماجنا  رد  نادنزرف ، هدارا  تیوقت  يارب  - 30 
تمواقم هدارا و  تیوقت  هنیمز  تیاهن  رد  زیر ، رهاظ  هب  لیاسم  نیا  هب  هژیو  هاگن  نتـشاد  .دییامن  فوطعم  رت  شیب  روما  نیا  هب  طبترم 

.دزاس یم  ایهم  رت  مهم  روما  ماجنا  رد  ار  نادنزرف  يرادیاپ  و 

یم دجسم  هب  هک  یماگنه  صوصخ  هب  دننک  یم  تکرـش  يدابع  ینید و  مسارم  رد  نادنزرف  هارمه  هب  هک  یعقاوم  رد  نیدلاو ، - 31 
هدومن و زیهرپ  نشخ  دنت و  تاکرح  زا  دنـشاب ، یم  دجـسم  زا  تشگزاب  تمیزع و  لاح  رد  هک  ینامز  تدم  رد  دننک  یعـس  دـنور ،

.دنزاس يراج  نابز  رب  ار ، اه  نخس  نیرت  میالم  نیرت و  فیطل 
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، هداوناخ دنزرف  هک  دوش  یم  هدهاشم  ًاضعب  .دشاب  یم  رثؤم  رایـسب  دجاسم ، هب  نادنزرف  قیوشت  بیغرت و  رد  نیدـلاو  یگنهامه  - 32
تیـصخش و رد  رما  نیا   ) .سکعلاب اـی  دوش و  یم  هجاوم  رداـم  تفلاـخم  اـب  یلو  تسا  دجـسم  هب  تمیزع  هب  لـیام  ردـپ ، قیوشت  اـب 

( .تشاد دهاوخ  یفنم  ءوس و  ریثأت  دنزرف  ینید  تیوه 

يارب هبذاج ، داجیا  فدـه  اب  و   ) فرحنم دـساف و  دارفا  هب  تبـسن  نادـنزرف ، ناهذا  رد  هعفاد  داـجیا  تهج  دـنناوت  یم  نیدـلاو  - 33 
هکنیا امک   ) .دننک یفرعم  تدابع  دجـسم و  زا  يرود  زا  یـشان  ار ، دارفا  نیا  فارحنا  تلع  ینید ،) فراعم  دجاسم و  يوس  هب  نانآ ،

( .دشاب یم  تیعقاو  ياراد  زین  هعماج  حطس  رد  يزیچ ، نینچ 

یلوصا و ياـه  هار  تسیاـب  یم  دـنریگ ، رارق  نادـنزرف  طـسوت  ینید ، ضئارف  ماـجنا  هب  رما  عضوم  رد  هک  نیا  زا  لـبق  نیدـلاو  - 34 
ینید میهافم  تدابع و  زا  یحیحـص  كرد  ات  دـننیبب ، شزومآ  دـنمفده  کیـسالک و  تروص  هب  ار ، نادـنزرف  ینید  تیبرت  حـیحص 

.دنهد   لاقتنا  نادنزرف  هب  تسرد  یتروص  هب  ار  نآ  دنشاب و  هتشاد 

یعامتجا یگدـنز  هب  تبـسن  نیرمت ، یعون  هکنیا  نمـض  دـناوت  یم  دـجاسم  رد  یهورگ ، ياهراک  ماـجنا  هب  نادـنزرف  بیغرت  - 35 
هورگ دجاسم ، يراوید  هیرـشن  هیهت   ) .ددرگ نانآ  رد  يریذپ  عامتجا  شیازفا  هب  رجنم  هزیلاناک  حیحـص و  تهج  رد  دـشاب  نانآ  يارب 

( ...و رتائت  هورگ  نارازگ ، زامن  هورگ  دورس ،
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طـسوت ابیز ، توص  حیحـص و  تئارق  دـنلب ، يادـص  اب  زامن  هماقا  نادـنزرف ، هب  زامن  شزومآ  میقتـسم  ریغ  ياـه  شور  زا  یکی  - 36
هب زین ، نآ  تئارق  تّحص  هماقا و  حیحص  شور  زامن ، هرهوج  حور و  هب  هجوت  هبذج و  داجیا  نمـض  شور ، نیا  رد  هک  تسا  نیدلاو 

.دوش یم  هداد  دای  نادنزرف 

یبسانم وحن  هب  هتـشون و  تسد  اب  تسا  یقاب  دـنزرف  نهذ  رد  هک  ار ، دجـسم  رد  روضح  هرطاخ ي  نیرتهب  دـنناوت  یم  نیدـلاو  - 37 
نانامهیم و دـید  ضرعم  رد  هک  يروط  هب  دـنیامن ، بصن  هناخ  رد  یبسانم  لحم  رد  يزاساج و  اـبیز  باـق  کـی  رد  هدرک ، بیهذـت 

.دریگ رارق  زین  نایانشآ 

تعامج و زامن  ندناوخ  ِتانسح  شاداپ و  باوث و  هب  تبسن  ار  نادنزرف  دنیامن ، هجوت  رتشیب  یـشزیگنا  لماوع  هب  دیاب  نیدلاو  - 38 
تایآ زا  تسا ، بسانم  صوصخ  نیا  رد  .دنزاس  هاگآ  تسا ، هناخ  رد  هماقا  شاداپ  باوث و  ربارب  دنچ  ياراد  هک  دجسم  رد  زامن  زین 

(1) .دنیوج هرهب   � هّمئا تایاور  و 

نینچ مه  مالـسا و  ناهج  فورعم  دجاسم  زا  ابیز ، رایـسب  ياهرتسوپ  یـشاقن ، ولبات  دوخ ، نادنزرف  قاتا  رد  دنناوت  یم  نیدـلاو  - 39 
اهنآ تیاضر  لیامت و  بلج  اب  ار ، ناناملسم  تعامج  ياهزامن  ریواصت 

ص:137

فلا نم  زین : و  دنتـشهب ) ياه  غاب  دـجاسم ،  ) .دـجاسملا هنجلا  ضایر  دـنیامرف : یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  مرکم  ربماـیپ  . 1 - 1
( .دریگب سنا  وا  اب  زین  یلاعت  يادخ  دریگ ، سنا  دجسم  اب  هک  یسک   ) .یلاعت هَّللا  هفلا  دجسملا 
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.دشاب نییاپ  نینس  رد  دجاسم  اب  نانآ ، رتشیب  سنُا  زاس  هنیمز  دناوت  یم  راک  نیا  .دننک  بصن 

ماجنا تدابع و  زامن و  عوضوم  اب  طابترا  رد  هک  یعقاوم  رد  صوصخ  هب  تحیصن  ای  تبحص و  ماگنه  نیدلاو  تسا  يرورـض  - 40 
قمع زا  اـت  دــشاب ، تـبثم  یناور  یحور و  یفطاـع  راـب  ياراد  هـک  دــنریگ  هرهب  یتــالمج  تاــملک و  زا  دــشاب ، یم  ینید  ضئارف 

.دوش رادروخرب  يرت  شیب  يراذگریثأت 

هب حـماست  اب  دـنزیهرپب و  دـنا ، هدرک  زامن  ندـناوخ  هب  عورـش  هزات  هک  یناـناوج  ناـناوجون و  تاهابتـشا  حرط  زا  دـیاب  نیدـلاو  - 41 
.دنوش دوخ  ناناوج  ناناوجون و  راتفر  حالصا  رییغت و  ببس  میقتسم ، ریغ  میلعت  زامن و  حیحص  ماجنا  رد  یهدوگلا  اهنآ و  تاهابتشا 

يرادیرخ مزاول  هتشاد ، هژیو  هجوت  ناشنادنزرف  ياه  هتساوخ  هب  تبسن  یحیرفت ، یترایز ، ياهرفس  رد   » تسا هتـسیاش  نیدلاو  - 42 
تارطاخ هدننک  یعادـت  نآرمتـسم ، تیؤر  ات   (1) «. دـنهد رارق  وا  قاتا  رد  ار  زامن  دجـسم و  ای  هاگترایز و  عوضوم  اـب  طـبترم  هدـش ،

.دشاب يونعم 

تـصرف نانآ ، هب  یکدوک  ياـه  لاـس  ناـمه  زا  نادـنزرف ، هب  وگلا  هئارا  ینید و  نیزاوم  هب  لـمع   » نمـض تسا  مزـال  نیدـلاو  - 43 
شرگن هب  مارتحا  اب  هارمه  ياه  شور  اب  دنهدب و  ار  باختنا  يدازآ  ندیشیدنا و 

ص:138
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(1) «. دنشاب هتشاد  يا  هتسیاش  دروخرب  نانآ  اب  اه ، نآ 

یم ببس  ار  دجاسم  رد  نادنزرف  روضح  مدع  زیرگ و  تابجوم  هک  زیگنا  تیساّسح  یفنم و  لماوع  ییاسانش  هب  تبسن  نیدلاو  - 44 
.دنزاس عفترم  نآ ، تیساسح  عون  ساسا  رب  ییاسانش و  زا  سپ  ار  لماوع  نیا  دنننک  یعس  هدومن و  مادقا  دوش ،

ناتـسود زا  رت  شیب  دوـش  یعـس  ...و ) دـلوت  نشج   ) دوـش یم  هداد  بیترت  نادـنزرف  يارب  هـک  یمـسارم  رد  تـسا  بوـخ  هـچ  - 45 
.دشاب يدجسم  نارازگزامن  نایم  زا  وا ، هدش  توعد  ناتسود  نیرت  شیب  لقادح  ای  دیآ ، لمع  هب  توعد  وا  يدجسم 

اب نادنزرف ، هناتـسود  طابترا  هنیمز  نیدلاو  هک  تسا  هتـسیاب  دراد ، دجـسم  رد  ار  ماقم  نیرتالاب  تعامج  ماما  هکنیا  هب  هجوت  اب  - 46 
.دشاب تعامج  زامن  هماقا  زا  دعب  هحفاصم  کی  دح  رد  طابترا ، نیا  ولو  دنیامن  مهارف  ار  تعامج  ماما 

هزومآ هب  هجوت  اب  نومزآ )...، ناحتما ، لـثم   ) دـمآ شیپ  ناـنآ  يارب  یلکـشم  تقو  ره  اـت  دومن ، بیغرت  ار  نادـنزرف  ناوت  یم  - 47 
.دنیامن مادقا  دجسم  ای  لزنم و  رد  تجاح  زامن  تعکر  ود  يادا  هب  تبسن  نید ، نایاوشیپ  دیکأت  ینید و  ياه 

یعقاوم رد  ...و ، دنزرف  تروص  هب  ندز  هسوب  مراد و  تتسود  هلمج : نیا  نایب  اب  دوهـشم و  روط  هب  ار  دوخ  تبحم  دیاب  نیدلاو  - 48 
هک

ص:139
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.دنیامن زاربا  دنهد ، یم  ناشن  کسانم  ضئارف و  رگید  ای  زامن و  هب  تبسن  يا  هژیو  هجوت  اهنآ 

ییاه تیلاعف  تمـس  هب  تغارف ، تاقوا  رد  ار  اه  نآ  دـنیامن ، یعـس  ناناوج  ناـناوجون و  يارب  ینید  يزیر  هماـنرب  رد  نیدـلاو  - 49 
.دیامن کمک  روکذم  رصانع  شرورپ  هب  هدومن و  دوخ  ریگرد  ار  ناشرکف  شوه و  هک  دننک  تیاده 

رد .دننک  نییبت  اهنآ  يارب  ار  تعامج  زامن  دجـسم و  ماکحا  فیلکت ، نس  هب  نادنزرف  ندـش  کیدزن  اب  دـنیامن  یعـس  نیدـلاو  - 50 
.دوب دهاوخ  بسانم  رایسب  ناناوج  ناناوجون و  هژیو  ماکحا ، ياه  باتک  زا  هدافتسا  هطبار ، نیا 

مادـقا ینید  ضئارف  ماجنا  هب  نادـنزرف  بیغرت  هب  تبـسن  هدـش ، باسح  تروص  هب  یکدوک  ناوا  نامه  زا  تسا  مزـال  نیدـلاو  - 51 
.دنزادرپب نانآ  رد  ینید  ياه  هزومآ  هنماد  طسب  تیوقت و  هب  رتالاب ، لحارم  رد  دنیامن و 

دوخ هتفرگ  باـق  ریوصت  رازگزاـمن ، كدوک  کـی  سکع  يواـح  يزاـب ، لـئاسو  رب  هوـالع  دـناوت ، یم  كدوک  يزاـب  قاـطا  - 52 
.دشاب کچوک  نآرق  کی  ای  زامن و  رداچ  کی  حیبست ، کی  رهم ، کی  زامناج ، کی  ای  زامن و  نیح  رد  كدوک 

هک یتالجم  ای  باتک  رودقملا  یتح  ...و  همانزور  هلجم ، باتک ، هیهت  تهج  نادنزرف  تساوخرد  هب  هجوت  اب  دنناوت  یم  نیدلاو  - 53 
ياراد
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.دنیامن هیهت  اهنآ  يارب  دنزادرپ ، یم  زامن  دجسم و  رما  هب  هدوب و  ینید  ياوتحم 

نکاما ای  یخیرات و  دجـسم  کی  زا  دـیدزاب  هماـنرب  ًاـمتح  یتراـیز ، یحیرفت و  ياهرفـس  شدرگ و  رد  دـنیامن  یعـس  نیدـلاو  - 54 
.دنناجنگب دشاب ، یم  فورعم  روهشم و  هدوب و  صاخ  یگتسجرب  ياراد  هک  ار  یبهذم 

ددص رد  هدروآ و  رد  هنوگ ، يزاب  لکش  هب  ار  ناکدوک  زامن  رداچ  زامناج ، حیبست ، رهم ، لثم : زامن  لیاسو  دنناوت  یم  نیدلاو  - 55 
.دنناوخب زامن  یشیامن  روط  هب  اه  هچب  نآ  رد  هک  دنشاب  ییاه  يزاب  حرط 

اه و لاثم  زا  یکیزیفاتم ، یعازتنا و  لـئاسم  ادـخ و  دروم  رد   » نادـنزرف تالاوئـس  هب  خـساپ  حیـضوت و  رد  دـنناوت  یم  نیدـلاو  - 56 
(1) «. دننک هدافتسا  تسا ، نارگید  نیدلاو و  راتفر  هب  هیبشت  لباق  هک  ینیع  قیداصم 

تـسرد ندرک و  راتفر  تسرد  يوگلا  دوخ ،) یتخانـش  ياه  هراـگنا   ) دوخ هشیدـنا  راـتفر و  حالـصا  رییغت و  اـب  دـیاب  نیدـلاو  - 57 
.دنهد شزومآ  دوخ  ناناوجون  ناکدوک و  هب  ار  ندیشیدنا 

ياـه تلع  زا  یکی  دـننیزگرب و  دوخ  نادـنزرف  يارب  وگلا  ناوـنع  هب  ار ، يدجـسم  قـفوم  لاـعف و  دارفا  دـنیامن  یعـس  نیدـلاو  - 58 
.دنیامن یفرعم  دجسم ، رد  رمتسم  روضح  ار  نانآ  تیقفوم 

ص:141
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، یتیوقت یـشزومآ ، فلتخم  ياه  هنیمز  رد  دجاسم  طسوت  هک  ییاه  سالکرد  تکرـش  تهج  نیدلاو ، طسوت  نادنزرف  بیغرت  - 59
.تسا هدش  رازگرب  ...و  يرنه  یگنهرف ، یبهذم ،

یم رما  نیا  هک  تسا  تعامج  تروص  هب  هناخ  رد  زامن  ییاپرب  تعامج ، زامن  هماقا  هب  نادـنزرف  نداد  تداع  ياه  هار  زا  یکی  - 60 
.دیامن داجیا  نادنزرف  رد  ار ، تبثم  تداع  نیا  دناوت 

یهار نیب  زامن  هک  دنیامن  يزیر  همانرب  يا  هنوگ  هب  ترایز ، ای  حیرفت و  شدرگ ، يارب  ترفاسم  ماگنه  رد  دـنناوت  یم  نیدـلاو  - 61 
.دننک هماقا  بسانم  دجسم  رد  ًامتح  ار 

هب نادـنزرف ، بذـج  مهم  لماوع  زا  هداوناخ ، ياضعا  نیب  رد  تبحم  مارتحا و  هقـالع و  شیازفا  یناـحور و  ّسح  کـی  داـجیا  - 62 
.تسا ینید  ضئارف  ماجنا 

يا هیـشاح  ياـه  تیلاـعف  نینچ  مه  هماـنرب و  قوف  یگنهرف و  ینید ، ياـه  هماـنرب  رد  ار  نادـنزرف  روـضح  دـنناوت  یم  نیدـلاو  - 63 
.دنیامن لیهست  دجسم ،

: تعامج زامن  دجاسم و  هب  ناناوج  ناناوجون و  بذج  رد  هداوناخ ، شقن  نوماریپ  یجنسرظن  ياه  هتفای  - 

، دروم نیا  رد  .دنا  هدوب  ناردپ  ًایناث  ناردام و  ًالوا  زامن ، دروم  رد  اهنآ  قّوشم  نیرت  هدمع  نایوجـشناد ، زا  یجنـسرظن  کی  قبط  *- 
.دنـشاب هاگآ  دوخ  تیمها  اب  شقن  هب  دـیاب  ناردام  اذـل  .دـنک  یم  يربارب  ردـپ ، هفاضا  هب  رگید  لماوع  یمامت  اب  ناردام  ریثأـت  نازیم 

داهنشیپ نیاربانب 
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ییامنهار هداوناخ و  اب  اه  هاگـشزومآ  رمتـسم  طابترا  اب  مهم  نیا  .دوش  هدافتـسا  ناردام  یفطاع  یناحور و  ریثأت  تردـق  زا  دوش  یم 
.دشاب یم  ارجا  لباق  هداوناخ ، شزومآ  ياه  سالک  رارمتسا  ناردام و  يدرف 

ناناوج ناناوجون و  روشک  زا  جراخ  رد  هچ  لخاد و  رد  هچ   » هک تسا  هداد  ناشن  شهوژپ  هنیـشیپ  یفاشتکا و  تاعلاطم  یـسررب  *- 
قلعت یبهذم ، ياهراتفر  اه و  شیارگ  اه ، شزرا  هب  ینس ، ياه  هورگ  رگید  هب  تبـسن  تسا ) لاس  ات 24  نیب 13  ینس  هورگ  روظنم  )

(1) «. دنهد یم  ناشن  يرت  مک  رطاخ 

کی هجرد  ماوقا  گرزبردام و  گرزبردپ و  رهاوخ ، ای  ردارب  ردام ، ای  ردپ  زا  معا  هداوناخ  نازومآ ، شناد  یجنـسرظن ، کی  رد  *- 
لاس ینید  یـسرد ، باتک  زا  معا  باتک ، دعب  هسردـم و  نآ  زا  سپ  دـنا و  هتـسناد  زامن  شزومآ  يریگارف و  رد  لماع  نیرت  مهم  ار ،
مهم رما  نیا  هب  اه  هداوناخ  تسا  هتسیاش  اذل  دنا ، هتسناد  رثؤم  دوخ  زامن  يریگارف  رد  ار  رگید  زامن  ياه  باتک  ای  ناتـسبد و  مراهچ 

.دننک هجوت 

صوصخ هب  یبهذم  نکاما  يدابع و  کسانم  هب  هجوت  نادنزرف و  تیبرت  رد  نیدـلاو  هک  یـشقن  تیمها  رتشیب و  تخانـش  تهج  *- 
دیدرگ صخـشم  هتفرگ ، رارق  شـسرپ  دروم  ...و  نایبرم  ءایلوا و  نیدلاو ، شقن  نآ  رد  هک  یجنـسرظن  کی  ماجنا   » اب دنراد ، دجاسم 

ییازسب مهم و  شقن  نالاسمه ، ناتسود و  تکرش  نیدلاو و  قیوشت  هک 
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(1) «. دهد یم  ناشن  دجاسم ، هب  ناناوج  ناناوجون و  بذج  رد  ار 

: دنا هتسناد  ریز  لماوع  بیترت  هب  ار  زامن  كرت  للع  اه  نآ  نایوجشناد ، زا  یجنسرظن  کی  رد  *- »

(�4/50  ) .دنا هدوبن  زامن  لها  اه  نآ  نیدلاو  هکنیا  تلع  هب  - 1

(2) (« �8/14  ) رهق ای  يا ،) هزیگنا  ره  اب   ) زیتس - 2

: دجسم - 2

هراشا

دنوادـخ نآ  یعقاو  کلام  دراد و  ّقلعت  مدرم  همه  هب  هک  تسا  ییاج  اـهنت  دجـسم ، هک  تشاد  ناـعذا  دـیاب  ثحب ، هب  دروو  زا  لـبق   
ادخ ياه  هناخ  دـجاسم  انامه   ) (3) .ضرالا یف  هللا  تویب  اهن  دجاسملا ال  دـنیامرف : یم  ، � قداص ماما  ترـضح  هک  هنوگ  نآ  تسا ؛

تیکلاـم یعون  ناوت  یم  هک  دوش  رّوصت  يا  هنوـگ  هب  دـیابن  سپ  تسا ، دـنوادخ  نآ  یلـصا  کـلام  نوـچ  دنتـسه ،) نیمز  يور  رد 
.دشاب هقطنم  یلاها  یمامت  نیب  یگتسبمه ، قافو و  دامن  دیاب  هلحم ، ره  رد  دجـسم  دوجو  .دومن  لامعا  نآ  يارب  یحانج  ای  یـصخش 

تدـحو لماع  نیا  رگا  هک  دـشاب  فلتخم  ياه  هریت  اه ، نابز  داژن ، ماوقا ، نیب  ییارگ  مه  داجیا  لقث  هطقن  دـیاب  سدـقم  نوناـک  نیا 
رد دشاب ؛ یم  تّدوم  یتسود و  سح  شیازفا  دش ، دهاوخ  لصاح  نآ  زا  هک  يا  هجیتن  دوش ، تیاعر  نآ  رد  نیرفآ 
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.دش میهاوخ  هجاوم  دجاسم  زا  مدرم  لابقتسا  شیازفا  اب  دوش ، دمآزور  دجاسم  رد  درکراک  نیا  رگا  هجیتن 

: یناکم تیوه  مهم  رصانع  - 

: دراد یگتسب  مهم  رصنع  هس  هب  ناکم  ره  تیوه 

.تسا رشب  تسد  هتخاس  هک  تسا  يزیچ  نآ  تسا و  نآ  یکیزیف  هّفلوم  نامه  هک  ناکم  یکیزیف  هاگرارق  - » 1

.دنبای رییغت  دنناوت  یم  دنا و  یناسنا  تایبرجت  اه و  هزیگنا  تلصخ  هک  ناکم ، يانعم  - 2

(1) «. دنشاب ...و  ینید  يدرف ، یعامتجا ، دنناوت  یم  هک  ناکم  ياه  تیلاعف  - 3

هدـش هتخاس  هنوگچ  ًـالوصا  دـشاب و  دـیاب  هنوگچ  دـجاسم ، هلمج  زا  اـه ، ناـکم  یکیزیف  تیعقوم  هک  تسا  نیا  تیمها  زئاـح  هتکن   
يریگ لکـش  رد  يرثؤم  شقن  دنناوتب  ات  ...و ،) نآ  تلاصا  تمدـق و  نآ ، داعبا  هزادـنا و  نآ ، يرامعم  يرهاظ و  يامن  یتح   ) دنـشاب
یناعم يواح  هک  ییاه  هولج  هب  یسانش ، ییابیز  ظاحل  هب  اه  ناسنا   » .دنشاب هتشاد  نآ  هب  دارفا  ّقلعت  ساسحا  دارفا و  رد  صاخ ، راتفر 
یهاگ .دـنهد  یم  ناشن  یـصاخ  قلعت  دـنراد ، یموق  موسر  بادآ و  ندـمت و  گنهرف و  اهدامن ، اه ، لبمـس  رد  هشیر  دـنا و  صاـخ 

ظاـحل هـب  هـک  دـنازیگنا  یم  رب  درف  رد  ار  یـصاخ  ّسح  دوـش ، یم  هـتفگ  ناذا  نآ  رب  هـک  ییاـه  هتـسدلگ  اـی  سوقاـن  کـی  يادـص 
هب ناوت  یم  يرامعم ، یسانشدبلاک و 
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ص 50. ، 1376 همان ،) نایاپ   ...، ) ياه هلحم  رد  رقف  ییاضف و  ینیزگ  ییادج  دامع ، غورفا  . 1 - 1

تعامج زامن  دجاسم و  هب  ناناوج  ناناوجون و  بذج  www.Ghaemiyeh.comياهشور  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 355زکرم  هحفص 154 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13107/AKS BARNAMEH/#content_note_145_1
http://www.ghaemiyeh.com


   (1) «. دومن یصاخ  هجوت  نآ  تبثم  تارثا 

یکیزیف و ياـضف  اـهنت  درادرارق ، اـم  رظن  حـمطم  دـش و  دـهاوخ  هتفرگ  هرهب  نآ  زا  شخب ، نیا  رد  دـجاسم ، صوصخ  رد  هک  یثحب 
راذگریثات مهم  رما  نیا  رد  هک  دـشاب  یم  نآ  رد  لاّعف  ءازجا  رـصانع و  مامت  لماش  هدرتسگ  يانعم  هب  هکلب  تسین ، نآ  يرازفا  تخس 

لیذ دراوم  لماش  دـشاب ، یم  دجـسم  اب  طبترم  هک  عوضوم  نیا  رد  رثؤم  لماوع  نیرت  مهم  .دـنهد  یم  ماجنا  ار  یـساسا  شقن  هدوب و 
: دشاب یم 

.نآ يرازفا  تخس  هزوح  دجاسم و  یکیزیف  طیحم  . 1

.نآ رد  ییارجا  مسارم  اه و  همانرب  اه و  تیلاعف  طیحم  . 2

.نآ رد  لاعف  دوجوم  عبانم  یناسنا و  طیحم  . 3

رد .دـنک  یم  نییبت  نآ  زا  لابقتـسا  بذـج و  شیازفا  اب  طابترا  رد  ار ، دجـسم  هفیظو  شقن و  ماع ، موهفم  هب  یـساسا  رـصنع  هس  نیا 
مزال لیلد  نیمه  هب  دنـشاب ؛ یم  رثؤم  دجاسم  هب  نابطاخم ، ینادرگیور  ای  بذج ، رد  ریز  رـصانع  دـجاسم ، تخاس  یکیزیف و  ياضف 

: دنریگ رارق  باختنا  تیولوا  رد  دراوم  نیا  دجسم ، ثادحا  لحم  باختنا  ناکم و  نییعت  رد  تسا ،

( طیحم نیا  رد  ناناوج  ناناوجون و  بذج  ياه  شور   ) نآ يرازفا  تخس هزوح  دجاسم و  یکیزیف  طیحم  - 

اب طبترم  مهم  یلصا و  ياهروحم  نیوانع و  اهنت  ثحب  نیا  رد 
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(1): دش دهاوخ  هئارا  نآ ، يرازفا  تخس  هزوح  زین  دجاسم و  يونعم  یکیزیف و  ياضف 

: دجسم ثادحا  لحم  ییایفارغج  تیعقوم  فلا 

زاس هنیمز  دـشاب ، لوصولا  لهـس  نآ  هب  یـسرتسد  هدوب و  رهـش  ای  اتـسور  یتالـصاوم  هار  هاش هک  ییاه  لحم  رد  دجـسم  روضح  - 1 
؛ تسا هدوب  اهرهش  اهاتسور و  زکرم  رد  دجاسم  ثادحا  نایناریا ، نهک  ياه  تنس  زا  یکی  .دش  دهاوخ  دجاسم  هب  نابطاخم  شیازفا 

عقاوم رد  یتح  .دـندش  یم  متخ  نآ  هب  ًاـتیاهن  رهـش ، اـی  اتـسور  یتامدـخ  زکارم  هیقب  دـنداد و  یم  رارق  روحم  ار  دجـسم  هک  يروطب 
یلاها تفرگ و  یم  لکش  دجسم  طایح  رد  اه  هار  ریاس  لاّصتا  هطقن  یطابترا و  ياه  هار  لاصتا  لحم  هک  تسا  هدش  هدهاشم  يدایز 

سنُا زاس  هنیمز  رما ، نیا  هک  دنشاب  هتشاد  دورو  دجسم  طایح  هب  راب  دنچ  ای  کی  يزور  لقادح  هتساوخان ، ای  هتـساوخ  دندوب ، روبجم 
یم عورش  دجسم ، تیزکرم  زا  يرهش ، ای  ییاتسور  ینوکسم  ياضف  شرتسگ  .تسا  هدوب  دجسم  يونعم  ياضف  اب  اهنآ  نتفرگوخ  و 

، تسا هدوب  يا  هداعلا  قوف  تیمها  ياراد  هتشذگ  رد  عوضوم  نیا  .درک  یم  ادیپ  همادا  طاقن  رگید  هب  يا ، هریاد  عاعـش  دننامه  دش و 
اهرهش هیشاح  رد  هدنام و  روجهم  دجاسم  رت  شیب  هدش و  هجوت  مهم  نیا  هب  رت  مک هزورما  هنافسأتم ، هک 

ص:147

دنب اهنت  دـنب 2 و 3 ،  تاعوضوم  عونت  بلاطم و  یگدرتسگ  هب  هجوت  اب  زین  مالک و  هلاطا  زا  يریگولج  تهج  ثحبم ، نیا  رد  . 1 - 1
.دریگ یم  رارق  یسررب  دروم   1
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ناگیار ای  هدافتـساالب ، ياه  ناکم  لابند  هب  ًافرـص  دـجاسم ، تخاس  ناـیناب  ناـیلوتم و  طاـبترا ، نیمه  رد  .دـنریگ  یم  رارق  اتـسور  و 
يرهش ای  ییاتسور  ياضف  نایم  رد  یکیزیف  روضح  يونعم و  يزاساضف  نیرت  شیب  ثادحا ، تروص  رد  دناوت ، یم  دجـسم  .دنتـسه 

، نالاسمه ياه  هورگ  یتسود  طابترا و  يرارقرب  ياه  لحم  يریگ  لکـش  صوصخ ، نیا  رد  رگید ، تبثم  تاکن  زا  .دـشاب  هتـشاد  ار 
دنویپ هتـساوخان  دجـسم ، اـب  اـه  لـحم  نیا  یکیدزن  رطاـخ  هب  هک  دـشاب  یم  يرهـش  ییاتـسور و  تیمها  اـب  طاـقن  نیداـیم و  نیا  رد 

.دریگ یم  لکش  نامز  یط  رد  نآ ، اب  یگنتاگنت 

ناناوجون بذج  رد  دنرادروخرب ، ترهش  نسح  زا  نآ  یلاها  هک  ییاه  لحم  رد  يرهش و  ملاس  ياه  طیحم  رد  دجـسم  تخاس  - 2 
یم ناشن  يرت  شیب  تبغر  دجاسم  نیا  هب  دوخ ، نادـنزرف  بیغرت  قیوشت و  رد  اه ، هداوناخ  دراد و  میقتـسم  يراذـگریثأت  ناناوج  و 

یعامتجا ياه  بیسآ  لکـشم و  راچد  نآ ، نینکاس  یبهذم  یعامتجا و  یگنهرف و  رظن  زا  هک  ییاه  هلحم  رد  دجـسم  تخاس  .دنهد 
تخاس يارب  ییایفارغج ، تیعقوم  نییعت  رد  یتقد  نانچ  نآ  ًالثم  .دـنزاس  یم  مهارف  ار  ناـبطاخم  ینادرگ  يور  عفد و  هنیمز  دنتـسه ،

تسا مهم  اتـسار  نیا  رد  هک  هچ  نآ .دننکن  شقن  يافیا  نآ  رد  زاس ، لکـشم  یفنم و  لماوع  زا  یخرب  ات  دریگ  تروص  دیاب  دجـسم ،
رارق يدـعب  هلهو  رد  دـیدج ، نابطاخم  داجیا  نارگید و  بذـج  تسا و  دجـسم  رد  نیلاعف  روضح  ظـفح  دوجوم و  تیعـضو  ظـفح 

.دراد
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تاریثأت دـناوت ، یم  ناـبطاخم  بذـج  شیازفا  رد  تسارادروخرب ، ییـالاب  یتیعمج  مکارت  زا  هک  ییاـه  لـحم  رد  دجـسم  دوجو  - 3
یبسن مکارت  زا  ، یتیعمج ظاحل  زا  هک  دراد  دوجو  ییاه  لحم  ًالومعم  اه ، شخب  اهرهش و  اهاتـسور و  یمامت  رد  .دشاب  هتـشاد  یتبثم 

دجاسم نیا  زا  هک  یناسک  دادعت  دجسم ، تخاس  يارب  اه  لحم  نیا  ندادرارق  تیولوا  اب  .دنرادروخرب  اهاج ، هیقب  هب  تبسن  يرتالاب ،
تروص هب  رت  شیب هک  یقطانم  رد  دجاسم  ثادحا  .تشاد  دهاوخ  اه  لحم هیقب  هب  تبـسن  يرت  شیب شیازفا  دـش ، دـنهاوخ  دـنم  هرهب
تروص رد  .دنشاب  بطاخم  مک  دجاسم  ات  دوش  یم بجوم  تسا ، دایز  رایـسب  نآ ، ینوکـسم  ياه  نامتخاس لصاوف  هدوب و  غاب  هناخ 

.دشاب یم بسانم  قطانم  نیا  رد  هلحم ،» دجسم   » عون زا  دجسم ، ثادحا  قوف ، هدش  رکذ  دراوم  تیولوا  تیاعر 

یلو دنا ، هتـشاد اهاتـسور  يریگ  لکـش يزا و  _ سر _ هش رد  يرو  _ حم شقن  دجا ، _ سم هتـشذ  رد گ_ هک  نیا هجوت ب_ه  اب  - 4 
نییعت رد  تسا  هتـسیاش  دوش ، یم هجوت  دجاسم  هب  بذج  بلج و  رد  مهم ، لصا  نیا  هب  رت  مک هدـش و  گنر  مک اه  شقن نیا  هزورما 

رما نیا  هک  دریگ  رارق  تیولوا  رد  ...و  یحیرفت  یـشزومآ ، یگنهرف ، مهم  زکارم  اب  ترواجم  دـجاسم ، ثادـحا  يارب  یکیزیف  ناکم 
سرادـم و راـنک  رد  _د  جـسم ثاد  _ حا .دوـب  دـهاوخ  رثؤـم  دجـسم  هب  ناـناوج  ناـناوجون و  هژیو  هـب  ناـبطاخم  بذـج  شیازفا  رد 

یم ...و  یترایز  یگنهرف ، ياه  عمتجم هاگشناد ،
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.دنک ناربج  يا  هزادنا ات  یلعف  نارود  رد  ار ، دجسم ) نداد  رارق  روحم  مدع   ) دوجوم هصیقن  نیا  دناوت ،

يوس زا  یلام ، ینابیتشپ  مدـع  لیلد  هب  دـجاسم  بلاغ  دـشاب ؛ یم هناسر  تاطابترا و  رـصع  اـم ، ینونک  رـصع  هک  نیا هب  هجوت  اـب  - 5 
تسا هتسیاش  دنرادن ، دجاسم  تاناکما  هیهت  تیوقت و  يارب  ار ، ینادنچ  یلام  تیامح  ناوت  هک  مدرم  يداصتقا  تیعضو  زین  تلود و 

یطابترا نردم  تازیهجت  تاناکما و  رگید  هنایار و  زا  يریگ  هرهب صوصخ  هب  اه ، تفرـشیپ نیا  زا  ندش  دـنم  هرهب فدـه  اب  دـجاسم 
.دومن هنیهب  هدافتسا  اه  نآ  تاناکما  زا  بسانم  يزیر  همانرب اب  ناوتب  هک  دنریگ  رارق  يزکارم  رانک  رد  لقادح  زور ،

زکارم رد  صوصخ  هب   ) .دریگ رارق  هجوت  دروم  زین  کیفارت  تیعضو  تسا  يرورـض  دجـسم ، تخاس  يارب  ناکم  دُعب  نییعت  رد  - 6 
ار یناوارف  تالکشم  دجسم ، تخاس  ماگنه  رد  يرهش ، لضعم  نیا  هب  يدج  تیانع  مدع  هزورما  گرزب ) ياهرهـش  دمآ  تفر و  رپ 

نیا هب  يدج  هجوت  مدـع  هیلقن و  لیاسو  نوزفا  زور  شرتسگ  هب  هجوت  اب  .دروآ  یم دوجو  هب  دـجاسم  رد  مسارم  يرازگرب  ماگنه  رد 
ماگنه رد  تسا  مزال  نیاربانب  .دـیامن  داجیا  یبولطمان  ریثأـت  ناـبطاخم ، روضح  بذـج و  رد  دـناوت  یم لـضعم  نیا  يرهـش ، لکـشم 

.دوش ییوج  هراچ  نآ  يارب  یلوصا ، يراک  هار مهم  نیا  هب  هجوت  نمض  دجاسم ، زاس  تخاس و  یحارط و 
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: دجاسم تازیهجت  تاناکما و  ب -)

دجاسم رد  ریز  تاناکما  هک  یتروص  رد  .دشاب  یم تازیهجت  تاناکما و  دوجو  دجاسم ، هب  نابطاخم  بذج  رد  مهم  لماوع  زا  یکی   
: دش دهاوخ  مهارف  نابطاخم  شیازفا  هنیمز  دشاب ، هتشاد  دوجو  نآ  هیشاح  ای  و 

ییاه هچقودنـص هیبعت  داد  ماجنا  ناوت  یم دجاسم  تشادهب  نارازگزامن و  میرکت  ياتـسار  رد  هک  یبوخ  رایـسب  تامادقا  زا  یکی  - 1
، رهم هداجس ، يواح : قودنص  نیا  .دشاب  یم دجسم  حطس  رد  يرگید  بسانم  ناکم  ای  ناتسبش و  ياضف  رد  هالص ،» قودنص   » مان هب 

نارگزامن دصرد   80 ات نوچ 70 .دـشاب  یم  ...و  رهم  ندرک  زیمت  يارب  کـچوک  هدابمـس  روهـشم ، هیعدا  هنیآ ، هناـش ، رطع ، حـیبست ،
نیا اـهنآ  يارب  دجـسم  تیریدـم  دـنیامن ، یم تکرـش  تعاـمج  زاـمن  رد  هتفه ، رد  هدـعو  هس  لقادـح  هک  دنتـسه  یناـسک  دجـسم ،
نیا .دریگ  یم رارق  دجــسم  مداـخ  راـیتخا  رد  زین  دـیلک  کـی  دـهد و  یم رارق  اـهنآ  راـیتخا  رد  ار  شدـیلک  هـیهت و  ار  اـه  هچقودـنص

هک یلیاسو  طقف   ) دـشاب یمن تسا ، جـیار  هعماج  فرع  رد  هچ  نآ يانعم  هب  نارازگزامن  یـصخش  قودنـص  عقاو  رد  اـه ، هچقودـنص
: هک تسا  نیا  يارب  دجسم  مداخ  هب  دیلک  نداد  زا  فده  دریگ ) یم رارق  نآ  رد  دشاب  یم زامن  اب  طبترم 

، دننکن ادیپ  یصخش  هبنج  اه  هچقودنص نیا  ًالوا :  - 

، دنوش هزیکاپ  ات  دهد ، ییوش  کشخ هب  ار  اه  هداجس مامت  یتدم  زا  دعب  ًایناث :  - 
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ات دریگ  رارق  اه  هچقودنص یمامت  لخاد  رد  مداخ  طسوت  تالکش  ینیریش و  کچوک  ياه  هتـسب اه ، نشج دایعا و  مسارم  رد  ًاثلاث : - 
، دنربب ناشیاه  هداوناخ يارب  نارازگزامن 

هتشاذگ نآ  لخاد  رد  نارازگزامن ، اب  رتشیب ، لماعت  طابترا و  يارب  ...و  هیعالطا  یتاغیلبت ، نوتم  تاوزج و  مسارم ، همانتوعد  ًاعبار : - 
نیا قیرط  زا  اذـل  دـننک ، تکرـش  تعاـمج  زاـمن  رد  يزور  دـنچ  دـنناوتن  تالکـشم  لـیلد  هب  نارازگزاـمن  زا  یـضعب  دـیاش   ) دوـش
توق طاقن  زا  دجـسم ، تاناکما  اه و  تیلاعف یگدرتسگ  يارجا  دنور  نایرج  رد  هدـش ، هتفرگ  تروص  یناسر  عالطا اه و  هچقودـنص

مـسارم تعامج و  زامن  ییاپرب  يارب  یناکم  طقف  هک  دـجاسم  یتنـس  ياضف  اب  ناناوج ، ناناوجون و  ياهزاین  تایحور و  .تساـه  نآ
نوگانوگ و ياه  تیلاعف تاناکما و  نودب  دجاسم  هزورما  یگنهرف ، نیون  ياه  هویـش اهرازبا و  هب  هجوت  اب  .دراد  توافت  تسا ، ینید 
، هعماج یگنهرف  ياضف  تایحور و  هب  هجوت  اب  .دوب  دـنهاوخن  یگنهرف ، رهاظ  هب  رازبا  زکارم و  ریاس  اب  تباقر  هب  رداق  هدـش ، باسح 

: دشاب هتشاد  تاناکما  عون  ود  تسیاب ، یم ناناوج  ناناوجون و  بلج  يارب  دجسم 

: یگنهرف تاناکما  فلا -

یگنهرف تاناکما  زا  ...و  پولکوئدـیو  يد و  یـس کناب  هناخراون ، هناخباتک ، رتویپماـک ، تـالجم ، اـه و  هماـنزور یگنهرف ، نوناـک 
.دشاب زین  ازدمآرد  دجسم  يارب  دناوت ، یم حیحص  تیریدم  اب  هک  تسا  دجسم 
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: یشزرو تاناکما  ب -

هدودحم رد  رگا  .لابیلاو  روت  پوت و  یتسد ، لابتوف  نوتنیمدـب ، تکار  سینت ، زیم  لابتوف ، هزاورد  پوت و  لثم : یـشزرو ، تاناکما  »
زا هدافتسا  ناکما  دجسم  ناناوج  ءانما ، تئیه یگنهامه  يزیر و  همانرب اب  ای  دوش  هتفرگ  رظن  رد  ناناوج  شزرو  يارب  یناکم  دجـسم ،

(1) «. تسا بوخ  رایسب  دنشاب ، هتشاد  هژیو  فیفخت  اب  ار  رهش  حطس  رد  یشزرو  تاناکما 

، ناگتـشذگ تشاد  یمارگ تـشاد و  ساـپ هعماـج ، داـحآ  نـیب  رد  دـجاسم  هـب  هژیو  هجوـت  رد  شزیگنا  داـجیا  ياـه  هار زا  یکی  - 3 
لّمحتم ار  يدایز  تامحز  ...و ،) تعامج  ماما  ءانُما ، تأـیه  فقاو ، یناـب ، مداـخ ،  ) دجـسم فلتخم  ياـه  هزوح رد  هک  یناـمداخریپ 

نیا تشادوکن  .دشاب  یم دنتسین ، تایح  دیق  رد  نونکا  هدیشک و  تمحز  دجسم ، غارچ  نتـشاد  هگن  نشور  يارب  لاس  نایلاس  هدش و 
اب هارمه   ) ددرگ یم رازگرب  مالـسلا  مهیلع  راهطا  همئا  تایفو  تداهـش و  يارب  هک  یمـسارم  اه و  هماـنرب هیـشاح  لـالخ و  رد  نازیزع 

شومارف ار  ناگتشذگ  هاگ  چیه دجسم ، یلاها  هک  دنک  یم داجیا  هعماج  ناهذا  رد  ار  انعم  نیا  اه ،) نآ ناگدنامزاب  زا  یمسر  توعد 
یـشرگن زاس  هنیمز تکرح  نیا  .دـننک  یم لمع  قلاـخلا » رکـشی  مل  قولخملا ، رکـشی  مل  نم  ثیدـح «  ياتـسار  رد  هراومه  هدرکن و 

.دش دهاوخ  اهنآ  شالت  زا  یسانشردق  دجسم و  هب  هژیو  هجوت  يارب  مدرم ، نیب  رد  نیون 
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نامز رد  يریگ ، لکـش زاغآ  رد  دجـسم  هچرگ  .تساـهنآ  هب  یـشخب  عونت تاـناکما ، صوصخ  رد  اـهراک ، هار نیرت  مهم زا  یکی  - 4
، نامز نآ  هعماج  هبٌالتبم  لئاسم  دیدرگ و  ور  هب  ور  يدـیدج  ياهدرکراک  اب  نامز  رورم  هب  اما  تشاد ؛ ناتـسبش  اهنت  ، � مظعا ربمایپ 

دوجوب يدیدج  تاناکما  ینامـسآ  ياضف  نیا  نطب  هیـشاح و  رد  اهزاین ، نیا  ساسا  رب  .دوب  هعـسوت  شرتسگ و  لاح  رد  زور  هب  زور 
يرورض رایسب  دجاسم  هیشاح  رد  تاناکما  نیا  داجیا  رـشب ، ياه  یهاگآ شناد و  نونف ، مولع و  یگدرتسگ  هب  هجوت  اب  هزورما  .دمآ 

.دشاب یم راذگریثأت  و 

رظن کی  رد   ) .تسا رثؤم  دـجاسم  هب  ناناوج ، ناناوجون و  بذـج  رد  زین  دوش  یم هئارا  دـجاسم  رد  هک  یتامدـخ  تیلاعف و  عون  - 5 
دوخ بذـج  لماع  نیرت  مهم دوش ، یم رازگرب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها ناحادـم  طسوت  هک  ار  اعد  تاسلج  نانآ  ناناوجون ، زا  یجنس 
ياه سالک دوجو  یبهذم ، یگنهرف ، ياه  تیلاعف نشج و  يرازگرب  هناخراون ، هناخباتک و  نوچ  يرگید  لماوع  هتبلا  .دندوب  هتـسناد 

تدحو زامن  يرازگرب  یـسایس ، نامتفگ  نوچ  مه ییاه  هّفلؤم نینچ  مه دنراد و  ياج  يدعب  ياه  هبتر رد  زین ، یتدـیقع  یـشزومآ و 
( .دروآ رامش  هب راذگریثأت  لماوع  زا  ناوت  یم زین ، ار  یشزرو  تاناکما  دوجو  دجاسم و  رد  سرادم 

رظن ّدم  دیاب  مهم  هتکن  نیا  هتفای ، رـشن  هزات  دیدج و  عبانم  بتک و  هب  دجـسم ، هناخباتک  يزاس  ینغ تیوقت و  ثحب  صوصخ  رد  - 6 
بلاـغ رگا  .ددرگ  هیهت  دجـسم ، راوـج  مه یملع  یـشزومآ و  یگنهرف ، ياـهاضف  زاـین  عوـن  هب  هجوـت  اـب  اـه ، باـتک هـک  دریگب  رارق 

ياهاضف
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، تسا هیملع  هزوح  اب  اضف ، نیا  هبلغ  رگا  روکنک ، تاوزج  یسرد و  کمک  یسرد ، ياه  باتک دنهد ، یم لیکشت  سرادم  ار  دوجوم 
.ددرگ هیهت  یهاگشناد  بتک  دشاب ، یلاع  شزومآ  زکارم  هاگشناد و  دوجوم ، ياضف  رگا  ینید و  سرادم  اب  طبریذ  هطوبرم و  بتک 

اب هارمه   ) بساـنم ياـج  رد  زورما  هـب  اـت  رود  ياـه  ناـمز زا  دجــسم ، ناـمداخریپ  ناـمداخ و  اــه و  هرهچ سکع  باــق  بـصن  - 7 
اه هنیمز رد  هک  لحم  هتسجرب  راگدنام و  ياه  هرهچ ریوصت  ای  سکع  نینچ  مه و  نانآ ) حور  يداش  يارب  تاولـص ، رکذ  تساوخرد 

رگید قیوشت  بیغرت و  هنیمز  دجسم ، بسانم  ناکم  رد  دنتسه ، یگتسجرب  ياراد  ...و  یـشزرو  یعامتجا ، یگنهرف ، یملع ، فلتخم 
.دزاس یم مهارف  دجسم  هب  ار  ناناوج  ناناوجون و  صوصخ  هب  نارازگزامن 

دجـسم و نوئـش  ظفح  تهج  رد  نالاهنون ، ناکدوک و  بذج  يارب  يزاس  هنیمز بطاخم و  شیازفا  فده  اب  تسیاب  یم دجاسم  - 8 
، دجاسم ي  هیشاح تیعمج  رپ  تالحم  رد   » تسا هتـسیاش  ناکما  تروص  رد  دنیامن ، يزیر  همانرب نانآ  بسانم  لرتنک  مظن و  تیاعر 
رد هقالع  اب  زین  اه  نآ نادنزرف  دنـشاب و  هتـشاد  ار  تدابع  ناکما  هجو ، نیرتهب  هب  نیدلاو  ات  دوش  هتفرگ  رظن  رد  ّتقوم  كدوک  دـهم 

(1) «. دجسم رد  نیناجم  لافطا و  روضح  تهارک  هب  هجوت  اب  .دننک  ادیپ  روضح  ناکم  نیا 
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دننام دجسم  ي  هژیو یناسنا  رصانع  رودقملا  یتح  ) دجسم لاعف  یناسنا  عبانم  يارب  ...و ) همیب  ینابیتشپ (  یهافر و  تاناکما  داجیا  - 9
رت شیب تامدخ  لیلد  نیمه  هب  دنیامن و  هفیظو  ماجنا  يرت  شیب یمرگ  لد اب  اه  نآ ات  دش  دـهاوخ  بجوم  ...و ،) مداخ  تعامج ، ماما 

مدرم هّماع  روضح  شیازفا  تیاهن  رد  تیاضر و  دصرد  دش ، دهاوخ  ببس  رما  نیا  .دنهد  هئارا  نازگزامن  نابطاخم و  هب  ار  يرتهب  و 
.دوش رت  شیب دجسم  رد  ناناوج  ناناوجون و  هژیو  هب 

زا رگید  یکی  دجاسم ، رانک  رد  دنراد  یصاخ  تیباذج  ناناوجون  ناناوج و  يارب  هک  یبناج  تاناکما  یگنهرف و  زکارم  دوجو  - 10 
قئالـس ياراد  ناناوجون  ناناوج و  اریز  تسا ، دجـسم  لها  دجـسم و  طیحم  اب  ناشندرک  انـشآ  دجـسم و  هب  اه  نآ بذج  ياه  شور

.درک انشآ  دجسم  اب  ای  بذج و  هار  کی  زا  اهنت  ناوت  یمن ار  همه  دنتسه و  فلتخم 

ناوج ناوجون و  نارازگزامن  بیغرت  قیوشت و  فدـه  اب  لاعف ، دـجاسم  .یمرگرـس  یحیرفت و  ياه  ناکم تاـناکما و  نتـشاد  - 11 
، مظنم مجـسنم و  يزیر  همانرب اب  دـنناوتب  تغارف  نامز  رد  ات  دـنیامن  ایهم  نانآ  يارب  ار  یحیرفت  ياه  ناکم اه و  هاـگودرا تسا  مزـال 

.دنزاس مهارف  دجاسم  رد  روضح ، لابقا و  شیازفا  يارب  ار ، ناناوج  ناناوجون و  بیغرت  هنیمز 

ياه شور زا  رگید  یکی  دنـشاب ، یعونتم  ياه  باتک يواح  هک  دجاسم  يارب  دـیفم  بسانم و  ياه  هناخباتک تیوقت  لیکـشت و  - 12 
زا رت  شیب هدافتسا  يارب  .دشاب  یم دجسم  هب  ناناوج  ناناوجون و  بذج 
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.درک مادقا  باتک  یسیون  هصالخ یسیون و  هصق یناوخ و  باتک تاقباسم  يرازگرب  هب  ناوت  یم هناخباتک ، تاناکما 

ياهراون هلبق ، بارحم ، هلمج  زا  مزال  یکیزیف  تاناکما  نآ  رد  هک  دجـسم  راـنک  رد  زاـمن ، ياـه  هاـگراک ماـن  هب  یلحم  داـجیا  - 13 
ناناوج ناناوجون و  بذج  رد  دناوت ، یم تعامج  زامن  هژیو  هب زامن  شزومآ  تهج  هدـش ، هدـیناجنگ  ...و  هناخوضو  فوفـص ، میظنت 

.دشاب رثؤم 

تایه تعامج ، ماما   ) دجـسم هزوح  نالاّعف  زا  ریدـقت  لـیلجت و  یلـصف  اـی  هنـالاس و  يرازگرب  يارب  بساـنم  راـکوزاس  داـجیا  - 14 
عوضوم هب  نتخادرپ  تهج  نارگید  هب  یهدوگلا  فدـه  اـب  ...و ) ناـققحم  ناگدنـسیون ، مداـخ ، فـقاو ، نارازگزاـمن ، یناـب ، ، ءاـنما

.دجسم

، یشزومآ ياه  سالک  زا  یشخب  ندرک  ریاد  تهج  ...و  هداوناخ  يرنه ، یشزومآ ، یگنهرف ، زکارم  تاسـسؤم و  اب  یگنهامه  - 15 
.دیازفیب دجسم  ياه  هبذاج  نازیم  هجیتن  رد  اه و  تیلاعف  عونت  دّدعت و  رب  دناوت  یم  رما  نیا  هک  دجاسم  رد 

اب ...و ،) هنسحلا  ضرق ياه  قودنص هاگـشورف ، هناخباتک ، هاگ ، نامرد  ) دجـسم يوس  زا  تامدخ  هئارا  یبناج و  تاناکما  داجیا  - 16 
.مدرم هماع  يارب  دجاسم ، هبذاج  لابقتسا و  ياه  هنیمز هصرع و  شیازفا  فده 

هب مدرم  داـحآ  نیب  رد  فـقو ، گـنهرف  جـیورت  دـجاسم ، هعـسوت  یناـبیتشپ و  رد  یمدرم  تکراـشم  شیازفا  ياـه  هار زا  یکی  - 17 
.دشاب یم  هعماج  نیلّومتم  رادروخرب و  دارفا  صوصخ 
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: دجاسم یتیبرت  ياضف  ج -)

نوناک کی  ناونع  هب  ار  دجـسم  ناوج ، ناوجون و  ّتیـصخش  رد  نآ  فرگـش  ریثأت  دجـسم و  يونعم  ياضف  ، » تشاد هظحـالم  دـیاب 
اهدادعتـسا و ییافوکـش  یگدـنز ، زیگناروش  لصف  یناوج  یناوجون و  نارود  .تسا  هدرک  حرطم  ناـنآ  یباـی  تیوه رد  راذـگریثأت ،

تیـصخش دوپورات  يریگ  لکـش هلحرم  ار ، یگدنز  زا  ههُرب  نیا  رگید  ترابع  هب  .تسا  ناسنا  تیـصخش  نوگانوگ  داعبا  یگدنزاس 
داجیا روشک ، ياه  هیامرس ناونع  هب  ناوج  ناوجون و  تیصخش  ماکحتسا  يارب  هک  تسا  یگدنز  زا  هلحرم  نیا  رد  .دنا  هتـسناد ناسنا 

(1) «. دبای یم ترورض  دجاسم ، يونعم  ياضف  اب  مکحتسم  طباور  هقالع و 

: دنشاب ریز  طئارش  ياراد  دیاب  دراد ، یتیبرت  هبنج  اه ، نآ رد  يراج  ياه  همانرب هک  نیا ظاحل  هب  دجاسم ، يونعم  طیحم   

يدابع درکراک  دجـسم ، درکراک  نیرت  یلـصا  هک  نیا هب  تیانع  اب   ) دوش ظاحل  رتشیب  داعبا ، رگید  هب  تبـسن  نآ  يداـبع  دـُعب  فلا -
( .دنراد یعرف  هبنج  اهدرکراک  رگید  تسا و 

.دنوش هتفرگرظن  رد  ناوج  ناوجون و  رشق  صوصخب  يدجسم ، تاقبط  راشقا و  مامت  یتیبرت  يونعم و  ياه  هتساوخ اهزاین و  ب -

.دشاب نانآ  هنایوج  لامک  دشر  اب  گنهامه  اتسار و  رد  هکلب  دشابن ؛ ضراعت  داضت و  رد  نابطاخم ، يرورض  ياهزاین  رگید  اب  ج -
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.دشاب ناناوج  ناناوجون و  هژیو  هب  نابطاخم  یناور  یحور و  لداعت  رد  راذگریثأت  هدننک و  نییعت  شقن  ياراد  د -

.دزاس مهارف  دشر  لامک و  ریسم  رد  ار  نابطاخم  هوقلاب  ياهدادعتسا  تیقالخ و  ییافوکش  زورب و  هنیمز  ه -

.دشاب نابطاخم  هب  یشخب  یهاگآ رانک  رد  تبثم ، تاساسحا  فطاوع و  هدننک  تیوقت  و -

.دزاس مهارف  نابطاخم  يارب  ار  ندیشیدنا  ندرک و  رکف  يارب  بسانم  تصرف  ز -

.دشابن نآ  اب  لباقت  رد  دشاب و  هنادنمدرخ  ینالقع و  نآ  ياه  يزیر همانرب ح -

.دشاب هتشاد  نابطاخم  تیصخش  هب  یشخب  لماکت  یگدنزاس و  هبنج  ط -

( .دشاب هدش  یحارط  ینامز  تائاضتقا  ساسا  رب   ) .دشاب ون  دمآزور و  ي -

.دهد رارق  رظن  ّدم  ار  نابطاخم  يارب  یهدوگلا  يزاسوگلا و  ك -

.دهد رارق  رظن  ّدم  ار  نابطاخم  يدوجو  عالضا  داعبا و  مامت  ل -

.دیریگب رظن  رد  ار  نابطاخم  یناور  یحور و  ياه  هتساوخ م -

.دشاب نابطاخم  راد  تیولوا  يرورض و  ياهزاین  اب  قباطم  ن -

.دشاب فارطالا  عماج هدوب و  رادروخرب  مزال  تیعماج  زا  ق -

.دشاب رادروخرب  بسانم  ماجسنا  زا  هتفای و  نامزاس ر -

.دشاب هتشاد  یلمع  يدربراک و  هبنج  اه  همانرب  نیا  ش -

.دشاب هتشاد  یناربج  یلیمکت و  درکراک  ت -

.دشاب رادروخرب  مزال  يراذگریثأت  زا  س -
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(: تعامج زامن  دجسم و  هب  ناناوج  ناناوجون و  بذج  رد   ) هسردم دجسم و  نیب  كرتشم  یئارجا  ياه  شور  - 

دـنویپ و داـجیا  تسخن  هلهو  رد  دـجاسم ، تعاـمج و  زاـمن  اـب  سرادـم  نازوـمآ  شناد  دـنویپ  رد  یلمع  ياـه  شور  نیرت  مهم  زا   
رد مسارم  يرازگرب  يا و  هماـنرب  طاـبترا  یگنهاـمه و  داـجیا  يدـعب ، هلهو  رد  هسردـم و  دجـسم و  نـیب  طاـبترا  لـماعت و  يرارقرب 

.دشاب یم  هیوس ) ود  لباقتم و  يراک  مه  اب  كرتشم ، تروص  هب   ) سرادم دجاسم و  حطس  رد  نیفرط  طسوت  فلتخم  ياه  تبسانم 

ینید و تاداقتعا  یفیک  یمک و  ءاقترا  رد  قیمع  تاریثأت  دـناوت ، یم  هک  ار  هسردـم  دجـسم و  لماعت  ياـه  هنیمز  صوصخ  نیا  رد   
رب ناوت  یم  لیذ  حرـش  هب  دـشاب ، هتـشاد  هسردـم  دجـسم و  ياه  تیلاعف  حطـس  زین  نارازگزامن و  نازومآ و  شناد  يدابع  کـسانم 

: درمش

رد هتـسج و  هرهب  دجـسم » يراختفا  نیمداخ   » ناونع هب  راوج ، مه  سرادـم  نازومآ  شناد  زا  هک  دـنیامن  داـختا  یبیترت  دـجاسم  - 1 
رد نابعـش  هام  رخآ  زور  هد  رد  هلاس  ره  هک  دـجاسم  تشادـهب  تشادوکن و  میرکت ، ههد  ماّیا  رد  هلمج  نم  فلتخم ، ياـه  تبـسانم 
زا هبنـش ، جـنپ  رـصع  هعمج و  ياهزور  ای  لیطعت  ماـّیا  رگید  رد  نینچ  مه  .دـنیامن  هدافتـسا  دوش ، یم  رازگرب  روشک  دـجاسم  حـطس 

سرادـم يراک  مه  اب  نازومآ و  شناد  قیوشت  یـشزیگنا و  ياهرازبا  زا  تسا  مزال  طاـبترا  نیا  رد  .دـنیوج  هرهب  نازیزع  نیا  دوجو 
زا یضعب  میکحت  میمعت و  فده  اب  زین  هسردم  نیلوئسم  تسا  هتسیاب  ًانمض  .دنیامن  هدافتسا 
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همانرب نیا  زا  یکی  .دنیامن  ءارجا  هسردم  لخاد  رد  دراد ، ریگارف  هبنج  هک  ار  ییاه  تیلاعف  زا  هتسد  نآ  دجسم ، اب  طبترم  ياه  همانرب 
همانرب .دـشاب  یم  مظعملا  نابعـش  هام  رخآ  ههد  ماّیا  رد  هسردـم ، ياه  هناخزامن  فیظنت  یبوررابغ و  یناشفارطع و  مسارم  ماجنا  اـه ،

.دنراد ار  یفادها  نینچ  ندرک  یلمع  ناوت  هک  دنتسه  زین  يرگید  ناوارف  ياه 

نابزیم ای  نامهیم ، ناونع  هب  يدـنب  میـسقت  کی  اب  ار  راوج  مه  سرادـم  لاـس ، لوط  رد  مظنم و  يزیر  هماـنرب  کـی  رد  دـجاسم  - 2 
نیا تیریدـم  دـنیامن و  راذـگاو  نابزیم  ناونع  هب  هسردـم  کـی  هب  ار ، نابعـش  همین  نشج  يرازگرب  تیلوئـسم  ًاـضرف  .دـنیامن  نییعت 
دروآ لمع  هب  توعد  مسارم  نیا  رد  تکرـش  يارب  راوج ، مه  سرادم  رگید  زا  كرتشم  تروص  هب  دجـسم و  يراک  مه  اب  هسردم ،

: تسا ریز  يایازم  ياراد  شور  نیا  .دوش  راذگاو  سرادم  رگید  هب  یشخرچ  تروص  هب  لاس  لوط  رد  تکرح ، نیا  و 

ناعون مه  ای  يا و  هسردـم  مه  ای  اـه و  یـسالک  مه  یئارجا  ياـه  هماـنرب  ندـید  يارب  رگید ، سرادـم  نازومآ  شناد  تبغر  فلا -
.دوخ

.دراد دوجو  نازومآ  شناد  نیب  رد  یفلتخم  ياه  هقیلس  هک  نیا  هب  هجوت  اب  یئارجا ، ياه  همانرب  رد  یشخب  عونت  ب -

.زومآ شناد  ناناوج  ناناوجون و  هب  نداد  ّتیصخش  ج -

.همانرب يارجا  یحارط و  رد  نانآ  هنالاعف  تکراشم  د -

ای يزوـمآ ، شناد  يزور  هنابـش  هاـگ  باوـخ  يزادـنا  هار  تهج  بساـنم ، ياـه  ناـکم  ییاسانـش  نمـض  دـجاسم  ءاـنُما  تأـیه  - 3 
ای ییوجشناد و 
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نایوجـشناد و ای  نازومآ  شناد  دوجو  زا  نکـسم ، نیمأت  رد  نانآ  هب  کمک  نمـض  دـنناوت  یم  يدجـسم ، ناریبد  ناملعم و  نکـسم 
تخاس ماگنه  رد  تسا  هتسیاب  زین  شرورپو  شزومآ  نیلوئسم  طابترا  نیمه  رد  .دنیامن  هدافتـسا  دجاسم  هب  طوبرم  روما  رد  ناملعم 

هب یکیدزن  .دـشاب  یتیبرت  یـشزومآ و  ياـه  تیلاـعف  روحم  ناونع  هب  دجـسم ، هقطنم  نآ  رد  هک  دـننک  باـختنا  ار  یناـکم  هسردـم ،
دجـسم اب  هسردـم ، نازومآ  شناد  نیب  هبذاج  سنا و  داجیا  رد  دـناوت  یم  هسردـم ، تخاس  ياه  تیولوا  زا  یکی  ناونع  هب  دجـسم ،

.دشاب رمث  رمثُم 

نارگید هب  دوخ  رنه  قئالـس و  راـثآ ، نداد  ناـشن  يراـهظادوخ و  دـنمزاین  هک  دراد  رارق  يا  ّینـس  عطقم  رد  زومآ  شناد  نوـچ  - 4 
، یـساکع یـشاقن ، نوچ  يراـثآ  .دـیامن  مهارف  ار  نازومآ  شناد  ياهدادعتـسا  ییافوکـش  ياـضف  نیرتـهب  دـناوت  یم  دجـسم  تسا ؛
هک یعونتم  ياـه  هماـنرب  فلتخم و  ياـه  تبـسانم  رد  ...و  يرنه  شیاـمن  هرطاـخ ، هصق ، رعـش ، يراوید ، هیرـشن  یحارط ، یطاـطخ ،

دجاسم ياه  همانرب  يزاس  ینغ  ندـش و  رت  لاّـعف  هب  مه  رما  نیا  .دـنیآ  رد  شیاـمن  ضرعم  رد  یتحار  هب  دـناوت  یم  دـنراد ، دـجاسم 
.تخاس دهاوخ  مهارف  ار  نازومآ  شناد  هوقلاب  ياهدادعتسا  زورب  هنیمز  مه  دنک و  یم  کمک 

يرارقرب دعتسم و  نازومآ  شناد  ییاسانـش  نمـض  تسا  هتـسیاش  دجـسم ، یملع  ناگبخن  تیبرت  فده  اب  دجاسم  هرادا  ناّیلوتم  - 5 
تکرـش هدوب و  دجـسم  نارازگزاـمن  وزج  هک  ینازومآ  شناد  لیـصحت  هنیزه  نیمأـت  هنیمز  رد  فلتخم ،) قرُط  هب   ) اـهنآ اـب  طاـبترا 

رد یمئاد 
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یهاگـشناد عطقم  رد  هک  ینازومآ  شناد  زین  دنیامن و  مادقا  نانآ  هب  یلام  کمک  هب  تبـسن  دنراد ، دجـسم  هسردـم و  تعامج  زامن 
، یقالخا دّهعت  یعون  هنسحلا ، ضرق  ماو  تخادرپ  ای  یلام  کمک  قیرط  زا  دنرادن ، ار  هاگشناد  هنیزه  نیمأت  ناوت  دنا و  هدش  هتفریذپ 

.دنروآ دوجوب  دجاسم  اب  نانآ  يراکمه  همادا  رد 

ای یگتفه   ) فلتخم ياه  تبـسانم  رد  صاخ و  ینامز  لـصاوف  رد  لـحم ، دجـسم  هب  کـیدزن  سرادـم  نازومآ  شناد  تکرـش  - 6 
رثؤم دجسم  اب  نانآ  رت  شیب  سنُا  نازومآ و  شناد  يزاسانشآ  هب  دناوت  یم  تکرح  نیا  .لحم  دجـسم  رد  زامن  هماقا  تهج  هناهام ،)

ای لگ  هخاـش  کـی  اـب  ناـنآ ، زا  ییاریذـپ  تروص  رد  ءاـنما  تأـیه  نیلوئـسم و  دجـسم ، رد  نازومآ  شناد  روضح  عقاوم  رد  .دـشاب 
ناناوجون و تارطاخ  ینیریـش  رب  دنناوت  یم  باذـج ،) ياه  تیاکح  زنط و  لیثمت و  اب  هارمه   ) هاتوک ینارنخـس  ماجنا  زین  تالکش و 

.دنیازفایب ناناوج 

دیاب .دـجاسم  طسوت  تعامج ، زامن  يرازگرب  رد  یعاـس  لاـعف و  نازومآ  شناد  يارب  لـیمیا ، تیاـس و  بو  داـجیا  رد  لیهـست  - 7 
رد .تسا  دـجاسم  ياه  تیلاعف  رد  فلتخم  نیوانع  هب  نازومآ  شناد  روضح  هنیمز  شیازفا  راک ، نیا  ماـجنا  زا  فدـه  تشاد  هجوت 

لخاد ياضف  اب  نازومآ ، شناد  نیب  یطابترا  لپ  ...و  يرنه  یگنهرف و  زکارم  نیا  هک  درک  يزیر  هماـنرب  دـیاب  يروط  صوصخ ، نیا 
.دوش یم  فرص  دروم  یب  يا  هنیزه  دریگن ، تروص  مهم  نیا  رگا  .ددرگ  دجاسم ) ياه  همانرب  رد  تکرش  تدابع و  ماجنا   ) دجاسم

ص:163

تعامج زامن  دجاسم و  هب  ناناوج  ناناوجون و  بذج  www.Ghaemiyeh.comياهشور  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 355زکرم  هحفص 172 

http://www.ghaemiyeh.com


هدش هدید  كرادت  ياه  همانرب  یناسر  عالطا  فده  اب  سرادم ، ناریدـم  طسوت  لحم ، دجـسم  هب  یگنهرف  طبار  یفرعم  نییعت و  - 8
: هک دنوش  باختنا  ینازومآ  شناد  دیاب  صوصخ  نیا  رد  .نازومآ  شناد  هیلک  هب  دجاسم ، رد 

.دنشاب رادروخرب  دوخ ، ياه  یسالک  مه  نایم  هسردم و  رد  ترهش  نسُح  زا  فلا -

.دشاب هسردم  زاتمم  نادرگاش  زا  رادروخرب و  ییالاب  یسرد  تارمن  زا  ب -

.دنشاب هتشاد  ار  راک  نیا  ماجنا  يارب  مزال ، هقالع  یفاک و  تقو  ج -

.دنشاب یمالسا  ماکحا  هب  لماع ، دنب و  ياپ  دّیقم و  د -

نیدامن کیلبمـس و  تروص  هب  ...و ، مّرحم  ماـیا  يرادازع  مسارم  زین  یّلم و  یمالـسا و  داـیعا  نشج  ياـه  هماـنرب  هژیو  يرازگرب  - 9
هدـش هدـید  كرادـت  راوجمه ، سرادـم  نازومآ  شناد  زا  توعد  اب  لحم و  دجـسم  طـسوت  هک  سرادـم  نازومآ  شناد  صوصخم 
یعس .دش  دهاوخ  دجاسم  هب  یـشخب  قنور  شیازفا  ثعاب  دجـسم ، تیریدم  نایبرم و  ءایلوا و  نمجنا  نایبرم ، نیدلاو ، روضح  .دشاب 

.دوش هتفرگ  هرهب  مسارم  نیا  يارجا  يارب  نازومآ  شناد  دوجو  زا  اه  همانرب  نیا  رد  دوش 

دجسم باّذج  ياه  همانرب  هلمج  زا  یحیرفت ، یترایز و  ياهرفس  اهودرا و  يرازگرب  یگنهرف و  ياه  تیلاعف  هکنیا  هب  هجوت  اب  - 10 
اه ناتسبات  لیطعت و  مایا  رد  ًالومعم  اه  همانرب  عون  نیا  دشاب و  یم 
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زا راوج ، مه  سرادم  نازومآ  شناد  رد  هزیگنا  داجیا  بیغرت و  فده  اب  اه  همانرب  نیا  رد  دجاسم  تسا  هتـسیاش  ددرگ ، یم  رازگرب 
هنیهب و هدافتـسا  دجـسم ، زومآ  شناد  نارازگزامن  زین  هسردـم و  تعاـمج  زاـمن  يرازگرب  رد  لاّـعف  یعاـس و  نازومآ  شناد  دوجو 

.دنیامن بولطم 

، دشاب یم  يزادنا  هار  لاح  رد  ناتسریبد ، عطقم  رد  صوصخ  هب  روشک  سرادم  زا  يدادعت  رد  تنرتنیا  هکبش  هکنیا  هب  هجوت  اب  - 11
طابترا ياه  هناسر  اه و  يرازگربخ  يارب  يراختفا  راگنربخ  ناونع  هب  هسردـم  يزومآ  شناد  لاّعف  ياـضعا  اـت  ددرگ  ذاـختا  یبیترت 

نیا تادیهمت  تسا  مزال  صوصخ  نیا  رد  .دنوش  باختنا  دنتـسه ، لاّعف  دـجاسم  رما  رد  ینید و  هنیمز  رد  هک  روشک  دوجوم  یعمج 
.دریذپ ماجنا  ...و  رهم  دجسم ، ناتسبش ، نوچ  ییاه  يرازگربخ  يوس  زا  راک ،

رد دجسم  راوج  مه  سرادم  هتسجرب  زاتمم و  تارفن  ندش  صخشم  تاناحتما و  لصف  نایاپ  زا  سپ  هلاس  ره  دجـسم  نیلوئـسم  - 12
، قیوشت بیغرت و  دجسم و  ياضف  اب  نانآ  يزاسانشآ  زین  هیوس و  ود  طابترا  داجیا  فده  اب  ....و  شزرو  یـسرد ، یملع ، ياه  هنیمز 

نانآ هب  ییایادـه  هدروآ و  لمع  هب  لیلجت  ناـنآ  زا  هژیو  مسارم  کـی  رد  دـنیامن و  توعد  نازومآ  شناد  نیا  زا  ًاـبتک  يا  هماـن  یط 
.دیآ دوجوب  دجسم  هب  تبسن  نانآ ، رد  تبثم  هاگن  کی  ات  دش  دهاوخ  بجوم  رما  نیا  .دننک  ءادها 

تیمها و نایب  نآ ، بلاغ  ياوتحم  هک  نازومآ ، شناد  طسوت  دجاسم » هژیو  يراوید  هیرشن   » يزادنا هار  اب  دنناوت  یم  سرادم  - 13 
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مهارف دجاسم  صوصخ  رد  ار  نانآ  تبثم  شرگن  داجیا  هنیمز ي  دـشاب ، نآ  اب  طبترم  ياه  همانرب  اه و  تیلاعف  زین  دجـسم و  هاگیاج 
زین ار  نازومآ  شناد  نهذ  بسانم ، یناسر  عالطا  نمض  اهولبات  رد  نآ  بصن  هناهام و  ای  یگتفه  تروص  هب  هیرشن  نیا  هیهت  .دنزاس 

.درک دهاوخ  رت  هاگآ  دجاسم  هب  تبسن 

هب دنرادروخرب ، ییالاب  یملع  ناوت  زا  هک  ار  ینازومآ  شناد  ناگدنیامن  ءانما ، تأیه  باختنا  ماگنه  رد  تسا  هتـسیاش  دـجاسم  - 14
يافیا هب  دـنناوت  یم  دجـسم  هسردـم و  طبار  ناونع  هب  ناگدـنیامن  نیا  .دـنهد  تکرـش  تاسلج  رد  دجـسم  ءانما  تئیه  وضع  ناونع 

يارب هبذاـج  شیازفا  دجــسم و  ياـه  هماـنرب  رد  ییارگ  ناوـج  یباداـش و  داـجیا  ناـنآ ، روـضح  تاریثأـت  رگید  زا  .دـنزادرپب  شقن 
.تسا ناناوج  ناناوجون و 

يارب عمجت  لحم  هک  دوش  شالت  رودقملا  یتح  .سرادـم  طسوت  یترایز  یحیرفت و  ياهودرا  یـشزرو و  تاقباسم  يرازگرب  - 15 
، حبص زامن  یعرش  تقو  ماگنه  رد  دجاسم  رد  نازومآ  شناد  هیلوا  عّمجت  .دشاب  دجاسم  نآ ) نایاپ  عورـش و   ) هقباسم ماجنا  مازعا و 

رثؤم دـجاسم  اب  نانآ  طابترا  ییانـشآ و  رد  دـناوت  یم  رما  نیا  .دوش  هتفرگ  رظن  رد  ودرا ، نایاپ  يارب  ءاـشع  برغم و  عورـش و  يارب 
.دشاب

، زامن هب  اه  نآ  بیغرت  ناناوج و  ناناوجون و  يونعم  شرورپ  تهج  رد  سرادم ، دـجاسم و  ياه  تیلاعف  رد  یگنهامه  داجیا  - » 16 
مه دجاسم  سرادم و  رد  طوبرم  ياه  همانرب  نیب  تسا  هتسیاش  اذل  دهد  یم  تسد  هب  دجاسم  ياه  همانرب  يارب  نشور  يزادنا  مشچ 

ییوس
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رثؤم طاـبترا  نیا  داـجیا  رد  دـناوت  یم  دـجاسم  هرادا  رد  هقطنم ، ناـیگنهرف  ناگدـنیامن  تکراـشم  يراـک و  مه  .دـیآ  دوجوب  مزـال 
(1) «. دشاب

همئا روضح  مدع  تروص  رد  هلحم و  دوجوم  سرادـم  رد  تعامج  زامن  هماقا  تهج  هلحم  دجـسم  طسوت  ناوج  یناحور  مازعا  - 17
زامن هماقا  بوانت  هب  کیدزن  سرادم  رد  دـیاب  دجـسم ، تعامج  ماما  .راب  کی  یهام  ای  يا  هتفه  لقادـح  یفاک ، نازیم  هب  تاعامج ،

.دیامن داریا  زین  یهاتوک  ینارنخس  تعامج ، زامن  هماقا  نمض  یّلم ، یبهذم و  هژیو  ياه  تبسانم  رد  ای  دیامن و  تعامج 

دازآ و یملع  ياه  هاگـشزومآ  تایرـشن  روکنک و  تاوزج  یـشزومآ ، یـسرد ، کمک  بتک  هب  دـجاسم  ياه  هناخباتک  زیهجت  - 18
کمک بتک  تاوزج و  دـیرخ  ناوت  دـنراد و  روخرب  یبسن  رقف  زا  نازومآ  شناد  ياه  هداوناخ  بلاغ  هک  نیا  هب  هجوت  اب  زور ، بتک 

.دشاب رثؤم  دجسم  هب  نانآ  بذج  رد  دناوت  یم  دجاسم  هناخباتک  زا  بتک  نیا  هیهت  دنرادن ، ار  ...و  یسرد 

رگنلت داجیا  يروآدای و  گنز  گنز ، نیا  .لاس  لوط  رد  صاخ  ياهزور  زا  یکی  رد  بارحم ، گنز  ای  و  زامن » گنز   » نتخاون - 19
رد تعامج  زامن  هماقا  هب  هک  يا  هنوگ  هب  بارحم ، گنز  ای  زامن  گنز  ندش  هتخاون  .تسا  نازومآ  شناد  ناهذا  راکفا و  رد  يونعم 

.دوب دهاوخ  بسانم  زین  هتسیاش و  رایسب  دوش ، متخ  لحم  دجسم  ای  هسردم ، هناخزامن 
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هئارا رد  تعامج ، ماما  رتشیب  یمئاد و  روضح  هنیمز  داجیا  نمض  هسردم ، اب  راوج  مه  دجاسم و  رانک  رد  ملاع  هناخ ي  تخاس  - 20
اب ناناوج  ناناوجون و  هژیو  هب  نارارگزامن  سنُا  شیازفا  بجوم  ینید  یگنهرف و  یعامتجا ، داهن  ود  نیا  هب  يونعم  ینید و  تامدخ 

.دوب دنهاوخ  دجسم  اب  ناناوج  ناناوجون و  نیا  طابترا  لپ  زین  تاعامج  هّمئا  .دش  دهاوخ  اه  نآ 

ههجو ياراد  هک  سرادـم  ناـیبرم  ناـملعم و  زا  تـسا  رتـهب  يرنه  یـشزومآ و  یگنهرف ، ياـه  سـالک  يرازگرب  رد  دـجاسم  - 21 
، عبت هب  دناوت  یم  ناسّردـم  ناریبد و  نیا  روضح  .دـنیامن  هدافتـسا  دنـشاب ، یم  نازومآ  شناد  نیب  رد  ملع  قالخا و  ثیح  زا  بسانم 

.دشاب هتشاد  یپ  رد  دجسم  تمس  هب  ار ، نازومآ  شناد  نادنمقالع و  روضح 

شناد يارب  تیولوا ، نییعت  اـب  هارمه  راوـج ، مه  سرادـم  نازوـمآ  شناد  يارب  دـجاسم  تنرتـنیا  هکبـش  نتـشاذگ  راـیتخا  رد  - 22 
رازه حرط  زین  روشک و  دـجاسم  یلم  لاتروپ  حرط  يزادـنا  هار  هب  هجوت  اب   ) .دنـشاب یم  دجـسم  تعاـمج و  زاـمن  لـها  هک  ینازومآ 

( .دشاب یم  ریذپ  ناکما  رما  نیا  تنارتنیا ، تنرتنیا و  یناهج  هکبش  هب  روشک ، دجاسم  زیهجت  دجسم و 

زا دنتـسه ، صاخ  تیـصخش  ياراد  هک  خنـس  مه  نازومآ  شناد  ای  بسانم ، نیوانع  اب  هسردم  رد  نارازگزامن  هورگ  لیکـشت  - 23 
، هسردم نالف  نارازگزامن  هورگ  نالف ، سالک  نارازگزامن  هورگ  َالثم   ) .دشاب یم  نازومآ  شناد  بذج  رد  راذـگریثأت  دراوم  رگید 

هورگ
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( ...و تسیلابتوف  راک و  شزرو  نارازگزامن 

تسا و دـجاسم  رد  اه  همانرب  نیا  يارجا  لحم  نوچ  .نازومآ  شناد  همانرب  قوف  ياه  تیلاعف  میقتـسمریغ  دـنمفده و  تیادـه  - 24 
هب دنزاس و  گنهامه  دجاسم  ینید  يونعم و  ياضف  اب  ار ، یئارجا  ياه  همانرب  عون  دنروبجم  نانآ  ناکم ، نیا  صاخ  سدـقت  لیلدـب 

.دننک زیهرپ  هدوهیب  وغل و  ياه  همانرب  يارجا  زا  تهج  نیمه 

يرازگرب ناکم  تسا  رتهب  .هسردم  دجسم و  يراک  مه  اب  فلتخم ، ياه  هنیمز  رد  يزومآ  شناد  تاقباسم  كرتشم  يرازگرب  - 25 
یگنهرف ياضف  زا  ناکمالا  یتح  هدوب و  دجسم  ناتـسبش  رد  دوش ، یم  رازگرب  یبتک  ناحتما  لکـش  هب  هک  یتروص  رد  تاقباسم  نیا 

.دیآ لمع  هب  هدافتسا  دجسم 

یـشزومآ و طـیحم  رد  هژیو  هب   ) ناـبطاخم دجـسم و  طاـبترا  دـنویپ و  رد  رثؤم  رـصانع  لـماوع و  دروم  رد  یلوصا  يرگنزاـب  - » 26 
هویـش اهرازبا و  دـجاسم ، نوگانوگ  ياه  یگژیو  دـجاسم ، اب  طبترم  یناسنا  ياهورین  هیلک  فیاظو  اـه و  یگژیو  لـماش  سرادـم ،)

(1) «. غیلبت جیورت و  ياه 

هب  ) نابطاخم قیقد  تخانـش  اه و  همانرب  نیا  يارجا  رد  فارطالا  عماج  یهاگن  نتـشاد  اه ، تیلاعف  اه و  همانرب  هب  یـشخب  عونت  - 27 
.دش دهاوخ  عقاو  رثؤم  نابطاخم  بذج  رد  هک  تسا  یمهم  دراوم  هلمج  زا  ناناوج ،) ناناوجون و  هژیو 
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دوجوم و بتک  زا  يدـنم  هرهب  تهج  دـجاسم ، ياـه  هناـخباتک  رد  راوج ، مه  سرادـم  نازومآ  شناد  هیلک  يراـختفا  تیوضع  - 28
.دجسم اب  اه  نآ  طابترا  دمآو و  تفر  شیازفا  فده  اب  دجسم ، تیریدم  طسوت  رما  نیا  يزاس  لیهست 

ناناوجون هژیو   ) زامن ماکحا  صوصخ  رد  ییاه  باتک  راوج ، مه  سرادم  تیریدم  یگنهامه  اب  دجسم  تعامج  ماما  يوس  زا  - 29 
.ددرگ ءادها  دنا ، هدیسر  فیلکت  نس  هب  هک  ینازومآ  شناد  هب  هیهت و  ناناوج ،) و 

ای اه و  هراونـشج  تاقباسم ، بلاـق  رد  یمـسر ، ریغ  لاـس و  ناـیاپ  یمـسر  ناـحتما  يرازگرب  يارب  دجـسم  ياـضف  زا  هدافتـسا  - 30 
.دنیامن نیمأت  ار  اضف  نیا  دنناوت ، یم  دجاسم  هک  یشزومآ  ياه  هاگراک 

اه و نامزاس  اه و  هاگتـسد  رگید  هوقلاـب  لیـسناتپ  تاـناکما و  زا  تسا  هتـسیاش  يونعم ، يداـم و  ناوت  شیازفا  تهج  دـجاسم  - 31 
.دنیامن هدافتسا  یمدرم ، یتلودریغ و  ياهداهن  تاسسوم و  زین  تارادا و 

رت شیب  شیارگ  رد  دناوت  یم  دـجاسم  طسوت  راوج ، مه  سرادـم  نازومآ  شناد  نیب  زا  رترب  نارازگزامن  هراونـشج  يرازگرب  - 32 
.دوش عقاو  رثؤم  دجسم  زامن و  رما  هب  ناناوج 

، هناخباتک یگنهرف ، نوناک  تاعامتجا ، نلاس  زا  هدافتـسا  دـجاسم و  رد  هسردـم ، همانرب  قوف  ياه  سـالک  زا  یـضعب  لیکـشت  - 33 
.دجاسم رد  ...و  شزرو  نلاس  يرصب ، یعمس و  دحاو 
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رد تبغر  داجیا  فدـه  اب  دـجاسم  رد  هماـنرب  قوف  شزومآ  ياـه  هرود  روکنک و  يدـیدجت ، یتیوقت ، ياـه  سـالک  يرازگرب  - 34
.دجاسم هب  لابقا  شیازفا  يارب  نازومآ  شناد 

نمجنا ءاضعا  نیدلاو و  روضح  اب  لحم ، دجـسم  رد  اّزجم ، روط  هب  رـسپ  رتخد و  نازومآ  شناد  هژیو  فیلکت  نشج  يرازگرب  - 35 
.ناملعم نایبرم و  ءایلوا و 

اه تیلاعف  دوجوم  تیعضو  دوبهب  تهج  فلتخم ،) راشقا  فونص و  زا   ) دجسم نابطاخم  ياهداهنـشیپ  تارظن و  زا  يریگ  هرهب  - 36 
.دجاسم ییارجا  ياه  همانرب  و 

اه و تیلاعف  ماجنا  رد  یطابترا ، نیون  يژولونکت  زا  بولطم  يریگ  هرهب  هنیهب و  هدافتـسا  رد  دـجاسم  تیوقت  يزاسدـنمناوت و  - 37 
.یئارجا ياه  يزیر  همانرب 

رد روضح  عامتجا و  حطس  ات  هسردم ، زا  نانآ  ياه  تیلاعف  هدودحم  ندرک  رت  عیـسو  نازومآ و  شناد  ینهذ  ياضف  شرتسگ  - 38 
.مدرم عمج 

: هسردم  - 3

هراشا

هب .دنیامن  یم  افیا  ار  دجاسم  اب  یطابترا  لپ  شقن  عقاو  رد  دنراد و  يدایز  ریثأت  دجاسم ، هب  ناناوج  ناناوجون و  بذج  رد  سرادـم   
رت شیب  دـجاسم  هب  نازومآ  شناد  درکیور  نازیم  دوـش ، هتخادرپ  اـه  هناـخزامن  تعاـمج و  زاـمن  عوـضوم  هب  سرادـم  رد  نازیم  ره 

رد .دوب  دهاوخ 
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روضح رارمتـسا  ناناوج و  ناناوجون و  هدنیآ  ّتنـس ، نیا  يزاس  هنیداهن  اب  .درک  هنیداهن  ار  تعامج  زامن  گنهرف  ناوت ، یم  سرادم 
، دورو رد  يرتمک  ماکحا  بادآ و  ياراد  هک  سرادـم  ياه  هناخزامن  اـب  نازومآ  شناد  يزاسانـشآ  .دـش  دـهاوخ  همیب  دـجاسم ، رد 

سدقم ياه  ناکم  يدابع و  ياه  هصرع  هب  دورو ، يارب  ار  ناناوج  ناناوجون و  دناوت  یم  دنتسه ، دجاسم  هب  تبسن  جورخ  روضح و 
.دیامن ایهم  یهلا  و 

رد  » .تشاد ظوحلم  ار  یتاکن  دـیاب  تعامج ، زامن  هماقا  دـجاسم و  هب  نازومآ  شناد  روضح  هوحن  یگنوگچ و  هب  نتخادرپ  زا  لـبق   
: تشاد هجوت  نانآ  مهم  زاین  هس  هب  دیاب  سرادمرد ، تعامج  زامن  هماقا  شزومآ  يزیر  همانرب 

.تاموهوم زا  قیاقح  صیخشت  ینید و  ملاس  يربهر  ییامنهار و  هب  زاین  فلا -

.تیلوئسم لوبق  ترورض  كرد  هب  زاین  ب - 

(1)« قالخا نید و  هلئسم  ج - 

( تعامج زامن  دجسم و  هب  ناناوج  ناناوجون و  بذج  رد   ) سرادم طسوت  یئارجا  ياه  شور  - 

نانآ يدربهار  فادها  زا  عقاو  رد  دریگ و  یم  رارق  هجوت  دروم  هتفرشیپ ، ياهروشک  یـشزومآ  ماظن  رد  هک  ییاه  شور  زا  یکی  - 1 
رد
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صوصخ نیا  رد  نانآ  يرظن  ینابم  هیلک  دنمفده  يزیر  همانرب  يرگ و  شسرپ  هیحور  تیوقت  داجیا و  ددرگ ، یم  بوسحم  سرادم 
رد ناوجون ، ناوج و  لسن  هژیو  هب  مدرم ، تاداقتعا  دیاقع و  دشاب و  یم  رادم  نید  يا  هعماج  ام  هعماج  هک  نیا  هب  هجوت  اب  .دشاب  یم 
رد هک  دنیامن  ذاختا  ار  يراکوزاس  سرادم ، ناریدم  تسا  يرورـض  دراد ، رارق  فلتخم  تاهبـش  طلغ و  ياه  هشیدنا  موجه  ضرعم 
هب خساپ  هئارا  تهج  بسانم  ياهراک  هار  هدـمآ و  مهارف  نازومآ  شناد  يدابع  يداقتعا و  ینابم  رد  يرگ  شـسرپ  ياضف  لّوا  هلهو 

نیا رد  لاؤس  حرط  .دشابن  راذگریثأت  اه ، نآ  ینورد  تیـصخش  ینید و  تیوه  رد  تاهبـش  نیا  هدنیآ  رد  ات  دنزاس ، مهارف  زین  ار  نآ 
: نوچ یتالاؤس  دوش ، عقاو  رمث  رمثُم  دناوت  یم  زین  صوصخ 

؟ تسا نایدا  نیرترب  مالسا  نید  ارچ  فلا -

؟ تسیچ ناور  تشادهب  رد  تدابع ، شقن  ب -

؟ تسیچ تینوصم  باجح و  هفسلف  ج -

؟ میناوخ یم  زامن  ارچ  د -

قوش هزیگنا و  داجیا  یلمع ، راک  هار  هئارا  یبهذم ، یگنهرف و  همانرب  حرط و  ره  رد  ناناوج  ناناوجون و  بذج  تیقفوم  للع  زا  - 2 
عطقم رد  نتفرگ  رارق  هب  هجوت  اـب  نازومآ  شناد  .دـشاب  یم  ناـنآ  يارب  هجوت  ِروـخ  رد  ِقـیوشت  بیغرت و  تهج  يزاـس ، هنیمز  زین  و 

هیهت .دنـشاب  یم  ریذـپریثأت  رما  نیا  زا  ینـس ، ياـه  هورگ  ریاـس  زا  شیب  هکلب  هدوبن  ینثتـسم  هدـعاق  نیا  زا  یناوج ، یناوـجون و  ینس 
لمعلاروتسد
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داـجیا یبولطم  ریثأـت  تدـمزارد  رد  دـناوت ، یم  عوضوم  نیا  هب  هژیو  هاـگن  داـجیا  تهج  شرورپو ، شزومآ  ترازو  يوس  زا  عماـج 
لمع ماجنا  يارب  يّدام  شاداپ  دوس و  مّهوت  نازومآ  شناد  رد  هک  دـشاب  يا  هنوگ  هب  دـیابن  هدـش ، هتفرگ  رظن  رد  زاـیتما  عون  .دـیامن 

رد لاعف  رمتـسم و  روضح  رّخأت  مّدـقت و  رد  تیولوا  هاگن  اه ، همانرب  یماـمت  رد  میقتـسمریغ ، تروص  هب  هکلب  .دـیامن  داـجیا  يداـبع 
ًالثم  ) .دراذگب ار  مزال  ریثأت  زین ، نازومآ  شناد  راتفر  رد  یتح  دـناوت  یم  مهم  نیا  دوش و  هدـیناجنگ  دـجاسم ، زین  يدابع و  کسانم 

( ...و اهرفس  اهودرا و  هب  نازومآ  شناد  مازعا  رد  تیولوا  هسردم ، یتیوقت  سالک  رد  ناگیار  تکرش 

یخرب رد  دنیامن و  یمن  تکرـش  تعامج  زامن  رد  هسردم  نانکراک  ناریدم و  سرادـم ، زا  یـضعب  رد  دوش  یم  هدـهاشم  ًاضعب  - 3 
، دناوت یم  رما  نیا  هک  تسا  یتیبرت  ای  یشرورپ  ملعم  دنک  یم  تکرـش  تعامج  زامن  رد  هسردم  نالوئـسم  زا  هک  یـسک  اهنت  عقاوم ،

دهاوخ یقلت  ناشیا  طسوت  هفیظو  ماجنا  یعون  نازومآ  شناد  نهذ  رد  یشرورپ ، ملعم  روضح  اهنت  اریز  .دشاب  هتشاد  یبولطمان  جئاتن 
نیا هک  يریثأت  نازیم  .دومن  دهاوخ  یعادت  ار  تیدج  مدع  یتوافت و  یب  هاگن  یعون  نالوئسم  نانکراک و  رگید  تکرـش  مدع  دش و 
هماقا  » رتهب ترابع  هب  دشاب ؛ یم  هجوت  لباق  ریگ و  مشچ  رایسب  دنک ، داجیا  تعامج  زامن  هب  نازومآ  شناد  بذج  رد  دناوت  یم  مهم 

نیا .دراد  تیمها  رایسب  ناملعم ) یبرم و  نانواعم ، ریدم ،  ) هسردم لماوع  طسوت  فلتخم ، مسارم  رد  نتسج  تکرـش  تعامجزامن و 
رتشیب ینامز  تیمها 
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رما نیا  رد  ار  نانآ  دـننک و  رارقرب  رت  هناتـسود  یمیمـص و  سوملم ، يا  هطبار  نازومآ  شناد  اـب  دـننک  یعـس  اـهنآ  هک  دـش  دـهاوخ 
(1) «. دنیامن ییامنهار  قیوشت و  مهم  بجاو و 

ياه سالک  رد  تکرـش  يارب  ءایلوا  یناوخارف  نّودـم و  حیحـص و  يزیر  همانرب  کی  ماجنا  نایبرم ، ءایلوا و  نمجنا  ندـش  لاعف  - 4 
هب هداوناخ ، یشزومآ  ياه  سالک  لیکشت  .دنک  افیا  شقن  ءایلوا  یبهذم  راتفر  نییعت  رد  رثؤم  روط  هب  دناوت  یم  تاداقتعا ، ماکحا و 

نیا رد  تکرـش  هب  دـنم  هقالع  اه  هداوناخ  ًالومعم   » .دوش عقاو  نازیر  همانرب  هجوت  دروم  دـناوت  یم  قفوم ، دـیفم و  هبرجت  کی  ناونع 
هئارا و  هدـنهد ، شزوـمآ  دارفا  تراـهم  ناـیم  نیا  رد  تیمها  زئاـح  هتکن  رگید  يوـس  زا  .دنـشاب  یم  یـشزومآ  ياـه  سـالک  هنوـگ 

رد ًاعطق  دشاب ؛ هتـشادن  ثحب  دروم  عوضوم  رب  یفاک  هطاحا  هدنهد ، میلعت  هک  یتروص  رد  اریز  تسا ، ام  دـیکأت  دروم  ياه  شزومآ 
لئاسم ماکحا و  هنایماع ي  هداس و  نایب  نینچ  مه  .دـش  دـهاوخ  يدـج  للخ  راـچد  هداوناـخ  شزومآ  ياـه  سـالک  لیکـشت  هدـنیآ 

(2) «. تسا ضئارف  ماجنا  تعامج و  ياهزامن  رد  روضح  جیورت  لماع  زین ، يداقتعا 

اـه و هناـخزامن  نیلوئـسم  زین  تعاـمجزامن و  يرازگرب  رما  ناـیلوتم  نازوـمآ ، شناد  بذـج  رد  مـهم  رثؤـم و  لـماوع  رگید  زا  - 5 
رد دجاسم 
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اب طابترا  يرارقرب  رد  نانآ ، یعامتجا  تراهم  زامن و  هماقا  نایرجم  يوخو  قلخ  هک  ییاج  نآ  زا  .دنـشاب  یم  روشک  سرادـم  حـطس 
هماقا نایرجم  ناونع  هب  يدارفا  باختنا  اذـل  تسا ؛ مهم  ساسح و  هداعلا  قوف  سرادـم ، رد  ناناوج  ناناوجون و  هژیو  هب  نارازگزامن ،

قبط .دوـش  یم  هیـصوت  دنـشاب ، نازوـمآ  شناد  هقـالع  دروـم  يراـتفر  یـسرد و  یقـالخا ، يرهاـظ ، ظاـحل  زا  هک  هسردـم  رد  زاـمن 
زا رتدوز  نارتخد  غولب  عورـش  نوچ  تسا ، نارـسپ  زا  رت  شیب  نارتخد ، یعامتجا  دـشر  رب  تعامج  زامن  ریثأت  هدـش  ماجنا  تاقیقحت 

.ددرگ یم  صخشم  اه ، نآ  فیلکت  نس  رد  توافت  اب  یبهذم  شرگن  رد  زین ، نارسپ  نارتخد و  رد  غولب  نس  توافت  تسا و  نارسپ 

یم هیقب  هب  تبسن  يا  هژیو  تازایتما  ياراد  یتیـصخش  ای  یقالخا  یملع ، رظن  زا  هک  دنتـسه  ینازومآ  شناد  سرادم  رد  ًالومعم  - 6 
هورگ ًاتعیبط  صاخ ، یگتسجرب  زا  يرادروخرب  .دنریگ  یم  رارق  نازومآ  شناد  رگید  ردیل  ای  ربهر  وگلا ، ناونع  هب  دارفا  نیا  .دنـشاب 
زاتمم دارفا  نیا  دنیامن  یعـس  سرادم  ناریدم  لّوا  هلهو  رد  اتـسار ، نیا  رد  .دهاوخ  رارق  وریپ  ناونع  هب  ار  نازومآ ، شناد  زا  يرگید 

يرازگرب رما  رد  ار  نانآ  دـننک ، دجـسم  یبهذـم  اه ي  تیلاعف  ریگرد  رگید ،) ناونع  ره  هب  ای   ) هژیو لاّعف و  هورگ  کی  بلاـق  رد  ار 
نیا رد  نانآ  روضح  .دنیامن  راذگاو  نانآ  هب  ار  دجـسم  طابترا  هناخزامن و  روما  تیلوئـسم  دنهد و  تکراشم  هسردـم  تعامج  زامن 

.تشاد دهاوخ  هارمه  هب  ار  نازومآ  شناد  رگید  بذج  اه ، تیلاعف  عون 
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دالیم و ماـیا  صوصخ  هب  فلتخم  ياـه  تبـسانم  رد  ینارنخـس  داریا  يارب  هسردـم ، راوج  مه  دجـسم  تعاـمج  ماـما  زا  توعد  - 7
دجسم ریدم  نازومآ و  شناد  نیب  سنُا  ییانشآ و  هنیمز  دناوت  یم  هک  تسا  ییاه  هار  زا  یکی  یّلم ، یمالسا و  ياه  نشج  يرازگرب 

راد تهج  دـنمفده و  اوتحمُرپ ، ینارنخـس  هئارا  قیقد و  يزیر  همانرب  اب  دـجاسم ، تاعامج  همئا  رگا  .دزاس  مهارف  ار  تعامج ) ماـما  )
تکرـش مسارم  رد  هزیکاپ  هتـسارآ و  نادـنخ ، يا  هرهچ  اب  يرهاظ  رظن  زا  دـننک و  ادـیپ  روضح  تاسلج  نیا  رد  لـماک ،) یگداـمآ  )

.دومن دنهاوخ  مهارف  رت  شیب  ار  طابترا  نیا  رارمتسا  هنیمز  دنیامن ،

یخیرات و یبهذـم ، ثیح  زا  هک  مالـسا  ناهج  روهـشم  دـجاسم  زا  يریوصت  حرط و  سکع ، يواح  ابیز  ياـهولبات  زا  هدافتـسا  - » 8 
غیلبت تهج  هسردـم ، بسانم  ياه  ناکم  رد  اهنآ  بصن  دنـشاب و  رادروخرب  ناناملـسم  نیب  رد  يا  هژیو  تیمها  شزرا و  زا  يداقتعا 

هبنج هک  يراعـشا  بلاطم و  يواح  ...و  یـسیونراوید  زیوآ ، تراکالپ ، اهرتسوپ ، بصن  نینچ  مه  .دوب  دهاوخ  تیمها  زئاح  يرـصب 
زاـمن زا  یبولطم  بوخ و  ساـسحا  اـت  دـننک ، هدافتـسا  هداد ، ناـشن  يدـنیاشوخ  لکـش  هب  ار  تعاـمجزامن  هضیرف  هتـشاد و  یفطاـع 

(1) «. دیآ دیدپ  نازومآ  شناد  رظن  رد  تعامج 

مهارف ار  ینید  ینابم  اب  نازومآ ، شناد  يزاسانـشآ  تهج  رد  یلمع  ياه  ماگ  مزال و  ياهرتسب  تسا  هتـسیاش  سرادم  ناریدـم  - 9 
.دنزاس
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يولبات رد  ار  اه  فورعم  یضعب  نازومآ  شناد  تکراشم  اب  سرادم  نیلوئسم  ( » زامن كرت  رکنم  تعامج و  زامن  فورعم  قیداصم  )
نیا رد  ار ، بسانم  بتک  دنناوت  یم  نینچ  مه  .دننک  رازگرب  يا  هقباسم  اه  نآ  زا  بسانم ، نامز  نییعت  زا  سپ  دننک و  بصن  هسردم 

هیکزت تیبرت و  يارب  هنیمز  قیرط  نیا  زا  هدش و  انـشآ  ضئارف  نیا  اب  نازومآ  شناد  هلیـسو  نیدب  ات  دـننک  یفرعم  هقباسم  يارب  هنیمز 
(1) «. دوش مهارف  اه  نآ 

هک نیا  نمض  تسا  هتسیاش  دوش ؛ یم  رازگرب  هسردم  دجسم  ای  هناخزامن  رد  هک  یلم ، یبهذم و  ياه  همانرب  هژیو  مسارم و  رد  - 10 
عطاقم اـی  اـه ، سـالک  ناـیم  زا  ار  نآ  یلوتم  یئارجا ، هماـنرب ي  ره  يارب  مینک ، یم  راذـگاو  نازومآ  شناد  هب  ار  یئارجا  روما  هیلک 

نّیعم عطقم  نازومآ  شناد  ای  صاخ و  سالک  کی  ار  همانرب  نآ  ینابزیم  عقاو  رد  .مینک  باـختنا  نازومآ ، شناد  زا  نّیعم  یلیـصحت 
شناد هیلک  تکراـشم  ناـکما  هک  يروط  هب  میهدـب ، رییغت  ار  هماـنرب  ره  یلوتم  يا ، هرود  تروـص  هب  بساـنت  هب  دـنریگ و  هدـهع  رب 

.ددرگ اّیهم  زامن  هماقا  ای  مسارم و  يارجا  رد  نازومآ 

یلصا تلع  اسب  هچ   » .دوش یم  یقلت  مهم  رایسب  دجـسم ، تعامجزامن و  صوصخ  رد  نازومآ  شناد  مزال  یهاگآ  تخانـش و  - 11 
تخانش یهاگآ و  نتشادن  زامن ، هب  تبسن  نازومآ  شناد  ياه  یتبغر  یب  زا  يرایسب 
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رد ات  دـننک  یعـس  دـیاب  يدـعب ، هجرد  رد  سرادـم  ناملعم  نایبرم و  تسخن و  هجرد  رد  هداوناخ  سپ  .تسا  زاـمن  هب  تبـسن  یفاـک 
ترورض زامن و  ماکحا  دروم  رد  ملاس ، حیحـص و  ياه  یهاگآ  مظنم ، قیقد و  يزیر  همانرب  اب  دیآ و  یم  تسد  هب  هک  ییاه  تصرف 

(1) «. دنهد حیضوت  حرش و  نانآ  يارب  ار ، درف  یگدنز  رد  زامن  تیمها  و 

ندرک و هنیداهن  رما  رد  هک  تسا  ور ) رد  ور   ) هرهچ هب  هرهچ  نامتفگ ، ياـه  شور  نیرتهب  زا  یکی  هزورما  هک  نیا  هب  هجوت  اـب  - 12 
روضح اب  یغیلبت  شور  نیا  زا  هدافتـسا  دـشاب ، یم  يدایز  رایـسب  دربراک  ياراد  اهراجنه ، اـه و  شزرا  زا  يرایـسب  يزاـس  گـنهرف 

شـسرپ و اب  هارمه  دنـشاب ؛ یم  بوخ  ههجو  ترهـش و  نسُح  ياراد  نازومآ ، شناد  نایم  رد  هک  نید  هزوح  رد  هاگآ ، نف و  دیتاسا 
دنمدوس رایسب  دجاسم  صوصخ  هب  ینید  زکارم  يدابع و  کسانم  زا  لابقتسا  رد  نازومآ  شناد  شیارگ  رد  دناوت  یم  نانآ  اب  خساپ 

.دشاب

ارچ دوشن ، هدافتـسا  تعامج  زامن  هماقا  يارب  نازومآ  شناد  رد  بذاک )  ) يدنمقالع داجیا  يارب  هرمن ، رازبا  زا  ناونع  چـیه  هب  - 13 
هکلب تشاد  دـهاوخن  یپ  رد  یتبثم  جـیاتن  اهنت  هن  دـشاب ، هارمه  هارکا  رابجا و  اب  رگا  زامن ، هاگیاج  نییبت  زین  ینید و  میهافم  هئارا  هک 

هب تایونعم  وزج  تدابع  زامن و  هک  یلاـح  رد  تسا ، يداـم  لـئاسم  هرمز  رد  هرمن  .دوب  دـهاوخ  نآ  دـمایپ  زین  یفنم  تاـعبت  راـثآ و 
بذج رد  .دنیآ  یم  باسح 
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.درب هرهب  يدام  لماوع  زا  رتارف  ياه  شور  زا  دیاب  نازومآ ، شناد  هژیو  هب  نابطاخم 

ناناوجون بذج  ياه  شور  نیرت  مهم  زا  یکی  نادنزرف ، نازومآشناد و  اب  نیدلاو  ناملعم و  ناریدم ، یفطاع  طابترا  يرارقرب  - 14 
طاشن اب  روضح  هنیمز  دـبای  شرتسگ  ینالقع ،) دروخرب  اب  مأوت   ) طابترا نیا  نازیم  ره  هب   » .دوش یم  بوسحم  دـجاسم  هب  ناـناوج  و 
نیجع اب  ات  دنارورپ ، تیلوئـسم  دیُما و  قشع ، هفطاع ، زا  يّوج  رد  دیاب  ار  ناوجون   » .ددرگ یم  ایهم  دـجاسم  هب  نانآ  رت  هدرتسگ  رت و 

(1) «. دزادرپب ینید  ضئارف  ماجنا  هب  صاخ ، تبغر  اب  ناوجون  تیلوئسم ، اب  فطاوع  ندش 

ار یکرتشم  تاسلج  یعطقم ، ای  هناهام و  یگتفه ، تروص  هب  نایبرم  ءایلوا و  نمجنا  قیرط  زا  ات  دیامن  شالت  هسردم  تیریدم  - 15 
دجـسم هداوناخ و  هسردم ، دنویپ  بجوم  هدـش  داجیا  لماعت  .دـیامن  رازگرب  دـجاسم  ناریدـم  ای  راوج و  مه  دجـسم  تعامج  ماما  اب 

رد دش و  دهاوخ  داجیا  دجـسم  زامن و  هب  ناناوج  ناناوجون و  بیغرت  قیوشت و  یگنوگچ  رد  یگنهامه ، نیا  هیاس  رد  دش و  دهاوخ 
.دومن دهاوخ  مهارف  ار  نانآ  بذج  هنیمز  تیاهن 

هناخزامن زا  نازومآ  شناد  مک ، لابقتسا  لیالد  زا  یکی  هک  نیا  هب  هجوت  اب   ) .سرادم یتشادهب  متسیس  تیعـضو  هب  یگدیـسر  - 16 
ای اه و 
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ات تسا  هدش  بجوم  لضعم  نیمه  دشاب و  یم  نآ  ياه  هناخوضو  ییوش و  تسد  سیورس  ندوب  بسانم  ان  سرادم ، حطـس  دجاسم 
دجـسم و يارب  هبذاج  داجیا  ياتـسار  رد  مهم  تایرورـض  زا  یکی  دنـشاب .) هتـشاد  زامن  يارب  اـّیهت  هب  يرتمک  لـیامت  نازومآ  شناد 

.دشاب یم  لکشم  نیا  عفر  قوف و  لضعم  هب  یگدیسر  اه ، هناخزامن 

ناناوجون هب  تبسن  دننک  تکرش  تعامج  زامن  رد  هچ  نانچ  دنتـسه ، يرتالاب  یلیـصحت  ياه  هیاپ  رد  هک  یناناوج  ناناوجون و  - 17 
تبـسن نآ  شیازفا  نس و  رگید ، نایب  هب  .دنـشاب  یم  رادروخرب  يرتالاب  یعامتجا  دـشر  زا  رت ، نییاپ  ياه  هیاپ  رد  لیـصحت  هب  لغاش 
حوطـس هب  رت  شیب  هجوت  هب  تبـسن  ار  نایبرم  ءایلوا و  دناوت ، یم  مهم  نیا  .دراد  یعامتجا  دـشر  رد  زامن ، يراذـگریثأت  اب  یمیقتـسم 

.دنک تیاده  تعامج  زامن  هماقا  رد  یلیصحت ، رتالاب 

، لثملا برـض  زا  سیردت ، لالخ  رد  سرد و  سالک  فص ، ِرَـس  رد  ات  دـنیامن ، هیـصوت  ناملعم  ناریبد و  هب  سرادـم  ناریدـم  - 18 
، دوش یم  يدابع  لامعا  ماجنا  رد  نازومآ  شناد  هزیگنا  ینید و  فراعم  شیازفا  ثعاب  هک  باذج  هاتوک و  ناتـساد  تیاکح و  رعش ،

نیا يواح  تاوزج  نوتم و  شرورپو ، شزومآ  ترازو  یـشرورپ  تنواعم  يوس  زا  تسا  هتـسیاش  صوصخ  نیا  رد  .دنیامن  هدافتـسا 
.دریگ رارق  ناملعم  ناریبد و  رایتخا  رد  هیهت و  بلاطم ، هنوگ 

یم سرادـم  حطـس  رد  اه  هناخزامن  دـجاسم و  ینید ، ياه  هزومآ  اب  ناوجون  ناوج و  لسن  يزاسانـشآ  يارب  ناکم  نیرت  مهم  - 19 
.دنشاب
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لاح رد  هنافسأتم   ) .تسا دجـسم  تدابع ، يارب  ناکم  نیرت  سدقم  نیرت و  مهم  تسا ، ینید  يا  هعماج  ام  هعماج  هک  نیا  هب  هجوت  اب 
زین هناخزامن  نتـشاد  زا  یتح  هکلب  دنـشاب ، یمن  مک  تعـسو  رد  ولو  دجاسم  ياراد  اهنت  هن  ام  سرادم  زا  يرامـش  یب  دادـعت  رـضاح 

( .دنشاب یم  مورحم 

شناد ینید  ضئارف  ماجنا  دجـسم و  رد  روضح  رب  يدایز  ریثأت  دوش ، یم  هئارا  نآ  رد  هک  ییاه  شزومآ  عون  هسردم و  طیحم  - 20 
، ناوج ناوـجون و  یقـالخا  یگدـنز  هک  اـج  نآ  زا   » .دریگ یم  لکـش  ناـنآ  يرکف  تیـصخش  طـیحم  نیا  رد  نوـچ  دراد ؛ نازوـمآ 

هدیا هدـننک  نییعت  طیحم ، يراگزاسان  یلاعفنا و  ای  نیتسار  شقن  هنوگ  ره  تسوا ، راتفر  رب  یـشزومآ  طیحم  ریثأت  ذوفن و  زا  یباتزاب 
.دوب دهاوخ  ناوج  ناوجون و  یبایراتفر  يریگ و 

میهاوخب رگا  ، » دراد یمیقتسم  هطبار  ناناوج  ناناوجون و  یگدنز  تردق  یناور و  تمالـس  اب  ینید  تاداقتعا  هک  ییاج  نآ  زا  - 21 
: هک تسا  نآ  هار  نیرتهب  دنشاب ، هتشاد  یمکحم  ینید  تادنتسم  نانآ 

.میرادرب ناشیاپ  شیپ  زا  ار  هسردم ،) هداوناخ و  طیحم  رد  ًاصوصخ   ) نانآ یناور  تمالس  هار  رد  دوجوم  عناوم  مامت  ًالوا : - 

(1) «. دیآ لمع  هب  نانآ  یگدنز  تردق  شیازفا  یناور و  تمالس  نیمأت  تهج  رد  مزال ، ياه  ششوک  مامت  ًایناث : - 
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شناد رد  هک  يروط  هب  بسانم ، يزیمآ  گنر  نییزت و  اب  هارمه  هناخزامن ، هب  هسردـم  رد  ناکم  نیرتابیز  نیرتهب و  صاـصتخا  - 22
سح زا  هک  دـنراد  رارق  ینـس  عـطقم  رد  ناوـج  ناوـجون و   ) .دـیامن ینورد  لـیامت  تبغر و  داـجیا  ناـکم  نیا  هب  دورو  يارب  زوـمآ 
تسا مهم  رایـسب  ناش  يارب  درک ، دنهاوخ  ادیپ  روضح  نآ  رد  هک  یناکم  ییابیز  لیلد  نیمه  هب  هدوب ، رادروخرب  ییالاب  یـسانشابیز 

( .دراد يا  هدننک  نییعت  شقن  و 

ضئارف تادابع و  هاگیاج  نایب  یـسانشادخ و  زا  یثحب  سرد ، يالبال  رد  یـضایر ) یمیـش ، کـیزیف ،  ) هیاـپ مولع  نیملعم  رگا  - 23 
دراد و دوجو  هملک  یعقاو  ینعم  هب  لالدتـسا  سورد ، عون  نیارد   » .دوب دهاوخ  شخب  هجیتن  دنـشاب ، هتـشاد  زامن  صوصخ  هب  ینید ،

یم عناـق  رتدوز  ار  ناـنآ  نهذ  نید ، لوـصا  اـب  سورد  نیا  یقطنم  طاـبترا  .دریذـپ  یم  یتـحار  هب  ار  ناـنآ  ناوـج ، ناوـجون و  نهذ 
(1) «. دنک

دوجو ناریا  هتـشذگ  رد  هک  ییاهدرواتـسد  رب  هیکت  اب  دیاب  ناتـسریبد ، ییامنهار و  عطقم  رد  صوصخ  هب  سرادـم  نالوئـسم  - » 24 
تیصخش یگدنز و  دنناسانـشب و  ناناوج  ناناوجون و  هب  ار ، یمالـسا  هرود  رد  هّصاخ  یناریا ، هلاسرازه  دنچ  گنهرف  تمظع  دراد ،

ار ناریا  گنهرف  ندمت و  خیرات  گرزب  ياه  ناسنا  راثآ  اه و  هشیدنا  تایحور و  و 
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(1) «. دنهد رارق  وگلا  اه  نآ  يارب  دننک و  یفرعم  نانآ  هب 

یملع ثحابم  سورد  رد  رازگزامن  نازومآ  شناد  تیقفوم  هک  دنیامن  یناسر  عالطا  يزیر و  همانرب  يوحن  هب  سرادم  ناریدم  - 25 
ددرگ و یفرعم  تایونعم  تدابع و  هب  اهنآ  کّسمت  زین  دجاسم و  يدابع و  ضئارف  ماجنا  رد  اه  نآ  مظنم  روضح  زا  رثأتم  یقالخا ، و 

.دنیامن یفرعم  تایونعم  يدابع و  کسانم  زا  نانآ  يرود  زا  یشان  ار ، نازومآ  شناد  یخرب  لساکت  یلبنت و  تلع  ساسا  نیمه  رب 

هسردـم و هناخزامن  رد  نازومآ  شناد  هیلک  روضح  اب  لاس ، فلتخم  ياهتبـسانم  مایا و  رد  بسانم  ياـه  هماـنرب  هژیو  كرادـت  - 26 
نیا رگا  دنتـسه ) رادروخرب  يرت  شیب  يراذـگریثأت  هبذاج و  زا  اـه  هماـنرب  نیا  هک   ) .یّلم یمالـسا و  داـیعا  رد  نشج  مسارم  يارجا 

.دوب دهاوخ  رترثؤم  نازومآ  شناد  بذج  رد  بولطم و  رایسب  دشاب ، تعامج  زامن  هماقا  اب  هارمه  نایاپ  رد  مسارم 

يزیر و همانرب  رد  يا  هدـننک  نییعت  لماع  دـناوت  یم  دـجاسم ، تعامج و  زاـمن  صوصخ  رد  نازومآ  شناد  تارظن  زا  عـالطا  - 27 
هرهب .دـشاب  یم  عماج  دـنمفده و  یجنـسرظن  ماجنا  مزلتـسم  رما  نیا  .دـشاب  اه  نآ  رد  لیامت  تبغر و  داـجیا  تهج  يریگ ، میمـصت 

.دزاس نومنهر  مهم  نیا  هب  ندیسر  يارب  ار  ام  دناوت  یم  زین  هتفرگ  تروص  تاقیقحت  زا  لصاح  جیاتن  زا  يدنم 
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تیریدـم هب  هک  تسا  تاـمازلا  یخرب  ياراد  سرادـم  حطـس  رد  دوجوم  دـجاسم  اـه و  هناـخزامن  رد  نازوـمآ  شناد  روـضح  - » 28
رت تحار  لوصولا و  لهـس  نانآ  روضح  طئارـش  ات  ددرگ  مهارف  هیلوا  يرورـض و  مزاول  نیا  تسا  مزـال  اذـل  ددرگ ، یم  رب  سرادـم 

(1) «. دشاب یم  هناخزامن  کی  نتشاد  طیارش ، نیا  لقادح  هیلوا و  مازلا  نیرتمهم  .دریذپ  ماجنا 

تایآ رکذ  هب  کّسمت  اب  دجاسم ، رد  روضح  جیاتن  راثآ و  نایب  زین  نازومآ و  شناد  ناهذا  رد  دـجاسم  تلزنم  هاگیاج و  نییبت  - 29 
ناریبد و ناریدم ، نانارنخـس ، طسوت  نآ  نایب  يارب  مزال  ياضف  هک  یعقاوم  رد  صوصخ  هب   ) دنمدوس یـضتقم و  قیرط  هب  تایاور  و 

.دوب دهاوخ  نارازگزامن  یّمک  شیازفا  لماوع  رگید  زا  دراد ،) دوجو  هسردم  یتیبرت  نیلوئسم 

هماـقا يزیر  هماـنرب  تیریدـم و  رد  ناـنآ  ندومن  میهـس  دـشاب ، یم  رثؤم  رایـسب  نازوـمآ  شناد  بذـج  رد  هک  يرگید  هلئـسم  - 30 
دوش یم  ثعاب  يرتسب ، نینچ  داجیا  تسا  یهیدب  .دشاب  یم  سرادم  حطـس  رد  دـجاسم ، اه و  هناخزامن  ياه  تیلاعف  تعامجزامن و 

.دنروآ يور  رت  شیب  سرادم  ياه  هناخزامن  دجاسم و  هب  اه  تیلوئسم  لوبق  اب  ناناوج  ناناوجون و  ات 

يزاساضف دـیاب  سرادـم ، رد  نانآ  ینالوط  ًاتبـسن  روضح  تاعاس  زین  نازومآ و  شناد  يارب  هسردـم  صاخ  تیباذـج  لیلد  هب  - 31 
ار مزال 
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ریواصت و اب  یسیونراوید  قیرط  زا  يزاساضف   ) .دومن مهارف  تعامجزامن  دجسم و  صوصخ  رد  بسانم  یناسر  عالطا  غیلبت و  تهج 
(. ...و تکارت  ابیز ، ياهدراکالپ  هیهت  باذج ، نوتم 

دجاسم رد  نانآ  رتروشرپ  روضح  رظان  ًاعطق  مینک ، داجیا  ناناوجون  ناناوج و  يارب  هسردـم  رد  ار  دجـسم  اـب  سنُا  میناوتب  رگا  - 32 
ناناوجون و هیحور  اب  انـشآ  تعامج  ماما  روضح  اب  هسردـم ، رد  باذـج  ياه  هناـخزامن  دوجو  .دوب  میهاوخ  رهـش  دـجاسم  لـحم و 

.دومن دهاوخ  افیا  هنیمز  نیا  رد  ار  یمهم  شقن  بسانم ، تاغیلبت  ناناوج و 

يرورض .یبهذم  یخیرات و  نکاما  زا  دیدزاب  فده  اب  يزومآ ، شناد  یترایز  ياهرفـس  يرگ و  شدرگ  ياه  هورگ  لیکـشت  - 33 
رارق هجوت  دروم  دنتسه ، اه  تیلاعف  رد  هژیو  زایتما  ياراد  يوحن  هب  هک  يدجاسم  یخیرات و  دجاسم  زا  دیدزاب  اهرفس ، نیا  رد  تسا 

.دوب دنهاوخ  تیولوا  رد  اهرفس  نیا  تهج  رازگزامن  نازومآ  شناد  .دنریگ 

دح رد  ...و ) یتشادهب  یتدورب ، یترارح ،  ) دراوم یقبام  رد  شرف  زج  هب  سرادـم ، رد  دوجوم  ياه  هناخزامن  تاناکما ، رظن  زا  - 34 
يزیر همانرب  هب  هناخزامن ، دجاو  سرادم  يارب  لقادح  شرورپو  شزومآ  ات  تسا  هتـسیاب  اذل  دنراد ، رارق  بولطمان  دودحم و  رایـسب 

.دزادرپب اه  نآ  يارب  هیلوا  تاناکما  هیهت  تهج 

اب اـت  دراد ، رارق  یـشزومآ  داـهن  نیا  ياـه  هماـنرب  ردـص  رد  شرورپو ، شزومآ  ینید  ياـه  هماـنرب  رد  تاحالـصا  ترورـض  - » 35 
ناملعم نایبرم و  درکلمع  زین  ناناوج و  ناناوجون و  هب  تبسن  دوخ  شرگن  حیحصت 
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(1) «. دننک رتدعاسم  ینید  تاداقتعا  نید و  هب  تبسن  ار  نانآ  رظن  سرادم ، رد  ینید 

اـه و هناـخزامن  يراد  هگن  تعاـمجزامن و  هماـقا  نینچ  مـه  یگنهرف و  يداـبع و  مـسارم  يزیر  هماـنرب  هرادا و  یگنوـگچ  رد  - 36 
.دوش هدافتسا  دنراد ، هیقب  هب  تبسن  يرت  شیب  رمتسم و  روضح  هک  یناسک  صوصخ  هب  نازومآ  شناد  تارظن  زا  سرادم ، دجاسم 

رد ای  یهاگحبـص  مسارم  ماگنه  هب  هناخزامن ، دجـسم و  ياه  همانرب  یئارجا  روما  رد  لاعف  رازگزاـمن و  نازومآ  شناد  قیوشت  - 37 
.دش دهاوخ  زین  نازومآ  شناد  رگید  بیغرت  بجوم  هیده ،) ياطعا  اب  هارمه   ) دنراد روضح  نازومآ  شناد  هیلک  هک  ییاه  همانرب 

یگنهرف فلتخم  ياه  هتشر  رد  رترب ) نارازگزامن  هراونـشج   ) تعامج زامن  زامن و  تیروحم  اب  هراونـشج  ای  هقباسم  يرازگرب  - 38 
.دشاب یم  عوضوم  نیا  هب  نتخادرپ  يارب  نازومآ  شناد  ناهذا  يزاس  هدامآ  يارب  یبوخ  يزاس  هنیمز  يرنه  و 

رد رمتسم  روضح  زین  دنتسه و  لاعف  هسردم  هناخزامن  روما  دجسم و  ياه  همانرب  رد  هک  ینازومآ  شناد  هیلک  سکع  ناوت  یم  - 39 
.دومن بصن  بسانم  ياه  ناکم  ای  هناخزامن و  يدورو  رد  ابیز  بسانم و  باق  کی  رد  ار ، دنراد  تعامجزامن  هماقا 

تیوضع اب  يزومآ ، شناد  زامن  هماقا  داتس  لیکشت  - 40 
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شیازفا رد  دناوت  یم  هک  تسا  يراک  هار  اه ، نآ  هب  داتـس  یئارجا  ياه  تیلوئـسم  هیلک  يراذـگاو  اب  هارمه  سرادـم  نازومآ  شناد 
.دوش عقاو  رثؤم  هناخزامن  دجسم و  هب  اه  نآ  بذج  بلج و 

هاگیاج زاـمن و  تیمها  رد  هک  یبتک  صوصخ  هب  ینید  یبهذـم و  ياـهراون  بتک و  هب  هسردـم ، هناـخراون  هناـخباتک و  زیهجت  - 41 
.نازومآ شناد  يرادرب  هرهب  تهج  ینید  میهافم  اب  یشزومآ  ياه  ملیف  زین  تسا و  هدش  هتشون  دجسم 

نازومآ شناد  هک  یـشخرچ  تروص  هب  یعرـش  تاعاس  رد  هدـنز ، یموقلح و  ناذا  شخپ  يارب  هسردـم  تیریدـم  یگنهامه  - 42 
.دشاب یم  تعامج  زامن  هب  نازومآ  شناد  ندومن  بذج  ياه  هار  رگید  زا  دریگب ، رب  رد  ار  يرت  شیب 

جیورت رما  رد  اه ، نآ  يرکف  یلاـم و  ناوت  زا  هنیهب  هدافتـسا  سرادـم ، ناـیبرم  ءاـیلوا و  ياـه  نمجنا  لاـعف  روضح  هب  هجوت  اـب  - 43 
.دوش عقاو  رثؤم  ناناوج  ناناوجون و  بذج  هنیمز  شیازفا  رد  دناوت  یم  دجسم  زامن و  گنهرف 

یلمع راک  هار  هئارا  اب  هارمه  سرادم ، حطس  دجاسم  اه و  هناخزامن  رد  نازومآ  شناد  روضح  عناوم  طلغ و  ياهرواب  ییاسانش  - 44 
.ینالقع ياهرواب  نییبت  هدننک و  بذج  دراوم  تیوقت  عناوم و  فذح  يارب 

راـتخاس رد  یــساسا  مـهم  یگژیو  ود  هـک  ناـناوج  ناـناوجون و  یلم  تیوـه  ینید و  تیوـه  هلوـقم  ود  ره  رب  سرادـم  هجوـت  - 45 
.دشاب زکرمتم  تسا ، روشک  يالتعا  ماود و  یلصا  هیام  نانآ و  یتیصخش 
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زا هدافتسا   ) .دیامن یم  هزیگنا  داجیا  هک  تسا  ییاه  شور  زا  هدافتسا  نازومآ ، شناد  رد  هبذاج  داجیا  مهم  ياه  شور  زا  یکی  - 46
( .میقتسمریغ ياه  قیوشت 

رد صوصخ  هب  سرادم ، حطـس  رد  دجـسم  زامن و  عوضوم  اب  طبترم  ...و  اه  سکع  اه ، ملیف  بتک ، زا  یهاگـشیامن  يرازگرب  - 47 
.ناتسریبد عطقم 

هـسردم تعاـمج  زاـمن  رد  لاّـعف  رمتـسم و  روط  هب  هک  ینازومآ  شناد  بیغرت  قیوشت و  فدـه  اـب  یحیرفت  يودرا  يرازگرب  - 48 
.دننک یم  تکرش 

( تعامج زامن  دجسم و  هب  ناناوج  ناناوجون و  بذج  صوصخ  رد   ) سرادم رد  هدش  ماجنا  تاقیقحت  شهوژپ و  جیاتن  - 

هناخ و زامن  رد  روضح  تعامج و  زامن  هب  نانآ  بذج  رد  هک  یلماوع  مها  نازومآ ، شناد  زا  هدمآ  لمع  هب  یجنسرظن  کی  رد  - 1 
: تسا هدش  رکذ  لیذ  حرش  هب  دنرثؤم ، سرادم  دجاسم 

رثؤم تعامج  زامن  هب  نازومآ  شناد  بذـج  رد  هسردـم  يوس  زا  زامن ، هراب  رد  مزـال  ياـه  شزومآ  هئارا  هک  دـش  صخـشم  فلا -
تعامج زامن  هب  اه  نآ  بذج  رد  زین  تعامج  زامن  هب  نازومآ  شناد  تکرـش  دروم  رد  سرادم ، تیدـج  مامتها و  نینچ  مه  .تسا 

.تسا رثؤم  سرادم 

رد نازومآ  شناد  روضح  اب  نازومآ ، شناد  اب  هسردـم  يایلوا  یمیمـص  هطبار  داجیا  نیب  هک  دـش  صخـشم  یجنـسرظن  نیا  رد  ب -
.دراد دوجو  تبثم  ریثأت  طابترا و  سرادم ، تعامجزامن 
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هب اـه  نآ  بذـج  رب  عوـضوم  نـیا  هـک  يریثأـت  دـنک و  یم  راذــگاو  نازوـمآ  شناد  هـب  هسردــم ، هـک  یتیلوئــسم  نازیم  ناـیم  ج -
.دراد دوجو  یمیقتسم  هطبار  زین  دراد ، سرادم  تعامجزامن 

تعامج زاـمن  هب  نازومآ  شناد  بذـج  رد  هعماـج ، ياـهداهن  اـه و  ناـمزاس  يوس  زا  زاـمن ، هراـب  رد  مزـال  ياـه  شزومآ  هئارا  د -
.تسا رثؤم  سرادم 

(1) «. تسا رثؤم  تعامجزامن  هب  نازومآ  شناد  بذج  رد  زامن ، يرازگرب  تهج  سرادم ، اب  اهداهن  اه و  نامزاس  یگنهامه  - » ه

.تسا رثؤم  سرادم  رد  تعامج  زامن  هب  اه  نآ  بذج  رد  يرنه  یگنهرف ، ياه  تیلاعف  رد  نازومآ  شناد  نداد  تکراشم  و -

.تسا رثؤم  تعامج  زامن  رد  اه  نآ  روضح  اب  هسردم ، یبهذم  تاسلج  مسارم و  رد  نازومآ  شناد  تکراشم  ز -

.تسا رثؤم  تعامج  زامن  هب  اه  نآ  بذج  رد  زامن ، ندناوخ  تهج  ناتسود ، يوس  زا  نازومآ  شناد  توعد  ح -

.تسا رثؤم  سرادم  تعامجزامن  هب  اه ، نآ  بذج  مدع  رد  نازومآ ، شناد  يور  برغ  گنهرف  ریثأت  ط -

.تسا رثؤم  تعامج  زامن  هب  نازومآ  شناد  بذج  رد  هناخزامن ، رد  مزال  تاناکما  دوجو  ي -
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.تسا رثؤم  سرادم  تعامجزامن  هب  نازومآ  شناد  بذج  رد  هناخزامن ، ياضف  ندوب  بسانم  ك -

.تسا رثؤمزامن  هب  نابطاخم  بذج  رد  نارازگزامن  يارب  ندش  لئاق  مارتحا  ل -

.تسا رثؤم  نازومآ  شناد  بذج  رد  زامن ، هرابرد  هسردم  بسانم  يزیر  همانرب  م -

.تسا رثؤم  زامن  هب  نازومآ  شناد  بذج  رد  طیارش ، دجاو  تعامج  ماما  نتشاد  ن -

هبذاج داجیا  لـماوع  نیرت  مهم   » دجـسم زاـمن و  هب  ناـنآ  هاـگن  نازومآ و  شناد  صوصخ  رد  هدـمآ ، لـمع  هب  قیقحت  کـی  رد  - 2 
: تسا نینچ  بیترت  هب  زامن ، هب  تبسن 

: نارهاوخ درومرد 

(. �1/35  ) زامن همانرب  ندوب  هاتوک  باذج و  فلا -

(. �9/33  ) زامن هب  دیقم  نمؤم و  ناتسود  زا  يرادروخرب  ب -

(. � 9/12  ) نیدلاو ای  هسردم  يوس  زا  قیوشت  ج -

: ناردارب دروم  رد 

(. � 3/43  ) زامن همانرب  ندوب  هاتوک  باذج و  فلا -

(. � 3/27) دّیقم نمؤم و  ناتسود  زا  يرادروخرب  ب -

(1) («. � 9/10  ) نیدلاو ای  هسردم  يوس  زا  قیوشت  ج -
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طیحم اه  نآ  سرادم ، رد  تعامج  زامن  هب  بذج  مدـع  ای  بذـج  لماوع  اب  هطبار  رد  نازومآ  شناد  زا  ینادـیم  قیقحت  کی  رد  - 3
زیمت رد  هک  روط  نامه  تسیاب  یم  سرادم  نیلوئسم   » اذل .دنا  هداد  رارق  هجوت  دروم  ار  هسردم  رد  زیمت  یتشادهب و  وبشوخ و  ابیز و 

هچ تشادهب و  رظن  زا  هچ  دنرامگ و  تمه  زین  هناخزامن  ياه  تکوم  طیحم و  ندرک  زیمت  هب  دنراد  مامتها  هسردـم  سالک و  ندرک 
مه .دـنهد  رارق  تیمها  دروم  ار  نآ  ناتـسبات ) راهب و   ) امرگ لصف  رد  صوصخلا  یلع  اـه ، هناـخزامن  ياـضف  ندرک  وبـشوخ  رظن  زا 
اجک ره  ات  دنـشاب ، نازومآ  شناد  هارمه  نآ  زا  ندرک  هدافتـسا  رد  یتشادـهب ، ياه  سیورـس  زا  موادـم  تراظن  یـشکرس و  اب  نینچ 

(1) «. دنزرو مادقا  نآ  نتخاس  عفترم  هب  تبسن  دش  ادیپ  یبیع  صقن و 

ییاپرب يارب  يرت  مک  تاناکما  زا  هطـسوتم ، اب  هسیاقم  رد  ییامنهار  سرادـم  ياه  هناخزامن   » هدـش ماـجنا  تاـقیقحت  ساـسا  رب  - 4 
زا هلحرم  نیا  هبرجت  دـبای و  یم  دـشر  دارفا  يداقتعا  ياه  هیاپ  ییاـمنهار ، هرود  رد  هک  نیا  هب  هجوت  اـب  .دنـشاب  یم  رادروخرب  زاـمن 
هب لیذ  تاداهنـشیپ  دـشاب ، یم  رتالاب  هطـسوتم و  هرود  هب  تبـسن  زامن ، عوضوم  هب  شرگن  هوحن  رد  فعاـضم  ریثأـت  ياراد  یگدـنز 

: دوش یم  هئارا  سرادم  رد  زامن  هماقا  نازیر  همانرب  ناریدم و 
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.دوش هتفرگ  رظن  رد  سرادم  رد  صاخ  يا  هجدوب  سرادم ، زامن  ياه  همانرب  ریاس  تراظن و  يارب  فلا -

.دننادب یتایح  مهم و  ار  اج  نآ  دننک و  دیدزاب  زین  سرادم  هناخزامن  زا  سرادم  ناگدننک  دیدزاب  ب -

.دوش لوذبم  یصاخ  هجوت  سرادم  هناخزامن  رد  تراظن  تشادهب و  رب  ج -

.دوش هیبعت  هیهت و  بسانم  یشفکاج  سرادم  ياه  هناخزامن  يارب  د -

(1) «. دبای صاصتخا  هناخزامن  هب  سرادم  ناکم  نیرتهب  ه -

هدـهع رب  زاـمن  يارجا  تیلوئـسم  هطـسوتم ، سرادـم  زا  ییاـمنهار و 60 �  سرادــم  زا  رد 52 �   » هدـش ماـجنا  تاـقیقحت  قبط  - 5 
تکراشم و لها  ناناوجون  هک  نآ  لاح  .دـنراد  همانرب  نیا  يارجا  رد  يرت  مک  شقن  نازومآ  شناد  دـشاب و  یم  سرادـم  ناـنکراک 

دیفم دـنمدوس و  اه ، نآ  تیـصخش  دـشر  يارب  زین  نیا  دـننک و  یم  تکرـش  یهورگ  ياه  تیلاعف  رد  دنتـسه و  يراک  مه  نواعت و 
سرادـم ياه  هناخزامن  دـجاسم و  هرادا  زاـمن و  هماـقا  يارجا  يزیر و  هماـنرب  رد  نازومآ  شناد  ناـناوجون و  زا  هدافتـسا  اذـل  تسا ؛

(2) «. دوش یم  دیکأت  هیصوت و 

ریثأت نازیم  رب  ینبم  نازومآ  شناد  زا  یهاوخرظن  کی  قبط  - » 6 
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«، يرابدرب يراکادـف و  لیبق  زا  اه  شزرا  هب  يدـنب  ياـپ  یعاـمتجا و  تاررقم  تیاـعر  رد  نآ  شقن  وکین و  قـالخا  داـجیا  رد  زاـمن 
نیا دندرک و  یبایزرا  ار  سایقم  نیا  رسپ 6/88 �  نازومآ  شناد  دنداد و  رظن  ار  بوخ  یلاع و  سایقم  رتخد 100 �  نازومآ  شناد 

(1) «. دنتسناد یکاپان  یتشز و  زا  هدنراد  زاب  لماع  نیرتمهم  ار  زامن  قافتا ، هب  هورگ 

«. دنتسه هناخ  زامن  دقاف  هطسوتم  سرادم  زا  ییامنهار و 35 �  سرادم  زا  هدمآ 49 �  تسد  هب  تاقیقحت  جیاتن  ساسا  رب  - » 7 

مود شخب  ب -

هراشا

هب ناناوج  ناناوجون و  بذـج  بلج و  رد  ییازـسب  ریثأت  هک  یطیحم  لماوع  نیرت  مهم  یـسررب  هب  ات  مینآ  رب  شخب  نیا  ثحاـبم  رد   
.ددرگ هئارا  طیحم  زا  یفیرعت  تسا  مزال  ادتبا  رد  .میزادرپب  دراد ، دجاسم 

ياضف مه  دراوم  نیا  .دـنا  هتفرگرب  رد  ار  ام  فارطا  هک  يونعم ) يدام و  زا  معا   ) تسا ییاهزیچ  مامت  لـماش  ماـع  ياـنعم  هب  طـیحم 
هیلک طیحم ، زا  روظنم  ثحب  نیا  رد  .دوش  یم  لماش  ار ، تساه  نآ  نیرت  لماک  ناونع  هب  ناـسنا  هک  هدـنز  تادوجوم  مه  یکیزیف و 

دیدـحت ای  شرتسگ و  داجیا و  رد  هک  تسا  ناسنا  یگدـنز  زا  يرت  گرزب  طیحم  رد  دجـسم ، نـالک  نوماریپ و  ياـهورین  لـماوع و 
اه و تصرف 
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.تسا نآ  زا  رثأتم  دجسم  ینورد  لماوع  اه ، تیدودحم  تادیدهت و  اه و  تیلباق 

شخب نیا  رد  .دشاب  یم  دجاسم  هب  ناناوج  ناناوجون و  بذج  رد  لماع  نیرت  مهم  دجـسم ، هسردم و  هداوناخ ، داهن  زا  دـعب  طیحم ،
، دنراد ار  تعامج  زامن  دجاسم و  هب  ناناوج  ناناوجون و  بذج  فده  اب  ندش ، ارجا  تیلباق  هک  ییاه  شور  ادـتبا  تسا  هدـش  یعس 

یعرف ياه  طیحم  همادا  رد  .دـنوش  هئارا  لّصفم  روط  هب  يداصتقا ) یـسایس ، یعامتجا ، یگنهرف ،  ) یلـصا ياه  طیحم  زا  کی  ره  رد 
تسا يرورض  هتکن  نیا  نایب  طیحم ، ثحب  هب  دورو  زا  لبق  .ددرگ  یم  نایب  لیصفت  هب  ازجم و  روط  هب  یلصا ) ياه  طیحم  زا  ثعبنم  )

زین یطیحم و  لماوع  شریذپ  طیحم و  اب  دروخرب  رد  دناوتب  ات  دسانـشب  ار  طیحم  سپـس  ار و  دوخ  دیاب  ادتبا  رد  ناوج  ناوجون و  هک 
اب طابترا  رد  شیوخ ، ِنتـشیوخ  یعقاو و  هاگیاج  هب  دنناوتب  اه  نآ  رگا  .دیامن  لمع  قطنم  لالدتـسا و  اب  مأوت  اهدادخر ، اهدادیور و 

ماجنا رد  هک  تشاد  راظتنا  ناوت  یم  تلاح  نیا  رد  هدش و  رادروخرب  ینهذ  تعسو  زا  دنزادرپب ، نارگید  صوصخ  هب  فارطا  طیحم 
.دنیامن یلمع  مادقا  يدابع  کسانم  ینید و  ضئارف 

: یلصا ياه  طیحم  - 1

هراشا

: دننک یم  میسقت  طیحم  راهچ  هب  ار  نآ  ، طیحم ثحب  رد  دوجوم  ياهدرادناتسا  ساسارب 
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یگنهرف فلا -

یعامتجا ب – 

یسایس ج – 

يداصتقا د - 

: دشاب یم  ریز  حرش  هب  اه  نآ  زا  کی  ره  رد  بذج  ياه  شور 

 : یگنهرف طیحم  رد  ناناوج  ناناوجون و  بذج  ياه  شور  - 

لـسن یلاـعت  يارب  ار  یبساـنم  طـیحم  ...و ، یتیبرت  يداـقتعا و  ياـه  هصرع  رد  عونتم  ياـهدرکراک  شقن و  هب  هجوت  اـب  دجـسم  - 1 
ار دوخ  شقن  یتیـصخش ، داعبا  همه  رد  روش  رپ  لسن  نیا  یلاعت  دشر و  رد  تکراشم  اب  دناوت  یم  دنک و  یم  مهارف  ناوج  ناوجون و 
اه و همانرب  نیودت  هیهت و  یلمع و  ياهراک  هار  هب  هجوت  هک  تسا  ور  نیا  زا  .دنک  افیا  اه  نآ  يورخا  يویند و  تداعـس  نیمـضت  رد 

ندـش مهارف  مزلتـسم  مهم ، نیا  هب  یبای  تسد  .دریگ  رارق  دـجاسم  نایلوتم  تعامج و  ناماما  صاخ  هجوت  دروم  دـیاب  اه  نآ  يارجا 
اب یلم و  تسایـس  کی  ناونع  هب  يزیر  هماـنرب  یهدـنامزاس و  دـنمزاین  تاـناکما  نیا  نیماـت  .تسا  مزـال  تاـناکما  جیـسب  طـیارش و 

.تسا یناریا  یمالسا و  ندمت  یگنهرف و  یملع ، ياه  هبنج  تیاعر 

يرـصع و ياه  ترورـض  اه ، ضقاـنت  اـهداضت ، اـه ، لـباقت  نتفرگ  رظن  رد  اـب  نوماریپ  طـیحم  زا  اـم  تخانـش  هزاد  ___ نا ره  - 2 
يزیر همانرب  رد  يرت  فافش  نشور و  زادنا  مشچ  هب  دشاب ، هارمه  یناهج  تالوحت 

ص:196

تعامج زامن  دجاسم و  هب  ناناوج  ناناوجون و  بذج  www.Ghaemiyeh.comياهشور  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 355زکرم  هحفص 205 

http://www.ghaemiyeh.com


یگنوگچ هعماج و  ره  یگدنلاب  دـشر و  نازیم  اب  یکیدزن  هطبار  تبثم  زادـنا  مشچ  نیا  .تفای  میهاوخ  تسد  یگنهرف  ياه  تیلاعف 
.دراد هدنیآ  رد  يداصتقا  یعامتجا و  یسایس ، یگنهرف ، ياه  هصرع  هب  ناوج  لسن  دورو  روهظ و 

ییاسانـش فده  اب   ) دجاسم رد  هدش  ارجا  ياه  تیلاعف  دروخزاب  جـیاتن و  لیلحت  یـسررب و  رد  رثوم  رایـسب  ياه  شور  زا  یکی  - 3 
زا هدافتـسا  اب  یتحار و  هب  میناوت  یم  قیرط  نیا  زا  اریز  .تسا  یفیک  ياه  تیلاعف  ندروآ  رد  ّتیمک  هب  اه ) نآ  توق  فعـض و  طاقن 

میـسرت هتـشذگ  ياه  تیلاعف  يواکاو  زیلانآ و  ساسا  رب  ار  اه  تیلاعف  اه و  همانرب  هدـنیآ  يامنرود  تالامتحا ، راـمآ و  تایـضایر و 
.مییامن

اهراک و هار  هیارا  ناناوج و  ناناوجون و  هژیو  هب  مدرم  هماع  یگنهرف  تیعضو  یـسررب  روظنم  هب  هلحم  یگنهرف  ياروش  لیکـشت  - 4 
گنهرف هب  هژیو  هجوت  یگنهرف و  ماجسنا  شیازفا  رد  ًاتیاهن  رما  نیا  هک  هلحم ، یگنهرف  تیعضو  دوبهب  يارب  يدربراک  ياهداهنـشیپ 

.تسا رثوم  دزاس  یم  راومه  دجاسم  رد  ار  مدرم  روضح  هنیمز  دراد و  یبهذم  ياهرواب  دیاقع و  رد  هشیر  هک  یتنس  یموب و 

حیحـص هویـش ي  رد  شرگن  راتفر و  رییغت  داجیا  رد  زور ) یتیبرت  یـسانشناور و  ملع   ) طبترم مولع  نیون  ياهدتم  زا  يریگ  هرهب  - 5 
نودـب هک  دـجاسم  يوس  هب  نانآ  رت  لاعف  روضح  زاس  هنیمز  شرگن ، رییغت  نیا  هک  يروط  هب  ناناوج ، ناناوجون و  ياـهزاین  ياـضرا 

اهنت قارغا 
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.دوب دهاوخ  تسا  تیرشب  تداعس  لامک و  تهج  رد  یناور  یحور و  ياهزاین  ياضرا  یعقاو  هاگیاپ 

هزوح رد  ییارجا  يدربراـک و  ياـه  هویـش  ذاـختا  رد  یتـیبرت  یـسانشناور و  یعاـمتجا ، موـلع  نیوـن  ياـه  شور  يریگراـک  هب  - 6 
قیرط و نیا  زا  هک  ناناوج ؛ ناناوجون و  هژیو  هب  هعماج  راشقا  یگنهرف  یناور و  یحور ، ياهزاین  رد  لداعت  داجیا  فدـه  اب  یگنهرف 

.دوش یم  هتشادرب  نایم  زا  يدام  مجاهم و  گنهرف  شرتسگ  ذوفن و  هنیمز  یلاعتم ، ياهزاین  تیوقت  اب 

هعسوت و نمضتم  تیاهن  رد  یـساسا و  ماگ  کی  ینونک  طیارـش  رد  دجاسم  ناناوج و  ناناوجون و  نایم  مکحتـسم  طباور  داجیا  - 7 
هعلاطم و اب  دـجاسم  ناـناوج و  ناـناوجون و  ناـیم  طـباور  رد  یهدـناماس  هنوگره  قوف و  دراوم  .تسا  یمالـسا  ناریا  رادـیاپ  تینما 

.دوب دهاوخ  رتزاسراک  گنهرف ، رد  قیمع  ياه  یسررب 

هب هک  ییاج  ات  رودقملا  یتح  ، ) یگنهرف ياه  هاگدید  عونت  فلتخم و  قیالـس  هب  هجوت  یگنهرف ، عونتم  ياه  تیلاعف  يارجا  رد  - 8 
ظوحلم اب  اهنت  عونتم ، ياـه  شیارگ  اـب  فلتخم  ناـبطاخم  بذـج  .دریگ  رارق  هجوت  دروم  دـنکن ) دراو  همطل  دجـسم  عوضوم  لـصا 

.تسا ریذپ  ناکما  دجسم  ياه  تیلاعف  ماجنا  رد  نآ  نتشاد 

اب اه  نآ  رد  هژیو  هاگن  داجیا  تهج  نیزگیاج ، ياـه  هاگتـسد  یـسانشراک  هندـب  تیریدـم و  رد  ییوس  مه  یگنهاـمه و  داـجیا  - 9 
ندرک رت  لاعف  يوس  هب  اه  نآ  ییارجا  ياه  حرط  اه و  همانرب  نداد  قوس  فده 
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.دجاسم یتکراشم  تیریدم  رد  مدرم  روضح  شیازفا  يارب  يزیر  همانرب  دجاسم و  ياه  تبسانم 

اه و شزرا  هب  تبـسن  تبثم  شرگن  رییغت  دـناوت  یم  هک  ییاهریغتم  زا  يریگ  هرهب  یگنهرف و  بسانم  ياه  هویـش  يریگراک  هب  - 10 
رگید رب  یلاعتم  یهلا و  ياه  شزرا  رب  ینتبم  ياهزاین  یبسن  يرترب  تارییغت ، نیا  ییاغ  فدـه  هک  يروط  هب  .دـنک  داـجیا  اـهراجنه 

.دشاب يدام  ياه  شزرا 

رما رد  هک  يدیتاسا  ناسانشراک و  ناسردم ، ناملعم ،  ) لحم یگنهرف  ياه  هرهچ  روضح  اب  دجـسم ، یگنهرف  ياروش  لیکـشت  - 11 
.اه نآ  تایبرجت  زا  يریگ  هرهب  فده  اب  دنتسه ) لوغشم  یگنهرف  ياه  هاگتسد  رد  ای  هدوب و  رظن  بحاص  یگنهرف 

یحارط و زین ، یلمع و  ياه  همانرب  اه ، تسایـس  نیودـت  میرادرب  یگنهرف  طیحم  رد  میناوت  یم  هک  یـساسا  ياه  ماگ  زا  یکی  - 12 
.تسا نانآ  یفطاع  يرکف و  یناور ، یحور ، داعبا  هب  هجوت  اب  ناناوج  ناناوجون و  يارب  دجسم  ياضف  زا  یسدنهم 

نیا شیازفا  تهج  رد  تسا  مزال  .دـشاب  یم  یگنهرف  ياه  تیلاـعف  دجـسم ، یلـصا  ياـهدرکراک  زا  یکی  هک  نیا  هب  هجوت  اـب  - 13 
.درب هرهب  گنهرف  رما  رد  لیخد  ياه  هاگتسد  حطس  رد  هچ  رهش و  هقطنم ، حطس  رد  هچ  دوجوم ، ياه  تیفرظ  یمامت  زا  روما 

رد يدربراک  ياهدـتم  يریگراکب  زین  یگنهرف و  روما  رد  لاعف  ياـهداهن  اـه و  ناـمزاس  یگنهرف  ياـه  تیلاـعف  يزاـس  یموب  - 14 
اهروشک رگید 
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.تشاد دهاوخ  یپ  رد  ار  دجسم  تیلاعف  حطس  ءاقترا  هنیمز ي  هک  ییاه  همانرب  اب  اهنآ  يزاسدننامه  و 

ار مزال  یهاگآ  اتسور  ای  رهـش  هقطنم ، هلحم ، یگنهرف  تیعـضو  زا  دیاب  امتح  دجـسم ، تماما  رما  يدصت  زا  لبق  تعامج  ماما  - 15 
.دیامن یحارط  ار  دجسم  رد  تیلاعف  يارب  بسانم  ياه  هویش  دوجوم ، یگنهرف  تیعضو  اب  بسانتم  ات  دشاب  هتشاد 

نیا زا  .تـسا  يرورـض  یگنهرف  لالقتـسا  تدـحو و  ظـفح  ياتـسار  رد  ینید  یلم و  میهاـفم  تخانـش  ناسانــشراک  رظن  هـب  - 16 
.تسا دجاسم  اب  ناوج  ناوجون و  لسن  نیب  مجسنم  تابسانم  طباور و  داجیا  هعسوت ، دنیآرف  همزال  هاگدید ،

روما تیلوئـسم  اـی  و  رادروخرب ، یگنهرف  ّمش  زا  لقادـح  هک  دوش  هدافتـسا  دـجاسم  ءاـنما  تأـیه  رد  يدارفا  زا  رودـقملا  یتح  - 17 
.دشاب لغاش  یگنهرف  هاگتسد  داهن و  رد  ای  هدوب و  یگنهرف  تایبرجت  ياراد  هک  دشاب  يدرف  اب  دجسم  یگنهرف 

تیعـضو رد  دناوت  یم  رما  نیا  هک  یگنهرف ، طبر  يذ  ياه  هاگتـسد  هدش ، یـسانشراک  ياه  همانرب  تایبرجت و  زا  يریگ  هرهب  - 18 
.دیامن یط  ار  يدوعص  يدنور  تبثم و  یتارییغت  هدومن و  داجیا  دوبهب  دجسم  ياه  تیلاعف  دوجوم 

دیاب ناوج  ناوجون و  رشق  هژیو  هب  نیبطاخم  یّمک  شیازفا  فده  اب  دجاسم  رد  یملع  یگنهرف و  هعـسوت  رما  رد  يزیر  همانرب  - » 19 
رب
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.دراذگب هدنزاس  تبثم و  ریثات  ناوج ، هشیدنا  حور و  رد  ات  دشاب  یسانشراک  یملع و  لوصا 

رد ار  ام  دناوت  یم  اه ، همانرب  يارجا  یحارط و  رد  یگنهرف » یـسدنهم   » هژیو هب  يدربراک  يزیر  همانرب  ياه  شور  زا  هدافتـسا  - 20 
.دنک نومنهر  ناناوج  ناناوجون و  صوصخ  رد  نام  فادها  هب  رت  ناسآ  رت و  عیرس  یبای  تسد 

نیا ماجنا  .دیآ  لمع  هب  هنیهب  هدافتسا  نآ ، یگنهرف  ياهورین  نینچ  مه  جیـسب و  هاگیاپ  یگنهرف  دحاو  لیـسناتپ  تاناکما و  زا  - 21 
.دراد يدایز  ریثات  دجسم  یگنهرف  ياه  همانرب  یفیک  یّمک و  ءاقترا  رد  مهم 

رازبا نیا  زا  يریگ  هرهب  هـک  دجـسم ، یگنهرف  ياـه  تیلاـعف  بساـنم  هـئارا  رد  یگنهرف  نیوـن  رازبا  يژوـلونکت و  زا  هدافتـسا  - 22 
.دش دهاوخ  نابطاخم  هب  اه  هزومآ  میهافم و  لاقتنا  رد  عیرست  بجوم 

ياهرهش رد  تدمدنلب ) تدم و  هاتوک   ) يدجسم نابطاخم  فلتخم و  راشقا  ینـس و  عطاقم  يارب  یگنهرف  ياهودرا  يرازگرب  - 23 
.یخیرات سدقم و  نکاما  یبهذم و  ياهرهش  رد  هژیو  هب  فلتخم 

هنیمز رما  نیا  هک  اتسور ) رهش و   ) هّلحم حطس  رد  یگنهرف  ماجـسنا  شیازفا  داجیا  رد  دمآراک  ياه  شور  يریگراکب  رب  دیکات  - 24 
.دوب دهاوخ  یعامتجا  قافو  تینما و  بیرض  شیازفا  زاس 
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تیروحم فدـه  اب  وس  مه  ياه  تیلاعف  يا و  همانرب  یگنهرف و  ناوت  يریگراکب  تهج  یگنهرف  عماجم  زکارم و  اب  یگنهاـمه  - 25
.یگنهرف مهم  لوا و  هاگیاپ  ناونع  هب  دجسم  نداد  رارق 

برجم و دـیتاسا  زا  هدافتـسا  و  ناناوج ) ناناوجون و  هب  هژیو  هاگن  اب   ) گـنهرف هزوح ي  رد  یعقاو  ینیع و  ياـهزاین  ییاسانـش  - 26 
.دنشاب یم  زاین » هزوح «  رد  مزال  صصخت  ياراد  هک  هاگآ 

ناناوجون و يدـنمقالع  عون  زین  ناکم و  نامز و  تایـضتقم  نتفرگ  رظن  رد  اب  دـجاسم  یگنهرف  ياهدرکراک  ندومن  دـمآزور  - 27 
.یگنهرف ياه  تیلاعف  هب  ناناوج 

ناگدـننک تکرـش  هب  هدـنزرا  زیاوج  ءادـها  اب  هارمه  یبهذـم  یلم و  فلتخم  ياـه  تبـسانم  رد  یگنهرف  تاـقباسم  يرازگرب  - 28 
(. دجاسم طسوت  )

( .تسا هتشاد  یصاخ  دومن  دجسم  یگنهرف  درکراک  ، � مالسا ربمایپ  تایح  نامز  رد   ) .دجسم یگنهرف  درکراک  ءایحا  - 29 

.نآ ناگدننک  تکرش  اب  یمیمص  تسشن  ماجنا  دجسم و  راوج  مه  ياه  هاگودرا  رد  تاعامج  همئا  روضح  - 30 

: یعامتجا طیحم  رد  ناناوج  ناناوجون و  بذج  ياه  شور  - 

: ناناوج ناناوجون و  یعامتجا  دشر  ياهزاین  عماج  قیقد و  تخانش  - 1 

: زا دنترابع  ناوجون  یعامتجا  دشر  ياهزاین  یتیبرت ، ناصصختم  زا  یضعب  رظن  هب   »
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ییاناوت یقالخا و  لوصا  ینید و  ياه  شزرا  هب  تبسن  شنیب  بسک  رگید و  صاخشا  هب  مارتحا  شرتسگ  یگنوگچ  ِنتخومآ  فلا -
یم دناوخ و  یم  هک  ار  هچ  نآ  دناوتب  دـیامن و  نایب  ینـشور  هب  ار  شراکفا  دـشیدنیب ؛ هنالقاع  هک  نیا  نتخومآ  .نارگید  هب  تمدـخ 

.دمهفب تسرد  دنیب  یم  دونش و 

یگدـنز رد  دنمـشوه  کیرـش  دـّلوم و  کی  ار  ناوجون  هک  ییاه  شیارگ  تخانـش  یعامتجا و  ياـه  تراـهم  شرتسگ  دـشر  ب -
ملاس یطابترا  ياه  تراهم  دوش و  انشآ  فلتخم  ياه  هورگ  دارفا و  اب  هک  دراد  زاین  ناوجون  لیلد  نیمه  هب  .دنروآ  یم  راب  یعامتجا 

.دریگب دای  ار 

اب یـصخش  رطاخ  تیاضر  نتخاس  لداعتم  یبیجوت و  لوپ  تغارف ، تاقوا  زا  لوقعم  هدافتـسا  ییاناوت  ای  تردـق  ندروآ  تسدـب  ج -
.هعماج رطاخ  تیاضر 

یگدـنز رد  رگراک  راک و  شزرا  كرد  نینچمه  یگدـنز ، لیاسو  ءایـشا و  هنادنمـشوه  دربراک  دـیرخ و  یگنوگچ  اب  ییانـشآ  د -
.یعامتجا يداصتقا و 

.ناسنا ناهج و  هب  طوبرم  مهم  یملع  قیاقح  ناسنا و  یگدنز  رد  ملع  ریثات  یملع ، ياه  شور  اب  ییانشآ  ه -

.تعیبط یقیسوم و  رنه ، یبدا ، ياه  ییابیز  یسانشردق  یبایزرا و  ياه  ییاناوت  شرتسگ  يارب  ییاه  تصرف  و -

.ندش نآ  دیفم  وضع  هعماج و  رد  دوخ  فیاظو  قوقح و  تخانش  ز -

.قفوم هداوناخ ي  لیکشت  طیارش  هعماج و  هداوناخ ، تیمها  تخانش  ح -
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(1) «. یتسردنت بوخ و  تشادهب  زا  یفاک  يرادروخرب  ي -

: یعامتجا طیحم  رد  نیبطاخم  میسقت  يدنبزرم و  - 2 

: ینامزاس میقتسم و  نیبطاخم  يدنبزرم  میسقت و  يارب  انبم  نییعت  فلا -

.تمسق ره  كرتشم  تایصوصخ  نییعت  - 

.نآ فلتخم  ياه  تمسق  يدنب  تیولوا  بطاخم و  تیباذج  روتکاف  نییعت  - 

.فده نیبطاخم  ای  بطاخم  نییعت  - 

.فده نیبطاخم  زا  تمسق  ره  يارب  هاگیاج  نییعت  - 

یشم طخ  یحارط  تیبولطم -  نییعت  تامیمصت  رب  رثؤم  یطیحم  یلخاد و  لماوع  لیلحت   ) دجاسم تامدخ  ییاهن  تیبولطم  نییعت  - 
(. تیبولطم ياه 

: قیرط زا  یعامتجا  حطس  رد  دجسم  يابقر  ییاسانش  ب -

.ابقر فعض  توق و  طاقن  لیلحت  - 
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یلو دننک  یم  لمح  شود  هب  ار  یلاسگرزب  یکدوک و  هرود  راب  کی  مادک  ره  لاسگرزب  كدوک و  دیوگ : یم  نیول  تروک  . 1 - 1
نیا دیورف  .دراد  قلعت  ناهج  ود  ره  هب  اریز  دنک ، لمح  دوخ  شود  هب  یناوجون  هرود  رد  اج  کی  ار  راب  ود  ره  تسا  روبجم  ناوجون 

لکـش یگتـسباو و  لالحنا  دشر  ناونع  تحت  نآ  زا  نوسکیرا  و  دـمان ، یم  بیدا  هدـقع  دـیدجت  یـسنج و  هزیرغ  يرادـیب  ار  هرود 
، گربلهک سنرول  .دـنک  یم  دای  هعماج ) اب   ) ینورب . 2 دوخ ) اب   ) ینورد هبناج 1 . ود  داضت  بلاـق  رد  تیوه ) نارحب   ) تیوه يریگ 
، یفن تیوـه ، اـب  ار  هرود  نیا  هژاـیپ  و  دـمان ، یم  یلیمحت  یتنـس و  ياـهدادرارق  زا  رتارف  یقـالخا  لوـصا  يزاـس  نورد  ار  هرود  نیا 

.تسا یگلاس  هس  هرود  رد  نارحب  هباشم  ناوجون  تیـصخش  رد  نارحب  داجیا  دـیوگ : یم  نلا  .دـنک و  یم  زیامتم  یگتـسبمه  لباقت ،
ياهربهار میظعلادـبع  یمیرک  عبنم  ) .دـنک یم  فیـصوت  يرنه  یبهذـم و  ینـالقع ، روما  رد  یگتفکـش  نس  ار  یناوجون  هرود  لزگ 

( ...یتخانشناور
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.ابقر یشنکاو  ياهوگلا  دروآرب  - 

.تامدخ نیبطاخم  رد  دجسم ، هاگیاج  تباقر و  یشم  طخ  يژتارتسا و  یحارط  - 

.بطاخم ياه  شالت  تیریدم  - 

: دجاسم طسوت  فده  نیبطاخم  هب  تامدخ  هئارا  هضرع و  متسیس  یحارط  رد  دنمفده  يزیر  همانرب  ج « - 

.تامدخ هئارا  ياه  لاناک  یحارط  - 

.تامدخ هئارا  ياه  شور  یحارط  - 

.دجاسم رد  نالاّعف  ریاس  ءانُما و  تأیه  تعامج و  همئا  ياه  یشم  طخ  - 

رد دیدج  ياه  شور  ناریا و  یتنس  هعماج  هب  شرگن  اب  عامتجا ، حطـس  رد  دجاسم  یمومع  رابتعا  دامتعا و  دوبهب  يزاسدمآراک و  -
(1) «. دجسم تامدخ  هئارا 

هب روبجم  اه  نآ  یعامتجا ، ياـه  تیعقوم  بسک  هب  ناـنآ  جاـیتحا  ناـناوج و  ناـناوجون و  یفطاـع  ياـه  يدـنمزاین  هب  هجوت  اـب  - 3 
هک یناوج  ناوجون و  .دـنراد  یبلق  یفطاع و  هطبار  وا  اـب  هک  ینـالاسگرزب  صوصخ  هب  .دنتـسه  نـالاسگرزب  اـب  دوخ  يزاسدـننامه 
درف تأیه  عضو و  رد  ار  دوخ  یلک  روط  هب  دـنک و  یم  راتفر  نالاسگرزب  دـننام  دـشوپ ، یم  هنانز  ای  هنادرم  سابل  دـشک ، یم  راگیس 

نآ یپ  رد  دروآ ، یم  رد  لاسگرزب 

ص:205
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یفطاع و طابترا  داجیا  اب  دیاب  هسردم  ءایلوا  زین  دجسم و  نیلوئـسم  .دنک  ءاضرا  ار  دوخ  رتالاب  یعامتجا  تیعقوم  بسک  اب  هک  تسا 
يدارفا هب  بسانمان ، ياهراک  ماجنا  یفنم و  ياه  تیصخش  اب  يزاسدننامه  ياج  هب  ار  اه  نآ  اریگ  ابیز و  یتروص  هب  یقطنم  یلماعت 

.دنیامن نییبت  یفرعم و  هئارا ، اه  نآ  يارب  ار  يدابع  کسانم  ضیارف و  ماجنا  دومن و  لدب  تبثم 

.یگنهرف ینید و  ياه  تیلاعف  ماجنا  يزیر و  همانرب  رد  مدرم ، رب  مکاح  یعامتجا  بادآ  هظحالم ي  تیاعر و  - 4 

بادآ و یعمج  یگدـنز  رگید ، يوس  زا  .دـشاب  هتـشاد  یعمج  یگدـنز  دراد  تسود  تسا ، یعامتجا  دوجوم  ناـسنا  هک  اـج  نآ  زا 
اب شرافـس و  اب   � یلع ماما  ور  نیا  زا  .ددرگ  هدامآ  رتهب  ملاس و  یگدـنز  يارب  طـیحم ، اـت  دوش  لـمع  نادـب  دـیاب  هک  دراد  یطیارش 
یم نینچ   � نـسح ماما  شدنزرف  هب  شرافـس  رد  ترـضح  نآ  .دهد  یم  رارق  دیکات  دروم  ار  یعامتجا  بادآ  تیاعر  شیوخ ، راتفر 

: دیامرف

رخف نانآ  نایم  رد  .ریگ  راک  هب  ار  دوخ  لقع  نک ، یگدنز  لحم  نآ  موسر  بادآ و  اب  يدوب  بیرغ  يرهش  رد  هاگ  ره  ناج ، نسح  »
(1) «. دنرامش یم  مرتحم  ار  دوخ  موسر  بادآ و  هک  دراد  ینادنمدرخ  القع و  یتیعمج  ره  اریز  امنم ، تاهابم  و 
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دهاوخ یم  ًاعبط  لماکت  دـشر و  زا  هلحرم  نیا  رد  درف  نیاربانب  یلاسگرزب ، یکدوک و  نیب  تسا  یلپ  ًـالومعم  یناوج  یناوجون و  - 5
ّدم دیاب  یعامتجا  طیحم  رد  اهزاین  نیا  هک  دراد  یـصاخ  ياهزاین  روظنم  نیمه  يارب  دنک و  هدامآ  یلاسگرزب  یگدنز  يارب  ار  دوخ 

: دریگ رارق  رظن 

عون يزرو ، قشع  تیونعم ، یتسرپادخ ، نافرع ، نید ، يژولوئدـیا  قیرط  زا  دوخ  یگدـنز  ندرک  راد  ینعم  ياه  هار  نتخومآ  فلا -
...و یتسود ،

.یلاسگرزب نارود  یگدنز  يارب  يرورض  ياه  شیارگ  اه و  ییاناوت  هدیچیپ ، ياه  تخانش  تفرعم و  بسک  ب -

.بسانم لغش  باختنا  ندرک و  راک  ییاناوت  اهدادعتسا و  لماکت  دشر و  ج -

.هداوناخ لیکشت  رسمه و  باختنا  ییوشانز ، فیاظو  ماجنا  يارب  یگدامآ  د - 

.یعامتجا یگدنز  رد  یطابترا  ياه  تراهم  نتخومآ  ه - 

هناـهاگآ تروص  هب  دـیلقت  ینهذ ، براـجت  نس و  شیازفا  اـب  هک  دراد  زاـین  وگلا  هب  شیوخ  تاـیح  فلتخم  لـحارم  رد  ناـسنا  - 6 
یتیصخش شرظن  هب  هک  یصاخشا  ای  صخش  اب  دنک ؛ یم  یعس  درف  لاح  نیا  رد   » .دریگ یم  رارق  هدارا  هطیح ي  رد  هتفرگ و  تروص 

رارق قشمرـس  دوخ  يارب  ار  صاخـشا  ای  درف  نآ  یقالخا  يراتفر و  ياه  یگژیو  اه و  شرگن  هدرک ، يزاسدـننامه  دـنراد  لوبق  لباق 
راتساوخ هعماج  رد  وا  .تسا  يریذپوگلا  شا ، یعامتجا  ياه  هتساوخ  زا  یکی  زین  ناوج  .دهد 
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هدرک و ییاسانش  ار  ناناوج  بوبحم  ياه  تیـصخش  تسیاب  یم  ءانما  تأیه  .دشاب  وگلا  وا  يارب  راتفگ  راتفر و  رد  هک  تسا  یناسک 
تروشم و اب  راک  نیا  .دننک  ینارنخس  صاخ  مسارم  رد  ای  دنوش و  رـضاح  نارازگزامن  عمج  رد  ات  دنک  توعد  دجـسم  هب  ار  اه  نآ 

(1) «. تسا ریذپ  ناکما  ناناوج  يراکمه 

هرادا رد  ناناوج  دوخ  نداد  تکرـش  دجاسم ، هب  ناناوج  ناناوجون و  بذج  لماوع  نیرت  مهم  نیرترثؤم و  زا  تفگ  ناوتب  دیاش  - 7 
نانآ هب  هکنیا  نمـض  ناشدوخ ، یگنهرف  یبهذـم و  روما  هرادا  رد  ناناوج  نداد  تلاـخد  ینعی  رما  نیا   » .دـشاب یم  دـجاسم  روما  ي 

سفن و هب  دامتعا  شیازفا  تابجوم  هداد و  شیازفا  نانآ  رد  ار  يریذـپ  تیلوئـسم  تیلباق  دـشخب ، یم  تیـصخش  صخـشم و  تیوه 
هدرک و یقلت  دوخ  ياه  هماـنرب  ار  دـجاسم  ياـه  هماـنرب  ناـناوج  تروص  نیا  رد  .دـنزاس  یم  مهارف  اـه  نآ  رد  ار  دوخ  هب  ناـنیمطا 

(2) «. دنتسه تعاطا  هب  روبجم  طقف  اهنآ  دوش و  یم  هتکید  اه  نآ  هب  الاب  زا  اه  همانرب  نیا  هک  دنیامن  یمن  ساسحا 

يریگ هرهب  .تسا  ینیب  مک  دوخ  ساسحا  دنتـسه  هجاوم  نآ  اب  ناناوج  ناناوجون و  هک  یتالـضعم  زا  یکی  یعامتجا  طـیحم  رد  - 8 
زا یفاک  تخانش  ییاناوت و  هک  هاگآ  ناملعم  زین  ناسردم و  ناغلبم و  زا 

ص:208
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هب  ) طابترا نیا  رد  دـنمفده  یـشور  يریگراکب  .تسا  يرورـض  دـننادب  زین  ار  نآ  ناـمرد  حیحـص  هار  هتـشاد و  لـضعم  نیا  بقاوع 
اب نانآ  سنُا  يزاسانـشآ و  نمـض  دـناوت  یم  دـنوش ) ماگ  شیپ  هنیمز  نیا  رد  نایبرم  تاـعامج و  هّمئَا  نیغلبم ، هک  یناـمز  صوصخ 

.دوش عقاو  رثوم  بسانمان  راتفر  نیا  عفر  رد  دجاسم ،

یفیرعت هک  دـنک  لمع  شفیاظو  هب  دـمآراک  یقطنم و  تقد و  هب  دـناوت  یم  یتروص  رد  یعامتجا ، داهن  کی  بلاـق  رد  دجـسم  - 9 
...و نارازگزامن  نامداخ ، تعامج ، ماما  ءانما ، تأیه  زا  معا  نآ  یناسنا  دوجوم  عباـنم  نـالاعف و  فیاـظو  حرـش  زا  فارطـالا  عماـج 

حطس ءاقترا  ییاراک و  شیازفا  نمض  سدقم ، داهن  نیا  یناسنا  عبانم  تارایتخا  دودح و  فیاظو ، ندرک  دنمنوناق  اب  .دریذپ  تروص 
.دش دهاوخ  هدوزفا  ناناوج  ناناوجون و  هژیو  هب  نابطاخم  دادعت  رب  یفیک  یمک و  ياه  تیلاعف 

هن ناشیا  روضح  .دشاب  یم  لحم  نامه  رد  دجـسم  تعامج  ماما  یگدنز  دجـسم ، هب  نابطاخم  بذج  رد  مهم  لماوع  زا  یکی  - 10 
تفُلا سنُا و  لماعت و  طابترا و  شیازفا  هنیمز  هکلب  دش  دهاوخ  لحم  تالضعم  تالکـشم و  لئاسم و  اب  رتشیب  ییانـشآ  بجوم  اهنت 

اه نآ  هک  ارچ  داد ؛ دهاوخ  قوس  دجسم  يوس  هب  ار  یلاها  تیاهن ، رد  طابترا  یلد و  مه  نیا  .دومن  دهاوخ  مهارف  ار  یلاها  اب  ناشیا 
.تشاد دنهاوخن  تعامج  ماما  هب  تبسن  ار  ندوب  هبیرغ  سح  يرود و  تبرغ و  ساسحا  رگید 
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هدـعو تادـهعت و  هب  ندرک  لمع  رد  نآ ، ناگدـننک  هرادا  صوصخ  هب  دجـسم  یناسنا  عبانم  یعامتجا  راـتفر  دوبهب  حالـصا و  - 11
فارحنا راتفر  صخاش  یـسررب  رد  .دراد  دجـسم  هب  نابطاخم  یمک  شیازفا  بذـج و  رد  ییازـسب  شقن  مهم ، نیا  .هدـش  هداد  ياـه 

رد نارازگزامن  یعامتجا  شنک  عقاو  رد  .تسا  يا  هژیو  تیمها  ياراد  دـهع ، هب  يافو  صخاش  هک  دـیدرگ  مولعم  نارازگزامن  زیمآ 
.دراد يراد  ینعم  شقن  دهع  هب  يافو  یعامتجا و  دهعت  هلوقم 

هک ینارفاسم  زین  تایلاع و  تابتع  نارئاز  مارحلا و  هللا  تیب  جاجح  زا  تراـیز  دـیدزاب و  هقردـب ، لابقتـسا ، مسارم  رد  تکرـش  - 12 
ياتـسار رد  ار  مادقا  نیا  روشک ) لخاد  رود  قطانم  ای  روشک  زا  جراخ   ) .دنیامن یم  تمیزع  لحم ، زا  جراخ  هب  ینالوط  تدـم  يارب 

لمع نیا  زا  ار  بوخ  يا  هرطاخ  هراومه  دـشاب و  یم  نانآ  هداوناخ  نارفاسم و  اب  يدجـسم  نارازگزامن  نیلوئـسم و  نیب  تفُلا  داجیا 
.درک دهاوخ  داجیا  نانآ  ناهذا  رد 

یـصاخ ییایفارغج  قطانم  زا  ای  هفیاـط و  زا  ـالومعم  دجـسم  راوج  مه  تـالحم  زا  یـضعب  ناـنکاس  بلاـغ  هک  نیا  هب  هجوت  اـب  - 13 
نارگید دید  ضرعم  رد  اه  نآ  یتسد  راثآ  تنس و  موسر ، بادآ ، زا  يا  هولج  نآ  رد  هک  دجسم  طسوت  هاگشیامن  يرازگرب  دنتسه ،
دجـسم هب  ار  مدرم  یکیدزن  یعامتجا و  قافو  شیازفا  سنُا ، هنیمز  دراد ، رب  رد  ار  دجـسم  هبذاـج  شیازفا  هک  نیا  نمـض  دریگ ، رارق 

.تشاد دهاوخ  یپ  رد 
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راشقا نیا  هب  کمک  هک  نونکا  .تسا  هدوب  نادـنمزاین  ناعون و  مه  هب  کـمک  لـحم  تیرـشب ، خـیرات  لوط  رد  هراومه  دجـسم  - 14
تسا هتسیاش  دجسم ، یعامتجا  نواعت و  شقن  يایحا  تهج  تسا ، هدش  راذگاو  صاخ  ياهداهن  هب  هعماج  زا  یعامتجا  ریذپ  بیسآ 

.دوش لاسرا  تیامح و  تیاده و  دجسم  قیرط  زا  اه  کمک  نیا  مامت  ات  ددرگ  ذاختا  میسرت و  يراکوزاس 

هب تسا و  يدابع  لامعا  یلصا  روحم  تعامج ، زامن  هماقا ي  دشاب و  یم  يدابع  دجـسم ، یلـصا  درکراک   » هک نیا  هب  هجوت  اب  - 15 
تیوه هب  دناوت  یم  تسا و  رثؤم  ناناوج  ناناوجون و  یعامتجا  دـشر  دـنیارف  رد  دراد و  یعامتجا  هولج  هک  یکـسانم  زا  یکی  ناونع 

رارق يدـج  تیانع  دروم  مهم  نیا  دـجاسم ، ياه  تیلاـعف  يزیر و  هماـنرب  رد  تسا  هتـسیاب   (1)« دشخبب بولطم  یماوق  لکـش و  يو 
.دریگ

یموق و ياه  تیساسح  زا  يریذپریثأت  تلاخد و  زا  يریگولج  نمض  دجاسم ، حطس  رد  فلتخم  ياه  تیلاعف  يزیر  همانرب  رد  - 16 
یـساسحا راـکفا  زا  رود  هب  تینـالقع و  یعمج و  درخ  زا  رادروخرب  هک  اـه  نآ  نارظن  بحاـص  ناـگرزب و  تارظن  زا  اـهنت  يا ، هلیبق 

.دوش هداد  تلاخد  يزیر  همانرب  رد  میقتسمریغ  روط  هب  اهداهنشیپ ، نیا  دجسم  هبذاج ي  شیازفا  يارب  دوش و  هدافتسا  تسا ،

نادقف یلایخ و  یب  یتوافت ، یب   » ناناوج جیار  تالکشم  زا  یکی  - 17 
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، تسا هدـش  هجاوم  لکـشم  نیا  اب  هک  يدرف  يارب  نیاربانب  .تسا  دوخ  یبهذـم » یعامتجا و  فیلاکت  هب  تبـسن  تیلوئـسم ، ساسحا 
ياه تیعقاو  قیاقح و  هب  تبسن  ار  درف  هکلب  درادن  يدوس  اهنت  هن  یبای ، هشیر  یسانش و  ببـس  نودب  یغیلبت  یتیبرت و  مادقا  هنوگره 

.دنادرگ یم  رجزنم  دوجوم 

تمرح و ظفح  لاح و  تیاعر  مارتحا و  گنهرف  ندرک  هنیداـهن  دـجاسم ، هب  بطاـخم  بذـج  ياـه  هویـش  نیرت  مهم  زا  یکی  - 18 
هژیو هاگن  داجیا  .تسا  یمهم  هاگیاج  ياراد  نسم ، دارفا  نایم  رد  صوصخ  هب  اهرت  گرزب  هب  مارتحا  تیاعر  .تسا  دارفا  تیـصخش 

.دشاب هتشاد  یپ  رد  هیتآ  رد  یبولطم  تبثم و  ياهدمآیپ  دناوت  یم  ناناوج  ناناوجون و  نیب  رد  صوصخ  نیا  رد 

زا رپ  دـیدج  لاس  زاغآ  ناوج ، ناوجون و  ره  يارب  .دـیازفیب  نآ  هبذاج  هب  دـناوت  یم  دجـسم  رد  لیوحت  لاس  مسارم  يرازگرب  - 19 
کی داـجیا  هنیمز ي  میناوتب  داـش  یمـسارم  يارجا  تسرد و  يزیر  هماـنرب  اـب  رگا  .تسا  یندـنامدای  هب  نیریـش و  بوـخ ، تارطاـخ 

.دش دهاوخ  داجیا  دجسم  هب  تبسن  نانآ  راکفا  رد  تبثم  یشرگن  میروایب ، دوجوب  نانآ  ناهذا  رد  ار  بوخ  هرطاخ ي 

اب یلم ،) یمالسا و  ياه  نشج  دایعا و  مسارم  هژیو  هب   ) فلتخم ياه  تبسانم  رد  لحم  ياه  هداوناخ  هژیو ي  مسارم  يرازگرب  - 20 
سنُا هنیمز ي  رگید ، کی  اب  اه  هداوناخ  يزاسانـشآ  نمـض  راک  نیا  ماجنا  .توعد  تراـک  لاـسرا  اـی  يروضح و  یمـسر و  توعد 

زین دجسم  اب  نانآ 
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.داد دهاوخ  رارق  ریثات  تحت  زین  ار  نانآ  نادنزرف  اضف  نیا  ًاتیاهن  .دش  دهاوخ  مهارف 

رایسب شور  نیا  تحیصن ، ای  فورعم و  هبرما  هنوگره  ماجنا  زا  لبق  ناوج  ناوجون و  اب  ندش  یمیمص  یتسود و  مّدقت  تیاعر  - 21 
دنک لوبق  ار  نآ  دناوت  یم  رتهب  دونـشب  تقافر  یتسود و  تلاح  اب  ار  يدنپ  تحیـصن و  ره  رگا  اریز  دوب ، دهاوخ  رمثرمثُم  زاسراک و 

.دیآ یمن  رب  نآ  ربارب  رد  يریگ  عضوم  ای  لباقت و  ددص  رد  و 

ياه هورگ  لیکشت  اب  .دنشاب  یم  لکشم  ياراد  يوحن  هب  هک  یناسک  میتی و  ياه  هچب  ناوتان ، رامیب ، ياه  هداوناخ  هب  یشکرس  - 22 
سنُا داجیا  رد  دناوت  یم  لمع  نیا  .دنوش  یم  راد  هدهع  ار  اه  هداوناخ  نیا  زا  يدادعت  یگدیسر  تیلوئـسم  هورگ  ره  هک  يدجـسم ،

.دیامن افیا  یمهم  شقن  دجسم  اه و  هداوناخ  نیا  نیب  تفُلا  و 

قیالس هب  يدج  هجوت   ) هار نیا  رد  ارجا  لباق  فلتخم و  ياه  شور  يریگراک  هب  دجسم و  اب  لحم  ياه  هداوناخ  هطبار  تیوقت  - 23 
نیا زا  دوش و  عقاو  رثوم  دـجاسم  اب  نانآ  لماعت  طابترا و  شیازفا  رد  دـناوت  یم  نیباـم  یف  طاـبترا  قیمعت  هک  اـه ) هداوناـخ  فلتخم 

.ددرگ لیهست  مهارف و  دجسم  هب  ناشبذج  هنیمز  قیرط ،

هک ییاتـسور  قطانم  يرهـش و  هعماج ي  زا  یقطانم  رد  .دریگ  رارق  رظن  ّدـم  هعماـج  یعاـمتجا  تیعقوم  دـیاب  يزیر  هماـنرب  رد  - 24 
رد یبهذم  تاداقتعا  ینید و  تاشیارگ  تسا ، هدش  ظفح  نآ  یتنس  تفاب 
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.دنتسه رادروخرب  يرت  شیب  قنور  زا  هدوب و  رت  لاعف  قطانم ، نیا  دجاسم  هجیتن  رد  هدوب و  رت  يوق  ناناوج  ناناوجون و 

لـئاسم و حرط  زا  يرادروـخرب  لـیلد  هب  دجـسم ، رد  دـنراد  یعاـمتجا  یموـمع و  هبنج  هک  ییاـه  هماـنرب  مسارم و  يرازگرب  - » 25 
يرت شیب  نابطاخم  ناوت  یم  همانرب  نیا  يارجا  اب  .تسا  یـصاخ  هبذاج  ياراد  دنوش ، یم  دنم  هرهب  نآ  زا  مدرم  هماع ي  هک  یتیلاعف 

(1) «. داد قوس  دجاسم  تمس  هب  ار 

دجـسم تیمها  لوا  هجرد  رد  دیاب  ناگیاسمه  قوقح  تیاعر  .نآ  ناگیاسمه  دجـسم و  تیریدـم  نیب  هنـسح  طابترا  يرارقرب  - 26 
اب لدابت  لماعت و  هرتسگ  ذوفن و  شیازفا  زاس  هنیمز  نارگید ، يارب  يزاسوگلا  نمض  ناگیاسمه ، اب  هناتـسود  کیدزن و  لماعت  .دشاب 

.دش دهاوخ  لحم  ياه  هداوناخ  رگید 

دوجو نآ  لصف  لح و  ناکما  دجـسم  نیلوئـسم  طسوت  هک  يدراوم  یلحم و  ياـهاوعد  یگداوناـخ ، تاـفالتخا  هب  یگدیـسر  - 27 
تعامجزامن هماقا  هب  عوضوم  لح  نایاپ و  هک  ییاه  نامز  رد  دجسم و  ناتسبش  رد  رودقملا  یتح  روما  نیا  ماجنا  دوش  یعـس   ) .دراد

(. دریذپ تروص  دوش ؛ متخ 
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« بطاخم بلج  يارب  یمومع  مسارم  تیمها  نازیم   » شـسرپ هب  خـساپ  رفن  عومجم 1201  زا  یجنـسرظن  کی  جیاتن  ساسا  رب  . 1 - 1
مسارم نیا  شقن  نایوگخساپ  زا 85 �  شیب  عومجم  رد  ینعی  دنا  هدرک  باختنا  ار  تیمها » اب   » هنیزگ دارفا  نیا  دصرد  ای 9/44   539

تاغیلبت نامزاس  یگنهرف  تنواعم  ، 1380 هعـسوت ، موس  همانرب  نید و  یتاعلاطم  هژورپ   ) .دـنناد یم  تیمها  اب  ار  بطاخم  بذـج  رد 
(. یمالسا
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یناور یحور و  شمارآ  هرود ، نیا  رد  تسا و  ینورد و  تالوحت  زا  راشرـس  یناوج  یناوجون و  ینـس  عطقم  هکنیا  هب  هجوت  اـب  - 28
نانآ يارب  یناور  یحور و  شمارآ  داجیا  رد  تدابع  دجـسم و  شقن  تسا  مزال  دوش  یم  بوسحم  ناـنآ  مهم  یلـصا و  ياـهزاین  زا 

.ددرگ نییبت 

اه نآ  یفنم  تبثم و  شرگن  بطاـخم ، تیفرظ  هب  هجوـت  اـه ، لـح  هار  نیرت  بساـنم  نیرتـهب و  يریگراـکب  ییاسانـش و  يارب  - 29 
.تسا بلاطم  هئارا  تیفیک  رد  یجنسدوخ  یبایزرا و  صخاش  نیرتهب  نآ ، شریذپ  رواب و  لئاسم ، حرط  هب  تبسن 

جیورت تهج  رد  داهن ) نیا  ندوب  یمدرم  هب  هجوت  اب   ) اتسور رهش و  یمالـسا  ياهاروش  لیـسناتپ  ناوت و  زا  بسانم  يریگ  هرهب  - 30 
.دجاسم هب  اروش  نیا  قیرط  زا  یمدرم  يونعم  يدام و  ياه  کمک  تیاده  دجسم و  زامن و  گنهرف 

رد یعامتجا  تیلاعف  شرتسگ  ناـنآ و  دادعتـسا  تیقـالخ و  ناـناوج ، ناـناوجون و  هژیو  هب  یمدرم ، ياـهورین  رب  دـیاب  دـجاسم  - 31 
.دش دهاوخ  یگنهرف  یعامتجا و  تالضعم  لح  اهورین و  دشر  بجوم  رما  نیا  دننک ؛ هیکت  لحم  حطس 

، يو تامدخ  زا  يریگ  هرهب  تاداع  بطاخم و  راتفر  رد  رثوم  يدرف  تایـصوصخ  بطاخم ، راتفر  لدـُم  تخانـش  یجنـسزاین  - » 32 
ییاسانش
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(1) «. نآ زا  سپ  راتفر  تامدخ و  زا  يریگ  هرهب  زا  شیپ  بطاخم  يریگ  میمصت  دنیارف  لیلحت  و 

هک نیا  فده  اب   ) درب یم  رس  هب  نادنز  رد  یلیالد  هب  اه  نآ  هداوناخ ي  تسرپرس  هک  ییاه  هداوناخ  نداد  رارق  شـشوپ  تحت  - 33 
(. دنیامن تفُلا  دجسم  اب  دنوشن و  هدیشک  یعامتجا  يراجنهبان  داسف و  نماد  رد  اه  نآ  نادنزرف  لایع و 

هب میقتـسم  کمک  زا  دـنک و  یقلت  هناراکددـم  ار  دـجاسم  هب  کمک  رد  یتلود  ياه  هاگتـسد  شقن  دـناوتب  هک  ینایرج  داجیا  - 34 
.دیامن يریگولج  دزاس ، یم  ردابتم  نهذ  رد  ار  یتموکح  یتلود و  دجاسم  ینهذ : تشادرب  هک  دجاسم 

مجاهت رطخ  ضرعم  رد  رت  شیب  هک  ناـناوج  ناـناوجون و  اـه و  مناـخ  يارب  هژیو  هب  هداوناـخ  هرواـشم  ياـه  سـالک  يرازگرب  - 35 
.نادراک هبرجت و  اب  ناسانشراک  طسوت  دنراد ؛ رارق  یعامتجا  ياه  يراجنهبان  یگنهرف و 

اب هارمه  رازگزامن  نیرت  مظنم  نیرت ، نسم  نیرت ، لاسدرخ  نوچ  ینیوانع  اب  نارازگزامن  زا  لیلجت  مسارم  هنـالاس ي  يرازگرب  - 36 
...و فلتخم  ياه  هصرع  رد  نارازگزامن  نیرت  لاعف  دجسم ، رد  رمتسم  روضح 

رد هک  يوـحن  هب  ...و  يداـقتعا  ینید و  تامدـخ  هـیارا  رد  دجـسم  یناـسنا  عباـنم  اـهورین و  زا  حیحـص  بساـنم و  يریگ  هرهب  - 37 
ياتسار
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.دشاب هتشاد  تبثم  ریثأت  نابطاخم  هزیگنا ي  شیازفا  رب  دجاسم ، یناسر  تمدخ  درکراک 

یمومع هافر  تیعضو  یـسررب  تهج  دجاسم ، حطـس  رد  مدرم  مومع  زا  توعد  اب  یگتفه  ای  هناهام  تاسلج  هلـسلس  يرازگرب  - 38 
(. ناناوج هژیو  هب   ) یلاها تارظن  اهداهنشیپ و  ذخا  راک و  هار  هئارا  اب  هارمه  لحم ،

يادص نازیم  ندوب  الاب  زا  یـشان  يادصورـس  ریظن  نآ  لکـش  ره  هب  تمحازم  داجیا  مدـع  دجـسم و  ناگیاسمه  لاح  تاعارم  - 39 
.دوش یم  نانآ  رازآ  تیذا و  بجوم  هک  ییاهراک  رورض و  ریغ  ياهدمآو  تفر  وگدنلب ،

يرارقرب رد  یعـس  لحم و  سرادـم  دـجاسم و  طسوت  دنتـسه  هرواشم  ییامنهار و  دـنمزاین  هک  یناناوج  ناناوجون و  ییاسانـش  - 40 
.مزال کمک  ییامنهار و  هرواشم ، نتشاذگ  رایتخا  رد  يارب  اه  نآ  اب  هطبار 

صوـصخ رد  یموـمع  راـکفا  دزن  هژیو  هاـگن  داـجیا  روـظنم  هب  ییارجا  بساـنم و  راـکوزاس  یحارط  دـنمفده و  يزیر  هماـنرب  - 41 
(1) .دیامن یقلت  یبهذم  ینید و  تامدخ  هئارا  زکرم  ناونع  هب  ار  نآ  ات  دجسم ،
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ینعی 666 وگ ، خساپ  دارفا  زا  تبـسن  نیرت  شیب  وگ ، خساپ  دارفا  رفن  عومجم 1201  زا  دهد  یم  ناشن  یجنـسرظن  کی  جیاتن  . 1 - 1
ینعی ناشیا  زا  تبـسن  نیرت  مک  دـنا و  هدرک  مالعا  تیمها » اب  یلیخ   » بطاخم بذـج  رد  ار  مدرم  روما  هب  یگدیـسر  ای 5/55 �  رفن 

یتاعلاطم هژورپ  عبنم   ) .دـنا هدومن  رکذ  تیمها » مک  یلیخ   » بطاـخم بذـج  رد  ار  مدرم  روما  هب  یگدیـسر  دارفا ، ای 9/2 �  رفن   35
(. یمالسا تاغیلبت  نامزاس  یگنهرف  تنواعم  ، 1380 هعسوت ، موس  همانرب  نید و 

تعامج زامن  دجاسم و  هب  ناناوج  ناناوجون و  بذج  www.Ghaemiyeh.comياهشور  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 355زکرم  هحفص 226 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13107/AKS BARNAMEH/#content_note_217_1
http://www.ghaemiyeh.com


میمصت ذاختا  يارب  لحم ، یلاها  تروشم  يرکف و  مه  تهج  بسانم  رتسب  داجیا  فده  اب  دجسم  طسوت  هلحم  ياروش  لیکشت  - 42
.طبریذ يدابم  تارادا و  نیلوئسم  هب  راک  هار  داهنشیپ  يزاس و 

تأیه تعامج ، ماما  زا  معا  یناـسنا  عباـنم  هژیو  هب  دجـسم  هزوح  نـالاعف  هاـگیاج  یعاـمتجا و  درکراـک  نییبت  قیقد و  فیرعت  - 43 
...و مداخ ، فقاو ، یناب ، ءانما ،

تفُلا سنُا و  بجوم  رما  نیا  هک  دجـسم ؛ رد  نارازگزاـمن  یـسرپ  لاوحا  هحفاـصم و  وـگتفگ و  ياـضف  هنیمز و  ندروآ  مهارف  - 44 
.دش دهاوخ  رگید  کی  اب  نانآ  رت  شیب 

یب ياـه  هداوناـخ  دـننام  دنتـسه ، یحور  یفطاـع و  يداـم و  هجوت  دـنمزاین  يوـحن  هب  هک  يدجـسم  ناـگیاسمه  هب  یـشکرس  - 45 
...و هداتفا  راک  زا  رامیب ، تسرپرس ،

اه تیلاعف  یهدـناماس  رد  اضف  نیا  زا  يریگ  هرهب  دجـسم و  هب  کمک  يارب  لحم ، یعامتجا  طیحم  رد  ملاس  تباقر  ّوج  داجیا  - 46 
.نآ رتهب  ماجنا  رد  کمک  و 

دجسم هب  ندیـشخب  تیروحم  رد  دناوت  یم  رما  نیا  هک  تعامج  ماما  طسوت  هلحم  رد  قافو  ياه  هار  يریگراک  هب  ییاسانـش و  - 47 
.دیامن کمک  روما  مامت  رد 
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صاخ تاقبط  يارب  هژیو  تامدـخ  رد  عونت  هعماج و  راـشقا  مومع  تامدـخ  زا  يریگ  هرهب  هنماد  شرتسگ  تهج  يزیر  هماـنرب  - 48
.دنتسه تمدخ  نآ  بلاط  هک 

اهدیدهت و ندرب  نیب  زا  اه و  تیلباق  اه و  تص  رف  تیوقت  تهج  دجـسم  یعامتجا  طیحم  رد  اه  تصرف  اهدیدهت و  ییاسانـش  - 49 
.اه تیدودحم 

لیکـشت هدرک و  جاودزا  یگزات  هب  هک  یناناوج  يارب  دجـسم  فرط  زا  بسانم  يا  هیدـه  اب  هارمه  کـیربت  تراـک  کـی  هیهت  - 50 
.دنا هداد  هداوناخ 

.لحم هثدحتسم ي  ثداوح  اه و  نارحب  اب  هلباقم  يارب  بسانتم  هدیجنس و  عیرس ، مادقا  رد  دجسم  تیریدم  ندش  مدق  شیپ  - 51 

.تارودقم دح  رد  دنراد  رارق  دجسم  کیدزن  هلحم  ای  دجسم  راوج  رد  هک  ییاه  هداوناخ  فلتخم  تالکشم  عفر  ییاسانش و  - 52 

.دجسم هب  نسُم  هدروخ و  لاس  دارفا  باهذ  بایا و  رد  کمک  - 53 

: یسایس طیحم  رد  ناناوج  ناناوجون و  بذج  ياه  شور  - 

دوش يزیر  همانرب  دیاب  يوحن  هب   » صوصخ نیا  رد  .یهورگ  یبزح و  یسایس ، ياه  يدنب  حانج  رد  دجـسم  ندش  دراو  زا  زیهرپ  - 1
نانآ روضح  دنیامن ، یم  تیلاعف  یـساسا  نوناق  بوچراچ  رد  دنا و  هتفریذپ  ار  ماظن  لصا  هک  یـسایس  ياه  هورگ  بازحا و  مامت  هک 

يروهمج تساـیر  رهـش و  ياروش  یمالـسا ، ياروش  سلجم  يروتادـیدناک  صوصخ  هب  فلتخم ، ماـیا  رد  غیلبت  تهج  دـجاسم  رد 
نیا ریغ  رد  .دشاب  عنامالب 
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اب .تشاد  دهاوخ  يرترب  هبذاج  رب  هعفاد  هجیتن  رد  .دش  دهاوخ  دودـحم  گنت و  دجـسم  اب  بازحا  يراکمه  لماعت و  هریاد  تروص ،
نیا رد  .دنهد  یم  لیکشت  ناناوج  ناناوجون و  ار  یـسایس  بازحا  ياضعا  ناراداوه و  اه ، تاپمـس  زا  يرایـسب  هک  مهم  نیا  هب  هجوت 

(1) و «. تسا تاقولخم  دادعت  هب  دـنوادخ  هب  یهتنم  ياه  هار  قئالخلا ) سافنا  ددـعب  هللا  یلا  قرطلا   ) هک تشاد  هجوت  دـیاب  صوصخ 
(2)

یم تفایرد  ار  مایپ  رادـشه و  نیا  هحورطم ، شهوژپ  رد  یلم  ياه  شزرا  اـب  ناـناوج  ناـناوجون و  عوضوم  لـیلحت  هیزجت و  رد  - 2 
تفایرد مه  رت  قیقد  ياه  شهوژپ  اب  هک  دراد  اج  دنرادن و  یمجـسنم  هشیدـنا  یلمارف ، یـسایس  هدـیچیپ  لئاسم  رد  اه  هک آ ن  مینک 
راکـشآ ار  اه  نآ  اب  دروخرب  یگنوگچ  نانآ و  ياه  شرگن  للع  اه و  هشیر  مه  میـسانشب و  رتهب  ار  هدیچیپ  لئاسم  نیا  زا  نانآ  ياه 

.میزاس

ياروش هژیو  هب  دجـسم  رد  توافتم  ياه  شیارگ  اب  تاـباختنا  ياهادـیدناک  تسـشن  مسارم  هناـفرط ي  یب  بساـنم و  يرازگرب  - 3 
.اتسور رهش و  یمالسا 
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ص 140. هعسوت 3 ، موس  همانرب  نید و  یتاعلاطم  هژورپ  . 1 - 1
ندوب یسایس  ریغ  تیمها  نازیم  لاوئـس  هب  دادعت 65 �  وگ  خـساپ  رفن  نایم 1201  زا  یلمع  یجنـسرظن  کی  جیاتن  ساسارب  . » 2 - 2

رامآ ساسا  رب  نینچ  مه  الاب .) عبنم   ) دـندرک باختنا  ار  تیمها » اب  یلیخ  تیمها و  اـب   » هنیزگ تعاـمج  ماـما  دجـسم و  ياـه  هماـنرب 
بآ و ظفح  يارب  ار  یلم  بصعت  دـنراد و  دـیدش  رطاخ  قلعت  دوخ  ینید  یلم و  تیوه  هب  ناـناوج  زا  ناناوج 6/87 �  یلم  نامزاس 

لین يارب  يرورض  ار  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  هب  تبحم  قشع و  ینید ، تاداقتعا  هب  يدنب » ياپ   » نینچ مه  یضرا و  تیمامت  كاخ و 
(. ص 22 هرامش 73 ، دجسم ، هلجم  عبنم : «. ) دنناد یم  ناسنا  تداعس  هب 
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ناهذا مهف و  قیمعت  نییبت و  فدـه  اب  اه  تیـصخش  نادنمـشیدنا و  ناگبخن ، روضح  اب  یـسایس  ياـه  تسـشن  هلـسلس  يرازگرب  - 4
(. نابطاخم لیلحت  اب  هارمه  )

تالاوئـس و هب  ییوگ  خـساپ  زین  تالکـشم و  عفر  يارب  دجـسم  رد  ییارجا  ياه  هاگتـسد  نیلوئـسم  روضح  تهج  يزاس  هنیمز  - 5 
.مدرم تاراظتنا 

: يداصتقا طیحم  رد  ناناوج  ناناوجون و  بذج  ياه  شور  - 

نید زا  يدامن  دجسم  رد  روضح  ، ) دوش یم  هعماج  يونعم  یلاعتم و  ياهزاین  اب  هلصاف  داجیا  بجوم  هک  لیخد  لماوع  رگید  زا  - 1 
راظتنا حطـس  نتفر  الاب  .دشاب  یم  يداصتقا  دمآرد  تشیعم و  یگدـنز و  تیعـضو  زا  مدرم  راظتنا  حطـس  شیازفا  تسا ) دارفا  يراد 
یهافر ياهزاین  هب  ًاتدـمع  ار  ناسنا  ياه  شالت  قیالع و  راکفا ، هک  تهج  نیا  زا  اما  تسا ، توافتم  يداصتقا  رقف  هلئـسم  اـب  هچ  رگا 

رد .درادن  رقف  هدیدپ  اب  یتوافت  دیامن ، یم  فیعـض  یهافر  ياه  هزیگنا  دوس  هب  ار  یعمج  یلاعتم و  ياه  هزیگنا  دـنک و  یم  فوطعم 
رازبا اب  دیامن  یعس  اه  هداوناخ  هنوگ  نیا  يارب  حیحـص  يزیر  همانرب  اب  دجـسم  دیدرگ ، ناونع  زین  ًالبق  هک  هنوگ  نامه  صوصخ  نیا 

: دراد رایتخا  رد  هک  يا  هباطخ  یغیلبت و 

، دیامن هعماج  ياه  تیعقاو  رب  قبطنم  یقطنم و  ار  هلحم ) سایقم  رد   ) هعماج راظتنا  حطس  ًالوا :
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رارق روما  سأر  رد  دـیاب  لادـتعا  يور و  هنایم  هار   » هک مالـسا  راعـش  نیا  تایاور ) تاـیآ و   ) ینید ياـه  هزومآ  زا  هدافتـسا  اـب  ًاـیناث :
لدـتعم و یلاها  اب  هعماـج  عقوتم  رـشق  نیا  رت  شیب  سنُا  تقاـفر و  دـهاش  قیرط ، نیا  زا  اـت  دـهد ؛ رارق  هجوت  نییبت و  دروم  ار  دریگ »

.میشاب دجسم  دقتعم 

روما رد  ار  دوخ  ناوت  تیفرظ و  مامت  ًالومعم  دنشاب ، هجاوم  لکشم  اب  یلیلد  ره  هب  یگدنز  تاناکما  لقادح  هیهت  رد  هک  يدارفا  - 2 
نیمه هب  .دـننک  یم  یهافر  ياهزاین  هب  فوطعم  ار  دوخ  یلوغـشم  لد  ینارگن و  مظعا  شخب  دارفا  نیا  .دـنریگ  یم  راـک  هب  یتشیعم 

دوجوب فاکش  تسسُگ و  بسانم  يزیر  همانرب  اب  هدومن و  ُرپ  ار  دارفا  نیا  یعمج  یلاعتم و  ياهزاین  ءالخ  دجسم ، تسا  هتسیاب  لیلد 
لباق دادـعت  هک  دـمآرد  مک  راشقا  نیب  یمکحم  دـنویپ  دـناوت  یم  دراوم  هنوگ  نیا  رد  دجـسم  لاـعف  روضح  .دـیامن  عفترم  ار  هدـمآ 

صاـخ و ییارجا  یغیلبت و  تادـیهمت  يزاـس  مهارف  اـب  دـیامن و  مهارف  دجـسم  اـب  ار  دـنهد  یم  لیکـشت  ار  ناریا  هعماـج  زا  یهجوت 
.دیامن ظفح  اه  نآ  رد  یبسن  روط  هب  ار  يزاین  لداعت  دارفا ، نیا  اب  بسانتم 

ياه طیحم  رد  ...و ) دـنمراک  ای  رگراک و  زور  هژیو  هب   ) فلتخم ياه  تبـسانم  رد  دجـسم  ءانما  تأیه  تعاـمج و  ماـما  روضح  - 3 
فانـصا و نارگراک ، صوصخم  هدش  هدید  كرادت  ياه  همانرب  هژیو  رد  تکرـش  اه و  هناخراک  اه ، هاگراک  يرگراک ، يداصتقا و 

توعد قیرط  زا   ) دجسم رد  ماّیا  نیا  تشاد  یمارگ  تهج  هژیو  مسارم  يرازگرب  زین  نایرازاب و 
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.باّذج دنمفده و  ياه  همانرب  يارجا  اب  هارمه  دجاسم  اب  نانآ  رت  شیب  تفُلا  سنُا و  داجیا  فده  اب  اه ) نآ  زا  یمسر 

همانرب ، » دشاب هتـشاد  ییازـسب  ریثأت  اه  هناخزامن  دجاسم و  هب  نارازگزامن  یّمک  شیازفا  رد  دناوت  یم  هک  یمهم  لماوع  زا  یکی  - 4 
لومعم و دح  زا  شیب  نامز  صاصتخا  .دشاب  یم  یتشیعم  تالکـشم  عفر  يداصتقا و  تیعـضو  هب  نداد  ناماسورـس  رد  نالک  يزیر 

(1) و (2) «. دننک ادیپ  ار  دجاسم  رد  روضح  تصرف  رت  مک  دمآرد ، مک  راشقا  ات  تسا  هدش  بجوم  بسک ، راک و  هب  هعماج  فرع 

ره اریز  داد ، رارق  رظن  ّدم  دیاب  زین  ار  هداوناخ  يداصتقا  تیعضو  دجسم ، هب  ناناوج  ناناوجون و  بذج  فده  اب  يزیر  همانرب  رد  - 5 
.دبلط یم  ار  يداصتقا  تیعضو  اب  بسانتم  صاخ و  يراک  هار  دمآرد ، حطس  رظن  زا  هداوناخ  زا  يا  هقبط 

لّومت زا  هک  لحم  هبسک  نایرازاب و  زا  يدادعت  ای  کی و  روضح  - 6 
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زامن رد  هک  یناناوجون  هک : تسا  هدـش  صخـشم  هدـمآ  لمع  هب  تاـقیقحت  هب  هجوت  اـب  . 2 ص9 . هرامش 82 ، دجـسم ، هلجم  . 1 - 1
زا رت  نییاپ  رتالاب و  تاقبط  رد  هک  يدارفا  هب  تبسن  دراد  رارق  طسوتم  حطس  رد  اه  نآ  هداوناخ  دمآرد  دننک و  یم  تکرش  تعامج 

دادعت زا  هدش  ماجنا  یـسررب  کی  جیاتن  ساسا  نیا  رب   » .دوش یم  هدهاشم  نانآ  دـشر  رد  يرت  شیب  تابث  دـنراد  رارق  يدـمآرد  رظن 
دجـسم هب  رت  مک  یگدنز ، يراک و  هلغـشم  تلع  هب  هک  دنا  هدومن  مالعا  ای 7/20 �  رفن  دادعت 249  ناگدنهد  وگ  خـساپ  رفن   1201

رد هدش  رازگرب  ياه  همانرب  زا  مک  لابقتـسا  لیلد  ار  یگدنز  يراک و  هلغـشم  تقو و  دوبمک  ای 44/2 �  رفن  دادعت 112  دنور و  یم 
هب نتفر  مک  ای  دجـسم و  ياه  همانرب  زا  مک  لابقتـسا  لیلد  ار  يراک  هلغـشم  نایوگ  خساپ  عومجم 33 �  رد  ینعی  دنا  هتسناد  دجـسم 

( یمالسا تاغیلبت  نامزاس  یگنهرف  تنواعم  ، 1380 هعسوت ، موس  همانرب  نید و  یتاعلاطم  هژورپ   ) .دندرک رکذ  دجاسم 
-2
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ياه کمک  بذج  تهج   ) دجسم ءانما  تایه  رد  دنتسه  رادروخرب  یبسانم  هاگیاج  زا  مدرم  نیب  رد  هدوب و  رادروخرب  یبسانم  یلام 
(. لحم هبسک  نایرازاب و 

دارفا نیا  يدام  ياه  کمک  تیاده  بذج و  فده  اب  هعماج  رادروخرب  لومتم و  دارفا  نیب  رد  دجـسم  هاگیاج  حیرـشت  نییبت و  - 7 
.میقتسم ریغ  روط  هب  روشورب  هیعالطا و  هیرشن ، لاسرا  ای  میقتسم و  يوگتفگ  قیرط  زا  دجسم  هب 

هنـسحلا و ضرق  ماو  نتخادرپ  رد  لیهـست  يارب  لحم  رد  دوجوم  هنـسحلا  ضرق  يرابتعا و  تاسـسوم  اه و  کناب  اـب  یگنهاـمه  - 8 
.نارازگزامن نادنمتسم و  هب  يرابتعا  تالیهست 

رابجا و هبئاش  زا  يریگولج  فده  اب  دجسم و  هب  یلاها  یلام  ياه  کمک  هنادنموربآ ي  تفایرد  تهج  بسانم  راکوزاس  داجیا  - 9 
.اه کمک  نیا  تخادرپ  رد  یتسیابردور  هارکا و 

ای یلم و  یبهذـم و  دایعا  ياه  همانرب  يارجا  رد  اه  نآ  تکراشم  تهج  لـحم  فانـصا  ناـیرازاب و  یلاـم  ناوت  زا  يریگ  هرهب  - 10 
.تایفو

.دجسم رد  لحم  يرازاب  هبسک و  نیرت  قالخا  اب  نیرت و  فصنم  ینادردق  لیلجت و  هنالاس  مسارم  يرازگرب  - 11 

.دجسم رد  لحم  هبسک  نایرازاب و  فانصا و  هژیو  تراجت ، هلماعم و  ماکحا  شزومآ  هژیو ي  تاسلج  يرازگرب  - 12 

.لحم یلاها  یلام  ياهزاین  عفر  يارب  دجسم  نارازگزامن  هژیو  هنسحلا  ضرق  قودنص  لیکشت  - 13 
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یعرف ياه  طیحم  - 2

هراشا

لیذ رد   ) اه طیحم  نیا  رد  دوجوم  ياه  شور  دجاسم ، هب  ناناوج  ناناوجون و  بذج  رد  طیحم  شقن  رت  شیب  حیرشت  نییبت و  تهج 
: ددرگ یم  حرطم  ریز  حرش  هب  کیکفت  هب  یلصا ) ياه  طیحم 

 : نالاسمه طیحم  رد  ناناوج  ناناوجون و  بذج  ياه  شور  - 

هب ناناوج  ناناوجون و  بذـج  رد  يرازگریثات  نازیم  نیرت  شیب  زا  نالاسمه  هورگ  یعرف ، ياه  طـیحم  ناـیم  رد  تفگ  ناوتب  دـیاش   
تخانـش تهج  تسا  هتـسیاب  طیحم ، نیا  رد  بذـج  ياه  شور  نایب  زا  لبق  لیلد  نیمه  هب  .تسا  رادروخرب  اه  هناخزامن  دـجاسم و 

هب هدرک و  یّقلت  ام »  » ار دوخ  هک  يدارفا  : » تسا هدش  فیرعت  هنوگ  نیا  هورگ ، دوش : هئارا  یتاحیضوت  رصتخم  نالاسمه  شقن  رتشیب 
هک تسا  ییاه  تهباشم  ای  یتسود ، هزیگنا  .دـنهد  یم  لیکـشت  ار  هورگ  کی  دـنراد  لماعت  رگید  کـی  اـب  مظنم ، رادـیاپ و  تروص 

ار دوخ  دنهد  یم  لیکـشت  ار  هورگ  کی  هک  يدارفا  .دنروآ  یم  تسد  هب  ندـش  تسود  زا  سپ  ای  دـنراد ، مه  اب  هورگ  کی  ياضعا 
(1) «. تساه نآ  نم »  » يدرف ياه  تیوه  زا  رتارف  هک  دننک  یم  كرد  ام »  » تروص هب 

نالاسمه و شقن  تعامج ، زامن  هماقا  دجـسم و  هب  ناناوج  ناناوجون و  يارب  هبذاج  داـجیا  رد  راذـگریثأت  یطیحم  لـماوع  ناـیم  رد   
زا دعب  اقفر  ناتسود و  .دشاب  یم  راکنا  لباق  ریغ  ریگ و  مشچ  رایسب  ناتسود ،
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شیب نامز  تدم  ًاتبـسن  دنراد و  رگید  مه  اب  ار  یکیدزن  طابترا و  لماعت ، نیرت  شیب  یگدنز ) طیحم  هسردـم و  ياضف  رد   ) هداوناخ
.دشاب یم  دایز  نانآ  نیب  رد  رگید ، مه  زا  يریذپریثأت  يراذگریثأت و  نازیم  لیلد  نیمه  هب  .دنتسه  رگید  کی  رانک  رد  يرت 

رگا .تسا  رثوم  دجـسم  رد  روـضح  زاـمن و  هب  وا  ندروآ  يور  رد  دجـسم ، زاـمن و  هب  وا  ياـهوگلا  اـی  درف و  ناتـسود  شرگن  زرط   
فرط زا  .دراد  دوجو  دوش ، مک  وا  یکـسانم  تادابع  ماجنا  یبهذـم و  تاداقتعا  هکنیا  لامتحا  دنـشابن ، یبهذـم  اـهوگلا  ناتـسود و 
تیبثت تیوقت و  رد  يرثوم  شقن  دـنناوت  یم  دنـشاب ، دوخ  یبهذـم  ضیارف  ماجنا  هب  دـیقم  دـنمرواب و  يدارفا  اه  نآ  هچ  نانچ  رگید 

.دنشاب هتشاد  سرادم  دجاسم و  رد  تعامج  زامن  هماقا  هلمج  زا  درف  یبهذم  ياهراتفر 

.دنهد یم  تیمها  رایسب  دوخ  هراب  رد  اه  نآ  تارظن  هب  دنریذپ و  یم  دوخ  نالاسمه  ناتـسود و  زا  ار  ریثات  نیرتشیب  دارفا  زا  یـضعب   
زا هب  یهتنم  هک  دریگ  دوخ  هب  یطارفا  تلاـح  ناـنچ  یهاـگ  تسا  نکمم  دوـخ ، هراـب  رد  نـالاسمه  رظن  هب  نداد  تیمها  هزادـنا  نیا 

ار یگدنز  شمارآ  دناوت  یم  هزادنا  هچ  ات  تیصخش  لالقتسا  نداد  تسد  زا  هک  تسا  نشور  .دوش  تیصخش  لالقتـسا  نداد  تسد 
دشاب و دوخ  هراب  رد  نارگید  ياهرظن  راهظا  بقارم  دیاب  هراومه  اریز  دزاس ؛ وربور  یحور  ياه  بارطـضا  اب  مادم  ار  وا  دنزب و  مهب 

تیمها زا  تسود » باختنا  رد  تقد   » هک تفرگ  هجیتن  ناوت  یم  هدـش ، دای  لماوع  هب  هجوت  اب  .دـهد  رییغت  اه  نآ  لیم  قباطم  ار  دوخ 
رادروخرب يدایز 
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یبوخ تفص  نیلوا  میـشاب و  بوخ  نامدوخ  مینک  یعـس  دیاب  لوا  هجرد  رد  مینک  باختنا  یبوخ  ناتـسود  میهاوخب  رگا  سپ  .تسا 
، مینک یعس  نیاربانب  .تسادخ  ام  تسود  نیلوا  میـشاب  هتـشاد  رطاخ  هب  هشیمه  هک  تسا  نیا  مینک  داجیا  نامدوخ  دوجو  رد  دیاب  هک 

یگدنز هنوگ  نیا  رگا.دهاوخ  یم  ام  زا  یقیقح  تسود  نیا  هک  مینک  یگدـنز  هنوگ  نامه  مینک و  راتفر  هنوگ  نامه  لوا  هجرد  رد 
(1) «. دروآ میهاوخ  تسد  هب  ار  يرایسب  بوخ  ناتسود  هک  مینادب  دیاب  مینک 

مه میراذگ و  یم  ریثات  نارگید  رب  مه  نیب ، نیا  رد  هک  مینک  یم  یگدنز  یناسنا  طباور  زا  ییایند  رد  ام  هک  تسا  ملـسم  يرما  نیا   
نامدوخ رکف  هک  روصت  نیا  اب  میریگ  یم  شیپ  رد  ام  ار  یهار  هاگآدوخان ، الماک  هاـگ  یفنم ) تبثم و  تاریثأـت   ) میریذـپ یم  ریثاـت 

دوخ و هنییآ  ره  تسا  مزال  لیلد  نیمه  هب  تسین  ام  هار  نارگید  هار  اـّما  .میتسین  هجوتم  هدـش و  لـیمحت  اـم  هب  هک  یتروص  رد  تسا ،
تفر شیپ  هار  فشک  يارب  لـیلد ، نیرتـهب  دوخ  اـم ، زا  کـی  ره  ندوـب » اـتمه  یب   » .میورب ار  دوـخ  هار  اـت  مییاـمزایب  ار  ناـمتاکرح 

نارگید زا  ینیزگ  هنومن  يرادربوـگلا و  هب  میهاوـخب  هک  دـشاب  نآ  تفآ  نیرت  گرزب  دـیاش  نیب  نیا  رد  .تسا  ناـمدوخ  هب  صتخم 
(2) «. میزادرپب

یلو دنک  یم  یگدنز  هورگ  رد  یگدنز  لحارم  مامت  رد  درف  هچرگا   
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مان ار  یناوج  یناوجون و  هرود ي  ناوت  یم  اـه  هرود  نیا  زا   » .دـبای یم  يرت  شیب  تیمها  وا  يارب  هورگ  یگدـنز  زا  ییاـه  هرود  رد 
نتفریذپ اب  دـبای و  یم  شیوخ  لقتـسم  لمع  يارب  ییاکتا  هطقن ي  هداوناخ ، زا  ریغ  ییاه  هورگ  رد  تیوضع  اب  درف  نآ  یط  هک  .درب 

هدنیآ ياه  شقن  نتفریذپ  يارب  دراد ؛ یم  رب  ماگ  دوخ  هب  یکتم  یتّیـصخش  هب  نداد  لکـش  ریـسم  رد  هورگ ، رد  فلتخم  ياه  شقن 
نامرآ .دیامزآ  یم  ار  نآ  ددرگ و  یم  انشآ  رت  شیب  هداوناخ ، زا  نوریب  یعامتجا  ناهج  اب  یلک  روط  هب  دوش و  یم  هدامآ  هعماج  رد 

رب هورگ ، رد  یگدنز  .دنهد  یم  قوس  هورگ  لیکـشت  هارمه و  رکف و  مه  نتفای  يوس  هب  ار  وا  دنروآ  یم  رب  رـس  یناوج  رد  هک  ییاه 
.دزای یم  تسد  نآ  هب  ناوج  هک  تسا  دیدج  يا  هبرجت  هداوناخ ، یهن  رما و  زا  اهر  شیوخ و  تاداقتعا  اه و  نامرآ  ساسا 

، هورگ .دوش  یم  بوسحم  يو  لماکت  دشر و  ناوج و  لالقتـسا  تهج  رد  مهم  یـساسا و  یماگ  هورگ  رد  تیوضع  هلحرم ، نیا  رد 
رد اّما  .دراد  یلاعفنا  شقن  رتشیب  یکدوک ، نینـس  رد  درف  .تسا  هعماج  رد  يو  یگدـنز  هداوناخ و  رد  درف  یگدـنز  نایم  يا  هطـساو 

ار وا  لقتسم ، لمع  هب  ششک  .دنازیگنا  یم  رب  نورد  زا  ار  وا  ییاه  ساسحا  اه و  هشیدنا  .دوش  یم  لاعف  یناوج  یناوجون و  هرود ي 
نیا رد  .دزادرپ  یم  هورگ  لیکـشت  هب  راد  فدـه  تروص  هب  يدایز  ّدـح  ات  نیارباـنب  دـناوخ ، یم  ارف  هارمه  رکف و  مه  دارفا  يوس  هب 

زا هک  تسا  یهاگیاپ  هکلب  تسین ، وا  ندش  یعامتجا  يارب  ییارجم  اهنت  هورگ ، تلاح 
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هورگ اب  دروخرب  شزاس و  تباقر ، نادـیم  هب  یهورگ  یگدـنز  اب  رگید  ترابع  هب  .دـنک  یم  لمع  دروخرب و  يریگ -  تهج  نآ - :
شیوخ عفانم  قیالع و  ساسا  رب  درف  دعب  هب  هلحرم  نیا  زا  .دنک  یم  هبرجت  ار  گرزب  عامتجا  رد  یگدنز  دراذگ و  یم  اپ  رگید  ياه 

هک روط  نامه  هورگ ، رد  یگدنز  يارب  درف   (1)« دنک یم  لمع  اه  هورگ  بلاق  رد  دوش و  یم  ادج  اه  نآ  زا  ددنویپ ، یم  اه  هورگ  هب 
.دریذپب دیاب  زین  ار  یصاخ  یلمع  ياهوگلا  دریذپب ، ار  هورگ  ياه  شزرا  دیاب 

دنک و نومنهر  لامک  تداعـس و  ریـسم  هب  ار  نانآ  دـشاب و  ناتـسود  رگید  یلاعت  دـشر و  زاس  هنیمز  دـناوت  یم  بوخ  تسود  کی   
دوخ نالاسمه  ناتسود و  رد  ار ، اه  يورجک  اه و  يراجنهان  روهظ  زورب و  هنیمز  دناوت  یم  فرحنم  قیالان و  تسود  کی  سکعلاب ،
دارفا نیا  بلاغ  هک  تفایرد  ناوت  یم  دنتـسه  یقـالخا  داـسف  ياراد  هک  راـک ، هزب  دارفا  راـمآ  هب  یهاـگن  اـب  .دـیامن  تیوقت  داـجیا و 

دـننک و یم  رکذ  دوخ  بابان  ناتـسود  ار  فالخ  ياـهراک  هب  ندروآ  يور  یلـصا  كرحم  فارحنا و  تلع  ناوج ) رـشق  زا  ًاتدـمع  )
.دننک یم  نایب  فرحنم  دب و  ياقفر  ناتسود و  ار ، شیوخ  ندش  هدیشک  داسف  هب  فارحنا و  رد  یلصا  رصقم 

دب رای  زا  زیرگ  یم  یناوت ، ات 

دب رام  زا  دوب  رتدب  دب ، رای 

دنز ناج  رب  ارت  اهنت  دب ، رام 

دنز نامیا  رب  ناج و  رب  دب ، رای 
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ياـه شزرا  اـب  هزیتـس  هب  نآ  رد  وا  هک  دوـش  یم  یهاـگیاپ  هاـگ  دراد ، درف  يارب  هک  یتـیمها  دوـجو  اـب  یهورگ ، یگدـنز  هورگ و  »
طاـبترا رد  اـه  هورگ  رگید ، تراـبع  هب  دـبای ؛ یم  قوس  یعاـمتجا  مظن  بیرخت  يوـس  هب  دزیخ و  یم  رب  رت  گرزب  هورگ  عاـمتجا و 

دنناوت یم  مه  دننک ؛ بیرخت  ار  نآ  مه  دنـشخب و  میکحت  ار  هعماج  مظن  دنناوت  یم  مه  هک  دنتـسه  مد  ود  ریـشمش  هعماج  اب  شیوخ 
(1) «. دننک لیدبت  هعماج  اب  فلاخم  يدرف  هب  ار  وا  مه  دنراد و  او  عامتجا  ياه  شزرا  زا  يرادساپ  هب  ار  درف 

يارب شقن  رییغت  لیلد  هب  هک  یتالکـشم  اـب  هارمه  .تسا  یلاـسگرزب  هب  یکدوک  زا  رذـگ  هرود ي   » هک یناوج  یناوجون و  هرود  رد   
هب هتـسباو  يدرف  كدوک ، کی  ناونع  هب  وا  هک  يریوصت  .دوش  یم  هجاوم  مه  تیوه  رییغت  هلئـسم ي  اب  درف  دیآ ، یم  دـیدپ  ناوجون 

.دهدب ...و  لقتسم  لاسگرزب ، يدرف  ریوصت  هب  ار  دوخ  ياج  دهاوخ  یم  تسا و  رییغت  لاح  رد  دراد ، دوخ  زا  ...و  نارگید 

هب هداوناخ ، زا  ندـش  لقتـسم  يارب  درف  دـنبای و  یم  هداوناخ  زا  شیب  یتیمها  هرود ، نیا  رد  یتسود  ياه  هورگ  هک  ینامز  نینچ  مه   
.تسا شیوخ  تیوه  نتخاس  لاح  رد  راک ، نیا  اب  هک  دشاب  هتـشاد  هجوت  دیاب  دـبای ، یم  يرت  شیب  لیامت  اه  هورگ  نیا  رد  تیوضع 

نیا رد  وا  تیوضع  دنراجنهبان ، هعماج  رظن  زا  هک  دوش  وضع  ییاه  هورگ  رد  هک  یتروص  رد 
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(1) «. تسا راوشد  نآ  نداد  رییغت  اهدعب  هک  دوش  یم  رجنم  یتیوه  يریگ  لکش  هب  اه  هورگ 

یم يداع  ریغ  یتالاح  راچد  ای  دـنک  یمن  لمع  هعماج  اب  گنهامه  هورگ ، هک  ییاه  تلاح  هورگ ، ياه  بیـسآ  تخانـش  ور  نیا  زا   
: زا دنترابع  هورگ  ياه  بیسآ  زا  دنچ  يدراوم   » .دراد تیمها  هورگ  تخانش  هزادنا  هب  دوش ،

، یشزرا یگناگود  فلا -

، هعماج اب  یگناگیب  ب - 

، ییارگ قلطم  ج - 

(2) «. عبات تیصخش  دیلقت و  د - 

، یناوجون هلحرم  رد  .تسا  یناوجون  هلحرم  زا  رت  شیب  یناوج  هلحرم  رد  رگید ، کی  رب  نالاسمه  ریثأت  نازیم  هک  تشاد  هجوت  دیاب   
هلحرم رد  یلو  .دـنریذپ  یم  ریثأت  هداوناخ  زا  ناناوج  زا  رت  شیب  دنـشاب و  یم  عامتجا  داهن  هب  هداوناخ  داهن  زا  رذـگ  لاح  رد  اـه  نآ 

نیمه هب  .دـنوش  یم  رت  یعامتجا  هدـش و  یبلط  لالقتـسا  هیحور  ياراد  هداوناخ ، زا  رذـگ  هلحرم  ندرک  یط  نمـض  اـه  نآ  یناوج ،
.دنریذپ یم  ریثأت  دننز ) یم  ار  لوا  فرح  نالاسمه  طیحم  نیا  رد  هک   ) یعامتجا طیحم  زا  هداوناخ ، زا  شیب  لیلد 
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نیا رد  دـنراد و  صاخ  هجوت  اهوگلا  راتفر  درکلمع و  هب  دجـسم  رد  روضح  تعامجزامن و  مهم  هضیرف  هب  ندروآ  يور  رد  ناناوج 
عناق لوبق و  لباق  خـساپ  لابند  هب  یبهذـم ، لیاسم  صوصخ  رد  دوخ  نوگانوگ  تالاوئـس  يارب  نانآ  رگ  شـسرپ  نهذ  ینـس ، عطقم 

.تسا هدننک 

ییاه بیع  اه و  يرترب  دوخ  لبقام  لسن  هب  تبـسن  یلعف  ناوج  لسن  : » دیوگ یم  يرهطم  یـضترم  دیهـش  داتـسا  هک  تسا  ور  نیا  زا 
يرایسب شریذپ  مدع  رد  وا  هب  دیاب  نیاربانب  .تسا  هدوبن  هتشذگ  رد  هک  دراد  یتاساسحا  تاکاردا و  لسن  نیا   » ناشیا هتفگ  هب  دراد »

رد : » دیازفا یم  رـصاعم  فوسلیف  نیا  داد .» قح  دنتفریذپ ، یم  یتحار  هب  ناگتـشذگ  هک  یبهذـم  یلم و  موسر  بادآ و  اه ، تنـس  زا 
نودـب هار ، نیا  نتفای  هتبلا  هک  .درک  ییوج  هراچ  اه  نآ  لح  يارب  دـیاب  هک  دراد  یقـالخا  يرکف و  تاـفارحنا  لـسن ، نیا  لاـح  نیع 

تاضراعت نیا  هب  مالسا  : » تسا دقتعم  يرهطم  دیهش  تسین .» رسیم  وا  تاضراعت  اه و  يرگ  شسرپ  تاساسحا ، هب  نتـشاذگ  مارتحا 
.درک فرط  رب  ار  ناوج  لسن  دیدرت  کش و  دیاب  .دراد  دیکأت  هتشاذگ و  مارتحا  اه  يرگ  شسرپ  و 

رایتخا رد  میبایب و  یبساـنم  خـساپ  اـهارچ  نیا  يارب  هک  دـنک  یم  باـجیا  اـم  ناوج  هعماـج  اـهارچ و  زا  ُرپ  تسا  یفرظ  ناوج  حور   »
تمه یمومع  هدارا  مزع و  اب  دیاب  هعماج  ّتیمامت  هرخالاب  اه و  هداوناخ  همه  اهداهن و  اه و  ناگرا  همه  هار  نیا  رد  میراذگب  ناناوج 

هب .ددنویپن  اهارچ  يایرد  هب  دنامن و  اه  یگنوگچ  راصح  رد  ناوج  ات  دنهن 
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(1) «. دیسر دهاوخ  تقیقح  نیقی و  هب  دور  یم  هار  نیمود  زا  هک  نآ  اهارچ  یگنوگچ و  یهار  ود  رد  نیقی 

لیلحت راچد  ای  هدش و  عوضوم  بذج  يو ، لاسمه  ناتسود  هدامآ ي  ناهذا  ًاعیرس  ناوج ، کی  طسوت  نید  ینابم  رد  ههبش  داجیا  اب 
رد تاهبش ، نیا  عیرس  شرتسگ  طسب و  دهاش  میهدب ، اه  نآ  هب  یضتقم  یقیرط  هب  ینالقع و  خساپ  میناوتن  رگا  .دنوش  یم  یساسحا 

هورگ  ) ربـهر هورگ  ینـالقع  هیجوت  اـب  هارمه  یهورگ ، يرکف و  تیادـه  اتـسار  نیا  رد  .دوب  میهاوخ  هناتـسود  ياـه  عمج  رگید  نیب 
رد .دوش  عقاو  رثوم  زیرگ  نید  ادز و  نید  ياه  هشیدنا  راکفا و  برخم  تارثا  شهاک  رد  دـناوت  یم  هناتـسود ، ياه  عمج  رد  عجرم )

هناتسود ياه  عمج  اب  دجسم  لاعف  ياه  هورگ  هناتسود  طابترا  داجیا  هنیمز ، نیا 
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یجنسرظن کی  جیاتن  ساسارب  . 2 روشک ) زامن  هماقا  يزکرم  داتس  قیقحت  دحاو  زا  یتاقیقحت  حرط  زا 60  شیب  جیاتن  ك.ر : . ) 1 - 1
طسوت هناتسود  طابترا  يرارقرب  رفن )  603  ) ینعی 2/50 � دارفا  هب  تبـسن  نیرت  شیب  وگ ، خساپ  ناوجون  ای  ناوج  رفن  نایم 1201  زا 

(، رفن 23  ) ینعی 9/1 � ناشیا  زا  تبـسن  نیرت  مک  دـنا و  هتـشاد  تیمها » اب  یلیخ   » نیبطاخم اب  ار  لاـعف  ياـه  هورگ  دجـسم و  یلاـها 
،1380 هعـسوت ، موس  همانرب  نید و  یتاعلاطم  هژورپ  .دـنا (  هدومن  مالعا  تیمها » مک  یلیخ   » ار بطاخم  اب  هناتـسود  طابترا  يرارقرب 

یمومع ناکم  نیرتمهم  نانآ  رظن  هب  ینارهت  ناناوج  زا  یجنسرظن  کی  جیاتن  ساسا  رب  یمالـسا ) تاغیلبت  نامزاس  یگنهرف  تنواعم 
رد  ( �  3/11  ) یـشزرو نکاـما   ( � 7/27  ) یحیرفت نکاـما  كراــپ و  تارظن ) اب 5/29 �   ) یبهذـم نکاما  دجـسم و  تـالحم ، رد 

ندرک دادـملق  مهم  نازیم  زا  نایوگخـساپ  داوس  شیازفا  اب  دـنناد  یم  یمومع  ناکم  نیرت  مهم  ار  دجـسم  موس ، کی  ًابیرقت  عومجم 
ناناوج زا  یجنـسرظن   ) دـننک یم  دادـملق  مهم  ار  دجـسم  نیریاس ، زا  رتمک  نارهت  لامـش  قطاـنم  .دوش  یم  هتـساک  هلحم  رد  دجـسم 

یمالسا 1376) تاغیلبت  نامزاس  یشهژپ  تنواعم  نارهت ،
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.دنیامن افیا  دنناوت  یم  يرترثوم  شقن  رت و  قیمع  يراذگریثأت  دجسم ، زا  جراخ 

شرورپ شزومآ و  تهج  هسردـم  نایبرم  زا  تسا ، هسردـم  نامه  هک  مود  هناـخ  رد  سپـس  نیدـلاو ، زا  هناـخ  رد  ادـتبا  ناـناوجون ، »
هک یتروص  رد  .دـنراد  یمهم  شقن  تعامج  زامن  هب  نانآ  شیارگ  رد  زین ، ناتـسود  نیرتکیدزن  ناـیم  نیا  رد  دـنزومآ و  یم  بلطم 

مهارف تعامج  زامن  هب  ار  نارگید  لیامت  تبغر و  شهاک  هنیمز  دشاب ، هتـشاد  دوجو  نیـشن  مه  تسود و  نیب  رد  یقالخا  تافارحنا 
لصاح ياه  هتفای  هب  هجوت  اب   (1)« دنراد مهم  یساسا و  شقن  تیبرت  رد  طیحم  هسردم و  هناخ ، یساسا  نکر  هس  سپ  دروآ ؛ دهاوخ 

.ناناوج هدمآ ، لمع  هب  یجنسرظن  زا 

بسانم هرهب  اه  نآ  هقیلـس  شیارگ و  نیا  زا  ناوت  یم  رت  تحار  نیاربانب  .دنرادنپ  یم  یمومع  ناکم  نیرت  مهم  ناونع  هب  ار ، دجـسم 
ندش يرپس  هناتـسود و  ياهدروخرب  زا  يرایـسب  نوچ  .درک  نومنهر  ینید  ياه  هزومآ  تعامجزامن و  هماقا  يوس  هب  ار  نانآ  درب و 

اب مزال  یغیلبت  يزاساضف  تسا  هتسیاب  دریگ ، یم  تروص  یشزرو  نکاما  اه و  كراپ  لثم  یمومع  نکاما  رد  ناناوج  تغارف  تاقوا 
، نآ رب  بلاـغ  یناور  یحور و  ياـضف  نکاـما ، نـیا  هـب  دورو  ضحم  هـب  اـت  دریگ  تروـص  ...و  يرنه  یگنهرف ، رـصانع  زا  هدافتـسا 

ياه هورگ   ) ناناوج ناناوجون و 

ص:234

روشک ) زامن  هماقا  يزکرم  داتس  قیقحت  دحاو  زا  ییتاقیقحت  حرط  زا 60  شیب  جیاتن  ك.ر : . ) 1 - 1

تعامج زامن  دجاسم و  هب  ناناوج  ناناوجون و  بذج  www.Ghaemiyeh.comياهشور  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 355زکرم  هحفص 243 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13107/AKS BARNAMEH/#content_note_234_1
http://www.ghaemiyeh.com


ناـگرزب و هدـیزگرب  یبدا و  زغن  تـالمج  تاـیاور و  تاـیآ ، يریگراـک  هب  اـب  لاـثم  ناوـنع  هب  .دـهد  رارق  ریثأـت  تحت  ار  لاـسمه )
...و یسیونشوخ  طخ و  يرنه ، راثآ  یتسد ، راثآ  کیفارگ ، ریوصت ، یشاقن ، بلاق : رد  ...و  مالسا  ناهج  هتسجرب  نادنمشناد 

اب یهلا  هماـنرب  شرگن و  نیا  یناوخ  مه  ینید و  ياـه  هزومآ  میهاـفم و  زا  يرایـسب  رد  ییارگدرف  ياـج  هب  ارگ  عـمج  هاـگن  دوـجو   
ندروآ يور  رد  یعامتجا ، هیحور  شیادـیپ  تهج  ناناوج ، ناناوجون و  رد  یتسود  هزیگنا  داجیا  فدـه  اب   ) اه ناسنا  تاذ  ترطف و 

یم رب  یتاملک  هب  ام  زامن  رد  .دشاب  یم  رثوم  زاسراک و  رایسب  يرطف  شیارگ  نیا  زا  نتسج  هرهب  رد  يدابع ) لامعا  هب  اه  نآ  لابقا  و 
« هولـصلا یلع  یح   » و نیعتـسن » كایا  دبعن و  كایا  : » دوش یم  طابنتـسا  عمج  يانعم  نآ  زا  ای  هدش  نایب  عمج  تروص  هب  هک  میروخ 

ناسنا رد  يریذـپ  عمج  هیحور  دوجو  رگ  نایب  دوخ ، دـنهد  یم  لیکـشت  ار  ام  ینید  تاداقتعا  ساـسا  اـنب و  گنـس  هک  تاـملک  نیا 
ینـس تایـضتقم  هب  انب  دنـشاب و  هناتـسود  ياه  عمج  رد  دنراد  لیامت  رت  شیب  هک  ناناوج  هیحور  اب  لصا ، نیا  تهج  نیمه  هب  .تسا 

یم دنمفده ، يراک  هار  هئارا  تروص  رد  .دراد  يراگزاس  تیخنـس و  ًالماک  دـنیامن ، زیهرپ  هنوگاوزنا  يدرف و  ياهراک  ماجنا  زا  هک 
الامتحا .دومن  هدافتـسا  تسا  یعمج  راک  یعامتجا و  داهن  دامن  هک  دـجاسم  يوس  هب  هبذاج  داجیا  رد  اـه  نآ  يرطف  شیارگ  زا  ناوت 
ای دیرخ  ياه  لحم  اه و  هاگ  شدرگ  رد  یهاگ  اه و  ناروتسر  رد  اه  ناوجون  هک  دیا  هدوب  هرظنم  نیا  دهاش  رتشیب  ای  راب  اهدص 
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یم عمج  مه  رود  ینارذگ  تقو  هجوت و  بلج  دیدزاب ، دید و  ندرک ، تبحص  يارب  اه  نآ  دنراد  ییاه  قوتاپ  تیکـسا ، ياه  نیمز 
نیا اب  دـیاب  ینید ) مسارم  کی  اب  یـشزرو  هقباسم  کی  رد  روضح  الثم   ) .دـننک یم  لاـبند  ار  یـصاخ  فادـها  مه  یهاـگ  دـنوش و 

لیکشت ار  اه  نآ  یگدنز  زا  یتمسق  اه  هورگ  نیا  دنـشاب و  دوخ  نس  مه  دارفا  اب  دنراد  تسود  اه  ناوجون  هک  میوش  هجاوم  تیعقاو 
نیناوق و یگدنز ، کبس  دننک  یم  ششوک  دنهد و  یم  لیکشت  ناشناتسود  اب  ییاه  تیعمج  ای  هتـسد  راد و  بلغا ، اه  نآ  دنهد  یم 
زا يدایز  عاونا  دننادب ) زیمآّربکت  ار  اه  نآ  راتفر  هبیرغ ، دارفا  تسا  نکمم  هک  يروط  هب   ) .دنشاب هتـشاد  يدحتم  يراتفر  ياه  شور 

فادـها و مادـک  ره  هک  اه ، هورگ  نیا  زا  هتـسد  دـنچ  رد  ناناوج  ناناوجون و  زا  یخرب  .دـنراد  دوجو  اـه  هورگ  اـی  اـه و  هتـسد  نیا 
.دنتسه وضع  دنراد ، یصوصخم  ياضعا 

مه راشقا  لاس و  نس و  مه  دارفا  زا  اه  هورگ  يرظن ، هاگدـید  زا  دوش ؟ وضع  یهورگ  هچ  رد  دراد  لاـمتحارت  شیب  صاـخ ، درف  ره   
اطعا اضعا  زا  مادـک  ره  هب  یـصاخ  هبترم  ماقم و  هورگ ، ره  تقیقح  رد  اما  .دـنوش  یم  لیکـشت  ناس  کی  قیالع  اه و  تیلاعف  اب  هدر 
هورگ هب  دورو  يارب  يا  هدـشن  نیودـت  نیناوـق  نینچ  مه  دنتـسه و  هیقب  زا  رترب  ناـناوج ، ناـناوجون و  زا  یخرب  نیارباـنب  دـنک و  یم 

.تسا هورگ  ياضعا  اه و  تیلاعف  هب  تبسن  يراداف  رد و  ندوب  تباث  اه ، نآ  زا  یکی  هک  دراد  دوجو 
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رکف و هک  یناوجون  لیاوا  رد  .دنراد  یتوافتم  ياهدرکلمع  اه و  شقن  یناوجون ، فلتخم  نینـس  رد  لاس  نس و  مه  دارفا  ياه  هورگ 
اه نآ  يارب  یلحم  دـنهد و  یم  قیبطت  نآ  اب  ار  دوخ  يوگلا  لاسمه ، دارفا  هورگ  .تسا  رییغت  لاح  رد  تعرـس  هب  اـه  ناوجون  رهاـظ 

طسوت هک  دش  دهاوخ  تابثا  اه  نآ  يارب  هورگ ، رد  تیوضع  اب  .دنتـسه  هناخ  رد  دننک  یم  ساسحا  اج ، نآ  رد  هک  دننک  یم  مهارف 
.دنا هدش  هتفریذپ  اه  ناوجون  ریاس 

دندـنویپب يرگید  ياه  هورگ  هب  دـننک و  كرت  ار  اه  هورگ  نیا  تسا  نکمم  دـنبای  یم  لماکت  دـننک و  یم  دـشر  اه  ناوجون  یتقو   »
.دنزاس یم  سکعنم  رتهب  ار  اه  نآ  لماکت  لاح  رد  قیالع  دیاقع و  هک  دنهد ) یم  لیکـشت  اه  ناوج  ار  نآ  رت  شیب  هک  ییاه  هورگ  )
شزرا تاراظتنا و  اب  ریاغم  اه  هورگ  نآ  ياه  تیلاعف  هک  دنبای  یم  رد  دیدج ، ياه  هورگ  هب  دورو  زا  دعب  ناناوجون  تاقوا  یخرب  اما 

زا لماک  یهاگآ  اب  ای  دـننک  راگزاس  هورگ  اب  ار  دوخ  ای  دـنریگب ، یلکـشم  میمـصت  هک  دـنوش  یم  روبجم  هجیتن  رد  تساه  نآ  ياه 
(1) «. دننک كرت  ار  هورگ  دنزادرپب ، هار  نیا  رد  دیاب  هک  ییاهب  هورگ و  كرت  حضاو ، يایازم 

نیا یـشزرا  ماظن   » .دنـشاب یفنم  راثآ  ياراد  تسا  نکمم  رگید  یخرب  اما  .دنـشاب  هتـشاد  یتبثم  ریثات  دنناوت  یم  اه  هورگ  زا  یـضعب   
ًالومعم دریگ و  یم  لکش  نآ  ياضعا  ياه  تیلاعف  اه و  هاگدید  ساسا  رب  اه ، هورگ 

ص:237
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لخاد رد  و  دنا ، تحار  هورگ  اب  .دراد  دوجو  یتاعّقوت  هچ  دنناد  یم  دنراد ، قلعت  اه  نآ  هب  هک  یناسک  .دنک  یم  ادـیپ  یمک  تارییغت 
تسا نکمم  هچرگا  .دننک  یم  يوریپ  هورگ ، دییات  دروم  راتفر  وم و  لدم  سابل ، عون  زا  اه  نآ  .دنوش  یم  عقاو  تیامح  دروم  هورگ 

(1) «. دنشاب زاجم  دنهدن ، رارق  ریثات  تحت  ار  هورگ  هک  ینامز  ات  اه ، ییارگدرف  یخرب 

ریغ ياهوراد  ردخم و  داوم  ندرک  هبرجت  هب  ار  ناوج  دارفا   » لاثم ناونع  هب  دـنراد  ریثات  مه  نارگید  ياهراتفر  يور  اه  هورگ  یخرب   
رد اه  نآ  یفنم  راثآ  يرهـش و  يراکهبت  ياهدناب  نیا  .دننک  یم  قیوشت  ینوناق  ریغ  هناراکهبت و  ياه  تیلاعف  رد  تکرـش  ای  ینوناق 
هک دنتـسه  یناـسک  يوـجو  تسج  رد  هک  دـننک  یم  بذـج  ار  یناوـج  دارفا  اهدـناب  نـیا  .دـنوش  یم  هدـید  رتـشیب  ریخا  ياـه  لاـس 

، دنشاب هتـشاد  تکرـش  ییانج  ياه  تیلاعف  رد  اهدناب ) نیا   ) رگا یتح  اهدناب ، نیا  هب  نتـشاد  قلعت  .دننک  كرد  ار  اه  نآ  تاساسحا 
(2) «. دنوش یم  عقاو  شریذپ  كرد و  دروم  هک  دهد  یم  ار  ساسحا  نیا  اه  نآ  هب 

ار زیمآ  دـیدهت  ریغ  مرن و  يدرکیور  نانآ  بلغا  هک  دوب  فقاو  مهم  هتکن  نیا  هب  دـیاب  ناـناوج  ناـناوجون و  نـالاسمه ، طـیحم  رد   »
حیجرت

ص:238

دروم نیا  رد  دـنناوت  یم  لاـسمه  دارفا  ياـه  هورگ  هنوگچ  هک  تسا  هداد  ناـشن  یناوجون  نارود  یگلماـح  دروم  رد  قـیقحت  . 1 - 1
ناشن جـیاتن  تفرگ  رارق  یـسررب  دروم  دـننک  یم  لاعف  یـسنج  ظاحل  زا  ار  اـه  ناوجون  هک  یلماوع  نینچ  مه  .دنـشاب  هدـننکدعاقتم 

هک تشاد  لامتحا  رت  شیب  دندوب ، لاعف  یـسنج  رظن  زا  دندوب  نآ  رد  هک  یهورگ  ءاضعا  ای  ناشناتـسود و  هک  ییاه  ناوجون  دـنداد :
( عبنم نامه  ) .دنشاب لاعف  یسنج  رظن  زا 

ص 222. عبنم ، نامه  . 2 - 2

تعامج زامن  دجاسم و  هب  ناناوج  ناناوجون و  بذج  www.Ghaemiyeh.comياهشور  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 355زکرم  هحفص 247 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13107/AKS BARNAMEH/#content_note_238_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13107/AKS BARNAMEH/#content_note_238_2
http://www.ghaemiyeh.com


نآ هب  دیاب  نینچ  مه  .دوش  دروخرب  اه  نآ  اب  دمجنم  هناریگ و  تخـس  دح  زا  شیب  هک  تسا  زیمآ  هرطاخم  رایـسب  نیاربانب  .دنهد  یم 
یم رگراک  رتمک  یعقاو  یگدنز  رد  اّما  دشاب ، رگراک  نویزیولت  ملیف و  رد  هک  تسا  نکمم  اهدرکیور  یـضعب  هچرگ  هک  دنامهف  اه 

.دتفا

هک قفوم  ياه  یتسود  هب  طوبرم  ياه  ناتساد  هک  دنشاب  انشآ  نالاسمه  طیحم  رد  تقیقح  نیا  هب  دیاب  نینچ  مه  ناناوج  ناناوجون و 
ار زیگنا  بیرف  ياه  تبحـص  رـس  .تیعقاو  ات  تسا  لاـیخ  ورملق  رد  رت  شیب  دـنناوخ  یم  تـالجم  رد  اـی  دنونـش  یم  ناشناتـسود  زا 
هک دراد  لامتحا  اما  دـنیامن ، تظفاـحم  یـصخش  طاـبترا  لـیم  ییاـهنت و  شریذـپ  زا  ار  هدـننک  هدافتـسا  اـت  دـننک  زاـب  تسا ، نکمم 
هب دامتعا  دش و  لماک  ینامـسج  تارییغت  هدـمع  هک  نیا  زا  دـعب  یناوجون ، طساوا  رد   (1)« دنک داجیا  دارفا  يارب  يرگید  تالکـشم 
اب تشاد و  دـنهاوخ  يرت  شیب  يدازآ  ناـشیاهراتفر  رد  اـه  نآ   » .دوب دـهاوخ  رت  مک  لکـشم  نیا  تفاـی ، شیازفا  اـه  ناوجون  سفن 

رخاوا رد  سپس  .دنریگ  یم  لکـش  رت  تحار  یلیخ  بلغا  اه  یتسود  ای  دننک و  یمرارقرب  طابترا  ناشنالاسمه  زا  يرت  گرزب  هورگ 
درک دنهاوخ  كرت  ار  دوخ  یمیدق  ناتسود  هدنیآ ، اب  ههجاوم  يارب  ناناوجون  دوش ، یم  یتالوحت  شوخ  تسد  ارجام  نیا  یناوجون ،

نیح رد  ییادج  قارف و  لاصو ، لیبق  زا  یثداوح  عوقو  .دننک  یم  ادیپ  هاگشناد  ای  راک  طیحم  رد  يدیدج  ناتسود  و 

ص:239

عبنم نامه  . 1 - 1

تعامج زامن  دجاسم و  هب  ناناوج  ناناوجون و  بذج  www.Ghaemiyeh.comياهشور  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 355زکرم  هحفص 248 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13107/AKS BARNAMEH/#content_note_239_1
http://www.ghaemiyeh.com


نیا رد  ناوجون   » تسا و غولب  زاغآ  هلحرم  یناوجون  نینس  نوچ   (1) تسا » يداع  دوش ، یم  یهتنم  یلاسگرزب  هب  هک  یهار  ندومیپ 
زاـمن هب  نازومآ  شناد  بذـج  رد  يداـیز  رثا  ناتـسود ، باـختنا  اذـل  دراد  یباـی  تسود  نـالاسمه و  هورگ  هب  يداـیز  لـیامت  نس ،

رد .دوب  دهاوخ  رثؤم  تعامج  زامن  يوس  هب  وا  بذـج  رد  دـشاب  دـیقم  زامن و  لها  ناتـسود  ياراد  زومآ  شناد  رگا  دراد ، تعامج 
هب هجوت  اب   (2) «. دنهد ناشن  هجوت  مهم  نیا  هب  یتسیاب  یم  اه  هداوناخ  تسا و  رثؤم  رایـسب  زامن  لها  بوخ و  ناتـسود  نتـشاد  هجیتن 

شور نیا  تسا و  يریذـپوگلا  یعامتجا ، ياهراجنه  ینید و  ياه  شزرا  ندرک  هنیداهن  رد  یتیبرت  مهم  ياه  شور  زا  یکی  هک  نیا 
يارب وگلا  باختنا  رد  هک  دـنراد  یعـس  ناناوج  ناناوجون و  دراد و  نـالاسمه  طـیحم  رد  ار  دربراـک  ییآراـک و  نیرت  شیب  یتیبرت ،
یهد وگلا  زراب  شقن  لیلد ، نیمه  هب  .دنشاب  کیدزن  نانآ  هب  يرکف  ینـس و  ظاحل  زا  هک  دنیامن  هدافتـسا  یناسک  زا  رت  شیب  هدنیآ ،

زئاح رایـسب  دـش ، لیان  مهم  نیا  هب  ناوتب  هک  يراـک  زاـس و  ذاـختا  نیارباـنب  .دـشاب  یم  نهربم  نشور و  رایـسب  نـالاسمه  طـیحم  رد 
.دشاب یم  تیمها 

.دـنک یم  قرف  فلتخم  ياه  تیـسنج  رد  تعامج ، زامن  دـجاسم و  هب  اـه  نآ  بذـج  تهج  هنیمز  داـجیا  نـالاسمه و  رما  هب  هجوت   
شقن

ص:240

( روشک زامن  هماقا  يزکرم  داتس  قیقحت  دحاو  زا  یتاقیقحت  حرط  زا 60  شیب  جیاتن  ك.ر : . ) 1 - 1
ص 77. هسردم ، هناخ و  رد  یسانشناور  دربراک  دمحم ، ینامیرن  . 2 - 2
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هب .دوش  یم  زاغآ  يرت  نییاپ  ینس  عطاقم  زا  دنسر  یم  غولب  فیلکت و  نس  هب  نارسپ  زا  رتدوز  هک  نیا  لیلد  هب  نارتخد  رد  نالاسمه 
هک نیا  لیلد  هب  نارتخد  .دنیامن  یم  بسک  ار  یعامتجا  دشر  هب  یبای  تسد  ینامز  لحارم  رتدوز  نارـسپ  هب  تبـسن  اهنآ  لیلد  نیمه 

تحت رت  مک  هجیتن  رد  دـنراد  طابترا  رتمک  هناخ  زا  نوریب  رد  دوخ  نالاسمه  اب  دـنراد ، روضح  هداوناخ  رانک  رد  هناـخ و  رد  رت  شیب 
ریثأت ناتـسود  راتفر  تایحور و  زا  رت  شیب  نارـسپ  سکعرب ، .دـنریگ  یم  رارق  دوخ  نالاسمه  هورگ  تارکفت  زرط  اه و  شرگن  ریثأت 

ناناوجون و هب  بسانم  ياهوگلا  یفرعم  يارب  ریگارف ، ياه  هویش  يریگراک  هب  مدع  ام  هعماج  ینونک  تالکشم  زا  یکی  .دنریذپ  یم 
طیحم رد  وگلا  یفرعم  باختنا و  .دریذـپ  تروص  یعمج  طابترا  ياه  هناـسر  يوس  زا  دـناوت  یم  مهم  نیا  هک  تسا  هعماـج  ناـناوج 
ناناوج جـیار  ياه  هشیدـنا  راکفا و  اب  یناوخ  مه  یعون  دـشاب و  هعماج  زور  نیون و  ياه  هویـش  نتـشاد  ظوحلم  اب  دـیاب  نـالاسمه ،

اب تابـسانم  يرارقرب  لماعت و  هک  تسا  نیا  هار ، نیا  رد  هیلوا  تامادقا  نیرت  یهیدـب  نیرت و  يرورـض  زا  یکی  .دـشاب  هتـشاد  هعماج 
.ددرگ میظنت  تسرد  دعاوق  بوچراچ  رد  ناوج  ناوجون و  لسن 

: زا دنترابع  ناتسود ) هورگ   ) نالاسمه طیحم  رد  بذج  ياه  شور  نیرتمهم 

اب اه  هورگ  نیا  نیب  رد  روضح  تهج  بسانم  ياـه  هنیمز  یـسررب  ناتـسود و  هورگ  صوصخ  هب  دوجوم  ياـه  هورگ  ییاسانـش  - 1 
.دجاسم طسوت  اهنآ  اب  لماعت  طابترا و  يرارقرب  فده 

ص:241
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: دریگ رارق  هجوت  دروم  ریز  دراوم  مهم ، نیا  هب  یبای  تسد  يارب 

: لوا هلحرم  فلا )

.یتسود هورگ و  هدنهد  دنویپ  هدنروآ و  دوجوب  ياه  هنیمز  - 1

.هورگ لیکشت  ياه  هزیگنا  فادها و  ییاسانش  - 2

.اه نآ  اب  طابترا  رد  راد  تیولوا  ياهروحم  - 3

.هورگ رد  از  شلاچ  تاکن  اه و  تیساسح  - 4

.هورگ رب  بلاغ  ياه  شرگن  تارکفت و  - 5

.هورگ ءاضعا  ییاسانش  - 6

.هورگ ربهر  امنهار و  - 7

: مود هلحرم  ب )

.تیساسح داجیا  نودب  بسانم و  ياه  هویش  هب  هورگ  نآ  رد  درف  نآ  طسوت  ینید ، تارکفت  تارظن و  ءاقلا  -1

.دشاب یم  اه  هورگ  نیا  ياه  شیارگ  تارکفت و  اب  یبسن  یگنهامه  رد  هک  دجسم  زا  يدرف  ییاسانش  - 2

.دجسم تمس  هب  هورگ  نداد  قوس  رد  دنمفده  راد و  تهج  يزیر  همانرب  - 3

.اه هورگ  لخاد  رد  هدش  ییاسانش  درف  تیوضع  يارب  يزاس  هنیمز  - 4

.اه هورگ  نیا  رد  مارآ  ذوفن  یگنوگچ  فده  اب  يزیر  همانرب  - 5

لماش دـنرادن و  ماود  هدوب و  تدـم  هاتوک  دـنوش ، یم  داجیا  لاسمه  ياه  هورگ  ریثات  تحت  هک  ییاـهراتفر  دراوم ، رت  شیب  رد  - 2 
هورگ دروم  رد  ناوجون  باختنا  تقیقح  رد  .دنتـسه  وسمه  یگداوناخ  ياه  شزرا  اب  بلغا  دـنوش و  یمن  نوناـق  فـالخ  ياـهراک 

یعیسو روط  هب  لاسمه ، دارفا  ياه 

ص:242
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یگتـسب وا  یعامتجا  يداصتقا و  تیعـضو  یلیماف و  هنیمز  یبهذم ، تالیامت  سفن ، هب  دامتعا  يروابدوخ ، یگدنز ، هیلوا  براجت  هب 
(1) و(2) «. دراد

ژیو ياراد  نونکات  مالـسا  ردـص  خـیرات  زا  هک  یناناوج  ناناوجون و  یفارگویب  همان و  یگدـنز  يواح  همان  هژیو  ای  روشورب  هیهت  - 3 
هک يروط  هب   ) راد تهج  دـنمفده و  تروص  هب  دـندوب  ...و  يرنه  یملع ، یقالخا ، ینید ، ياـه  هنیمز  رد  صاـخ  یگتـسجرب  یگ و 
نآ عیزوت  و  دوش ) ءاقلا  نانآ  طسوت  يدابع  کسانم  ماجنا  ینید و  ياه  هزومآ  هب  لمع  رد  زیامت  یگ و  ژیو  نیا  داجیا  هنیمز  تلع و 

.فلتخم یتسود  ياه  هورگ  رد  لحم و  ناناوج  ناناوجون و  نیب 

یلع ترضح  ، � ربکا یلع  ترـضح  تأیه  نوچ  ینیوانع  اب  دـجاسم  طسوت  ناـناوج  ناـناوجون و  هژیو  یبهذـم  تأـیه  لیکـشت  - 4 
تأیه ءاضعا  اب  ینـس  تیخنـس  رطاخ  هب  دـنا ) هدوب  ناوج  ناوجون و  البرک ، يادهـش  نیا  یگمه  هک   ) ...و  � مساق ترضح  ، � رغصا

.دراد دجسم  تمس  هب  اه  نآ  شیارگ  رد  يا  هتسجرب  شقن  يزاسوگلا  نمض  هک  ینید ، ياه  لکشت  یبهذم و  ياه 

ص:243

ص 222. عبنم ، نامه  . 1 - 1
ینس 10 هورگ  رد  رفن  ای 496   � 3/41 دنا : هدش  عقاو  لاوئس  دروم  هک  رفن  دادعت 1201  عومجم  زا  یجنسرظن  کی  ساسا  رب  . » 2 - 2

بذج رد  ار  بطاخم  اب  هناتسود  طابترا  داجیا  ای 2/50 �  رفن  ینعی 603  دارفا  زا  تبسن  نیرتشیب  دادعت  نیا  زا  دنراد  رارق  لاس  ات 20 
ار بطاخم  اب  هناتـسود  طاـبترا  يرارق  رب  ای 9/1 �  رفن  ینعی 23  ناشیا  زا  تبـسن  نیرت  مک  دـنا و  هتـسناد  تیمها  اب  یلیخ  بطاـخم 

تاغیلبت ناـمزاس  یگنهرف  تنواـعم  ، 1380 هعـسوت ، موـس  هماـنرب  نید و  یتاـعلاطم  هژورپ  «. ) دـنا هدوـمن  مـالعا  تـیمها  مـک  یلیخ 
( یمالسا
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يارب اه  نآ  نتـشاذگ  رایتخا  رد  و  ...و ) لودـج  ثداوح ، یـشزرو ،  ) هدافتـسا لباق  دنـسپ و  ناوج  ياه  همانزور  تالجم و  هیهت  - 5
یم راشتنا  هنازور  تروص  هب  هک  یتایرـشن  ًاصوصخم  .دـشاب  دجـسم  زا  لابقتـسا  زاس  هنیمز  دـناوت  یم  ناناوج  ناـناوجون و  هدافتـسا 

.دننک یم  ادیپ  روضح  دجاسم  رد  ناناوج  ناناوجون و  راب  کی  يزور  لقادح  تایرشن ، نیا  ندناوخ  تهج  .دنبای 

ناکم نیا  رد  نانآ  هنازور  تبحص  یتسود و  رارق  هاگ و  هدعو  هک  دنتسه  صاخ  ياه  لحم  ياراد  یتسود ، ياه  هورگ  ًالومعم  - 6 
ینید و ياضف  هک  يروط  هب  فلتخم  ياـه  هویـش  ءاـحنا و  هب  یغیلبت  يزاـساضف  داـجیا  ناـکم و  نیا  ییاسانـش  .دـشاب  یم  صخـشم 

.دشاب راذگریثأت  دناوت  یم  دیامن ) رگنلت  داجیا  یعون  اه  نآ  ناهذا  رد  عقاو  رد   ) دنک ءاقلا  ار  يونعم 

عمجت ياه  لحم  رد  نانآ  يریگراک  هب  تهج  يزیر  همانرب  دـجاسم و  يوس  زا  داوساب  رکف و  شوخ  دـهعتم ، ياه  ناوج  تیبرت  - 7 
داجیا هک  زاسراک  بسانم و  ياه  شور  اب  لماعت  طابترا و  يرارقرب  يارب  ...و ) یـشزرو  ياه  هاگـشاب  اه ، كراپ  نیداـیم ،  ) ناـناوج

.دهد قوس  دجاسم  تمس  هب  ار  هناتسود  ياه  عمج  نیا  تیاهن  رد  دناوت  یم  دیامن ، هبذاج 

رد ناوج  ياروش  لیکـشت  دـنهد ، یم  لیکـشت  ناناوج  ناناوجون و  ار  نالاسمه  یتسود و  ياـه  هورگ  بلاـغ  هکنیا  هب  هجوت  اـب  - 8 
تارظن و نداد  رارق  هجوت  دروم  هیوسود و  طابترا  داجیا  يارب  دجاسم 
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زاسراک رایـسب  دـنوش ، باختنا  هلحم  لاـعف  یتسود  ياـه  هورگ  ناـیم  زا  اروش  نیا  ءاـضعا  رگا  .دـشاب  یم  مزـال  ناـنآ  ياـه  شرگن 
.دوب دنهاوخ 

یتسود فلتخم  ياـه  هورگ  تکرـش  اـب  دجـسم  یتـسود  نمجنا  يوس  زا  یلـصف  اـی  هنـالاس  ییاـمهدرگ  اـی  شیاـمه  يرازگرب  - 9 
دجـسم و هاگیاج  نییبت  فده  اب   ) .دـنیامن یم  تیلاعف  يرنه  یگنهرف و  یبدا ، یـشزرو ، یملع ، فلتخم  ياه  هنیمز  رد  هک  تالحم 

(. دوش نایب  میقتسم  ریغ  ياه  شور  هب  رما  نیا  دوش  یعس  هتبلا  تعامج ، زامن 

ییاسانش .دنراد  يرترب  دوخ ، نالاسمه  رگید  هب  تبسن  هک  دنتسه  هتـسج  رب  يدارفا  یتسود ، ياه  هورگ  زا  کی  ره  لخاد  رد  - 10 
.دشاب شناتسود  یطابترا  لپ  دناوت  یم  دجاسم ، ياه  همانرب  رد  نانآ  يراکمه  هب  توعد  صاخ و  دارفا  نیا 

یتسود ياه  هورگ  يارب  نف ، دیتاسا  روضح  اب  یسایس  یسانش ، ناور  يرکف ، یملع ، ياه  تسشن  تاسلج و  هلـسلس  يرازگرب  - 11 
.زامن دجسم و  صوصخ  رد  ینید  ياه  هزومآ  میقتسمریغ  ءاقلا  و 

هورگ کی  یفرعم  قیرط  زا   ) یتسود ياه  هورگ  يارب  یلمع  يوگلا  هئارا  فده  اب  یشزومآ  ياهراون  باتک و  همان ، هژیو  هیهت  - 12 
( ...و ینید  یقالخا ، یملع ، ياه  هنیمز  یمامت  رد  قفوم  ناتسود 

زا توعد  فلتخم و  ياه  تبـسانم  رد  لحم ، فلتخم  ياه  نمجنا  یتسود و  ياه  هورگ  هیلک  يارب  کـمایپ ، لـیمیا و  لاـسرا  - 13 
.دجاسم ياه  همانرب  رد  تکرش  يارب  اه  نآ 
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ياه هورگ  لابند  هک  یناناوج  ناناوجون و  نیدراو و  هزات  يارب  دجـسم ، رد  یتسود » يوکـس  ای  تسود  یفرعم   » دحاو لیکـشت  - 14
.دنتسه نمؤم  دهعتم و  ناتسود  یتسود و 

هتیمک هژیو  هب   ) هعماج حطـس  رد  دوجوم  یندـم  ياهداهن  بازحا و  ناناوجون  ناـناوج و  هتیمک  اـب  طاـبترا  يرارقرب  رد  شـالت  - 15 
(. ییوجشناد يزومآ و  شناد  ياه 

هورگ هب  فلتخم  ياه  تبـسانم  رد  نآ  ءادـها  دجـسم و  يوس  زا  ...و  یخیرات  یگنهرف و  زکارم  رختـسا ، امنیـس ، تراـک  هیهت  - 16 
.لاعف نالاسمه  یتسود و  ياه 

اه هورگ  طابترا  داجیا  ياه  هنیمز  زا  هناهاوخریخ ، هعفنملا و  ماع  ياهراک  ماجنا  يارب  لـحم ، فلتخم  ياـه   NGO زا توعد  - 17 
.دشاب یم  دجسم  اب 

.لاسمه ياه  هورگ  رگید  يارب  يزاسوگلا  فده  اب  لحم ، دجسم  طسوت  تالحم ، یتسود  هورگ  نیرتهب  هنالاس  یفرعم  - 18 

.زاس دامتعا  فلتخم  ياه  شور  زا  يریگ  هرهب  اب  یتسود  ياه  هورگ  عمج  رد  دجسم  تعامج  ماما  روضح  - 19 

.دجسم تیریدم  تعامج و  ماما  ییامنهار  تیاده و  اب  يدجسم ، ناتسود  نمجنا  لیکشت  - 20 
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 : یغیلبت طیحم  رد  ناناوج  ناناوجون و  بذج  ياه  شور  - 

رب هک  تسا  نآ  راتـساوخ  ناوج  ناوـجون و  هک  دـنهد  رارق  رظن  ناـعما  دروـم  ار  هتکن  نیا  تسیاـب  یم  یتـیبرت  ناـیبرم  نیغلبم و  - 1 
نیا رد  ًابلاغ  یبهذـم  لئاسم  اریز  دـیامن ، لوبق  یـسررب و  ار  یبهذـم  لئاسم  بلاطم و  یقطنم ، لیالد  یلقع و  ناهرب  رکفت و  ساـسا 

رد اه  نآ  هب  ینید  ياـه  تیعقاو  نداد  ناـشن  اذـل  دـنوش ؛ یم  ماـغدا  یگدـنز  ياـه  ماـظن  رد  دـننک و  یم  ادـیپ  یعقاو  شزرا  هرود ،
نیاربانب .دوش  یم  اه  یبهذم  بهذم و  زا  نانآ  یگدروخرـس  ثعاب  طلغ ، تابـصعت  تسا و  رثؤم  بهذـم ، هب  نانآ  رت  شیب  شیارگ 

نید هک  تفگ  اه  نآ  هب  هرود  نیا  رد  ار  یلئاسم  هچ  هک  تسناد  دـیاب  .دراد  تیمها  رایـسب  اـه  نآ  هب  یبهذـم  لـئاسم  هئارا  هویش ي 
لمع هبرجت و  اب  ینید  لئاسم  هک  يا  هنوگ  هب  داد ، تسدب  یگدنز  اب  لئاسم  نآ  زا  یقیبطت  يروصت  دیاب  لاح  نیع  رد  دنوشن و  هدز 

هب مه  اب  ار  ملع  نید و  ینعی  دنامب ؛ تباث  وا  راتفر  رد  شرثا  دوشن و  جراخ  وحم و  ناوج  ناوجون و  نهذ  زا  یگداس  هب  ات  دوش  مأوت 
تیمها بیترت  هب  یگدنز  یـساسا  ياه  شزرا  یناوج ، یناوجون و  هرود  رد  هک  تسا  دـقتعم  رگنارپشا »  » .داد شزومآ  میلعت و  نانآ 

(1) .دنور یم  رامش  هب  وا  تیصخش  عون  هدننک  نییعت  درف ، رب  مکاح  ياه  شزرا  دنریگ و  یم  لکش  رترادیاپ  رت و  یعطق  تروص  هب 

، ناوج هک  تسا  مهم  هتکن  نیا  نتسناد  یغیلبت ، طیحم  رد  - 2 
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تبثم یهاگن  زین  نارگید  هب  وا  هک  دوش  یم  ثعاب  دوخ ، هب  تبثم  هاگن  نیا  .دشاب  هتـشاد  دوخ  زا  یتبثم  ریوصت  هراومه  دراد  تسود 
دوش و یم  وا  ناور  یباداش  طاشن و  یگدنز و  قنور  بجوم  يدنیاشوخ  ساسحا  نینچ  شیوخ ، هدنیآ  هب  روط  نیمه  دشاب و  هتشاد 

رارقرب هدـنزاس  طابترا  وا  اب  ناوت  یم  هک  تسا  یطیارـش  نینچ  رد  .دوش  یم  مهارف  یلاعت  دـشر و  هنیمز  نیرتهب  دـش ، نینچ  نیا  رگا 
هکلب دماجنا  یم  تسکش  هب  اهنت  هن  یغیلبت ، یتیبرت و  مادقا  هنوگره  دوخ ، زا  يریوصت  ساسحا و  نینچ  ندروآ  دوجوب  زا  لبق  .درک 

راک هب  غیلبت ، رنه  هناسانـشابیز  ياه  هولج  زا  یکی  نیاربانب  .تشاد  دهاوخ  لابند  هب  ار  يا  هنوراو  جیاتن  دنک و  یم  لمع  دوخ  دض  رب 
هب دنیاشوخ  شرگن  تبثم و  ساسحا  بطاخم ، هک  دـماجنا  یم  دـمآراک  تبثم و  جـیاتن  هب  ینامز  مهم  نیا  .تسا  بیغرت  رنه  نتـسب 

.دشاب هتشاد  شیوخ  هدنیآ  دوخ و 

ناشن يارب  يراد  هنماد  حیحـص و  تاغیلبت   » تسا مزـال  دجـسم ، یعمج  ياـه  تیلاـعف  رد  مدرم  تکراـشم  هیحور  تیوقت  يارب  - 3 
لوسر راـکتبا  دجـسم ، زا  هروظنم  دـنچ  يرادرب  هرهب  تنـس  .دریگ  تروص  نآ  زا  هروظنم  دـنچ  ياـه  يرادرب  هرهب  دـجاسم و  نداد 

نانچ دندوب ؛ هدرک  تاغیلبت  زکرم  هب  لیدبت  ار  دجـسم  فادها ، دربشیپ  يارب  ناشیا  .دوب  مالـسا  ردص  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا 
، یعامتجا ياهاروش  لیکـشت  ناناملـسم و  لئاسم  لصف  لح و  هب  دجـسم  ياـضف  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  دوخ  هچ 

هفیظو زین  هزورما  .دندرک  یم  مادقا  یگنهرف  یسایس و 
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تـسا مزال  هراب  نیا  رد  .دنهد  همادا  دجاسم  هراب  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  شور  دنک  یم  مکح  ناناملـسم  یمالـسا 
يونعم تردـق  نداد  ناشن  فدـه  رتشیب و  عونت  تیدـج و  اـب  دجـسم  نیلوئـسم  تاـعامج و  همئا  يوس  زا  دـجاسم ، رد  یغیلبت  روما 

(1) «. دوش ذاختا  مالسا ، رد  هاگیاپ  نیا  هاگیاج  دجاسم و 

هن یلیمحت  ینوریب و  يزاس  فده  یشارت ، فده  هنوگره   » دشاب بطاخم  هدنزاس  یلصا و  زاین  زا  هتساخرب  دیاب  غیلبت  ره  فده  - 4 
زا كدوک  رگا  هک  نانچ  دوش ؛ یم  لیدبت  نآ  دـض  هب  جـیردت  هب  دوخ  هکلب  درب ، یم  نیب  زا  ار  نآ  یتیبرت  تلاصا  تیلاعف و  رثا  اهنت 

يّدام ياه  شاداپ  ینوریب و  ياه  قوشم  قیرط  زا  تسا  ینورد  تذل  دجاو  ًاتاذ  تسا و  یعیبط  تیلاعف  کی  هک  يزاب  دـننام  یتیلاعف 
یهت تلاصا  زا  ار  هتخیگنا  دوخ  تیلاعف  نیا  دوش و  یم  ینورد  ياه  تذـل  نیزگ  ياج  ینوریب ، ياه  تذـل  جـیردت  هب  دوش  تیوقت 

هب ینوریب و  ياه  قیوشت  هک  یتروص  رد  دنتسه ، يونعم  تذل  دجاو  ًاتاذ  دوخ  هک  يدابع  ینید و  ياهراتفر  اب  طابترا  رد  .دزاس  یم 
(2) «. دوش یم  فیعضت  اهراتفر  هنوگ  نیا  ینورد  هشیر  ساسا و  يدنچ  زا  سپ  دبای ، شیازفا  نآ  موادم  یطارفا و  لکش 
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: دریگ رارق  رظن  دم  ریز  مهم  ياهروحم  ناناوج ، اب  وگو  تفگ  هسلج  رد  - 5

.لاعف ندینش  يارب  نابطاخم  قیوشت  ناهذا و  كرحت  يزاساضف و  يزاس و  هنیمز  ظاحل  زا  ثحب  هب  دورو  یگنوگچ  فلا -

.یغیلبت ياه  شور  تیوقت  حالصا و  هدش و  هئارا  بلاطم  زا  یجنس  دروخزاب  ياه  شور  ینیب  شیپ  ب -

.بلاطم تفایرد  هوحن  رد  نابطاخم ، یمالک  ریغ  ياه  هناشن  مئالع و  هب  هجوت  ج -

.هسلج ياضف  رد  ییاز  تبغر  يزیگنا و  شسرپ  رظن  زا  بلاطم  حرط  تیفیک  د -

.یلماعت یهورگ -  ياه  شور  رظن  زا  هسلج  هرادا  بسانم  هویش  ذاختا  ه -

فدـه و دـنچ  رب  ینتبم  یناسنا  ياهراک  زا  يرایـسب  الوصا   » تشاد هجوت  صاـخ  هزیگنا  کـی  هب  اـهنت  دـیابن  یغیلبت  طـیحم  رد  - 6 
وا هک  تسین  يوق  نادنچ  وا  يونعم  هزیگنا  هک  یـسک  .دنارب  شیپ  ار  ناسنا  مه  اب  هزیگنا  دنچ  دیاب  اهنآ  هب  مادقا  يارب  تسا و  روظنم 
وا رد  دجسم  رد  روضح  يارب  يرت  شیب  لیامت  دناوت ، یم  یهافر  ای  یگنهرف  یسایس ، ياه  هزیگنا  دنک ، تیاده  دجـسم  يوس  هب  ار 

هزیگنا ندش  هدوزفا  دوش ، یم  رـضاح  دجـسم  رد  تسا و  يوق  وا  رد  یگنهرف  يونعم و  ياه  هزیگنا  هک  یـسک  نینچمه  .دنک  داجیا 
، یهافر یسایس و  ياه 
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(1) «. داد دهاوخ  شیازفا  ار  دجسم  رد  وا  روضح  تیفیک  ای  روضح  تاعفد 

یمالسا و تایاور  ظفح  هب  اه  نآ  ندرک  راداو  ینید و  تاعالطا  نداد  رد  ًافرـص  اه ، نآ  يارب  نید  غیلبت  ناناوج و  ندرک  ینید  - 7 
انعم کی  هب  يرادنید  اریز  داد  دای  اهنآ  هب  ار  ینید » نتـسیز   » رنه دیاب  نآ ، زا  رتارف  رت و  مهم  هکلب  دوش ، یمن  دودـحم  ینآرق  تایآ 

تایظفح تاعالطا و  رظن  زا  هک  یناوج  اسب  هچ  ینید ! بلاطم  ندرک  ظفح  نتـشاد و  ًافرـص  هن  ینید و  تاداقتعا  قبط  نتـسیز  ینعی 
دوخ دشاب  هتشاد  یتیصخش  شنم و  نینچ  هک  یسک  .تسا  یلاعتم  کین و  رایسب  وا  تریـس  شنم و  اما  تسا ، فیعـض  ینید  بلاطم 
ياه مایپ  میمهفب و  وا  زاین  هارمه  هب  ار  وا  نابز  هک  نآ  رب  طورـشم  .ددرگ  یم  قاتـشم  دنمقالع و  زین  ینید  شناد  بسک  رد  دوخ  هب 

.میزارفا رب  نآ  رب  ار  ینید 

دنزرو یم  قشع  دوخ  دوجوم  طیارش  لاح و  هب  یماگنه  ناناوج ، .تسا  هدنیآ  هب  دیما  ناوج ، کی  یگدنز  يامن  نیرت  هتسجرب  - 8 
هب دنز  یم  رـس  دیما  نیا  زا  هک  یطاشن  .دننیبب  نشور  فافـش و  ار  دوخ  هدنیآ  قفا  هک  دـندرگ  یم  رادروخرب  راک  تشپ  هدارا و  زا  و 

اه و تبحـص  ندرک  زکرمتم  زاین و  نیا  هب  هجوت  .دشاب  یم  شـشوک  راک و  زا  ندرب  تذل  یگدـنز و  يارب  يا  هکرحم  يورین  هلزنم 
رگا .دوش  عقاو  رثؤم  رایسب  ناناوج ، تیاده  رد  دناوت  یم  روحم  نیا  رد  یتیبرت  یغیلبت و  بلاطم 
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هب يریگولج  یعامتجا  یقالخا ، تافارحنا  زا  يرایـسب  زورب  زا  دوشب ، ینیب  هدـنیآ  يرگن و  هدـنیآ  هیواز  زا  ناناوج  هب  یهجوت  نینچ 
.دیآ یم  لمع 

هجوت اب  هک  ارچ  تخادرپ ، ناناوج  ناناوجون و  يارب  هانگ  رفیک  منهج و  فیصوت  تازاجم ، نایب  هب  ًافرص  دیابن  یغیلبت  طیحم  رد  - 9 
مینک نییبت  نانآ  يارب  ار  هبوت  تشگزاب و  هار  دیاب  .دنوش  یم  بکترم  ار  یتاهابتشا  ای  هانگ  اه  نآ  عطقم ، نیا  رد  ینـس  تائاضتقا  هب 

نیرتهب ًاعطق  .دـنزادرپب  هانگ  وحم  يارب  هحلاص  لامعا  هب  هرابود  هبوت  اب  هتـشگرب و  ناشهابتـشا  زا  تعرـس  هب  رطاـخ ، ناـنیمطا  اـب  اـت 
ترضح مالسا  یمارگ  لوسر  .ددرگ  حیرـشت  اه  نآ  يارب  دیاب  ًاقیقد  مهم ، نیا  .تسا  زامن  زین  دنوادخ  اب  طابترا  يرارقرب  هلیـسو ي 

(1) تسین .» راک  هبوت  ناوج  زا  رت  بوبحم  دنوادخ ، دزن  زیچ  چیه  : » دنیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم 

نیا ...و  دنک  توکس »  » عقوم هب  دشکب » رانک   » عقوم هب  دنک ،»  » تحیصن عقوم  هب  هک  دشاب  هتـشاد  دای  هب  دیاب  یغلبم  ای  ملعم  ره  - 10 
.تسا ندز  فرح  ندرک و  مادقا  ندرک و  تبحص  رنه  زا  رت  فیرظ  رتراوشد و  یـسب  ندزن  فرح  ندرکن و  مادقا  رنه  و  زیهرپ ، رنه 
هتـشاد دوخ  رادرک  راتفگ و  يامیـس  رد  ناشخرد  يرنه  داینب  زا  دـیاب  تسا  يدولآزار  تمکح  نینچ  يریگدای  ناـهاوخ  هک  یـسک 

غیلبت نایرج  رد  دناوتب  هک  تسا  یسک  رتمک  هک  دومن  رارقا  دیاب  هتبلا  .دشاب 
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.دیامن راتفگ » ترثک   » نیزگیاج ار  توکس » تمکح   » و دنک ! تحیصن  نیشناج  ار  تیعقاو  تیبرت ، و 

رایـسب تارثا  ناناوج  اب  خر  هب  خر  نامتفگ  زا  يریگ  هرهب  .تسا  تایـضتقم  نتـشاد  رظن  رد  غیلبت ، راـک  ضراوع  نیرت  مهم  زا  - 11 
یم میهدـب ، حیحـص  خـساپ  تایـضتقم ، نآ  هب  میناوتب  هک  نیا  يارب   » .دراد نانآ  طـسوت  ینید  ياـه  هزومآ  شریذـپ  دـنور  رد  یتبثم 
دوخ تابسانم  تسا  مزال  .میروآ  رد  دوخ  یهلا  یناسنا  فادها  مادختسا  هب  میشخبب و  ناماس  تمس و  تسرد ، ار  تاصتخم  تسیاب 
ناوج اب  بولطم  زاسراک و  یبسن ، روراب ، یقطنم ، یطابترا  زا  ات  مینک  میظنت  یقیقد  ياه  هویـش  دـعاوق و  بوچراچ  رد  ون  لسن  اب  ار 

(1) «. میوش رادروخ  رب 

ياه یگژیو  تفایرد  كرد و  رد  ییاناوت  هب  هکلب  یـسانش ، ناور  ملع  شناد و  هب  طقف  هن  هک  تسا  یـسک  قفوم  غلبم  یبرم و  - 12 
ناناوجون و اب  یمیمـص  لاعف و  طابترا  ناهاوخ  هک  سک  نآ  .دـشاب  زهجم  زین  تسا  هتخاس  درف  هب  رـصحنم  ار  وا  هک  بطاـخم  يدرف 

نآ لاقتنا  یگنوگچ  رکف  هب  دیاب  دنک  لقتنم  اه  نآ  هب  ار  ییاهدمآیپ  بلاطم و  هچ  هک  دشاب  نآ  یپ  رد  هک  نآ  زا  لبق  تسا ، ناناوج 
هتفهن نآ  تغالب  ییاسر و  رد  هک  ماـیپ  ددـعت  رارکت و  رد  هن  غیلبت ، گرزب  زمر  .دـشاب  نآ  يذوفن  تردـق  تیفیک و  هبذاـج ، رظن  زا 

.تسا

هک دشاب  يا  هنوگ  هب  دیاب  ناناوج  اب  یتیبرت  ياه  هویش  غیلبت و  - 13 
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تالکـشم ندرک  راد  ینعم  ياه  هار  تخانـش  تسا  مهم  هچنآ  .دـنک  ناـنآ  یگدـنز  لـیاسم  اـب  دروخرب  ياـیهم  هداـمآ و  ار  اـه  نآ 
ساره .دـنهدب  هار  دوخ  هب  ساره  یگدـنز  ياهراوشد  زا  دـیابن  ناناوج  ناـناوجون و  .تالکـشم  ندرک  فذـح  هن  تسا و  یگدـنز 
گرم ینعی  یتخبـشوخ  یتسه و  زا  يروصت  نینچ  .دنـشاب  يراوشد  جـنر و  نودـب  یگدـنز  ناهاوخ  اه  نآ  هک  تسا  یناـمز  یعقاو 

.هعماج کی  زاس  هدنیآ  لسن  رد  یگنهرف  هعجاف  یجیردت و 

.ددرگ فذح  ییاسانـش و  نابطاخم ، ینوریب  ینورد و  طیحم  زا  هدـنرادزاب  ياه  كرحم  دـیاب  تیلاعف  زا  لبق  غیلبت ، طیحم  رد  - 14 
كرحم ای  و  ینورد ) لماوع  ، ) تهابـش لاقتنا  یفطاع ، عناوم  ینهذ ، لاغتـشا  ندادارف ، شوگ  دنیآرف  رد  هدنراد  زاب  لماوع  هلمج  زا 

مادـقا هنوگره  زا  لبق  .دـشاب  یم  هدولآ  دـعاسمان و  ياـضف  یکیزیف  یکیناـکم و  ياـه  تمحازم  ادصورـس ، هلمج  زا  یطیحم  ياـه 
.میشوکب هظعوم  طیحم  يزاس  مارآ  يزاس و  فیطل  رد  بطاخم  اب  دیاب  یتیبرت  یغیلبت و 

یلصا زا  بطاخم ، دامتعا  بلج  ییادز و  هلصاف  یـسانش ، تینهذ  یتخانـش و  ناور  ظاحل  زا  دجـسم  رد  یغیلبت  راک  ماجنا  رد  - » 15 
یم هچ  هب  اـم  بطاـخم  مینادـب  هک  تساـنعم  نیا  هب  بطاـخم ، یـسانش  تینهذ  .تـسا  تابـسانم  يزاسدـمآراک  ياـه  هتـسیاب  نـیرت 

، تشاد دـهاوخن  تبثم  رثا  اهنت  هن  ام  ياه  شالت  میناوخن ، ار  بطاخم  نهذ  هک  یتقو  ات  دـشیدنا ؟ یم  هنوگچ  ام  هرابرد  و  دـشیدنا ؟
یفنم رثا  ام  تامادقا  بلغا  هکلب 
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(1) «. تشاذگ دهاوخ  ياج  هب  سوکعم  و 

ندوب نتفگ و  نایم  هلصاف  تیور  .دنتسه  نکـشدوز  ساسح و  ناناوج ، هک  تشاد  هجوت  هتکن  نیا  هب  دیاب  ینید  روما  غیلبت  رد  - 16 
یقیقح و ناورهر  نایم  زرم  دـنزادرپب و  قیمع  لیلحت  هب  دـنناوت  یم  رت  مک  اهنآ  .تسا  ناناوج  ناناوجون و  ندـیمر  هنیمز  هعماج ، رد 

(2) «. دنشاب نید  تیناحور  هب  بستنم  هک  تسین  نانآ  هزادنا  هب  سک  چیه  تنایخ  ساسا  نیا  رب  .دنبایرد  ار  هار »  » هب نابستنم 

.دنرادن دجاسم  اب  یطابترا  یلو  هدوب  بوخ  نحل  توص و  ياراد  هک  یناسک  یمامت  نایارس و  هحون  ناحادم ، اب  طابترا  داجیا  - 17 
ياه تبسانم  رد  هژیو  ياه  همانرب  يارجا  هدوب ، ناناوج  ناناوجون و  نایم  رد  یناراد  فرط  ياراد  دارفا  هنوگ  نیا  هک  نیا  هب  هجوت  اب 

.تخاس دهاوخ  مهارف  دجسم ) هب   ) ار ناشنارادفرط  روضح  هنیمز  دجسم ، اب  اه  نآ  طابترا  داجیا  نمض  دارفا ، نیا  يارب  صاخ ،

تاـملک و ینوزف  مکارت و  رد  هن  تاـغیلبت  يزاـس  يداـه  زمر  .اـناسران  اـناسر و  اـی  و  قیاـع »  » و يداـه » : » تسا هنوگ  ود  غیلبت  - 18 
هاگن دامن  رد  هراشا و  نابز  هب  فطاوع و  نابز  اب  اهنت  دـشاب و  مه  مالک  نودـب  رگا  یتح  تسا ، لاـقتنا  تیفیک  رد  هکلب  اـه  تبحص 

يا هراشا  هیانک و  اسب  هچ  ینعی  حیرصتلا » نم  غلبا  هیانکلا  : » دنا هتفگ  هک  ارچ  دبای ؛ روهظ 
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.دشاب رتذفان  رتاسر و  مه  تحارص  زا  هک 

یملع و هاگیاپ  تلزنم و  هدـنریگدای ، بطاخم و  هک  دـنک  لمع  يروط  دـیاب  دریگ ، یم  رارق  هدـننک  غیلبت  ماـقم  رد  هک  یـسک  - 19 
رادتقا نازیم  هب  هجوت  نودب  یطیارـش و  نینچ  ندرک  مهارف  نودب  .دریذپب  نانیمطا  ءاکتا و  دروم  عبنم  عجرم و  ناونع  هب  ار  وا  يونعم 

.دوب دهاوخ  رادیاپان  فیعض و  رایسب  بطاخم  رب  يراذگریثأت  ناکما  یکیزیف ، یسایس و  تردق  هن  يونعم و 

...و رعش  لیثمت و  ناتـساد و  بلاق  رد  بلاطم  ندینـش  یناوج ، یناوجون و  هرود ي  رد  هژیو  هب  اه  ناسنا  كرتشم  یعیبط و  زاین  - 20 
ياه هویـش  هب  مه  نآ  هدنزومآ ، ياه  ناتـساد  اه و  ّتیـصخش  تشذـگ  رـس  قیرط  زا  ار  یغیلبت  ياه  مایپ  میناوتب  ردـق  ره  .دـشاب  یم 

(1) .میا هدوزفا  مایپ  تحاصف  تغالب و  هب  مینک  نایب  اه  نآ  ینهذ  یفطاع و  يایند  اب  بسانتم  سمل و  لباق  باّذج و 

تئارق يارب  دنشاب ) ناوج  ًاحیجرت   ) دنسپ ناوج  هرهچ و  شوخ  ادص و  شوخ  نایارـس  هحون  ناحادم و  نایراق ، زا  يریگ  هرهب  - 21 
همانرب يارجا  اب  دـنناوت  یم  ناناوج  ناناوجون و  نایم  رد  تیلوبقم  رطاخ  هب  دارفا  نیا  .تایفو  داـیعا و  مسارم  رد  میرک  نآرق  هیعدا و 

.دنیامن مهارف  دجسم  رد  ار  دوخ  ناراطق  مه  رت  لاعف  روضح  هنیمز  بوخ  ياه 
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هتـشاد ینوریب  روهظ  دامن و  دـیاب  يدابع  لمع  هک  هتکن  نیا  نایب  تعامج و  زاـمن  صوصخب  زاـمن ، تقیقح  زا  تسرد  میـسرت  - 22
.دـش دـهاوخ  ناوج  لسن  نهذ  رد  هعفاد  داجیا  بجوم  ینید ، ياه  هزومآ  اب  داضتم  يدرکلمع  نتـشاد  يراد و  نید  هب  راهظا  .دـشاب 

.دنیامن يریگولج  رادرک  راتفر و  رد  ضقانت  زا  تدش  هب  دیاب  دجسم  یلاها 

، دجـسم تعامج  ماما  یغیلبت  ياه  تیلاعف  زا  نابطاخم  يریذـپریثات  شریذـپ و  لماوع  نیرت  مهم  زا  یکی  هک  نیا  هب  تیانع  اب  - 23 
هتـسیاش و وحن  هب  عوضوم  نیا  تسا  هتـسیاب  دـشاب ، یم  ناشیا  ...و  یقالخا  یملع ، یعاـمتجا ، تیـصخش  زا  یفاو  یفاـک و  تخاـنش 

.دوش هدیناسر  لحم  یلاها  نارازگزامن و  یمومع  عالطا  هب  بولطم 

ماجنا زا  ییاـهنت  هب  دجـسم  تیریدـم  اـی  تعاـمج و  ماـما  .تسا  یناوارف  یگدرتسگ  ياراد  نید  هزوح ي  رد  یتاـغیلبت  راـک   – 24 
نیا رد  .داد  شرتـسگ  ار  دجـسم  تیلاـعف  هنماد ي  اـت  دـش  دـنم  هرهب  دـنمقالع  نیدـتم و  دارفا  زا  تسا  هتـسیاش  .دـنناوتان  نآ  نسحا 

.تفرگ دنهاوخ  رارق  نآریثأت  تحت  يرت  شیب  دارفا  تروص ،

رد  » .تاهبش هب  ییوگ  خساپ  ینید و  هرواشم ي  ماجنا  نابطاخم ، اب  هرهچ  هب  هرهچ  غیلبت  تهج  دجسم ، نامـسرپ  قاتا  لیکـشت  - 25 
ناوج لایس  ارگون و  هشیدنا  اب  گنهامه  يزورما و  هویش ي  هب  ار  زامن  راثآ  هاگیاج و  دیاب  دجـسم  یغیلبت  ياه  تیلاعف  يزیر  همانرب 

وا هب 
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(1) «. درک تیوقت  ار  مهم  هتکن  نیا  داد و  شزومآ 

زا یـصوصخ  روط  هب  هاـگ  دـنچ  زا  ره  تسا  مزـال  دوـخ ، یغیلبت  تیلاـعف  دروخزاـب  زا  یهاـگآ  يارب  دجـسم ، تعاـمج  ماـما  - 26 
یلامتحا و صقاون  عفر  هب  ات  دیامن  لاوئـس  دوخ  ییارجا  ياه  همانرب  ندوب  بولطم  يراذگریثأت و  صوصخ  رد  ناناوج ، ناناوجون و 

.دزادرپب دوخ  توق  طاقن  تیوقت 

یم دنتسه  بحتـسم  حابم و  هک  يروما  اه و  تیلاعف  هب  .دوشن  هدنـسب  بجاو  يدابع و  روما  هب  طقف  دجـسم ، یغیلبت  طیحم  رد  - 27 
.داد رارق  دجاسم  هب  بذج  رد  ناناوج  ناناوجون و  رد  هزیگنا  داجیا  همدقم ي  ار  نآ  درک و  هیکت  ناوت 

یم ناشیا  اب  زیمآرهم  طباور  يرارقرب  فطاوع و  فیطلت  تیـصخش ، میرکت  ناوج ، نیبطاخم  اب  غیلبت  یـساسا  ناـکرا  هلمج  زا  - 28 
.دشاب یم  ناناوج  نایم  رد  هنامیکح  تحیصن  هظعوم و  راثآ  تیوقت  میکحت و  لماع  نیرت  مهم  يزرورهم  .دشاب 

دنمفده تیاده  دجـسم و  هب  هتـسباو  یگناخ  یبهذـم  تاسلج  یلحم و  تأیه  نآرق ، تاسلج  يزادـنا  هار  تهج  يزیر  همانرب  - 29 
...و دجسم  اب  اه  لکشت  نیا  رت  کیدزن  لماعت  گنتاگنت و  طابترا  داجیا  تهج  تاسلج  نیا 

اه عمج  رد  ینید  غلبم  ناونع  هب  تعامج  ماما  یمیمص  روضح  - 30 
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( اه نمس   ) NGO فانصا ، یلحم ، ياه  نمجنا  یشزرو ، یشزومآ ، یگنهرف ، زکارم  ارس ، گنهرف  اه ، لکشت  یلحم ، ياه  هورگ  و 
...و

لیالد اه و  یگژیو  یفرعم  فدـه  اب  هنومن  دـجاسم  زین  دـجاسم و  لاعف  نارازگ  تمدـخ  زا  لیلجت  مسارم  هنالاس ي  يرازگرب  - 31 
.دجاسم رگید  هب  تایبرجت  هئارا  رما و  نیا  غیلبت  تهج  اه  نآ  ندش  هنومن 

هویش شور و  هب  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  یلمع  هریـس ي  ینید و  ياه  هزومآ  نییبت  - 32 
.دشاب یم  راذگریثات  دجاسم  هبذاج  شیازفا  رد  فیرظ  باذج و  يا 

نـس هب  هزات  هک  یناسک  هب  دجـسم  تعامج  ماما  طسوت  ناناوج ، ناناوجون و  هژیو  زامن  ماکحا  نوماریپ  باتک  دلج  کی  ءادها  - 33 
.دنا هدیسر  یعرش  فیلکت 

.ینارنخس رد  راصتخا  و  یناسل )  ) يراتفگ تاغیلبت  ماجنا  نامز  تیاعر  - 34 

( يدعس  ) رپ دوش  ناهج  وت  كدناز  ات  ّرد  نوچ  يوگ  هدیزگ  يوگ و  مک 

رد ماما  مهـس  فرـص  تهج  دنتـسه ) ناشیا  نیدلقم  زا  نآ  نارازگزامن  بلاغ  هک  يدجاسم   ) دیلقت ماظع  عجارم  اب  یگنهامه  - 35 
.دجسم یغیلبت  روما  ماجنا 

رما اب  طبترم  تاعوضوم  باختنا  اب  هباطخ  ظعو و  ربانم  اه ، ینارنخس  ندرکراب  رپ  اب  ناناوج  ناناوجون و  یحور  ياهزاین  عف  ر  - 36 
.دجسم زامن و 
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.دجسم زامن و  گنهرف  جیورت  رما  رد  ...و ) تراکالپ  تکارت ، رتسوپ ، رنب ، دروب ، لیب   ) یغیلبت مزاول  رازبا و  زا  هدافتسا  - 37

.دجاسم حطس  رد  هزوح  نیا  نیسردم  زا  هدافتسا  زین  هقطنم و  هیملع ي  ياه  هزوح  یغیلبت  تایبرجت  زا  يریگ  هرهب  - 38 

( لادتعا تیاعر   ) .دوش هدافتسا  لداعتم  نامز و  مه  روط  هب  راذنا  ریشبت و  زا  یغیلبت  روما  ثحابم  رد  - 39 

.دوش هدافتسا  ینار  نخس  هباطخ و  ظعو و  رما  يارب  علطم  نایب و  شوخ  نانار  نخس  ناظعاو و  زا  - 40 

...و شیامه  ودرا ، سالک ، بلاق  رد  ناناوج  ناناوجون و  هب  هژیو  هاگن  اب  یغیلبت  تاسلج  لیکشت  - 41 

.دجاسم رد  فلتخم  ياه  تبسانم  رد  هتسجرب  روهشم و  ناظعاو  ناغّلبم و  زا  يریگ  هرهب  - 42 

: راک طیحم  رد  ناناوج  ناناوجون و  بذج  ياه  شور  - 

.دـنراد دوـجو  یتعنـص  ياهرهـش  رد  هژیو  هـب  دـجاسم و  فارطا  رد  گرزب  کـچوک و  تاـجناخراک  زا  مـعا  یفلتخم  عیانــص  - 1 
تالکـشم يرگراک و  لئاسم  هب  تبـسن  _د  جـسم .دراد  ار  دو  صاخ خ_ تائاضتقا  یطیحم  ره  رد  تعنـص  شالت و  راک ، گـنهرف 

روضح هنیمز  میقتـسمریغ  روط  هب  هدـش  داـجیا  لـماعت  نیا  رد  دـشاب و  دـیفم  رثؤـم و  ریز ، ياـه  هنیمز  رد  دـناوت  یم  تعنـص ، شخب 
: دزاس مهارف  دجاسم  هب  اه  شخب  نیا  رد  نالغاش  رگید  نارگ و  تعنص  نارگراک و 
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.طبر يذ  روما  رگید  زامن و  هزور و  لئاسم  زا  معا  نانآ  تالاوئس  هب  خساپ  نارگراک و  یعرش  زاین  عفر  فلا -

.يرگراک یتعنص و  ياهدحاو  رد  دجسم  کمک  هب  تعامج  زامن  هماقا  ب -

تسرد و ماجنا  رد  یبهذـم  تاداقتعا  شقن  بسانم  ناـیب  زین  صوصخ و  نیا  رد  ینید  ياـه  هزومآ  نییبت  راـک و  گـنهرف  غیلبت  ج -
.نارگ تعنص  نارگراک و  يارب  هلوحم  ياهراک  قیقد 

نیا یتعنص ، يرگراک و  ياه  طیحم  اب  هسردم ) ای  و   ) يدجسم ناناوج  ناناوجون و  يزاسانشآ  يارب  هژیو  ياهرفـس  يزادنا  هار  - 2 
؛ قیرط نیا  زا  هدنیآ  رد  ات  دنوش ، انشآ  ناشناردپ  تیلاعف  یحور و  راشف  راک و  یتخـس  اب  کیدزن  زا  نانآ  ات  دش  دهاوخ  بجوم  رما 
، نآ ندرک  دنمفده  اهرفـس و  نیا  زا  تبثم  جـیاتن  ءاصحا  تهج  تسا  يرورـض  هتبلا  .دـنزاس  مهارف  لزنم  رد  ار  نانآ  شیاسآ  هنیمز 

تیمها صوصخ  رد  تایاور  ثیداحا و  نایب  نمض  رفـس  یط  رد  دننک و  یهارمه  ار  اه  نآ  ًامتح  نایبرم ، ای  دجـسم و  تعامج  ماما 
.دنزاس هدامآ  رفس  نیا  زا  بسانم  يرادرب  هرهب  تهج  ار  اه  نآ  ناهذا  ردام ، ردپ و  هب  مارتحا  زین  راک و 

هب ءادها  تهج  لگ  هتسد  کی  اب  هارمه  رگا  ، ) هدش نییعت  شیپ  زا  همانرب  کی  قبط  نارازگزامن  دجـسم و  تعامج  ماما  روضح  - 3 
طیحم رد  لغاش  نادنمراک  هژیو   ) دنمراک رگراک و  زور  رد  دوب ) دهاوخ  رترثؤم  رایـسب  دشاب  نارگ  تعنـص  نارگراک و  زا  يدادعت 

يرگراک و
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تشاذگ و دهاوخ  اه  نآ  رب  یتبثم  رایسب  ریثأت  دجسم ، یلاها  راک  نیا  .اه  هب آ ن  دیشابن  هتـسخ  زین  کیربت و  ضرع  تهج  یتعنص )
.داد دهاوخ  قوس  دجسم  تمس  هب  ار  اه  نآ  تیاهن  رد  دش و  دهاوخ  زامن  دجسم و  اب  نانآ  سنُا  زاس  هنیمز 

یم دـجاسم  لباقتم ، يراک  مه  نیا  رد  هک  دـجاسم  اب  یتعنـص  يرگراک و  ياه  طیحم  نیب  يراـک  مه  لـماعت و  ياـضف  داـجیا  - 4 
ياه طیحم  دـنیامن و  مادـقا  ینید  یتدـیقع و  یگنهرف ، روما  تعاـمج و  زاـمن  هماـقا ي  يارب  غلبم  یناـحور  مازعا  هب  تبـسن  دـنناوت 

شخب يارب  ینف  ياهورین  مازعا  تاـناکما و  تازیهجت و  زین  یتاسیـسات و  کـیتسجل ، یناـبیتشپ ، دراوم  هئارا  هب  تبـسن  زین  يرگراـک 
.دنزرو تردابم  دجاسم  هب  طوبرم  ياه 

فلتخم ياـه  تبـسانم  رد  اـه  هماـنرب  هژیو  مسارم و  يرازگرب  يارب  یتعنـص  يرگراـک و  ياـه  شخب  تیریدـم  اـب  یگنهاـمه  - 5 
هدومن افیا  تعامج  زامن  گنهرف  جیورت  رد  يا  هدنزرا  شقن  طیحم ، نیا  رد  هک  یناسک  زا  ریدـقت  تهج  یلم  یبهذـم و  يرگراک ،

.دنراد يا  هنالاعف  تکراشم  تعامج ، زامن  يرازگرب  رما  رد  هدوب و  مظنم  رایسب  ینید ، ضیارف  ماجنا  رد  هک  یناسک  زین  دنا و 

ارجا لباق  يرگراک  هژیو  مسارم  یـشرورپ و  ینید ، یگنهرف ، ياهراک  يارب  هسردـم ) ای  و   ) دجـسم ياضف  نتـشاذگ  راـیتخا  رد  - 6 
.دش دهاوخ  دجاسم  اب  نارگراک  سنُا  بجوم  رما  نیا.یتعنص  زکارم  اه و  هاگراک  تاجناخراک ، يارب 
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هفرح نونف و  شزومآ  تهج  يا  هفرحو  ینف  شزومآ  زکارم  صوصخ  هب  یتعنـص  يرگراک و  ياه  طیحم  تیریدم  اب  یگنهامه  - 7
.دراد ار  ناناوج  ناناوجون و  يارب  هژیو  هب  يدجسم  نابطاخم  يارب  شزومآ  تیلباق  هک  ییاه 

هب یتعنـص  يرگراک و  یهاگراک ، طیحم  رد  هفرح  کی  لقادـح  يریگداـی  هب  يدجـسم  ناـناوج  ناـناوجون و  بیغرت  قیوشت و  - 8 
.دنشاب یم  دنمزاین  اه  هتشر  نیا  صصخت  هب  دجاسم  هک  ییاه  هتشر  رد  صوصخ 

: تاطابترا طیحم  رد  ناناوج  ناناوجون و  بذج  ياه  شور  - 

رد نابطاخم  دادـعت  اه و  تیلاعف  یّمک  حطـس  ءاقترا  هبذاج و  شیازفا  فدـه  اـب  یگنهرف  یغیلبت و  لـمع  هنوگره  يارب  ـالوصا  - 1 
داجیا رد  میبایب ؛ اه  نآ  يارب  یلماک  بسانم و  تسرد ، ياه  خساپ  هچ  نانچ  هک  تسا  حرطم  یـساسا  لاوئـس  دـنچ  یطابترا ، طیحم 

: دوش عقاو  رثؤم  رایسب  دناوت  یم  نابطاخم  اب  دنویپ  طابترا و 

( هدنریگ بطاخم و  عون  ( ؟ دنتسه یناسک  هچ  ام  نیبطاخم  فلا -

( اه نامرآ  اه ، هزیگنا  فادها ، ( ؟ مینک رارقرب  طابترا  اهنآ  اب  میهاوخ  یم  ارچ  ب -

( طبار ناسر و  مایپ  ( ؟ دنک رارقرب  طابترا  دیاب  یسک  هچ  ج -

( مایپ عون  ( ؟ میهد هئارا  میهاوخ  یم  ار  ییاه  مایپ  هچ  د -

( مایپ لاقتنا  لاناک  لاقتنا و  هویش ي  ( ؟ میهد لاقتنا  ار  اه  مایپ  هنوگچ  ه -
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( ناکم لحم و  ( ؟ میهد هئارا  ار  مایپ  اجک  و -

(1) نامز ) ( ؟ میهد هئارا  ار  مایپ  عقوم  هچ  ز -

هلزنم هب  ار  اه  نآ  يزیرغ  یعیبط و  ياهزاین  قیالع و  تسیاب  یم  ناوج  ناوجون و  اب  هدنزاس  طابترا  غیلبت و  دنیآرف  رد  دـنچ  ره  - 2 
دناوت یم  شا  يداز  ناور  ياهزاین  موادت  رد  وا  ياه  تحلصم  هب  هجوت  یلو  ، » داد رارق  رظن  حمطم  هنالد ، مه  طابترا  يانب  گنس  ي 

دشر نادقف  تلع  هب  دراوم  زا  يرایسب  رد  ناناوج  ناناوجون و  اریز  دهد ؛ ربخ  غلبم  یبرم و  هنامیکح ي  هنارایـشوه و  یهد  تهج  زا 
یم  » هک هچ  نآ  نیب  دنناوت  یمن  دوخ ، یعقاو  ياه  تساوخ  اهزاین و  هب  تبسن  ینورد ، تریصب  فعـض  یفطاع و  يرکف ، یگتخپ  و 

زیامت تسا ؛ ناشدـشر  تحلـصم  هک  هچ  نآ  اب  تسا  ناـشزاین  دروم  هک  هچ  نآ  نیب  اـی  و  دـنهاوخب » دـیاب   » هک هچ  نآ  اـب  دـنهاوخ »
رد دناوت  یم  تساراد ، ار  ارگ  تیاده  ناونع  هک  يا  یبرم  غلبم و  .دنشاب  هتشاد  يا  هنادنمدرخ 
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هدرک نایب  يراذـگ و  مان  رگید  يا  هنوگ  هب  ار  غیلبت  رـصانع  تاطابترا  مولع  ناصـصختم  ناسانـش و  هعماج  زا  رگید  يا  هراـپ  . 1 - 1
زا هک  نیماضم  زا  يا  هعومجم  مایپ : .دنک  یم  یغیلبت  مادـقا  بطاخم  رب  يراذـگریثأت  روظنم  هب  هک  یهورگ  ای  درف  هدـنهد : مایپ  دـنا :
رد هک  ار  يراکفا  نآ  يرای  هب  دنـشوک  یم  ناگدـنهد  مایپ  تسا و  هدـش  لیکـشت  تکرح و )...  ریوصت ، هملک ،  ) فلتخم ياـهدامن 

يارب ار  یهار  ینعی  دننک ؛ هدافتـسا  هناسر  زا  دیاب  ریزگان  ناگدنهد  مایپ  هناسر : .دننک  لقتنم  ناگدـننک  تفایرد  نهذ  هب  دـنراد  رظن 
تفایرد نیدامن .) يراتفگ و  بوتکم و  ياه  هناسر  رگید  نویزیولت و  ویدار ، تاعوبطم ،  ) .دـنبایب ناـبطاخم  هب  ناـشیاه  ماـیپ  لاـقتنا 

یلاح رد  دننک و  یم  تفایرد  طابترا  عبنم  زا  ًامیقتـسم  ار  مایپ  یخرب  .دوش  یم  هاگآ  مایپ  ياوتحم  زا  هک  یهورگ  ای  درف  مایپ : هدـننک 
یمیرک .دننک 2 . یم  تفایرد  رگید  دارفا  زا  مود  تسد  ياه  شرازگ  تروص  هب  ینعی  میقتـسم ؛ ریغ  يا  هنوگ  هب  رگید  يا  هدـع  هک 

ص 97. غیلبت ، یتخانش  ناور  ياهدربهار  میظعلادبع ،
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«. دنک زاغآ  میقتسمریغ  روط  هب  ار  یهد  تهج  نیا  دنیآرف  یگدز ، باتش  نودب  هنیمز  نیا 

نیا  » .دراد یگتـسب  یتخانـش  ياه  تراهم  هب  يدودـح  اـت  یناور ، یحور و  یگچراـپ  کـی  تیوه و  ساـسحا  هب  نتفاـی  تسد  - 3 
یبای تیوه  .دریگ  یم  تروص  وا  ياه  هتـساوخ  زاین و  اب  یّـسح  مه  یلد و  مه  ناوج و  ناوجون و  زاـین  كرد  قیرط  زا  اـه  تراـهم 

رب دوش ، یم  زکرمتم  ینورد  ياـهزاین  يدرف و  ياـه  یلوغـشم  لد  رادـم  رب  هک  یکدوک  هرود  فـالخ  رب  یناوـج  یناوـجون و  هرود 
هداوناخ لیکـشت  هب  زاین  فلاخم و  سنج  اب  یتسود  نالاسمه ، اب  طـباور  بلاـق  رد  يدرف ، نیب  تاـطابترا  یعمج و  ياـهزاین  ساـسا 

(1) «. دبای یم  دومن 

ماجنا هب  ناناوج  ناناوجون و  بذـج  تهج  يزاس  هنیمز  زین  ینید و  يونعم و  روما  غیلبت  جـیورت و  فدـه  اب  یطابترا  طـیحم  رد  - 4 
یلوغـشم لد  اه و  شیارگ  تایبرجت و  ساسا  رب  هن  ار ، دوخ  یغیلبت  ياوتحم  نیماضم و  هدـنهد ، مایپ  درف   » يدابع کسانم  ضیارف و 

یکیدزن و ساسحا  بطاخم ، تروص  نیا  رد  .دراذـگ  یم  اـنب  بطاـخم  یعقاو  ياـهزاین  اـه و  تفاـیرد  ياـنبم  رب  هکلب  دوخ ، ياـه 
(2) «. دوش یم  درف  ینورد  دامتعا  شریذپ و  بجوم  یکیدزن  نیمه  تشاد و  دهاوخ  هدنیوگ  اب  يرت  شیب  تبارق 

ص:265

ص 98. عبنم ، نامه  . 1 - 1

ص 95. عبنم ، نامه  . 2 - 2
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هب یتنـس  هلحرم  زا  ار  دـجاسم  رذـگ  دـناوت  یم  ...و ) تنارتنیا  تنرتنیا ، ، IT، ICT  ) یطاـبترا نیوـن  يژوـلونکت  زا  يریگ  هرهب  - 5
یطابترا روما  هب  دنمقالع  ناناوج  ناناوجون و  زا  هدافتسا  نایم ، نیا  رد  .دزاس  لیهست  یطابترا  يژولونکت  زا  هدافتسا  نردم و  هلحرم 

دجاسم هب  زین  ار  نانآ  لاعف  تکراشم  زور ، ّنف  نیا  زا  يدنم  هرهب  نمـض  دجـسم ، ياه  تیلاعف  رد  نانآ  يریگراک  هب  يا و  هکبـش  و 
.دومن میهاوخ  مهارف 

هژیو هب  مدرم  هّماع  ناـیم  رد  يوحن  هب  هک  يدـجاسم  یخیراـت و  دـجاسم  رد  ییارجا  مسارم  اـه و  هماـنرب  دـیلوت  هدـنز و  شخپ  - 6 
ناهج ناریا و  روهشم  یبهذم و  نکاما  رد  تعامج  زامن  هماقا  صوصخ  هب  تسا ، رادروخرب  یـصاخ  هاگیاج  زا  ناناوج  ناناوجون و 

مارحلادجسم یبنلادجسم ، فرشا ، فجن  اّلعم ، يالبرک  میظعلادبع ، ترـضح  س ،)  ) هموصعم ترـضح  ، � اضر ماما  هاگراب   ) مالسا
(. ...و

هب اـه ، نآ  ياـه  تیلاـعف  اـه و  هماـنرب  ّمها  زا  يربـخ  يریوصت و  شرازگ  هیهت  قیرط  زا  لاـعف ، قفوم و  هنوـمن ، دـجاسم  یفرعم  - 7 
ادص و فلتخم  ياه  هکبش  رد  نآ  شخپ  جرد و  تسا و  ناناوج  ناناوجون و  اب  طابترا  رد  هک  ییاه  تیلاعف  زا  تمسق  نآ  صوصخ 

.دوش رجنم  نابطاخم  بذج  دجاسم و  رگید  يارب  يزادرپوگلا  هب  یعون  هب  دناوت  یم  اه  همانرب  نیا  شخپ  هک  دیارج  امیس و 

هب هک  لـحم  دجـسم  هژیو ي  تیاـس  ندرک  زور  هب  تیریدـم و  یحارط ، ، ) دجـسم ناـبطاخم  يارب  یتـنرتنیا  تیاـس  يزادـنا  هار  - 8 
يراذگاو دوش ) هدرپس  ناناوج  ناناوجون و  هژیو  هب  دجسم ، نامه  نارازگزامن 
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کی رد  ار  یتکراشم  تیریدـم  هبرجت  اهدادعتـسا ، ییافوکـش  نمـض  فلتخم ، ياه  هورگ  ای  دارفا و  هب  تیاـس  فلتخم  ياـه  شخب 
.دناسر یم  روهظ  هصنم  هب  اه  نآ  يارب  دجسم  تیلاعف 

یهقف و ینابم  حیرـشت  نییبت و  يارب  تعامج  زامن  دجـسم و  فلتخم  تاعوضوم  هنیمز  رد  یـصصخت  تایرـشن  تالجم و  هیهت  - 9 
ناناوجون ياه  هتساوخ  ینس و  تایضتقم  هدنریگ ي  رب  رد  هک  یبلاطم  میهافم و  رب  هیکت  اب  يدابع  مسارم  کسانم و  ماجنا  یتدیقع ،

(. دریگب رارق  رظن  دم  تایرشن  تایوتحم  هیهت  رد  نانآ  تارظن   ) دشاب ناناوج  و 

ياه هناخزامن  دـجاسم و  هب  ناناوج  ناـناوجون و  بذـج  رد  هک  هنومن  قفوم و  یـشرورپ  ناـیبرم  نیغلبم و  نویناـحور ، یفرعم  - 10 
مومع هب  بطاخم ، بذج  رد  نانآ  طسوت  هدمآ  تسدب  ياه  تیقفوم  لیالد  للع و  یناسر  عالطا  فده  اب  دنا  هدوب  قفوم  سرادـم ،

.اه نآ  طسوت  هدش  هتفرگ  راک  هب  ياه  شور  يریگراک  هب  يارب  نایبرم ، نیغلبم و  هب  یهدوگلا  هژیو  هب  مدرم ،

، هرگنک شیامه ، رانیمس ، ) .دریگ یم  ماجنا  دجسم  زامن و  اب  طابترا  رد  هک  ییاه  تیلاعف  اه و  همانرب  نداد  رارق  شـشوپ  تحت  - 11 
زامن و گنهرف  جـیورت  فدـه  اـب  تاـعوبطم ، امیـسوادص و  يوس  زا  نازومآ  شناد  فیلکت  نشج  مسارم  صوصخ  هب  ...و ) مسارم 

.ناناوج ناناوجون و  هژیو  هب  مدرم  هماع  نیب  رد  دجسم 

طابترا ناکما  دراد و  بسانت  ام  هعماج  مدرم  يرادینش  گنهرف  اب  هک  تسا  يا  هناسر  دوخ  دجسم  هک  نیا  هب  هجوت  اب  - » 12 
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تاراظتنا تامولعم و  حطس  اب  بسانتم  ار  بلاطم  ناوتب  ات  دوش  یم  بجوم  تیصوصخ  نیا  دنک ، یم  مهارف  ار  هبناج  ود  يروضح و 
(1) «. دومن هئارا  دننک  یم  تکرش  وگتفگ  رد  هک  يدارفا 

یعـس دزاس ، یم  مهارف  ار  نارازگزامن  هژیو  هب  مدرم  يدـنیاشوخ  تابجوم  يوحن  هب  هک  شخب  تّرـسم  هزات و  ياهربخ  مالعا  - 13 
.دوش هدـیناسر  مومع  عالطا  هب  هصالخ ) روط  هب  رابخا  ، ) نآ دـعب  لبق و  ای  زامن  نیب  رد  طبریذ  نیلوئـسم  اـب  یلبق  یگنهاـمه  اـب  دوش 

.دنتسه هعفنملا  ماع  روما  هب  طوبرم  هک  ییاهربخ  ًاصوصخم 

تهج دجـسم » یطیحم و  طیارـش  ابقر ، نیبطاخم ، (: » یطابترا طیحم  رد   ) یـساسا لماع  راـهچ  زا  تسرد  یباـیزرا  تخانـش و  - 14 
اه و تیدودـحم  تاناکما و  اهدـیدهت ، اه و  تصرف  عبانم ، عناوم و  اه ، فعـض  اه و  تّوق  تاراظتنا ، هیلک  زا  اجب  زور و  هب  یهاگآ 

(2) .اه نآ  يارجا  همانرب و  يژتارتسا ، میظنت  رد  اه  نآ  زا  هدافتسا 

تفگ اروش و  راک  نالیب  اه و  تیلاعف  درکلمع ، یناـسر  عـالطا  تهج  دجـسم ، هب  اتـسور  اـی  رهـش  ياروش  ياـضعا  زا  توعد  - 16 
هار تارظن و  اهداهنشیپ ، زا  يریگ  هرهب  زین  تالکشم و  تالـضعم و  یـسررب  تهج  دجـسم  رد  نارازگزامن  لحم و  مدرم  اب  دونـشو 

.دنهد یم  هئارا  تالکشم  عفر  رد  اه  نآ  هک  ییاه  لح 

ص:268

( روشک زامن  هماقا  يزکرم  داتس  قیقحت  دحاو  زا  یتاقیقحت  حرط  زا 60  شیب  جیاتن  ك.ر : . ) 1 - 1
ص 12. لصو ، هطقن  دجسم  یگنوگچ ،...  یسانش و  بیسآ  دمحا ، اتسور  . 2 - 2
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، ناگدنسیون ناسانشراک ، ناریدم ، تاعامج ، همئا  لماش  دجسم ، هزوح  رد  لاعف  قفوم و  ياه  تیصخش  اه و  هرهچ  اب  هبحاصم  - 17
رت شیب  ییانـشآ  يارب  نانآ  ياه  تیلاعف  درکلمع  راثآ و  هک  نیا  رب  فاضم  ناوج ، ناوجون و  لـسن  هب  یفرعم  تهج  ...و  نادـنمرنه 

.دریگ رارق  مومع  تیؤر  ضرعم و  رد  اه  نآ  تیلاعف  هزوح  زا 

هک ییاه  ملیف  اه و  همانرب  رد  نیزیولت  رتائت و  امنیس ، دنسپ  ناوج  روهشم و  ياه  هرهچ  اه و  هشیپرنه  نادنمرنه و  يریگراک  هب  - 18 
تیروحم زا  دجـسم ، صوصخ  هب  یبهذـم  نکاـما  يداـبع  کـسانم  مسارم و  زاـمن ، نوچ  یتاـعوضوم  دـنمفده ، تروص  هب  نآ  رد 

.تسا رادروخرب 

_د، جسم ياه  همانرب  تو  فعض و ق_ طاقن  زا  عالطا  دجسم و  ياه  تیلاعف  درکلمع و  دروخزاب  زا  یهاگآ  بسک  فده  اب  - 19 
( ...و یـسانشراک  یبایزرا  یجنـسرظن ، مرف  هئارا  نارازگزامن ، اب  میقتـسم  هسلج   ) بسانم يا  هویـش  هب  لاس و  ره  نایاپ  رد  تسا  مزال 

.دریذپ تروص  یبایزرا 

بلاغ هک  ییاه  ناکم  رد  هژیو  هب   ) سرادم دجاسم و  رد  تعامجزامن  هماقا  مسارم  زا  يدیلوت  و  میقتسم )  ) هدنز شرازگ  هیهت  - 20 
.روشک دیارج  رد  امیس و  ادص و  فلتخم  ياه  هکبش  زا  نآ  شخپ  جرد و  و  دنتسه ) ناوج  ناوجون و  نارازگزامن 

ًامیقتسم دنتسین  لیام  یلیلد  ره  هب  انب  هک  یناسک  زا  تارظن  تفایرد  فده  اب  دجسم  رد  تاداقتنا  تاداهنشیپ و  قودنص  بصن  - 21 
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.دنناسر یم  نیلوئسم  عالطا  هب  ار  ناشبلاطم  قودنص  قیرط  زا  هلیسو  نیا  هب  .دنهد  رکذت  ار  دراوم 

ناـیرجم و زا  هدافتــسا  اـب  باذـج و  دـنمفده و  لکــش  هـب  ...و  مـلیف  نوتراـک ، گـنهامن ، يرازفا ، مرن  ياـه  هماـنرب  هـیهت ي  - 22 
.امیس ادص و  بطاخم  رپ  ياه  همانرب  لالخ  رد  نآ  شخپ  هرهچ و  شوخ  نحل و  شوخ  ناگدنیوگ 

بلاطم و هیهت  هلمج : زا  فلتخم  قرط  هب  دجـسم  يانما  تأیه  تعامج و  ماما  فرط  زا  تعامج  زامن  دجـسم و  هاـگیاج  نییبت  - 23 
.لحم یلاها  هب  یناسر  عالطا  تهج  ...و  لزانم  هب  همان  هوزج ، هیرشن ، هیعالطا ، روشورب ، بلاق  رد  بسانم  نوتم 

بسانم و درف  هک  یتروص  رد   ) .اه هناخزامن  دجاسم و  رد  یعرـش  تاقوا  ماگنه  رد  شوخ ، نحل  ابیز و  يادـص  اب  ناذا  شخپ  - 24 
(. دوش هدافتسا  روهشم  نینّذؤم  راون  زا  درادن ، دوجو  یموقلح  تروص  هب  ناذا  نتفگ  يارب  ادص  شوخ 

هزیگنا و داجیا  رد  امیـس  ادص و  صوصخ  هب  يرـصب ، یعمـس و  یعمج و  طابترا  ياه  هناسر  ياضف  زا  يریگ  هرهب  هدافتـسا و  - 25 
(1) .دراد یقیمع  يراذگریثأت  تعامج  زامن  دجاسم و  يوس  هب  ناناوج  ناناوجون و  شیارگ 
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خساپ دراد 54 �  هدـهع  هب  دـجاسم  گنهرف  ندناسانـش  رد  ار  ریثاـت  نیرت  شیب  امیـسوادص  هک  دـهد  یم  ناـشن  تاـقیقحت  . » 1 - 1
دهد یم  ناشن  دجـسم » هاگیاج  ءاقترا  شیازفا   » صوصخ رد  رگید  قیقحت  دـنا .» هداد  تبثم  خـساپ  رما  نیا  هب  هژورپ  نیا  رد  ناـیوگ 
دوخ هب  اه  هنیزگ  هیقب  هب  تبـسن  ار  دصرد  نیرت  شیب  اه » هناسر  قیرط  زا  تاغیلبت  شیازفا   » هنیزگ يداهنـشیپ  هنیزگ  نایم 13  زا  هک 

هژورپ  ) .ددرگ یم  صخـشم  دجـسم  هب  بطاخم  بذـج  رد  یناسر  عالطا  شقن  یجنـسرظن  نیا  هب  هجوت  اب  .تسا و  هداد  صاـصتخا 
( یمالسا تاغیلبت  نامزاس  یگنهرف  تنواعم  ، 1380 هعسوت ، موس  همانرب  نید و 
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لیب تروص  هب  هژیو  ياه  همانرب  مسارم و  زین  دجـسم و  تانالعا  ولبات  رد  نآ  بصن  یلم و  یبهذم و  ياه  تبـسانم  میوقت  هیهت  - 26
.مومع هب  یناسر  عالطا  يارب  دجسم  هب  یهتنم  یلصا  ياه  نایخ  دجسم و  برد  رس  رد  دروب 

( نآ بادآ  تیاعر  دجسم و  رد  روضح  هوحن ي  زامن ، حیحص  تئارق  وضو ،  ) دجسم زامن و  هب  طوب  رم  ماکحا  یلمع  شزومآ  - 27 
.دیارج امیس و  ادص و  زا  ...و  دنتسم  ربخ ، گنهامن ، شرازگ ، هاتوک ، ملیف  بلاق  رد 

ياه همانزور  زا  هدافتـسا  .دجـسم  یناسر  عـالطا  دروب  ولباـت و  رد  دنـسپ  ناوج  بطاـخم و  رپ  ژاریترپ و  ياـه  هماـنزور  بصن  - 28 
.دوش عقاو  رثوم  فلتخم ، ياه  هقیلس  بذج  رد  دناوت  یم  عونتم  تاعوضوم  اب  فلتخم 

، هدـننیب رپ  ياه  همانرب  لالخ  رد  فلتخم و  ياه  متیآ  رد  تعامجزامن  دجـسم و  هزوح  رد  لاعف  هتـسجرب و  ياه  هرهچ  یفرعم  - 29 
.امیس ادص و  فلتخم  ياه  هکبش  رد  بسانتم  ّباذج و  یتروص  هب 

روشک راشتنالاریثک  تاعوبطم  رد  تعامجزامن  دجسم و  تاعوضوم  رد  بلاطم ، زا  یـشخب  صاصتخا  ای  بسانم و  نوتم  جرد  - 30 
و
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.يدجسم گنهرف  طسب  جیورت و  فده  اب  یلحم  دیارج 

یصاخ مارتحا  ياراد  مدرم  نایم  رد  هک  یناحور  هتـسجرب ي  ياه  تیـصخش  املع و  طسوت  تعامجزامن  هماقا  ریواصت  شخپ  - 31 
(. امیس ادص و  هژیو  هب   ) يرصب ياه  هناسر  زا  دنتسه 

دـجاسم و رد  تعاـمج  زاـمن  رد  بترم  مظنم و  روـط  هب  هک  ناـناوج ) ناـناوجون و  هژیو  هب   ) ینارازگزاـمن زا  لـیلجت  یفرعم و  - 32 
.دننک یم  تکرش  اه  هناخزامن 

ریگارف و یـشقن  هک  امیـسوادص  صوصخ  هب  یعمج  طابترا  ياه  هناسر  رد  يروحم  دجـسم  زامن و  گنهرف  جـیورت  هعاـشا و  - 33 
(1) .دراد هیقب  زا  رت  هدرتسگ 

دنمفده ياه  همانرب  بلاق  رد  دـجاسم  رگید  هب  یهدوگلا  فدـه  اب  نآ  ياه  تیلاعف  زا  یناسر  عالطا  هنومن و  دـجاسم  یفرعم  - 34 
.یعمج طابترا  ياه  هناسر  رد 

هتخادرپ زین  دجـسم  هاگیاج  نییبت  هب  نآ ، رد  دجـسم  ياه  همانرب  رابخا و  یناسر  عالطا  نمـض  هک  دجـسم  هژیو  هیرـشن  راشتنا  - 35 
.دوش

ص:272

نوچ ییاه  هناسر  زا  رثاتم  هک  نآ  زا  شیپ  لاس  زا 18  رت  مک  دارفا  هک  تسا  تیعقاو  نیا  رگ  نایب  هدش  ماجنا  ياه  یجنسرظن  . 1 - 1
فرط زا  .دنتـسه  نویزیولت  امنیـس و  نوچ  مه  يریوصت  ياه  هناـسر  زا  رثأـتم  دنـشاب  ینید  یگنهرف و  یملع و  تاـعوبطم  باـتک و 

هک یعامتجا  و  یگداوناخ » هاگیاپ   » هاگیاج و ساسا  رب  یتنـس ) يایند   ) هتـشذگ لسن  ناناوج  هک  دهد  یم  ناشن  جـیاتن  نیمه  رگید ،
هک تسین  دارفا  یعامتجا  هاگیاج  نیا  نردم ) يایند   ) ینونک لسن  رد  هزورما ، اما  دندرک ؛ یم  تیعبت  یگداوناخ  ياهوگلا  زا  دنتشاد 

.دشخب یم  تیوه  ار  اهنآ  یعامتجا » هاگیاج   » هک تساه  نآ  یگنهرف » فرصم   » نیا هکلب  دهد ، یم  لیکشت  ار  نآ  یگنهرف  تیوه 
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: یملع یشزومآ و  طیحم  رد  ناناوج  ناناوجون و  بذج  ياه  شور  - 

: دنشاب ریز  طیارش  ياراد  هک  دنتسه  یناسک  ناغلبم  نایبرم و  نیرتهب  یملع  یشزومآ و  طیحم  رد   – 1 

.دنراد نابطاخم  اب  یبسانم  راتفر  دندروخرب و  شوخ  فلا -

( هسردم ای  دجسم   ) .دننک یم  داجیا  نابطاخم  اب  یگنهرف  یغیلبت و  همانرب  رد  ار  یتکراشم  تیریدم  ب -

.دنتسه همانرب  حطس  ءاقترا  تیوقت و  يارب  نابطاخم ، زا  يریگداهنشیپ  دصرتم  ج -

.دنرامش یم  نادنزرف  دننامه  دنتسه و  لیاق  يا  هژیو  مارتحا  دوخ  نابطاخم  يارب  د -

هویـش هب  داریا ، ای  لاکـشا  دوجو  تروص  رد  .دنراد  رظن  ریز  سوسحم  ریغ  روط  هب  ار  نابطاخم  دروخرب  تاکرح و  راتفر ، یمامت  ه -
.دنهد یم  ار  مزال  تارکذت  لکشم ، عفر  يارب  ییاهنت  رد  هناتسود و  يا 

.دننک یم  داجیا  تبثم  یهاگن  بوخ و  يّوج  مسارم ، يارجا  نامز  رد  هراومه  و -

یهاکف زنط و  يریگراک  هب   ) .دـننک یم  داجیا  زیگنا  تبغر  هنامداش و  ییاضف  نیرفآ  يداش  یتاملک  تالمج و  يریگراـک  هب  اـب  ز -
( ...و

.دنزاس یم  مهارف  اه  نآ  راتفر  ناهذا و  رد  ار  نابطاخم  رد  يروابدوخ  تیوقت  ح -

.دننک یم  لابقتسا  هدنزاس  تاداقتنا  زا  ط -
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(1) .دننک یم  حرط  يرکف  نافوط  داجیا  تهج  یشلاچ  ثحابم  اه ، همانرب  رد  ك -

: ضیارف ماجنا  ینید و  تاداقتعا  هنیمز  رد  صوصخ  هب  دوخ  یگدنز  رد  هک  میزومایب  ناوج  ناوجون و  هب  یشزومآ  طیحم  رد  - 2 

.دنهد رارق  ندش  ییادخ  ییارگ و  لامک  ار  یگدنز  يامنرود  ییاهن و  فده  فلا -

.دنشاب هتشاد  هناهام  یگتفه و  هنازور ، یبایزرا  شجنس و  يارب  يزیر  همانرب  ب -

زورب تروـص  رد  اـت  .دنـشاب  ارگ  عـقاو  هرمزور ، یگدـنز  رد  اـما  تسا  ییارگ  لاـمک  ناـنآ  يرکف  ياـمنرود  هک  لاـح  نیع  رد  ج -
.دنکن ادیپ  هبلغ  نانآ  رب  نارحب  سرت و  اه ، یماکان  تالکشم و 

، بتک لاسرا   ) میقتـسمریغ شزومآ  یـشزومآ و  ياه  هاگراک  یـشیدنا ، مه  تاـسلج  یـشزومآ ، فلتخم  ياـه  هرود  يرازگرب  - 3 
ینید و ياه  یهاگآ  شناد و  حطـس  ءاقترا  فده  اب  ناملعم ، نایبرم و  ناریدم ، يارب  يدربراک ) بسانم  نوتم  تایرـشن و  تاوزج ،

یلـصا شقن  هکنیا  هب  هجوت  اب  و   ) دجاسم تلزنم  هاگیاج و  تعامجزامن و  يدابع و  کسانم  قیقد  نییبت  صوصخ  هب  نانآ ، یبهذـم 
میلعت و سرادم ،

ص:274

دشاب دنمشناد  ای  ددرگ : زاغآ  تلاح  ود  زا  یکی  هب  وا  زور  هک  نآ  رگم  منیبب  ار  امش  زا  یناوج  مرادن  تسود  قداص � :  ماما  . 1 - 1
دنگوس دمحم  يادخ  هب  .تسا  هانگ  راک  نیا  دشاب و  یم  یناوج  عییضت  هفیظو  نیا  ماجنا  رد  یهاتوک  .شناد و  نتخومآ  لاح  رد  ای 

ص 105) ناناوجون ، ناکدوک و  اب  هعیش  ناماما  راتفر  یلعدمحم ، ینارانچ ،   ) .دوب دهاوخ  شتآ  رد  ناراک  هانگ  هاگیاج 
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.تسا هنیمز  نیا  رد  یلیمکت  درکراک  ياراد  دجسم  هک  مهم  هتکن ي  نیا  نایب  و  تسا ) تیبرت 

یمالک يدام و  ياه  قیوشت  ای  رارـصا و  هیجوت و  هار  زا  ًافرـص  یناوخ  باتک  باتک و  هب  ناـناوج  ناـناوجون و  ندرک  دـنمقالع  - 4 
هک مینک  زاغآ  ییاج  نآ  زا  ینعی  .تخادرپ  هلاسم  نیا  هب  اه  نآ  یصخش  ياه  هتساوخ  زاین و  هچیرد  زا  دیاب  هکلب  دیآ ؛ یمن  تسدب 

رارمتـسا موادت و  ات  زاغآ  هطقن  زا  دنیآرف  نیا  .دشاب  یم  اه  نآ  تحلـصم  هب  هک  مینک  تیادـه  ییاج  نآ  هب  دـنراد و  تسود  اه  نآ 
.داد رارق  رظن  حمطم  ار  نآ  دیاب  هک  دشاب  یم  توافتم  یناوج  ره  قیالع  تایصوصخ و  بسانت  هب  نآ 

صوصخ رد   � يدـه همئا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  یلمع  يراتفر و  ياه  هویـش  زین  تایاور و  تایآ و  نایب  - 5 
، نامیا شقن  هب  يزیرگ  قوف ، بلاطم  نایب  لالخ  رد  .دنتـسه  شناد  ملع و  لابند  هب  هک  یناناوج  ناـناوجون و  هب  شاداـپ  رجا و  نداد 

.دنشاب هتشاد  ...و  شناد  بسک  رد  يریگدای  عیرست و  رد  يدابع  کسانم  ینید و  ضیارف  ماجنا  هدیقع و 

لیصحت هب  لوغشم  ای  نکاس و  دجسم  راوج  رد  یعون  هب  هک  ینازومآ  شناد  نایوجشناد و  اب  رمتـسم  طابترا  يرارقرب  رد  یعـس  - 6 
نیا هک  ...و  یلام  یلامتحا  تالکشم  عفر  ناشیا و  تیعـضو  اب  رت  شیب  ییانـشآ  تهج  نانآ  اب  هژیو  تاسلج  يرازگرب  دنـشاب و  یم 

.دزاس مهارف  دجاسم  اب  ار  اه  نآ  رت  شیب  سنُا  هنیمز  دناوت  یم  رما 
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يارب يونعم ) یلاـم و  تاـناکما  لیـسناتپ و  دـجاو   ) رادروخرب لاـعف و  دـجاسم  راـنک  رد  یملع  یتاـقیقحت و  زکارم  يزادـنا  هار  - 7
هماقا ي تهج  دجاسم  هب  ناناوج  ناناوجون و  بذج  رد  عیدب  ياه  شور  نیون و  ياه  هویـش  ذاختا  تهج  یملع  شاکنک  یـسررب و 

.تعامج زامن 

ماجنا ياه  تیلاعف  اه و  همانرب  زین  دـجاسم و  یناسنا  عبانم  نـالاعف  درکلمع  یـسانش  بیـسآ  تهج  یـشهوژپ  زکرم  يزادـنا  هار  - 8 
فدـه اب  راک  هار  هئارا  اه و  تیلاعف  دروخزاب  اه و  هداد  زیلانآ  لیلحت و  هیزجت و  اب  هارمه  تعامجزامن  دجـسم و  هزوح ي  رد  هدـش 

.دوجوم تیعضو  دوبهب 

ناوجون و نآ  نابطاخم  رثکا  هک  ینامز  رد  صوصخ  هب   ) اه ینارنخـس  بلاطم و  نایب  رد  زور  نابز  یملع و  ناـبز  يریگراـک  هب  - 9 
تیباذـج يزورما  ناوج  لسن  يارب  يرارکت  یتنـس و  ياه  نامتفگ  رد  فیعـض  يراتفگ  تایبدا  زا  هدافتـسا  اریز  دنـشاب ) یم  ناوج 

.درادن

تاسلج يارجا  زین  دـجاسم و  رد  یـشزومآ  زکارم  ناسردـم  دـیتاسا و  روضح  اب  یملع  هیوسود ي  تاسلج  هلـسلس  يرازگرب  - 10 
.یگنهرف ياه  تیلاعف  رد  هیملع  ياه  هزوح  زکارم  ناوت  زا  هدافتسا  تهج  نانآ  طسوت  یمالسا  فراعم  ینید و 

ناگدنـسیون ناققحم ، نارگ ، شهوژپ  زین  هبرجت و  اب  سانـشرس و  هقباس و  اـب  ناریبد  ناـملعم ، یهاگـشناد ، دـیتاسا  زا  توعد  - 11 
.دجسم ياه  تیلاعف  حطس  یشخب  ءاقترا  روظنم  هب  و  دجاسم ، ياه  همانرب  رد  نانآ  تایبرجت  زا  ندش  دنم  هرهب  تهج 
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هک يدجسم  نازومآ  شناد  زین  يدجسم و  نایوجـشناد  صوصخ  هب  لحم ، تعاضب  یب  نایوجـشناد  نداد  رارق  شـشوپ  تحت  - 12
.دجسم یگنهامه  اب  لحم و  نیریخ  طسوت  یلیصحت ) هنیزه  زا  یشخب  نیمأت   ) دنا هدش  لوبق  هاگشناد  رد 

بدا گنهرف و  تیوه ، زا  دـیاب  ناناوج  ناناوجون و  بذـج  رد  نیون  ياه  شور  زا  يریگراـک  هب  تهج  یـشزومآ  طـیحم  رد  - 13 
.تسا ناریا  تایبدا  کیسالک  راثآ  ینیرفآزاب  هدافتسا و  یشزومآ ، ياهراک  زا  یکی  دوش و  هتفرگ  هرهب  ناریا 

ارجا مسارم  اه و  همانرب  زا  هنیهب  هدافتـسا ي  فده  اب  فعـض  طاقن  تیوقت  تالاکـشا و  حالـصا  روظنم  هب  رمتـسم  یجنـسرظن  - 14 
( صوصخ نیا  رد  هدمآ  لمع  هب  ياه  یجنسرظن  زا  هلصاح  جیاتن  ياه  هتفای  ساسا  رب   ) .دجاسم رد  هدش 

زکارم اب  یگنهامه  قیرط  زا  دجاسم  رد  یهاگشناد ) شیپ  عطقم   ) يزومآ شناد  ًانایحا  ییوجـشناد و  جاودزا  نشج  يرازگرب  - 15 
(. دشاب ...و  تاعامتجا  نلاس  رد  مسارم  هیقب  دجسم و  رد  دقع  هبطخ  تئارق  لقادح   ) طبر يذ 

رما نیا  هک  ...و  روکنک  تاوزج  یـسرد و  کمک  یـشزومآ ، کمک  یملع ، بتک  هب  دجـسم  هناـخباتک  يزاـس  ینغ  تیوقت و  - 16 
.دزاس مهارف  دجاسم  هب  ار  ناوج  ناوجون و  يرکف  ناگبخن  رت  لاعف  روضح  هنیمز  دناوت  یم 

ص:277

تعامج زامن  دجاسم و  هب  ناناوج  ناناوجون و  بذج  www.Ghaemiyeh.comياهشور  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 355زکرم  هحفص 286 

http://www.ghaemiyeh.com


رما هب  رتشیب  نتخادرپ  يارب  نانآ  میقتـسمریغ  قیوشت  هزیگنا و  داجیا  اـب  هارمه  نایوجـشناد ، رت  لاـعف  روضح  تهج  يزاـسرتسب  - 17
( ...و باتک  پاچ  همان ، نایاپ  یشهوژپ ، یتاعلاطم ، ياهراک  ماجنا   ) دجسم زامن و 

تهج راوج  مه  ياه  هاگباوخ  ای  اه و  هاگـشناد  لغاش و  نایوجـشناد  زا  هماـن ) توعد  لاـسرا  اـی  و   ) يروضح یمـسر  توعد  - 18 
.یلم یبهذم و  ياه  نشج  دایعا و  هژیو  هب  دجسم ، یمومع  ياه  همانرب  رد  تکرش 

، یـشزومآ ياه  همانرب  بلاق  رد  تسا  هتفهن  ام  یلم  يریطاسا و  نوتم  رد  هک  نایناریا  دـنلب  ياهوزرآ  اه و  ناـمرآ  ندناسانـش  - » 19 
(1) «. دشاب هتشاد  ناناوج  ناناوجون و  راتفر  تاّیقالخا و  شنم و  یهد  لکش  رد  یمهم  ریثأت  دناوت  یم  رما  نیا  هک 

ییامنهار و عطقم  نازومآ  شناد  یـسرد  بتک  رد  دجـسم  تعامجزامن و  اـب  طاـبترا  رد  باذـج  دـیفم و  بلاـطم  ندـناجنگ  - 20 
.اه اب آ ن  يزاسانشآ  فده  اب  ناتسریبد 

دجـسم و ياه  تیلاعف  يزیر  همانرب  رد  نانآ  رت  لاعف  روضح  فدـه  اب  دجـسم  ءانما  تأـیه  رد  نایوجـشناد  هدـنیامن  تیوضع  - 21 
.تعامجزامن رت  هوکش  اب  يرازگرب 

یملع ياه  تیاس  یفرعم  تنرتنیا و  هکبش  هب  دجسم  زیهجت  - 22 
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.تیاس راد  تهج  دنمفده و  یشزومآ  یملع و  طیحم  زا  يریگ  هرهب  فده  اب  یشزومآ  و 

تغارف تاقوا  زا  هنیهب  هدافتسا  روظنم  هب  ناناوج  ناناوجون و  يارب  یشزومآ  یـسرد و  کمک  یتیوقت و  ياه  سالک  لیکـشت  - 23 
.دجاسم رد  نازومآ  شناد 

یگنهرف و ياه  همانرب  رد  نانآ  زا  توعد  تهج  دعتـسم  هبخن و  نازومآ  شناد  یفرعم  يارب  سرادـم  تیریدـم  زا  تساوخرد  - 24 
.دجاسم فلتخم  مسارم 

يرکف و کمک  دجـسم و  رد  لحم  هبخن ي  نازومآ  شناد  نایوجـشناد و  روضح  اب  یـشزومآ  یملع و  ياـه  نمجنا  لیکـشت  - 25 
.اه نآ  هب  دجسم  یلام 

تاـقیقحت هیهت  زین  دـشاب و  یم  تعاـمجزامن  دجـسم و  نآ  عوـضوم  هـک  یـشهوژپ  یتاـقیقحت و  ياـهراک  ماـجنا  رد  کـمک  - 26 
.طبترم زکارم  اب  كرتشم 

رد یهاگـشناد  فلتخم و  یلیـصحت  عطاـقم  رد  ناـناوج  ناـناوجون و  هژیو  هب  فلتخم  راـشقا  يارب  یملع  ياـه  هتـسه  لیکـشت  - 27 
.دجسم

.تعامجزامن هماقا  دجسم و  گنهرف  طسب  جیورت و  رد  یشزومآ  کمک  یشزومآ و  نیون  رازبا  يژولونکت و  زا  يریگ  هرهب  - 28 

.نآ ییوجشناد  یگنهرف و  ياهدحاو  اب  طابترا  صوصخ  هب  دجسم  راوج  مه  یشهوژپ  یشزومآ و  زکارم  اب  طابترا  داجیا  - 29 

.دجاسم رانک  رد  زکارم  نیا  تخاس  تهج  یشزومآ  سرادم و  تخاس  زکارم  شرورپو و  شزومآ  اب  یگنهامه  - 30 

ص:279

تعامج زامن  دجاسم و  هب  ناناوج  ناناوجون و  بذج  www.Ghaemiyeh.comياهشور  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 355زکرم  هحفص 288 

http://www.ghaemiyeh.com


.اه نآ  اب  لماعت  طابترا و  دجسم و  راوج  مه  تالحم  رد  دوجوم  نمس )  ) داهن مدرم  ياه  نامزاس  ای   NGO ییاسانش - 31

: یحیرفت طیحم  رد  ناناوج  ناناوجون و  بذج  ياه  شور  - 

غراف يزابرـس ، تمدـخ  صیخرت  هنتخ ، یـسورع ، دـلوت ، نشج  مسارم   ) یگداوناخ یلحم و  ياه  نشج  داش  طیحم  زا  هدافتـسا  - 1 
يا هیدـه  ءادـها  اب  هارمه  ءانما  تأیه  اـی  دجـسم و  ریدـم  تعاـمج ، ماـما  روضح  قیرط  زا  دجـسم ، غیلبت  تهج  رد  ...و ) یلیـصحتلا 

ار شوخ  يا  هرطاخ  تسا  مدرم  ياه  يداش  رد  اه  نآ  ندوب  کیرش  رگ  نایب  هکنیا  نمض  مسارم  رد  تکرش  روضح و  نیا  .بسانم 
.دش دهاوخ  دجسم  هب  بذج  تیاهن  رد  دجسم و  یلاها  اب  اه  نآ  تفُلا  سنُا و  ببس  دیامن و  یم  داجیا  اه  هداوناخ  ناهذا  رد  زین 

.تسا ناوجون  یتیبرت  مهم  ياه  شور  زا  ود  ره  نآ ، هرکیپ  رد  بذاجت  عونت و  نتشاد  ظوحلم  ینید و  تیبرت  ندوب  میقتـسمریغ  - 2 
هب ار  نانآ  ياه  تیلاعف  درک و  داجیا  یلداعت  ناناوج  ناناوجون و  حـیرفت  يزاب و  مّلعت و  نایم  دـیاب  اـه  یمظن  یب  زا  يریگولج  يارب 

نانآ يارب  درک و  يرای  ار  ناشیا  لالقتـسا ، يدازآ و  لیـصحت  رد  تخاس و  فوطعم  اجرب  اپ  ییاه  فدـه  نوگانوگ و  ياه  تبغر 
(1) .دروآ دوجو  هب  یلد  مه  مهافت و  هب  هتخیمآ  یطیحم 
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برغم و زامن  هب  کیدزن  تاقوا  اه و  سناـس  صاـصتخا  تهج  دجـسم ، راوج  مه  یحیرفت  ياـه  ناـکم  زکارم و  اـب  یگنهاـمه  - 3
هب  ) زکارم نیا  ياه  همانرب  رد  دوخ  نادنزرف  تکرـش  نمـض  دـنناوتب ، اه  هداوناخ  ات  دجـسم ؛ نارازگزامن  يارب  رـصع  رهظ و  ءاشع و 

.دنزاس مهارف  دجسم  رد  روضح  تهج  ار  ناناوج  ناناوجون و  بیغرت  قیوشت و  هنیمز  تمیق ) فیفخت  اب  ای  ناگیار و  تروص 

کی رد  رگا  .دـشاب  رثوم  ناوـجون  يراـتفر  يرکف و  لوـحت  رد  دـناوت  یم  راد  تهج  دـنمفده و  هماـن ي  شیاـمن  کـی  يارجا  - 4 
شقن نآ  هبترم  دنچ  نآ  يارجا  يارب  دوش و  هداد  ینید  فیاظو  اب  طابترا  رد  یتبثم  شقن  مه  ناوج  ناوجون و  دوخ  هب  همان ، شیامن 

.دنک یم  هدایپ  ار  نآ  شدوخ  راتفر  رد  تیاهن  رد  دنک و  یم  رواب  ار  دوخ  شقن  مک  مک  دنک ، يزاب  ار 

رد نآ  هب  هژیو  هجوت  موزل  دجسم و  تیمها  ءاقلا  تهج  دنمفده  ياه  همانرب  هئارا  اب  هارمه  یترایز  یحیرفت ، ياهروت  يرازگرب  - 5 
.ناگدننک تکرش  ناهذا 

داش هنیمز  اب  دیاب  یبهذم  مسارم  .دزادرپب  دوخ  فیلاکت  ماجنا  هب  دیاب  مه  دشاب و  توارط  اب  ددنخب و  دیاب  مه  ناوجون ، ناوج و  - 6 
.دوش ارجاو  یحارط 

حـیرفت و ودرا ، هقباـسم ، تروص  هب  يزیر و  هماـنرب  اـب  دـیاب  هک  درب  راـک  هب  ناوت  یم  هنیمز  نیا  رد  ار  يرگید  عوـنتم  ياـه  هار  - 7 
.دشاب هدش  یحارط  یمرگرس 
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: يرنه طیحم  رد  ناناوج  ناناوجون و  بذج  ياه  شور  - 

عالطا فدـه  اب  يرنه و  راـتخاس  ثیح  زا  مالـسا  خـیرات  لوط  رد  راذـگریثات  یخیراـت و  دـجاسم  زا  دنتـسم  ياـه  ملیف  هیهت ي  - 1 
، هنییآ دامن ، دجـسم ، هک  مهم  نیا  نییبت   ) يرنه لیدـب  یب  راثآ  نیا  زا  ناناوج  ناناوجون و  هژیو  هب  مدرم  مومع  يزاسانـشآ  یناسر و 

هدش هتشاذگ  شیامن  هب  نآ  رد  ناملسم  نادنمرنه  هتشذگ  راودا  فلتخم  ياه  کبـس  یمامت  هک  تسا  يرنه  يابیز  يولبات  لبمس و 
(. تسا

ياه نمجنا  يارب  يرنه  ياه  هنیمز  رد  هژیو  هب  یهورگ  ياهراک  نیرمت  يارب  بسانم  دعاسم و  ياهاضف  ياراد  دجاسم  ًالومعم  - 2 
هورگ هب  ...و ) طایح  نلاس ،  ) دجسم ياضف  نتشاذگ  رایتخا  رد  داهنشیپ  دجسم ، يوس  زا  رگا  .دنشاب  یم  شیامن  ياه  هورگ  يرنه و 

.دزاس مهارف  دجسم  هب  ار  اه  هورگ  نیا  بذج  هنیمز  دناوت  یم  مهم  نیا  دوش  هئارا  رتائت  یشیامن و  ياه 

هنیمز رد  لاعف  ياه  هاگتسد  زکارم و  هب  دنتسه  يرنه  ياهراک  يارب  دعتسم  دنمقالع و  هک  يدجسم  ناناوج  ناناوجون و  یفرعم  - 3 
هب و  دنـشاب ) یم  دربراـک  ياراد  دجـسم  ياـه  تیلاـعف  رد  هک  يرنه  فلتخم  ياـه  بلاـق  يریگداـی  شزومآ و  تهج   ) يرنه ياـه 

.دجسم يرنه  ياه  تیلاعف  رد  اه  نآ  يریگراک 

، یتسد ياهرنه  کیفارگ ، ياه  بلاـق  رد  راد ، تهج  دـنمفده و  يرنه  راـثآ  شیاـمن  يارب  دجـسم  نلاـس  نتـشاذگ  راـیتخا  رد  - 4 
رد يرنه  راثآ  ندید  هب  نادنمقالع  بذج  فده  اب  ...و ) یسیون  شوخ  سکع ،
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(. دجاسم هب  رنه  ناراد  تسود  نادنمرنه و  رگید  ییانشآ  دورو و  تهج  يزاس  هنیمز   ) دجسم

ییاه ملیف  زین  تبثم و  یگداوناخ  یتح  یبهذـم و  ینید و  ییاه  ملیف  يارب  دجـسم ) ناناوج  ناناوجون و  دادـعت  هب   ) طیلب هیهت ي  - 5 
يزاس ینغ  ینید و  ياه  هزومآ  يرـصب  شزومآ  يارب  اه  نآ  بیغرت  قیوشت و  روظنم  هب  .دراد  تیروحم  نآ  رد  زاـمن  دجـسم و  هک 

.اه نآ  تغارف  تاقوا 

کمک رتائت و  فلتخم  ياه  هورگ  يارب  تعامجزامن ) دجـسم و  هزوح  رد   ) یـشیامن بساـنتم  ياـه  هماـن  شیاـمن  نوتم و  هیهت  - 6 
بلاق رد  تعامج  زامن  دجـسم و  عوضوم  هژیو  هب  ینید  ياه  هزومآ  نییبت  فدـه  اب  قوف  ياه  همانـشیامن  يارجا  رد  يونعم  يدام و 

.شیامن رنه 

ناناوجون و تخانـش  ینید و  تفرعم  ءاقترا  هنیمز ي  هک  يدـنمفده  ياه  ملیف  تخاـس  تهج  طـبر ، يذ  يداـبم  اـب  یگنهاـمه  - 7 
تعامج زامن  دجـسم و  گنهرف  جیورت  بجوم  دیامن و  نییبت  يدابع  مسارم  کسانم و  هاگیاج  ینید و  میهافم  هب  تبـسن  ار  ناناوج 

.دوش

اهارس گنهرف  اه و  عمتجم  رد  هک  نیا  ياج  هب   ) دنتـسه اراد  ار  دجاسم  طیحم  رد  ارجا  تیلباق  هک  يرنه  ياه  هراونـشج  يارجا  - 8 
.دشاب دجاسم  رد  اه  هراونشج  نیا  هیماتتخا ي  ای  هیحاتتفا  مسارم  يارجا  رودقملا  یتح  دوش ) ارجا 

اب اه  هناخزامن  دجاسم و  رد  فلتخم  ياه  تبـسانم  رد  رهـش  هقطنم و  روشک ، هتـسجرب ي  نادنمرنه  روضح  تهج  يزاس  هنیمز  - 9 
فده
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.دنتسه يرنه  ياهراک  هب  دنمقالع  هک  یناناوج  ناناوجون و  يارب  ینید  يزاسوگلا 

رنه یعقاو  ياهدامن  زا  یکی  ناونع  هب  دجاسم  هک  ینید  سدقم و  رنه  حیرـشت  نییبت و  هار  رد  دهعتم  نادـنمرنه  تسا  هتـسیاش  - 10 
.دنرادرب یلمع  ماگ  نآ  بلج  بذج و  شیازفا  فده  اب  ددرگ  یم  بوسحم  سدقم 

هماـن ملیف  ناـنادرگراک و  ناگدـننک ، هیهت  هب  يوـنعم  يداـم و  کـمک  قـیوشت و  بیغرت ، تهج  بساـنم ، يراـکوزاس  ذاـختا  - 11 
.تسا رادروخرب  تیروحم  زا  نآ  رد  زامن  دجسم و  عوضوم  هک  ییاه  ملیف  هیهت  يارب  ناسیون 

میهافم و اه ، هزومآ  ءاقلا  میهفت و  يارب  ...و ) یمسجت  ياهرنه  يریوصت ، یحارط ، یطاطخ ،  ) يرنه ياه  بلاق  زا  يریگ  هرهب  - 12 
.تعامج زامن  دجسم و  گنهرف 

هب ناریا  یلم  تیوـه  يـالتعا  ینید ، ضیارف  دــجاس و  هـب  هبذاـج  شیازفا  تـهج  يرنه  طـیحم  رد  مـهم  ياـه  هویــش  زا  یکی  - 13 
.دشاب یم  يرنه  طیحم  رد  صوصخ 

رد اه  نآ  يالاو  هاگیاج  نییبت  ینویزیولت و  ياه  لایرـس  اـه و  ملیف  رد  تعاـمج  زاـمن  دجـسم و  عوضوم  ندادرارق  تیروحم  - 14 
.يرنه ياویش  ياه  بلاق 

فلتخم ياه  تیلاعف  اه و  هماـنرب  يارجا  رد  اـه  نآ  زا  هدافتـسا  روظنم  هب  دجـسم  ير  _ نه ياـه  نمجنا  تیو  _ قت لیکـشت و  - 15 
.دجسم
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.دجسم رد  یسدق  رنه  هصرع ي  رد  لاعف  دهعتم و  نادنمرنه  زا  لیلجت  - 16

: یتینما طیحم  رد  ناناوج  ناناوجون و  بذج  ياه  شور  - 

شیب هژیو و  هجوت  دنمزاین  یـساسحا  رظن  زا  ناوج و  ًاتدـمع  هک   ) هفیظو زابرـس  ياهورین  هژیو  هب  اه  يرتنالک  لنـسرپ  زا  توعد  - 1 
.یلم یمالسا و  دایعا  نشج و  مسارم  صوصخ  هب  دجسم  ياه  همانرب  مسارم و  رد  دنتسه ) يرت 

دار _ فا یفر  _ عـم نـینچ  مـه  یماـظتنا ، يورین  اـب  دجــسم  تیریدــم  يراـک  مـه  قـیرط  زا  لـحم ، یعاــمتجا  يزاــس  كاــپ  - 2 
.لحم يرتنالک  هب  دننک  یم  تمحازم  داجیا  مدرم  سیماون  يارب  هک  یناسک  فرحنم و  نکشرا ، _ جنه

اه و عازن  لح  رد  یعـس  یقیوشت و  یتیبرت و  درکیور  اب  هارمه  یعامتجا و  ياـهدروخرب  رد  دجـسم  هناـیارگ ي  هحلاـصم  شقن  - 3 
.دراد دوجو  دجسم  طسوت  نآ  ندش  هلاحا  ناکما  هدوب و  ییزج  هک  ییاهاوعد 

نایم رد  شزومآ  عون  نیا  هک  دجـسم ، نارازگزامن  يارب  یمزر  ياه  شزرو  یـصخش و  عافد  یـشزومآ  ياه  سالک  يرازگرب  - 4 
.دشاب یم  يدایز  نادنمقالع  ياراد  ناناوج  ناناوجون و 

يایحا تبثم و  هاگن  داجیا  رد  دناوت  یم  لحم  رد  تینما  يرارقرب  اب  جیسب  - 5 
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.دنک کمک  دجسم  ینیرفآ  شقن  هب  تبسن  یلاها ، يارب  یتینما  نیون  درکراک 

(. روشک عماج  دجاسم  لقادح   ) روشک گرزب  لاّعف و  دجاسم  رد  مداخ » زابرس   » حرط بلاق  رد  هفیظو  نازابرس  زا  هدافتسا  - 6 

...و تقرس  زا  يریگولج  ياه  هار  هژیو  هب  دجسم  رد  لحم  یلاها  نارازگزامن و  يارب  ینمیا  یتینما و  تاکن  شزومآ  - 7 

.تینما يرارقرب  رد  کمک  تهج  یماظتنا  يورین  يرتنالک  اب  دجسم  جیسب  هاگیاپ  لماعت  طابترا و  داجیا  - 8 

: یتشادهب طیحم  رد  ناناوج  ناناوجون و  بذج  ياه  شور  - 

یم دایز  نارازگزامن  ریغ  يارب  ییوش  تسد  ياضف  زا  ناگدننک  هدافتسا  دادعت  هک  ...و ) رازاب   ) ددرت مکارت و  رپ  ياه  ناکم  رد  - 1 
ياضف رد  نیریخ  يرادرهـش و  رهـش و  ياروش  يراک  مه  اب  تسا  مزال  دجـسم  رد  عوبطمان  ياـضف  داـجیا  زا  يریگولج  يارب  دـشاب 

.دوش هتخاس  یتشادهب  سیورس  دجسم ، نوریب 

ییاپرب زا  لبق  دریگ و  تروص  دجسم  یمومع  تفاظن  همانرب ي  اه  هبنـش  جنپ  ًاحیجرت  هتفه  ياهزور  زا  یکی  رد  یگتفه  روط  هب  - 2 
.ددرگ رطعم  ناتسبش  ياضف  هدننک ، وب  شوخ  رطعم و  داوم  زا  هدافتسا  اب  تعامج  زامن 

ییاـبیز یتشادـهب و  بیرـض  شیازفا  تهج  دجـسم  هب  دورو  ماـگنه  رد  نارازگزاـمن  يارب  ریز  یتشادـهب  ياـه  هزومآ  تیاـعر  - 3 
ياهدامن
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: تسا يرورض  دجسم  بلج  بذج و  شیازفا  فده  اب  یناسنا ، يرهاظ 

ار ییابیز  تسابیز و  دوخ  دـنوادخ  هک  لاح  .دراد  تسود  ار  اه  ییابیز  تسابیز و  دـنوادخ  لامجلا » بحی  لـیمج و  هللا  نا  - » فلا
هب تبـسن  تسا  یلاـعت  قـح  تداـبع  ناـکم  روـخرد  هک  ناـنچ  نآو  میـشاب  اـشوک  وا  هناـخ  ییاـبیز  رد  تسا  هتـسیاش  دراد  تـسود 

.مینک فعاضم  شالت  الاو  سدقم و  ناکم  نیا  يزاسابیز 

هناخ ي ییابیز  ات  میشاب  زیمت  ابیز و  زین  دوخ  هک  تسوکین  هچ  میور  یم  سّدقم  ناکم  اه و  ییابیز  يادخ  هناخ ي  هب  هک  لاح  ب -
(. تسا تشادهب  تفاظن و  تیاعر  قرط  زا  یکی  نتخاس  نیگآرطع   ) مینک نادنچ  ود  ار  ادخ 

رد نارازگزامن  ات  دش  دـهاوخ  بجوم  دوش  تیانع  بحتـسم  بجاو و  ياه  لسغ  ماجنا  صوصخ  رد  مالـسا  تاروتـسد  هب  رگا  ج -
.ندب يوب  زا  ناسنا  ندش  يراع  كاپ و  يارب  دوب  دهاوخ  یلماع  نیا  هک  دنیامن  مامحتسا  ینامز ، مک  لصاوف 

هتسیاش سپ  تسا  مارح  دجسم  لخاد  رد  دنشاب  یم  ءاسفن  ضیاح و  بنج ، هک  يدارفا  صاخشا و  نتسشن  یمالسا ، ماکحا  قبط  د -
(. نآ زا  روبع  يارب  طقف  ترورض و  هب  انب  رگم   ) دنوشن دراو  دجاسم  هب  دنراد  ار  لکشم  نیا  هک  ینینمؤم  تسا 

قرع ینامرد ، یتشادهب و  مزاول  يوب  ناهد ، دب  يوب  ریس ، ندروخ   ) سابل ای  ندب و  زا  یعیبطریغ  يوب  عون  ره  زورب  تروص  رد  ه -
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.ددرگ يراددوخ  دجسم  هب  دورو  زا  عوبطمان ) درادناتسا و  ریغ  ياه  نلکدا  اهرطع و  ندب ،

يرهاظ ییابیز  هب  مه  قیرط ، نیا  زا  ات  مییامن  هدافتـسا  دجـسم  رد  زامن  هماقا ي  ماگنه  اه  نآ  نیرت  هزیکاپ  اه و  ساـبل  نیرتهب  زا  و -
.ددرگ مهارف  دنسپ  ناوج  باداش و  باذج و  یطیحم  مه  دوش و  هفاضا  دجسم 

لخاد رد  ندـیباوخ  ندرک و  هتوتیب  زا  دوش  یعـس  ادـخ ، هناخ ي  تلزنم  ماقم و  ظـفح  تهج  تساـعد  تداـبع و  لـحم  دجـسم  ز -
(. فاکتعا هنسح  تنس  ءایحا و  مسارم  دراوم  رد  زج  هب   ) ددرگ يراددوخ  دجسم 

هماقا ي يارب  يزاس  هدامآ  لامعا  میراذگب و  ادخ  هناخ  هب  مدـق  ینطاب ، يرهاظ و  تراهط  وضو و  اب  دوش  یعـس  رودـقملا  یتح  ح -
.مییامن تمیزع  دجسم  هب  دعب  هداد و  ماجنا  لزنم  رد  ار  زامن 

، فلتخم ءاحنا  هب  تایناخد  لامعتـسا  زا  ًادج  دجـسم ، عیفر  هاگیاج  نأش و  زین  نارازگزامن و  رگید  قوقح  ظفح  مارتحا و  يارب  ط -
.ددرگ زیهرپ  ناکم  نیا  رد 

هسیک ي ای  نولیاـن  زا  مازلا ، تروص  رد  ددرگ و  يراددوخ  اـه ) نآ  ندوب  هدولآ  تهج  هب   ) دجـسم لـخاد  هب  شفک  ندروآ  زا  ي -
.دوش هدافتسا  صوصخم 
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دجـسم هب  نتفر  زا  نارازگزامن  رگید  هب  يرامیب  نیا  تیارـس  زا  يریگولج  تهج  رادریگاو ، يرـسم و  ضارما  هب  ـالتبا  ماـگنه  ك -
.ددرگ زیهرپ 

.دنشاب هتشاد  لامتسد  دوخ  هارمه  هب  دجسم  هب  تمیزع  ماگنه  نارازگزامن  تسا  هتسیاش  ك )  ) دنب دراوم  زا  يریگولج  تهج  ل -

.ددرگ يراددوخ  دجسم  میرح  نحص و  رد  هچ  دجسم و  ناتسبش  رد  هچ  ...و  ناهد  بآ  هنیس ، طلخ  نتخادنا  زا  م -

.درب دهاوخ  نیب  زا  ار  ناهد  یلامتحا  يوب  لمع  نیا  اریز  .دوش  هدز  كاوسم  دوش  یعس  دجاسم  هب  تمیزع  ماگنه  ن -

.دیآ لمع  هب  يریگولج  ناهد  يولج  لامتسد  نتفرگ  اب  هسطع  ای  هفرس  ماگنه  رد  ناهد  تایوتحم  ندش  شخپ  زا  س -

.تسا يرورض  باروج  اهاپ و  يوش  تسش  ریهطت و  دجسم ، ناتسبش  هب  دورو  ماگنه  ع -

.دوش زیهرپ  دنیاشوخان  تاکرح  ینیب و  رد  تشگنا  ندرک  ورف  ریظن  هدننکزئمشم  لامعا  ماجنا  زا  ف -

دـجاسم و تشادـهب  تفاظن و  رما  هب  یگدیـسر  تهج  مزال  لماعت  يراک و  مه  ياضاقت  تشادـهب ، رما  رد  لـیخد  ياـهداهن  زا  - 4 
.دیآ لمع  هب  دجسم  نانکراک  نامداخ و  هب  نداد  شزومآ 

.دوشن یتشادهب  رظن  زا  لکشم  داجیا  بجوم  هلصاف  رظن  زا  هک  داد  رارق  یطاقن  رد  دیاب  ار  دجاسم  ياه  ییوش  تسد  - 5 
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دیاب نآ  یتشادهب  طیحم  رد  دجاسم  میظعت  فیظنت و  شیازفا  فده  اب  دـجاسم  نامداخ  ءانما و  تأیه  هک  یتشادـهب  ياه  هزومآ  - 6
ناناوج ناناوجون و  رت  شیب  بذج  دهاش  ناوت  یم  دراوم ، نیا  قیقد  تیاعر  تروص  رد  .تسا  هدش  رکذ  ریز  حرـش  هب  دنهد ؛ ماجنا 

اه نآ  شرگن  عون  رد  رما  نیا  هدوب و  یصاخ  تیساسح  ياراد  دجسم  طیحم  تفاظن  تشادهب و  هب  تبـسن  نانآ  اریز  .دش  دجاسم  هب 
: دشاب یم  راذگ  ریثات  دجسم  رد  ناشروضح  مدع  ای  روضح و  هب  تبسن 

هک ارچ  دنروآ ؛ لمع  هب  يریگولج  دـجاسم  ياضف  رد  تیم  رب  ندـناوخ  زامن  ندرک و  لسغ  نتـسش و  زا  دـجاسم  ءانما  تأیه  فلا -
نآ رطاخ  هب  دجـسم  ياضف  زا  هراومه  هدـنیآ  رد  دـنامب و  یقاب  ناناوجون  نهذ  رد  يدـب  هرطاخ ي  ات  دـش  دـهاوخ  ثعاب  لـمع  نیا 

( ناوج رشق  هژیو  هب   ) .دنوش نازیرگ 

تروص رد  ددرگ ؛ هدافتـسا  فرـصم  راب  کی  ياه  ناویل  زا  بآ  ياچ و  تبرـش ، عیزوت  تهج  اه  يرادازع  اه و  نشج  ماّیا  رد  ب -
.دریگ تروص  مزال  مادقا  اه  نآ  ندرک  ینوفع  دض  هب  تبسن  ناویل  یکبلعن و  ناکتسا و  زا  هدافتسا 

مدع تروص  رد  .دـیآ  لمعب  يریگولج  دجـسم  لخاد  هب  شفک  ندرب  زا  ات  دـبای  صاصتخا  يراد  شفک  تهج  بسانم  ییاضف  ج -
.دریگ رارق  نارازگزامن  رایتخا  رد  هیهت و  بسانم  ياه  نولیان  هسیک و  قوف ، ناکم  صاصتخا 

ص:290

تعامج زامن  دجاسم و  هب  ناناوج  ناناوجون و  بذج  www.Ghaemiyeh.comياهشور  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 355زکرم  هحفص 299 

http://www.ghaemiyeh.com


زورب زا  يریگولج  ياه  هار  يریگ و  شیپ  تشادهب ، صوصخ  رد  ار  مزال  شزومآ  دجاسم ، ءانما  تأیه  ءاضعا  زا  یکی  لقادـح  د -
.دوش لمع  دراو  يرورض  عقاوم  رد  ات  دشاب  هدنارذگ  ار  ثداوح  حناوس و 

هب دورو  زا  لبق  نارازگزامن  ات  دوش ، هتفرگ  رظن  رد  اپ  نتـسش  تهج  يا  هژیو  هاـگیاج  دـجاسم  هناـخوضو  راـنک  رد  ددرگ  یعـس  ه -
.دنیامن هدافتسا  نآ  زا  دجسم 

متسیس طایح و  زین  دجـسم و  فک  اه ، هدرپ  هداجـس ، میلگ ، شرف ، ات  دریگ  ماجنا  دجـسم  یلک  تفاظن  راب  کی  يا  هتفه  لقادح  و -
.ددرگ اه  یگدولآ  لاغشآ و  رابغ و  درگ و  زا  يراع  ییوشتسد ،

هیاسمه فارطا و  ياه  هناخ  يارب  مه  دجـسم و  لخاد  نارازگزامن  يارب  مه  ات  ددرگ ، میظنت  يروط  دـجاسم  يوگدـنلب  يادـص  ز -
.دیامنن یتوص  یگدولآ  تمحازم و  داجیا  دجسم ، ياه 

ماجنا یفاک  يوش  تسـش  هدافتـسا ، زا  لبق  ًامتح  ییاریذـپ ، تهج  يرابنا  ای  يا  هراجا  فورظ  لـیاسو و  زا  هدافتـسا  تروص  رد  ح -
.دندرگ یگدولآ  زا  يراع  ات  دوش 

يریگولج دجـسم  لخاد  ای  فارطا  رد  دنروآ ، یم  دوجوب  ار  ییابیزان  هنحـص  هک  يّدکتم  دارفا  دورو  عّمجت و  زا  ناکمالا  یتح  ط -
.دیآ لمعب 

دجاسم ءانما  تأیه  یگنهامه  قیرط  زا  هاگـشناد  تشادهب  ناسردم  طسوت  نارازگزامن ، يارب  یتشادـهب  ياه  سالک  يرازگرب  ي -
.نانآ اب 
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تروص مزال  تامادـقا  نآ  ندرک  ینوفع  دـض  هب  تبـسن  یـصاصتخا ،) اـی  یمومع   ) دجـسم تلاوت  زا  هدافتـسا  نازیم  هب  هتـسب  ك -
.دریگ

.دشاب رود  هب  يونعم  یگدولآ  یکیزیف و  یگدولآ  رظن  زا  هک  دننک  باختنا  ار  یناکم  دیاب  دجاسم  تخاس  رد  ءانما  تأیه  ل -

.دیآ لمعب  يریگولج  هعنقم  رداچ و  يرادازع ، هسبلا  ناویل ، هلوح ، نوچ  یلیاسو  زا  كرتشم  هدافتسا  زا  ات  ددرگ  ذاختا  یبیترت  م -

زیمت هزیکاپ و  دجاسم  راب  کی  يزور  لقادح  ددرگ  ذاختا  يراکوزاس  دجاسم ، لخاد  هب  فلتخم  دارفا  دـمآ  تفر و  هب  هجوت  اب  ن -
.دندرگ

ادیپ روضح  دجاسم  هب  یشکرس  يارب  تشادهب  نارومأم  ات  دنروآ  لمع  هب  تشادهب  هکبـش ي  اب  ار  مزال  یگنهامه  انما ، تأیه  س -
.دننک

.دنهدن دجسم  لخاد  رد  ار  هدش  مگ  ءایشا  مالعا  زین  ...و و  ندز  قالش  لثم  دودح ، ندش  يراج  هزاجا ي  ءانما  تأیه  ع -

.دشاب یم  يرورض  مزال و  بسانم ، ياه  ناکم  رد  هلابز  لطس  زین  نوباص و  ياج  ییوش و  تسد  عیام  فرظ  بصن  ف -

.دنیامن تیاعر  ًالماک  ار  تفاظن  یتشادهب و  دراوم  دنشاب ، یم  تمدخ  لوغشم  دجاسم  هناخرادبآ ي  رد  هک  ینامداخ  ص -

.دنیامن تیاعر  ًاقیقد  ار  یتشادهب  تاکن  دنشاب و  هدرک  تفایرد  ار  یتشادهب  تمالس  تراک  دیاب  ًامتح  نامداخ  ق -
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.دشاب یم  مزال  یفکم  زاین و  دروم  مزاول  مامت  اب  دجسم  لخاد  رد  هیلوا  ياه  کمک  هبعج ي  بصن  ر -

.تسا يرورض  بآ  تشادهب  تیاعر  يارب  دجاسم  رد  نکدرس  بآ  بصن  ش -

.دوش هداد  دجسم  تشادهب  هزوح ي  رد  یلقادح  شزومآ  دجسم  ماّدخ  هب  ت -

هژیو هب  نابطاخم  بذـج  رد  اه  هناـخ  زاـمن  دـجاسم و  يرهاـظ  ییاـبیز  تفاـظن و  تشادـهب و  هک  یـشقن  تیمها و  ناـیب  تهج  - 7 
طسوت  ) لاس 1380 رد  هعـسوت » موس  همانرب  نید و   » ناونع تحت  هک  یـشهوژپ  جـیاتن  هب  دـنیامن  افیا  دـنناوت  یم  ناناوج  ناناوجون و 

.دوش یم  دانتسا  تسا ؛ هدش  ماجنا  یمالسا ) تاغیلبت  نامزاس  یگنهرف  تنواعم 

دجاـسم يرهاـظ  تیعـضو  ناـناوج ، ناـناوجون و  رثکا  هک  دـهد  یم  ناـشن  يراـمآ ، لـیلحت  هیزجت و  زا  سپ  هدـمآ  تسد  هب  جـیاتن 
خـساپ تارظن  ّمها  هصـالخ و  .دـنناد  یم  دـجاسم  هب  دوخ  بذـج  لـماع  نیرت  مهم  ار  زاـین ) دروم  تاـناکما  ناـمتخاس و  تفاـظن ، )

: دوش یم  هراشا  لیذ  رد  راصتخا  هب  دنا  هتفرگ  رارق  لاوئس  دروم  شهوژپ  نیا  رد  هک  ینایوگ 

رفن اـب 754  ینعی 8/62 �  تبـسن  نـیرت  شیب  وـگ  خـساپ  رفن  دادـعت 1201  زا  شهوژپ  نیا  زا  هدـش  ءاـصحا  جـیاتن  ساـسارب  فلا -
.دنناد یم  تیمها  اب  یلیخ  بطاخم  بذج  يارب  ار  دجاسم  لخاد  تشادهب 

نایوگ خساپ  زا  رفن  نایم 1201  زا  شهوژپ  نیمه  ساسا  رب  ب -
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ياضف رظن  زا  هزیکاپ  طیحم  رد  زیمت و  طاقن  رد  دجـسم  نتـشاد  رارق   ) یناـکم تیعقوم  ناـیوگ  خـساپ  زا  رفن  اب 526   � دادعت 8/43 
.دندرک فیصوت  تیمها  اب  بطاخم  بذج  يارب  ار  یعامتجا ) یعیبط و 

ییابیز يرامعم و  اب 9/37 �  رفن  دادعت 455  نایوگ  خساپ  زا  رفن  نایم 1201  زا  شهوژپ ، نیا  زا  يرگید  قیقحت  جیاتن  ساسا  رب  ج -
.دنا هتسناد  تیمها  اب  بطاخم  بذج  يارب  ار  دجاسم  يرنه  يرهاظ و 

: يرادا طیحم  رد  ناناوج  ناناوجون و  بذج  ياه  شور  - 

ناریدم یگنهامه  اب  یلم  یبهذم و  ياه  تبسانم  رد  دجسم  يوس  زا  یـشزرو  یبهذم و  یگنهرف ، فلتخم  تاقباسم  يرازگرب  - 1 
مـسارم ناگدننک ، تکرـش  ینهذ  یمـسج و  كرحت  رب  هوالع  مهم ، نیا  ماجنا  يانثا  رد  .تارادا  نیا  لنـسرپ  نیب  راوج ، مه  تارادا 
ناضمر رجف ، ههد ي  نابعش ، همین  ماج  نوچ  ینیوانع  تحت  تاقباسم  نیا  تسا  هتسیاش  .دریگ  یم  ماجنا  زین  مایا  نیا  تشاد  یمارگ 

.دوش رازگ  رب  ...و 

دنیامن و بذج  دیدج  يورین  دنراد  دصق  هک  یعقاوم  رد  دجاسم ، هب  یناسر  عالطا  صوصخ  رد  راوج  مه  تارادا  اب  یگنهامه  - 2 
صوصخ هب  نآ  هبذاج ي  رب  دناوت  یم  دجـسم  قیرط  زا  روما  نیا  یناسر  عالطا  .دننک  هئارا  ار  یمومع  صاخ  تاناکما  تامدخ و  ای 

.دیازفایب ناناوج  دزن 
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هار زا  یکی  ینید ، ياـه  ناـمزاس  اـهداهن و  هب  ناـناوج  ناـناوجون و  تبثم  شرگن  شیازفا  ینید و  تیوه  رتشیب  یـسانشزاب  يارب  - 3
ناناوج ناناوجون و  یناور  تمالـس  نیمأت  رد  ینید و  ییاهن  درکلمع  دوبهب  رد  نانآ  تالکـشم  عفر  رد  هک  تسا  نآ  يرورـض  ياه 

(1) .دیآ لمعب  يرت  شیب  ششوک 

دننامه نید ، هزوح  رد  یناسر  تمدخ  یمومع  زکرم  کی  ناونع  هب  دجسم  هک  لصا  نیا  شریذپ  تهج  يرادرهش  اب  یگنهامه  - 4 
یتامدـخ و ياه  هنیمز  رد  صوصخ  هب  تسا  هژیو  هجوت  دـنمزاین  ...و  اه  ناتـسوب  يربرفاسم ، ياـه  هناـیاپ  ریظن  یمومع  زکارم  رگید 

.یتشادهب

صوصخ رد  مدرم  تالکشم  تارظن و  ندینش  فده  اب  دجسم  نارازگزامن  عمج  رد  روضح  تهج  تارادا  نیلوئـسم  زا  توعد  - 5 
( ...و يرادرهش  نفلت ، زاگ ، قرب ، بآ ،  ) یتامدخ تارادا  صوصخب  تارادا  نیا 

سنُا و داجیا  ییانشآ و  تهج  دنمراک  زور  هژیو  هب  صاخ  ياه  تبـسانم  رد  دجـسم  راوج  مه  تارادا  رد  تعامج  ماما  روضح  - 6 
.نآ لنسرپ  نیلوئسم و  اب  تفُلا 

ماـما طـسوت  عوجر  باـبرا  میرکت  يرادا و  قـالخا  هژیو ي  تاـسلج  يرازگرب  تهج  دجـسم  راوـج  مه  تارادا  اـب  یگنهاـمه  - 7 
.اه نآ  يارب  دجسم  تعامج 
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ناناوجون و يارب  اه  نآ  یـشزرو  یهاـفر و  تاـناکما  زا  هنیهب  هدافتـسا  تهج  دجـسم  راوج  مه  تارادا  نیلوئـسم  اـب  یگنهاـمه  - 8
.لحم ناناوج 

رد ینامزاس  نورد  ياـه  هماـنرب  يرادا و  ياـه  هماـنرب  هژیو  يرازگرب  تهج  دجـسم  راوج  مه  تارادا  تیریدـم  اـب  یگنهاـمه  - 9 
.دجسم

.اه نآ  يارب  دنمفده  همانرب  هژیو  يارجا  اب  هارمه  صاخ  ياه  تبسانم  رد  راوج  مه  تارادا  لنسرپ  زا  _ي  مسر توعد  - 10 

.لحم دجسم  رد  ناریدم  هفراعم  عیدوت و  مسارم  يرازگرب  تهج  یگنهامه  - 11 

.دیدج ناریدم  هفراعم  مسارم  رد  لحم  نارازگزامن  تعامج و  ماما  روضح  - 12 

.دنوش یم  عیدوت  هک  یناریدم  يارب  لحم  دجسم  يوس  زا  هیده  هیهت ي  - 13 

: يرهش طیحم  رد  ناناوج  ناناوجون و  بذج  ياه  شور  - 

یجنـسرظن _ج  ياتن يرهـش ، قطانم  فلتخم  حوطـس  اب  زامن » ندـناوخ   » زین و  دجـسم » رد  نارازگزامن   » نایم هطبار ي  دروم  رد  - 1 
ندـناوخ  » نارازگزاـمن ناـکم  عون و  ثیح  زا  ییاـه  تواـفت  دوجو  مغر  هب  هک  يروـط  هب  .تسا  نآ  يراد  ینعم  مد  _يا ع_ يوـگ

توافت نیا  نییاپ ، طسوتم و  الاب ، يرهش  قطانم  رد  نکاس  نایوگ  خساپ  نایم  دجسم » رد  زامن  ندناوخ  زین  هنازور و  ياهزامن  بترم 
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دوجو مدع  ای  راد  ینعم  هطبار  دوجو  یـسررب  زا  هدمآ  تسد  هب  جیاتن  یلامجا  روط  هب  .تسین  راد  ینعم  يرامآ  ظاحل  زا  اه  نیگنایم 
لمع و رد  هنایارگدرف  تالیامت  دشر  دیؤم  عومجم  رد  و  هعلاطم ، دروم  دارفا  ینید  ياهراتفر  اه و  شرگن  اب  نس  ياهریغتم  نایم  نآ 

کـسانم ماجنا  هب  دـیقم  رتمک  یلمع  ظاحل  هب  تسا و  اهرت  نسم  هب  تبـسن  رت  ناوج  ینـس  ياه  هورگ  زین  اهرت و  ناوج  نایم  رد  رظن 
هدـش رکذ  دراوم  یگنهرف  یبهذـم و  ياه  تیلاعف  يزیر  همانرب  رد  تسا  هتـسیاش  قوف  بلاـطم  هب  هجوت  اـب   (1)« دنتسه دوخ  یبهذم 

.دریگ رارق  رظن  ناعما  دروم 

ياه تسکـش  لابند  هب  هک  تسا  يا  هعـسوت  ياه  همانرب  دـنیآرف  رد  دـجاسم  یگنهرف  دـُعب  شرتسگ  رب  نیلوئـسم  دـیکأت  زورما  - 2 
نآ ناناوج  يالاب  دشر  خرن  اب  گرزب  ياهرهـش  هرهچ ي  ینوگرگد  هب  هجوت  اب  .تسا  هدـش  لصاح  اه  تسایـس  اه و  همانرب  ددـعتم 

یگنهرف ياه  هفلوم  هژیو  هب  فلتخم  لماوع  هب  ریگارف  هبناج و  همه  درکیور  دنمزاین  اه ، يراذگ  تسایس  اه و  يزیر  همانرب  تیقفوم 
ياه هدیدپ  يزادنا  هار  هن  تسا  ناوج  ياه  لسن  ینیب  ناهج  دنمزاین  زین ، دـجاسم  رد  راک  زورما  .تسا  هعماج  رد  هّجوم  یعامتجا  و 

تیلاعف ياتـسار  رد  دـجاسم  درکلمع  .دراد  یپ  رد  ار  ناناوج  ناـناوجون و  هلمج  زا  هعماـج  فلتخم  راـشقا  شنکاو  هک  يا  هزور  ود 
نیا رد  هک  تسا  نآ  دیؤم  ریخا  لاس  دنچ  یط  نآ  قفوم  زکارم  یخرب  زا  رظن  فرص  یگنهرف ، ياه 
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.دراد صاخ  یترورض  هعماج ، ياهراتخاس  هدننک ي  نییعت  یعامتجا  یگنهرف  ياه  هفلوم  تخانش  اتسار 

بسانم یلمع  مادقا  یمومع ، نکاما  رگید  دننامه  دجاسم  یمومع  تشادهب  تفاظن و  هب  تبسن  اه  يرادرهش  يرهش ، طیحم  رد  - 3 
تخادرپ رد  ییاناوت  مدـع  تلع  هب  ، ) دـنرادن مداخ  روشک  حطـس  دـجاسم  زا  يرامـش  یب  دادـعت  هک  نیا  هب  هجوت  اب  .دـنهد  ماجنا  ار 
شهوژپ زا  هدمآ  تسدب  جیاتن  ساسا  رب  یفرط  زا  .دنرادن  یبسانم  تیعـضو  دـجاسم  نیا  یگزیکاپ ، تفاظن و  رظن  زا  ماّدـخ ) قوقح 

اب و  هتکن ، نیا  نتـشاد  ظوحلم  اب  .دراد  نابطاخم  بذج  رد  ییازـسب  شقن  دجاسم ، يرهاظ  تیعـضو  تشادـهب و  هدـش ، ماجنا  ياه 
ءاقترا هبذاج و  داجیا  رد  تبثم  یتکرح  دـناوت  یم  لضعم  نیا  عفر  اهرهـش ، يونعم  ياـضف  رد  دجـسم  هاـگیاج  تیمها و  هب  تیاـنع 

.دشاب دجسم  نابطاخم  یمک 

دنهد رارق  تیولوا  رد  ار  دجـسم  تسیاب  یم  هکنیا  نمـض  درخ ، نالک و  ياـه  يزیر  هماـنرب  رد  اـه  يرادرهـش  رهـش و  ياروش  - 4 
هتسیرگن و دنهد  یم  هئارا  ینید  تامدخ  هک  يرهـش  ياضف  رد  یمومع  ناکم  کی  ناونع  هب  زین  ار  سدقم  ناکم  نیا  تسا  هتـسیاش 

ياهورین هنیزه ي  هک  نانچ  مه  .دنیامن  مادـقا  نآ  هعـسوت  زیهجت و  تشاد ، هگن  هب  تبـسن  یمومع  یتامدـخ و  زکارم  رگید  دـننامه 
زین ار  نآ  ناـنکراک  دـجاسم و  ماّدـخ  قوقح  دـهد  یم  يرادرهـش  ار  ...و ) ناتـسوب ، هناـیاپ ،  ) یمومع نکاـما  ناـنکراک  یتامدـخ و 

.دنیامن نیمات  دنناوت  یم  اه  يرادرهش 
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یعامتجا و یگنهرف ، تیعقوم  تخانـش  یگنهرف ، رخأت  ای  لباقت  لـماعت ، رد  دجـسم )  ) یگنهرف زکارم  هنوگ  نیا  تیلاـعف  زاـغآ  - » 5
( ...و يا  هعسوت  ینید  هعماج  صاخ  عون  هعـسوت ، دنور  رد  راذگ ، لاح  رد  نردم ، یتنـس ،  ) يا هعماج  عون  هچ  ار  هعماج  نیا  هک  نیا 

صوصخ رد  هژیو  هب  ) راد تهج  دنمفده و  تیلاعف  ره  زا  لبق  تسا  مزال  هک  .تسا  یتخانش  هعماج  هعلاطم  دنمزاین  تسناد ، ناوت  یم 
(1) «. دریذپ تروص  هتسیاب  مادقا  تعامج ) زامن  دجسم و 

طسوت صوصخ ، نیا  رد  هژیو  شرگن  هاگن و  داجیا  يرهـش و  ياه  تیلاعف  اه و  يزیر  همانرب  مامت  رد  دجـسم  نداد  رارق  روحم  - 6 
يرهـش و تنوکـس  یهدـناماس  رد  هتـشذگ  راودا  رد  زاـب و  رید  زا  ، ) يرهـش تیریدـم  فـلتخم  ياـه  هدر  ناسانـشراک  نیلوئـسم و 

زکارم ماـمت  دوب و  اـه  تیلاـعف  ماـمت  روحم  دـش و  یم  عـقاو  يزکرم  هتـسه  رد  دجـسم  هک  دـش  یم  يزیر  هماـنرب  يروـط  ییاتـسور 
(. تفای یم  لکش  دجسم  راوج  رد  یمومع  تاناکما  یتامدخ و 

یط هداد و  رارق  رظن  ّدم  ار  بسانم  يزیر  همانرب  يرهش  یتامدخ  ياه  هاگتسد  رگید  رد  هژیو  هاگن  داجیا  هب  تبسن  رهـش  ياروش  - 7 
.دنهد ماجنا  ار  مزال  مادقا  دجسم  هب  تامدخ  هنیزه  لقادح  ای  ناگیار و  هئارا  هب  تبسن  ات  دزاس  فلکم  ار  اه  نآ  یتابوصم 
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: یشزرو طیحم  رد  ناناوج  ناناوجون و  بذج  ياه  شور  - 

ندش لیدبت  تیلباق  ییزج ، تازیهجت  تاناکما و  هیهت  ای  تارییغت و  یکدـنا  اب  هک  دنتـسه  ییاضف  ياراد  دـجاسم  بلاغ  ًالومعم  - 1 
يارب يزاس  هنیمز  زین  اضف و  نیا  زا  هنیهب  هدافتسا ي  فده  اب  .دنوش  یم  اراد  ار  یـشزرو  ياه  تیلاعف  ماجنا  يارب  بسانم  یناکم  هب 

، طابترا نیمه  رد  دریگ و  تروص  یـشزرو  ناکم  هیهت  تهج  هتـسیاب  مادـقا  تسا  مزال  دجـسم ، هب  ناناوج  ناناوجون و  سنُا  داـجیا 
رد بوانتم  تروص  هب  زین  دجـسم  نیلوئـسم  تعامج و  ماما  دوش و  متخ  ناذا  هب  یـشزرو  ياه  تیلاعف  مامتا  تاعاس  تسا  يرورض 

.دننک ادیپ  روضح  اه  نآ  نیب 

ناراک و شزرو  یـشزرو  ياهوگلا  ردـیل و  ناونع  هب  هک  یـشزرو  ياه  هاگـشاب  نیلوئـسم  نایبرم و  اـب  لـماعت  طاـبترا و  داـجیا  - 2 
یعمج هتـسد  روـضح  زین  زاـمن و  دجـسم و  رما  رد  یتاـغیلبت  يزاـساضف  يارب  اـه  نآ  زا  تساوـخرد  و  دنـشاب ؛ یم  ناتـسود  شزرو 

هک تسا  ییاه  شور  رگید  زا  تعامج ، زامن  دجسم و  رد  هنایهام  یگتفه و  ای  هژیو و  ياه  تبـسانم  رد  سالک  نایبرتم  نادرگاش و 
.دوش عقاو  رثؤم  دجسم  هب  ناوج  ناوجون و  ناراک  شزرو  بذج  تامدقم  دیهمت  رد  دناوت  یم 

زا رازگزامن  دارفا  صوصخ  هب  لحم ، ناناوج  ناناوجون و  ات  فلتخم ، ياه  هتشر  رد  دجسم  هب  قلعتم  یشزرو  ياه  میت  لیکـشت  - 3 
ریذپ ناکما  دجسم  طسوت  اه  هتشر  یمامت  رد  یشزرو  میت  لیکـشت  هک  نیا  هب  تیانع  اب   ) .دننک شزرو  ملاس ، ياه  طیحم  رد  اه  نآ 

، دشاب یمن 
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یم رادـفرط  نیرت  شیب  ياراد  هک  ار  يا  هتـشر  نآ  ، نارازگزامن لـحم و  ناـناوج  ناـناوجون و  زا  یجنـسرظن  قیرط  زا  تسا  هتـسیاش 
(. دنیامن باختنا  میت  لیکشت  يارب  دشاب 

ياه بلاق  زا  يریگ  هرهب  اب  راذـگریثأت ، بسانم و  تالمج  نوتم و  اـب  اـه  هاـگ  شزرو  یـشزرو و  نکاـما  یتاـغیلبت  يزاـساضف  - 4 
باذج ابیز و  ياه  هولج  نیبطاخم ، یتخانـش  ناور  دمآراک  ياه  هویـش  یناور ، تاغیلبت  یطابترا و  نیون  يژولونکت  يرنه ، فلتخم 

.دشاب زامن  صوصخ  رد  يونعم  ياه  مایپ  يواح  هک 

رد  ) .دجـسم رد  رترب  تارفن  زیاوـج  ءادـها  مسارم  تاـقباسم و  هیماـتتخا ي  مسارم  ماـجنا  تهج  طـبریذ ، يداـبم  اـب  یگنهاـمه  - 5 
(. دریذپ تروص  دجسم  لباقم  نابایخ  ای  طایح و  رد  درادن  دوجو  ناتسبش  رد  مسارم  ماجنا  ناکما  هک  یتروص 

مسارم رد  اه  نآ  زا  لیلجت  دجسم و  رد  روضح  تهج  یلحم ، یناتسا و  ای  يروشک و  دهعتم  روهشم و  ناراک  شزرو  زا  توعد  - 6 
.ءاشع برغم و  زامن  نیبام  ای  صاخ و 

اب ناراک  شزرو  اب  هناتسود  پگ  دجسم و  رواجم  ياه  هاگشاب  یـشزرو و  نیدایم  رد  دجـسم  نیلوئـسم  تعامج و  ماما  روضح  - 7 
.اه نآ  اب  بولق  فیلات  فده 

رد زامن  دجسم و  ناونع  هک  يروط  هب  ...و  بارحم  رازگزامن ، زامن ، دجسم ، ماج  نوچ  ینیوانع  اب  یـشزرو  تاقباسم  يرازگرب  - 8 
.دشاب تیروحم  ياراد  نآ 
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ناکم ناونع  هب  دجـسم  نداد  رارق  يارب  یـشزرو  فلتخم  تاقباسم  هدـننک ي  رازگرب  نیلوئـسم  طـبریذ و  يداـبم  اـب  یگنهاـمه  - 9
.تاقباسم نایاپ  ای  عورش و 

زاـمن دجـسم و  رد  هک  یناراـک  شزرو  يارب  ...و  هنوـمن  راـک  شزرو  باـختنا  تاـقباسم و  هـب  مازعا  رد  ندـش  لـئاق  تیوـلوا  - 10 
.دنراد یلاعف  روضح  تعامج 

.دنوش هبتر  ياراد  فلتخم  تاقباسم  رد  هک  لحم  ياه  میت  ناراک و  شزرو  يارب  دجسم  يوس  زا  هژیو  هیده  هیهت ي  - 11 
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عبانم اه و  تسویپ  لصف 4 

هراشا
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اه تسویپ فلا -

اهزاین لوا  تسویپ  - 1

هب .ددرگ  یم بوسحم  یگنهرف  يزیر  همانرب ره  هیلوا  تامازلا  زا  زاین و  شیپ ناوج  ناوجون و  زاین  قیقد  تخانـش  هک  نیا هب  هجوت  اب 
(1): دوش یم  هئارا  لیذ  حرش  هب  رتشیب  نییبت  تهج  دشر ، لحارم  ساسا  رب  ناوج  ناوجون و  لسن  ياهزاین  نیرت  مهم لیلد  نیمه 

( یگلاس ات 18   12  ) یناوجون هرود  ياهزاین  . 1-1

.اه تراهم  بسک  اهدادعتسا و  دشر  یحور ، یمسج و  تبقارم  • 

.هنامیرک یفطاع و  مارآ ، یگدنز  طیحم  هب  زاین  • 

.نایبرم نیدلاو و  يوس  زا  تلادع  مارتحا و  تبحم ، هب  زاین  • 

.عامتجا هسردم و  هداوناخ ، رد  تینما  شمارآ و  هب  زاین  • 

.يزغم یندب و  دشر  يارب  يرلاک  رپ  هیذغت  • 

.اهدادعتسا دشر  یگدیزرو و  روظنم  هب  يرکف  ياه  يزاب  شزرو و  • 

.یگدنز رد  هبرجت  بسک  یباداش و  يارب  یهورگ  يدرف ، ملاس  تاحیرفت  • 

(. قافآ ریس   ) تالوهجم فشک  تحایس و  جَرفت و  • 
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.یعامتجا بادآ  يریگارف  تیبرت و  میلعت و  يزومآداوس ، • 

.یمالسا ماکحا  يریگارف  تادابع و  نیرمت  یبهذم ، نامیا  • 

.ناسآ هداس و  نابز  هب  تیونعم  نید و  میهفت  • 

.نالاسمه اب  تسنأوم  فّطعت و  یبای ، تسود  • 

(. يزاسدننامه  ) يزاسوگلا يریذپوگلا و  • 

.ترشاعم بادآ  يریگارف  يریذپ و  هعماج  یعامتجا ، تیبرت  • 

.یگدنز رد  ریبدت  لمع و  راکتبا  يریگراکب  ینالقع و  تیبرت  • 

.یعامتجا تکراشم  يرایمه و  نواعت ، سح  شرورپ  • 

.رمتسم تراظن  تیاده و  تیامح ، هب  زاین  ساسحا  • 

.جاودزا هناتسآ  ات  یسنج  هزیرغ  لیدعت  يزغم و  یندب و  ياه  تیلاعف  • 

.نارسپ نارتخد و  تحایس  جَرفت و  لیصحت و  يزاب ، لحم  کیکفت  • 

(. یناور تشادهب   ) هدنزاس ملاس و  ياه  یمرگرس  اب  یحور  شرورپ  • 

.يدرف دادعتسا  قوذ و  قباطم  هفرح  باختنا  عیانص و  نونف و  يریگدای  • 

.نیجوز لباقتم  فیاظو  قوقح و  هداوناخ و  یعرش  ماکحا  اب  ییانشآ  • 

.یسنج هزیرغ  تیوقت  ای  لیدعت و  يارب  لّهأت  دَّرجت و  اب  بسانتم  هیذغت  • 

.هناگی دوبعم  اب  زاین  زار و  دنوادخ و  اب  سنُا  طابترا و  هب  زاین  • 

.دنوادخ زا  يرای  تساوخرد  دوخ و  هب  ياکتا  سفن و  هب  دامتعا  يرکف و  دشر  • 

.ییافوکشدوخ ینیبرتربدوخ و  دوجو ، زاربا  ییامنرنه ، • 

.هعماج دوخ و  هب  تمدخ  يارب  یحور  یمسج و  تیلاعف  كرحت و  راک و  • 
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(: یگلاس ات 24   18 یناوج (  هرود  ياهزاین  . 1-2

.يزغم یندب و  دشر  يارب  يرلاک  ُرپ  هیذغت  • 

.اهدادعتسا دشر  یگدیزرو و  يارب  يرکف  ياه  يزاب  شزرو و  • 

.یگدنز رد  هبرجت  بسک  یباداش و  يارب  یهورگ  يدرف ، ملاس  تاحیرفت  • 

(. قافآ ریس   ) تالوهجم فشک  تحایس و  جَرفت و  • 

.یگدنز رد  ریبدت  لمع و  راکتبا  يریگراکب  ینالقع و  تیبرت  • 

.یعامتجا تکراشم  يرایمه و  نواعت ، سح  شرورپ  • 

.رمتسم تراظن  تیاده و  تیامح ، هب  زاین  ساسحا  • 

.نارسمه نارتخد و  تحایس  جَرفت و  لیصحت و  يزاب ، لحم  کیکفت  • 

(. یناور تشادهب   ) هدنزاس ملاس و  ياه  یمرگرس  اب  یحور  شرورپ  • 

.يدرف دادعتسا  قوذ و  قباطم  هفرح  باختنا  عیانص و  نونف و  يریگدای  • 

.نیجوز لباقتم  فیاظو  قوقح و  یعرش و  ماکحا  اب  ییانشآ  • 

.یسنج هزیرغ  تیوقت  ای  لیدعت و  يارب  لّهأت  دّرجت و  اب  بسانم  هیذغت  • 

.تسنأوم يزرو و  قشع  تقافر ، یبای ، تسود  • 

.هناگی دوبعم  اب  زاین  زار و  دنوادخ و  اب  سنُا  طابترا و  هب  زاین  • 

.هعماج دوخ و  هب  تمدخ  يارب  یحور  یمسج و  تیلاعف  كَرحت و  راک و  • 

.دنوادخ دوخ و  هب  ياکتا  سفن و  هب  دامتعا  يرکف ، دشر  • 

.هعماج رد  تیلوئسم  مظن و  شریذپ  هفیظو و  ماظن  تمدخ  • 

.یعیبط عبانم  تسیز و  طیحم  ظفح  یتسود و  نهیم  • 

(. جاودزا  ) یسنج هزیرغ  یقطنم  یعرش و  ياضرا  • 
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.یمالسا بادآ  تاعارم  یلمع و  کسانم  ماجنا  نید و  هناهاگآ  شریذپ  • 
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.نادب زا  ینادرگ  يور  اَربت و  ناکین و  هب  تبسن  یگتسبمه  ّیلوت و  • 

.یتلادع یب  اب  هزرابم  یعامتجا و  ياه  یناماسبان  اه و  يراجنهان  حالصا  • 

: اه یگژیو تخانش  مود  تسویپ  - 2

هب میظع  رـشق  نیا  نوچ  .دوش  هتخانـش  ًاـقیقد  اـه  نآ یگژیو  تسا ، يرورـض  ناوج  ناوجون و  هژیو  هب بطاـخم  قیقد  تخانـش  يارب 
یگژیو و لصفم  روط  هب  نانآ ، اب  رت  شیب ییانشآ  تهج  .دنشاب  یم حرطم  تعامج  زامن  دجسم و  هب  بذج  رد  یلصا  فادها  ناونع 

(1): ددرگ یم حیرشت  ریز  حرش  هب  کیکفت  هب  ناش  تایصوصخ

: یناوجون نارود  ياه  یگژیو  2-1

يزکرمدوخ یهاگآدوخ و  - 1

یگتفیشدوخ یهاوخدوخ و  - 2

ییارگ نامرهق ییوجارجام و  - 3

تعیبط اب  تسنأوم  یتسود و  - 4

یتسودابیز ییارگابیز و  - 5

ینید یبهذم و  روش  دجو و  - 6

ییارگ هناسفا يزادرپ و  لایخ - 7

تیعقاو لایخ و  نیب  شنت  - 8

دیدرت نارحب  ییارگ و  نهذ - 9
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ییارگ تیبسن لادتعا و  - 10

ییارگ نامرآ يزاس و  لآ هدیا - 11

یعازتنا تارکفت  هب  شیارگ  - 12

یتسودرشب دهعت و  ساسحا  - 13

حماست لهاست و  - 14

یناجیه یساسحا و  قشع  - 15

ییوگ هلذب یعبط و  خوش  - 16

ییابیکش يرابدرب و  - 17

تماکر یشنم و  گرزب  - 18

اهوگلا زا  دیلقت  يزاسدننامه و  - 19

یبلط صخشت یهاوخ و  لالقتسا - 20

تیساسح يواکجنک و  - 21

یناور یبصع و  ياه  نارحب - 22

ساسحا لقع و  نیب  عزانت  - 23

یناسفن تالیامت  هبلغ  - 24

برخم تاساسحا  - 25

بلاغ زواجتم و  عبط  - 26

دروم یب ياه  تنوشخ - 27

یمجاهت ياه  تباقر - 28

يدازآ هب  لیامت  - 29
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تجاجل ییوج و  هزیتس - 30
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تایقلخ زورب  - 31

نارگید يازهتسا  - 32

روز متس و  اب  هلباقم  - 33

رورغ یتسم و  - 34

تالیامت داضت  - 35

تیعطاق نادقف  - 36

ییوج تذل یبلط و  هافر - 37

ییوج يرترب قوفت و  - 38

هفیظو هزیرغ و  داضت  - 39

یسنج هزیرغ  تدش  - 40

یبلط ترهش ییامندوخ و  - 41

یمسج یندب و  تارییغت  - 42

تیوه يوجتسج  - 43

ینهذ عیرس  تالوحت  - 44

دیدش يریذپریثات  - 45

یطارفا هقالع  یتسود و  - 46

یبلطاوزنا ییارگ و  نرود - 47

( یناشیرپ  ) یفطاع یتابث  یب - 48

راتفر شرگن و  رییغت  - 49

رمتسم ینیرفآ  هلأسم  - 50
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بارطضا ساره و  جنشت ، - 51
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اهراجنه اب  ضراعت  - 52

.اه ياناوت یبایزرا  زا  ساره  - 53

: یناوج نارود  ياه  یگژیو  2-2

نالاسگرزب هب  تبسن  یفطاع  لالقتسا  - 1

يریذپداقتنا مدع  يداقتنا و  هیحور  - 2

راثیا تشذگ و  يراکادف ، ساسحا  - 3

یهاوخ تلادع ییوج و  هزرابم هیحور  - 4

یعامتجا تیوه  صَخشت و  زاربا  -5

تیصخش لزلزت  هدارا و  ماکحتسا  مدع  - 6

یجنردوز يریذپّرثأت و  یفطاع ، یتابث  یب - 7

اه یتفگش هب  هقالع  ینیرفآ و  هثداح ییوجارجام ، - 8

هدنیآ هب  تبسن  بارطضا  ینارگن و  ساسحا  - 9

تلع لیلد و  یب  يزرو  هنیک  مشخ و  - 10

ابقر نالاسمه و  هب  کشر  تداسح و  - 11

یعطقم یگتفر  ورف  دوخ  رد  یگدرسفا و  - 12

یگشیپ قشاع  یطارفا و  يزادرپ  لایخ - 13

یبلطاوزنا ییاهنت و  ساسحا  - 14

یعطقم ياه  یماکان ربارب  رد  سأی  ساسحا  - 15

رهاظ عضو  یگتسارآ  ظفح  - 16

یلخاد ددُغ  اه و  نومروه حشرت  - 17

تعامج زامن  دجاسم و  هب  ناناوج  ناناوجون و  بذج  www.Ghaemiyeh.comياهشور  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 355زکرم  هحفص 323 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:311

تعامج زامن  دجاسم و  هب  ناناوج  ناناوجون و  بذج  www.Ghaemiyeh.comياهشور  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 355زکرم  هحفص 324 

http://www.ghaemiyeh.com


تیبوبحم هب  لیامت  یبلط و  ترهش - 18

( دیلقت  ) نالاسگرزب اب  قابطنا  - 19

یعامتجا فیلکت  تیلوئسم و  ساسحا  - 20

يدرم ناوج توَتف و  یگدازآ ، - 21

افص تیمیمص و  تقادص ، - 22

نامیپ دهع و  هب  تبسن  يرادافو  - 23

توارط یباداش و  طاشن ، - 24

: میرک نآرق  رد  غلبم  ياه  یگژیو موس  تسویپ  - 3

طیارـش و ياراد  دوخ  یگنهرف  ینید و  ياه  هماـنرب يرجم  غّلبُم و  هک  دوب  دـهاوخ  شخبرثا  یناـمز  ینید  میهاـفم  اـه و  هزومآ غیلبت   
.تسا هدمآ  تایآ  بلاق  رد  تارکذت  دراوم و  نیا  میرک  نآرق  رد  صوصخ  هب  یمالسا  عبانم  رد  هک  دشاب  ییاه  یگژیو

(1): زا دنترابع  طیارش  نیا  ّمها 

.قلُخ یگداشگ  ییوخ و  مرن ییور ، مرگ ملق 4 ، ءارسا 53 ، نارمع 159 ،) لآ  : ) قلخ نسُح  - 1

.تمیالم یمرن و  حانج ، صفخ  (، 54 ماعنا نامقل 18 ، ارعش 215 ، ، 88 رجح ناقرف 63 ، : ) ینتورف عضاوت و  - 2

.يراتفر شوخ ییور و  شوخ یقلُخ ، شوخ  رشح 9 ) نامقل 18 ، ، 86 ءاسن : ) زاب هداشگ و  يا  هرهچ - 3

ص:312

.غیلبت یتخانشناور  ياهدربهار  باتک  میظعلادبع ، یمیرک  ك.ر : . 1 - 1
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.راتفگ تفارظ  تفاطل و  بطاخم ، لاح  تیاعر  هط 44 ،) : ) راتفگ رد  یمرن  - 4

.يرظن گنت بصعت و  زا  زیهرپ  رجح 97 ،) ق 39 ، نارمع 120 ، لآ  ، 10 لمزم ، 63 ناقرف : ) يرابدرب ربص و  - 5

.ضامغا لفاغت و  فارعا 199 ،) نباغت 14 ، رون 22 ، نارمع 200 ، لآ  هدئام 13 ، تشذگ : وفع و  - 6

(134 نارمع  ) .دنرذگ یم رد  مدرم  ياطخ  زا  دنروخ و  یم ورف  شیوخ  مشخ  و  تنوشخ : مشخ و  زا  زیهرپ  - 7

ناراکزیهرپ هب  ادخ  دیهدن ، هولج  بیع  یب كاپ  ار  دوخ  مجن 32 )  ) .یقتا نمب  ملعا  وه  مکسفنا  اوکزت  الف  ییاتسدوخ : زا  زیهرپ  - 8
ءاسن 49)  ) .تسا هاگآ 

نونموم 8. لحن 91 ، هدنام 1 ،) : ) نامیپ دهع و  هب  يدنب  ياپ - 9

نارمع 159) لآ  اروش 38 ، : ) اهراک رد  تروشم  اروش و  هب  يدنب  ياپ - 10

تارجح 11) : ) ییوج بیع رخسمت و  زا  زیهرپ  - 11

نامقل 19)  ) .کتوص نم  ضضغا  کیشم و  یف  دصقاو  راتفر : رد  يور  هنایم - 12

هبوت 61) رمز 18 ،  ) .هنسحا نوعبتیف  لوقلا  نوعمتسی  نیذلادابع  رشبف  عامتسا : نسُح  - 13

هرقب 42) هبوت 119 ، بازحا 0 ، : ) رادرک راتفگ و  رد  تقادص  - 14

هرقب 44) فص 2 ، : ) لمع نودب  راتفگ  زا  زیهرپ  - 15

.نیزگ يرود  يدیلپ  زا  راد و  هزیکاپ ار  تا  هماج رثدم 5 ) ( ؛ رجهاف زجرلا  و  رثدم 4 )  ) رهطف کبایث  یگتسارآ : - 16
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هط 28)  ) .يرما یلرسی  يردص و  یل  حرشا  بر  لوق : تلوهس ردص و  هعس - 17

.دندنب يدوخرب  يزیچ  غورد  هب  هک  نانآ  زا  متسین  و  نیفلکمتلا ؛ نم  انا  ام  و  فلکت : زا  يرود  دروخرب و  رد  یگداس  - 18

نونموم 96 و (، ) دعر 22  ) .دننک یم یکین  مدرم  ياه  يدب لباقم  رد  و  هئیسلا ؛ هنسحلاب  نوردی  و  نداد : خساپ  یکین  اب  ار  يدب  - 19
تلصف 34)

نآ رب  یتسه و  هدنروآ  دای  اهنت  وت  هک  روآدای  سپ  رطیصمب ؛ مهیلع  تسل  رکذم  تنا  امنا  رکذف  ییامنهار : يروآدای و  شور  - 20
هیشاغ 22)  ) .يرادن یطلست  اه 

(. حتف 8 ابس 8 ، ماعنا 48 ، ءارسا 105 ، هرقب 119 ، : ) راذنا تراشب و  - 21
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ذخآم عبانم و  ب -

.میرک نآرق  یهلا ، تایآ - 1

.هغالبلا جهن - 2

.تنرتنیا - 3

 . 1376 همان ، نایاپ ...ياه ، هلحم رد  رقف  ییاضف و  ینیزگ  ییادج دامع ، غورفا ، - 4

 . 1385 ش 18667 ، ناهیک ، همانزور  ...ياه ، هار یسررب  همطاف ، داژن ، يریما  - 5

 . 1379 یمالسا ، تاغیلبت  نامزاس  هعسوت ، موس  همانرب  نید و  یتاعلاطم  هژورپ  - 6

.زامن يرسارس  سالجا  نیمهد  دجسم ، نویسیمک  هوزج  - 7

 . 1382 دهشم ، لیلج ، رشن  ناکدوک ، اب  هعیش  ناماما  راتفر  یلع ، دمحم  ینارانچ  - 8

.یتیبرت روشنم  وترپ  رد  ناناوج  هاگیاج  ناناوج ، یلاع  ياروش  هناخریبد  - 9

.دشر تاراشتنا  ناناوجون ، زا  تبقارم  سونادیرگ ، يا ، دلانود ، - 10

 . 1379 رذآ هبنش 22  هس  يرهشمه ، همانزور  دومحم ، نیمز ، شخب  خُر  - 11

.مشاب تخبشوخ  مهاوخ  یم مظاک ، دمحم  دیس  يداجس ، - 12

 . 64 ، 53 ، 82 ، 73 ، 77،79 ، 89 ياه 17 ، هرامش  دجسم  همانلصف  - 13

 . 1385 ناتسریبد ، مود  لاس  یسانش ، هعماج  یسرد  باتک  - 14

 . 1385 ناتسریبد ، لوا  لاس  یعامتجا ، تاعلاطم  یسرد  باتک  - 15
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.1381 زامن ، هماقا  داتس  غیلبت ، یتخانش  ناور ياهدربهار  میظعلادبع ، یمیرک ، -16

 . 1384 زامن ، جیورت  هعسوت و  شور   313 ورسخ ، شنم ، یک  - 17

.مجنپ دلج  همکحلا ، ازیم يرهش ، ير  يدمحم  - 18

 . 1376 یمالسا ، تاغیلبت  نامزاس  یگنهرف  تنواعم  لصو ، هطقن  دجسم  - 19

.بیهرپ موس ، دلج  دجسم ، نییآ  یلع ، دمحم  یمتسر ، فظوم  - 20

.دباع هسردم ، هناخ و  رد  یسانشناور  دربراک  دمحم ، ینامیرن ، - 21

.راهبون مود ، دلج  دجسم ، يامیس  میحر ، راهبون ، - 22

.دجاسم روما  هب  یگدیسر  زکرم  دجاسم ، هب  بذج  عناوم  لماوع و  یمالسا و  ماظن  شیامه  هللا ، تزع  یظعاو ، - 23
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؟ دشاب یمن  ریز  ياه  هفلؤم  لماوع و  زا  کیمادک  ریثات  تحت  زورما  ناناوج  تیوه  - 1

هاگتسیز ب - هداوناخ       فلا – 

تدابع د –  تناید           ج – 

يریگ لکش  لحارم  ؤزج  هلحرم  مادک  .دریگ  یم  لکش  هلحرم  هس  رد  بیترت  هب  تیوه  يریگ  لکش  رظن  زا  ناناوجون  تیصخش  - 2
؟ دشاب یمن  ناوجون  تیصخش  تیوه 

ندیزخ دوخ  رد  هلحرم  ب - تیوه    نارحب  هلحرم  فلا -

نارحب نایاپ  هلحرم  د –  نهذ    يواکزاب  هلحرم  ج – 

.دنیامن یم  یقلت  ینید  تیوه  يانب  گنس  ناونع  هب  ار  ........نارظن  بحاص  - 3

تیلوؤسم دهعت و  ب - گنهرف               فلا -

ینید ياه  هزومآ  د –  یعامتجا         طباور  ج -

؟ دشاب یم  هنیزگ  مادک  ناناوج  ناناوجون و  تشونرس  رد  هدننک  نییعت  رصنع  نیرتمهم  - 4

هعماج ب - یتثارو         تافص  فلا -

شزومآ د - هداوناخ               ج -

؟ تسا تسردان  دجسم  »  هژاو «  دروم  رد  ریز  فیراعت  زا  کیمادک  - 5

دجسی دجس ، لعف  زا  ناکم  مسا  فلا -

تدابع لحم  هدجس و  هاگیاج  يانعم  هب  ب -

.دشاب یمن  ینثتسم  نیعلا  مومضم  درجم  یثالث  رد  ناکم  نامز و  مسا  ج -

.تسا زیاج  زین  نیعلا  حتف  هب  دجسم  د -
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؟ دناد یم  ریز  دراوم  زا  کیمادک  ار  هولص  عماج  ینعم  نازیملا  ریسفت  بحاص  ییابطابط  همالع  موحرم  - 6

ناسنا حور  ياذغ  ب - تشهب    هب  دورو  هزاورد  فلا -

ناسنا شمارآ  هیام  د - هجوت      فاطعنا و  لیم و  ج -

؟ درمشرب ریز  دراوم  زا  کیمادک  ناوت  یم  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  طسوت  دجسم  سیسات  لیالد  نیرتمهم  زا  - 7

یمالسا فراعم  میهافم و  شزومآ  لحم  ب - نینمؤم     تدابع  ناکم  فلا  -

دراوم مامت  د - نینمؤم      هوبنا  هدرتسگ و  روضح  ج -

؟ دنشاب یمن  دجسم  هب  ناناوج  ناناوجون و  بذج  عناوم  لماوع و  ؤزج  ریز  دراوم  زا  کیمادک  - 8

درف ِدوخ  ب - دجسم                   فلا -

نالاسمه هورگ  د - هعماج                    ج -

؟ تسا هنیزگ  مادک  راتشون  نیا  رد  درف » ِدوخ   » زا روظنم  - 9

درف تیصخش  ب - درف           شرگن  عون  فلا -

دراوم مامت  د - درف            ینیب  ناهج  ج -

: زا دنترابع  دوش  یم  یشان  دجسم  یلخاد  لماوع  زا  هک  دجاسم  هب  ناناوج  ناناوجون و  بذج  عناوم  نیرتمهم  زا  - 10

تالیکشت تیریدم و  ب - هاگیاج        نامزاس و  فلا -

یناسنا عبانم  د - دجسم                طیحم  ج -

ناناوج ناناوجون و  بذج  عناوم  لماوع و  زا  کیمادک  ؤزج  دجاسم  تخاس  رد  یمالـسا  لیـصا  رنه  يرامعم و  هب  هجوت  مدـع  - 11
؟ دشاب یم  دجسم  هب 

یناسنا عبانم  هزوح  ب - يا   همانرب  يرازفا و  مرن  هزوح  فلا -

یکیزیف يرازفا و  تخس  هزوح  د - دجسم        ینوریب  لماوع  ج -
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؟ دش دهاوخ  ینید  میلاعت  اه و  هزومآ  زا  ناناوجون  يدنم  هرهب  مدع  بجوم  میقتسم ، ریغ  روط  هب  ریز  لماوع  زا  کیمادک  - 12

ءانُما تآیه  روضح  مدع  ب - نویناحور      روضح  ءالخ  فلا -

یشرورپ یتیبرت و  ناریدم  ناغّلبم و  روضح  مدع  د - تاعامج    همئا  روضح  مدع  ج -

؟ دنشاب یم  اراد  دجاسم  هب  ناناوج  ناناوجون و  بذج  رد  ار  شقن  نیرتشیب  ریز  لماوع  زا  کیمادک  - 13

یگنهرف ياه  طیحم  ب - نیدلاو                 فلا -

یتشادهب ياه  طیحم  د - یحیرفت          ياه  طیحم  ج -

یگتـسب ریز  ياه  شقن  زا  کیمادک  هب  دجاسم  هب  نادنزرف  بذج  صوصخ  رد  یگداوناخ   تیبرت  هب  طوبرم  مهم  رایـسب  هبنج  - 14
؟ دراد

لیماف ناشیوخ و  شقن  فلا -

نیدلاو دوخ  یهد  قشمرس  ییوگلا و  شقن  ب -

هداوناخ یبسَن  دارفا  اب  طابترا  شقن  ج -

نالاسمه هورگ  اب  یطابترا  شقن  د -

؟ تسا دروم  مادک  لحارم ، بیترت  هب  یناوج  هلحرم  ات  دلوت  ودب  زا  دارفا  رد  تارییغت  لحارم  - 15

یبهذم یفطاع - يراتفر - یندب - تارییغت  فلا -

یبهذم يراتفر - یفطاع - یکیژولویزیف - تارییغت  ب -

یبهذم يراتفر - یفطاع - یندب - تارییغت  ج -

يداقتعا یقالخا - یتیصخش - یکیزیف - تارییغت  د -

؟ دشاب یم  هنیزگ  مادک  نیدلاو  طسوت  زامن  دجسم و  اب  سنُا  يزاس  هنیداهن  هلحرم ي  نیرخآ  - 16

بیغرت قیوشت و  ب - ییامنهار       تیاده و  فلا -

حیرشت نییبت و  د - تظفاحم          تبقارم و  ج -
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تیبرت رد  ییوس  جیاتن  دناوت  یم  زامن  دجاسم و  اب  سنُا  يزاس  هنیداهن  هناگ ي  تشه  لحارم  زا  کیمادـک  رد  ندرک  یهاتوک  - 17
؟ دنک داجیا  نادنزرف 

تظفاحم تبقارم و  هلحرم  ب - حیرشت    نییبت و  هلحرم  فلا -

فیلکت هلحرم  د - بیغرت      قیوشت و  هلحرم  ج -

؟ دوش یمن  بوسحم  ینید  تیبرت  ياهراکهار  ؤزج  هنیزگ  مادک  - 18

ییوگلا شور  ب - تازاجم     هیبنت و  شور  فلا -

رابجا شور  د - تحیصن        هظعوم و  شور  ج -

بتارم نیا  هلپ  نیرخآ  دراد ، دوجو  یناـکلپ  تروـص  هب  هلحرم  ناوج 5  ناوجون و  لسن  یبهذـم  گـنهرف  ینید و  تیبرت  يارب  - 19
؟ تسا مادک 

ینید یشوجدوخ  ب - ینید              تداع  فلا -

ینید تفرعم  د - ینید               هلکاش  ج -

یم ریز  ياه  هنیزگ  زا  کیمادـک  دریگب ، لکـش  هداوناخ  رد  دـیاب  هک  ینید  یعامتجا و  ياـه  تراـهم  دراوم  نیرتمهم  زا  یکی  - 20
؟ دشاب

يدنورهش قوقح  تیاعر  فلا -

یگدننار ییامنهار و  نیناوق  هب  مارتحا  ب -

زادرپدوخ ياه  هاگتسد  زا  هدافتسا  رد  تبون  تیاعر  ج -

هکربتم نکاما  زا  لابقتسا  يوردجسم و  هدیدپ  د -

تروص نادـنزرف  یتخانـش  دـشر  زا  يا  هلحرم  هچ  رد  تسا  رتهب  داعم ...، تمایق ، هنجا ، حور ، هتـشرف ، لـثم  یعازتنا  روما  حرط  - 21
؟ دریگب

غولب نارود  ب - یکدوک           ودب  رد  فلا -

یناوجون نارود  لئاوا  یکدوک و  نارود  رخاوا  د - یناوجون      نارود  رخاوا  ج -
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؟ دندوب هداد  صاصتخا  زامن  ندناوخ  يارب  ار  هناخ  زا  یصاخ  ناکم  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  زا  کیمادک  - 22

� یلع ترضح  ب -             � دمحم ترضح  فلا -
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� رقاب ترضح  د -               � قداص ترضح  ج -

؟ دشاب یم  نادنزرف  هب  زامن  شزومآ  میقتسمریغ  ياه  شور  زا  یکی  - 23

ابیز توص  حیحص و  تئارق  دنلب و  يادص  اب  زامن  هماقا ي  فلا -

دجسم رد  تعامج  زامن  هماقا  يارب  دوخ  اب  نادنزرف  ندرک  هارمه  ب -

نادنزرف يدام  قیوشت  ج -

زامن هضیرف  ماجنا  رد  نیدلاو  یگنهامه  د -

؟ تسیک زا  دنتشهب ) ياه  غاب  دجاسم  « ) دجاسملا هنجلا  ضایر  : » تیاور - 24

� قداص ماما  ب -             � رقاب ماما  فلا -

� یلع ماما  د -           � مالسا مرکم  یبن  ج -

؟ دشاب یم  ریز  دراوم  زا  کیمادک  تعامج ، زامن  هماقا  هب  نادنزرف  نداد  تداع  ياه  هار  زا  یکی  - 25

تعامج تروص  هب  هناخ  رد  زامن  ییاپرب  فلا -

دجسم هب  نادنزرف  ندرب  ب -

تعامج ماما  اب  هحفاصم  ج -

دجسم رد  یهورگ  راک  هب  نادنزرف  بیغرت  د -

يریگارف رد  لماع  نیرتمهم  زامن ، هماقا  يزکرم  داتس  قیقحت  دحاو  طسوت  نازومآ  شناد  زا  هدمآ  لمع  هب  یجنـسرظن  کی  رد  - 26
؟ دنا هتسناد  ریز  دراوم  زا  کیمادک  ار  زامن  شزومآ  و 

ینید یسرد و  باتک  ب - هسردم                  فلا -

کی هجرد  ماوقا  هداوناخ و  د - زامن            ياه  باتک  ج -

؟ تسا يا  هلأسم  هچ  يایوگ  دنتسه ،) نیمز  يور  رد  ادخ  ياه  هناخ دجاسم  انامه  « ) ضرالا یف  هللا  تویب  اهنال  دجاسملا  - » 27

دجاسم رد  یحانج  تیکلام  ب - تسا     دنوادخ  دجسم  یلصا  کلام  فلا -

تعامج زامن  دجاسم و  هب  ناناوج  ناناوجون و  بذج  www.Ghaemiyeh.comياهشور  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 355زکرم  هحفص 336 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:321

تعامج زامن  دجاسم و  هب  ناناوج  ناناوجون و  بذج  www.Ghaemiyeh.comياهشور  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 355زکرم  هحفص 337 

http://www.ghaemiyeh.com


دجاسم رد  یصخش  تیکلام  د - یگتسبمه      قافو و  دامن  ج -

؟ دوش یم  هیبعت  دجسم  رد  يزیچ  هچ  يرادهگن  يارب  روظنم و  هچ  هب  هالص »  قودنص  - » 28

رتهب تازیهجت  تاناکما و  داجیا  روظنم  هب  هداجس و  يرادهگن  يارب  فلا -

دجسم هب  بطاخم  بذج  روظنم  هب  و  حیبست ...، رهم ، هداجس ، يرادهگن  يارب  ب -

یبیرخت ياه  بیسآ  زا  ظفح  يارب  نآرق و  هیعدا و  ياه  باتک  ظفح  روظنم  هب  ج -

نارازگزامن یصخش  هدافتسا  دجسم و  یمئاد  نارازگزامن  هدافتسا  روظنم  هب  د -

لماوع نیرتمهم  زا  ار  کیمادـک  ناـناوجون ؛ زا  یجنـسرظن  رد  دوش ، یم  هئارا  دـجاسم  رد  هک  یتامدـخ  اـه و  تیلاـعف  عاونا  زا  - 29
؟ دنناد یم  دجاسم  هب  اهنآ  بذج 

یسایس نامتفگ  فلا -

دجاسم رد  سرادم  تدحو  زامن  يرازگرب  ب -

دجاسم رد  یشزرو  تاناکما  دوجو  ج -

مالسلا مهیلع  تیب  لها  ناحادم  طسوت  اعد  تاسلج  يرازگرب  د -

؟ دشاب یمریز  دراوم  زا  کیمادک  دجاسم ، تعامج و  زامن  اب  سرادم  نازومآ  شناد  دنویپ  رد  یلمع  ياه  شور  نیرتمهم  زا  - 30

هسردم دجسم و  نیب  طابترا  لماعت و  يرارقرب  دنویپ و  داجیا  فلا -

هسردم دجسم و  نیب  يا  همانرب  طابترا  یگنهامه و  داجیا  ب -

سرادم دجاسم و  حطس  رد  نیفرط  طسوت  فلتخم  ياه  تبسانم  رد  مسارم  يرازگرب  ج -

دجسم هسردم و  هیوسود ي  لباقتم و  يراکمه  د -

؟ تسا ینامز  هچ  دجاسم »  تشادهب  تشادوکن و  ههد ي  - » 31

بجر هام  لوا  زور  هد  ب –  بجر     هام  رخآ  زور  هد  فلا -
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نابعش هام  رخآ  زور  هد  د - نابعش     هام  لوا  زور  هد  ج -

زامن يرازگرب  رد  یعاس  لاعف و  نازومآ  شناد  يارب  لیمیا  تیاس و  بو  داجیا  رد  تالیهـست  نتخاس  مهارف  زا  دجـسم  فده  - 32
؟ تسیچ تعامج 

دجسم ياه  تیلاعف  رد  نازومآ  شناد  روضح  شیازفا  فلا -

دجسم يارب  دمآرد  داجیا  ب -

هناگیب یگنهرف  مجاهت  زا  يریگولج  ج -

شهوژپ قیقحت و  هب  نازومآ  شناد  قیوشت  د -

؟ تسیچ راتشون  نیا  رد  بارحم »  گنز  ای  زامن  گنز  زا «  روظنم  - 33

.دوش یم  بصن  دجسم  بارحم  رد  هک  یگنز  فلا -

.تسا ناذا  تقو  هدنهد  ناشن  هک  يرابخا  گنز  ب -

تعامج زامن  هماقا  گنز  ج -

نازومآ شناد  ناهذا  راکفا و  رد  يونعم  رگنلت  داجیا  يروآدای و  گنز  د -

یمن ریز  ياه  هنیزگ  زا  کیمادـک  یبهذـم  یگنهرف و  ياه  همانرب  اه و  حرط  رد  ناناوج  ناـناوجون و  بذـج  تیقفوم  لـلع  زا  - 34
؟ دشاب

ناناوج ناناوجون و  يارب  یلمع  ياهراکهار  هئارا  فلا -

ناناوج ناناوجون و  رد  قوش  هزیگنا و  داجیا  ب -

ناناوجون ناناوج و  هجوت  روخرد  قیوشت  بیغرت و  تهج  يزاس  هنیمز  ج -

يدابع لمع  ماجنا  يارب  يدام  شاداپ  دوس و  نتفرگ  رظن  رد  د -

، تعامج زاـمن  هب  ناـنآ  بذـج  لـماوع  نیرتمهم  زا  ریز  لـماوع  زا  کیمادـک  نازومآ ، شناد  زا  هدـمآ  لـمعب  یجنـسرظن  رد  - 35 
؟ دشاب یمن  سرادم  دجاسم  هناخزامن و  رد  روضح 

نازومآ شناد  اب  هسردم  يایلوا  نیب  یمیمص  هطبار  داجیا  فلا -
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هسردم یبهذم  تاسلج  مسارم و  رد  نازومآ  شناد  نداد  تکراشم  ب -
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هناخزامن ياضف  ندوب  بسانم  ج -

نازومآ شناد  يور  برغ  گنهرف  ریثأت  د -

؛ تعامج زاـمن  دـجاسم و  هب  ناـناوج  ناـناوجون و  بلج  بذـج و  لـماع  نیرتمهم  دجـسم ، هسردـم و  هداوناـخ ، داـهن  زا  دـعب  - 36
؟ دشاب یم  ریز  لماوع  زا  کیمادک 

یلم گنهرف  ب - طیحم                   فلا -

تعامج ماما  ییورشوخ  د - درف                تیصخش  ج -

؟ دشاب یم  دجسم  هلمج  زا  یعامتجا  ياه  طیحم  رد  ناناوج  ناناوجون و  بذج  ياه  شور  نیرتمهم  نیرترثؤم و  زا  - 37

دجاسم روما  �هرادا  رد  ناناوج  ِدوخ  نداد  تکرش  فلا -

ناشِدوخ یگنهرف  یبهذم و  روما  �هرادا  رد  ناناوج  نداد  تلاخد  ب -

ناناوج رد  يریذپ  تیلؤوسم  سح  داجیا  ج -

ناناوج رد  يزاس  تیصخش  یشخب و  تیوه  د -

؟ دشاب یم  دجسم  هب  نابطاخم  بذج  لماوع  نیرتمهم  زا  ریز  دراوم  زا  کیمادک  - 38

لحم نامه  رد  دجسم  تعامج  ماما  ینوکسم  لزنم  نتشاد  رارق  فلا -

دجسم مداخ  يدروخرب  شوخ  ب -

دجسم رد  یلحم  هاگشیامن  يرازگرب  ج -

دجسم رد  نارئاز  زا  لابقتسا  مسارم  ییاپرب  د -

بذـج رد  يراذـگریثأت  نازیم  نیرتشیب  زا  کیمادـک  دجـسم ، هب  ناناوج  ناناوجون و  بلج  بذـج و  رد  یعرف  ياه  طـیحم  زا  - 39
؟ تسا رادروخرب  دجسم  هب  نانآ 

نالاسمه طیحم  ب - راک               طیحم  فلا -

یحیرفت طیحم  د - تاطابترا            طیحم  ج -
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رت و یعطق  تروص  هب  تیمها  بیترت  هب  یگدـنز  یـساسا  ياـه  شزرا  یناوج  یناوـجون و  هرود  رد  تسیک « ؟ زا  هاگدـید  نیا  - 40
« .دور یم  رامش  هب  وا  تیصخش  عون  هدننک  نییعت  درف ، رب  مکاح  ياه  شزرا  دریگ و  یم  لکش  رترادیاپ 

� یلع ماما  ب - يرهطم     دیهش  فلا -

رگنارپشا د - دلیف          ده  ج -

.تسا .......دنوادخ  اب  طابترا  يرارقرب  هلیسو ي  نیرتهب  - 41

؟ دریگب رارق  یلاخ  ياج  رد  دیاب  هنیزگ  مادک 

زامن ب - هبوت           فلا -

هانگ تیصعم و  مدع  د - اعد              ج -

؟ تسا هتفهن  يزیچ  هچ  رد  غیلبت  گرزب  زمر  - 42

مایپ ددعت  ب - مایپ     رارکت  فلا -

مایپ تغالب  ییاسر و  د - مایپ       تیفیک  ج -

؟ تسیک زا  راب  رهوگ  هلمج ي  نیا  - 43

 « .تسین راک  هبوت  ناوج  زا  رت  بوبحم  دنوادخ ، دزن  زیچ  چیه  » 

� دمحم ترضح  ب -     � قداص ماما  فلا -

� یلع ماما  د -       � نیسح ماما  ج -

؟ تسا ییانعم  هچ  هب  دجسم  رد  یغیلبت  راک  ماجنا  رد  بطاخم »  یسانش  تینهذ  - » 44

دشیدنا یم  هنوگچ  ام  هراب ي  رد  بطاخم  فلا -

بطاخم دامتعا  بلج  ب -

بطاخم نهذ  يزاس  فیطل  ج -

بطاخم نهذ  ندرک  تبثم  د -
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؟ تسا یغیلبت  عون  هچ  يایوگ  حیرصتلا »  نم  غلبا  هیانکلا  هتفگ ي « : - 45

قیاع اناسران و  غیلبت  ب - اناسر     يداه و  غیلبت  فلا -

نآ لاقتنا  تیفیک  يداه و  غیلبت  د - دامن        هراشا و  نابز  ج -

؟ دشاب یم  هنیزگ  مادک  ناناوج  نایم  رد  هنامیکح  تحیصن  هظعوم و  راثآ  تیوقت  میکحت و  لماوع  نیرتمهم  زا  - 46

ناوج تیصخش  میرکت  فلا -

ناوج فطاوع  فیطلت  ب -

ناوج اب  زیمآرهم  طباور  يرارقرب  ج -

ناوج توق  طاقن  تیوقت  د -

؟ دشاب یم  ینس  هرود ي  مادک  هب  طوبرم  ياهزاین  زا  نادب »  زا  ینادرگیور  �يربت و  ناکین و  هب  تبسن  یگتسبمه  �یلوت و  - » 47

یناوج هرود  رخاوا  ب - یناوجون     هرود  لیاوا  فلا -

یناوج هرود  د - یلاسنایم      هرود  رخاوا  ج -

هب طوبرم  ياهزاین  زا  قافآریـس ،» )  ) تالوهجم فشک  تحایـس و  جّرفت و  و «  يزغم »  یندـب و  دـشر  يارب  يرلاـکرپ  هیذـغت  - » 48
؟ دنشاب یم  ینس  هرود ي  مادک 

یناوج هرود  ب - یناوجون           هرود  فلا -

یلاسگرزب هرود  د - یناوج     یناوجون و  هرود  ج -

هچ صوصخم  ییوج »  تذل  یبلط و  هافر  تماکر « ،» یـشنم و  گرزب  ینید « ،»  یبهذم و  روش  دجو و  دننام « : ییاه  یگژیو  - 49
؟ تسا ناسنا  رد  ینس  هرود ي 

یناوج نارود  ب - یناوجون          نارود  فلا -

یلاسنایم نارود  د - یسنج          غولب  نارود  ج -

ینید و ياه  هماـنرب  يرجم  غّلبم و  طیارـش  اـه و  یگژیو  ؤزج  ریز  طیارـش  زا  کیمادـک  ینید ، میهاـفم  اـه و  هزومآ  ساـسا  رب  - 50
؟ دشاب یمن  یگنهرف 

تعامج زامن  دجاسم و  هب  ناناوج  ناناوجون و  بذج  www.Ghaemiyeh.comياهشور  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 355زکرم  هحفص 344 

http://www.ghaemiyeh.com


ینتورف عضاوت و  ب - قلخ                نسح  فلا -

راذنا تراشب و  مدع  د - عامتسا               نسح  ج -

ص:326
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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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